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„Nemáme mříže, nenosíme uniformy, klademe důraz 
na zodpovědnost odsouzených.“ Hana Prokopová, 

vedoucí otevřené věznice Jiřice, připravuje své klienty, 
jak vězňům říká, na návrat na svobodu: „Funguje to 
u nás jako v běžném životě. Po příchodu z práce se 

převléknou z jedněch montérek do druhých a věnují se 
činnostem kolem domu a na zahradě. Doma si přece 

také nejdete lehnout na gauč.“

M Ý M  Ú K O L E M 
J E  P O M Á H A T ,

NE SOUDIT 
NEBO LITOVAT
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estou za vámi sem, do otevřené věz-
nice Jiřice, jsme projížděli kolem 
standardní věznice. Poprvé v živo-
tě jsem se ocitla takhle blízko mří-

ží a vysokých plotů obehnaných ost-
natým drátem. Byl to dost skličující 

 pocit. Vnímáte to podobně?
Ne. Možná mi to tak nepřipadá, protože ve vězeňství pracu
ji už sedmadvacet let. Ale upřímně můžu říct, že jsem se do 
práce vždycky těšila, a to i když jsem pracovala v pevné čás
ti věznice. Pravda je, že když se do běžné věznice dostane 
člověk zvenčí, na návštěvu nebo třeba na stáž, může to být 
skličující. Celou pracovní dobu jste zavřená za mřížemi. 
 Musíte se podřídit režimu, nemáte u sebe mobilní te lefon 
ani jiný kontakt s  vnějším světem. 
Na to si ale zvyknete a pak už to ne
vnímáte. Připadá vám běžné, že když 
jdete za odsouzeným na pohovor, 
musíte odemknout a zamknout čtyři 
katry. Bezpečnost je na prvním mís
tě, jako zaměstnanci se musíme pod
řídit veškerým bezpečnostním  zá
sa dám. Musíme za sebou zamykat, 
dávat pozor, abychom nezůstali sami 
v  rizikovém prostředí. Ale to jsou 
věci, které si brzy zautomatizujete. 

Vy už ale čtvrtým rokem vedete otevřenou věznici, kde 
jsou pravidla jiná. Jak to u vás funguje? 
K  nám jsou umisťováni odsouzení, kteří vykonávají trest 
v nízkém stupni zabezpečení a do konce jim zbývá šest až 
osmnáct měsíců. Fungujeme v podstatě jako trenažér života 
na svobodě. Klademe velký důraz na zodpovědnost odsou
zených. Musejí však dodržovat jasné mantinely, ostatně stej
ně jako my všichni. Naši odsouzení žijí v domcích, kde jsou 
po dvou ve čtyřech ložnicích. Mají společnou kuchyň a obý
vací pokoj, kde se setkávají, podobně jako v běžném životě. 
Uvědomujeme si, že prostředí formuje člověka a jeho posto
je, proto ho musíme co nejvíc přibližovat tomu civilnímu. 
Kdo jsou vaši vězni a jak se dostali právě k vám? 
Jsme mužská věznice, jsou u nás muži, kteří se ve  výkonu 

trestu ocitli opakovaně. Prvně odsou
zený většinou neztrácí sociál ní kon
takty, často se po propuštění  vrací 
k rodině a do zaměstnání. Nemá tako
vé stigma jako opakovaně odsouzení, 
kteří ztrácejí kontakty, zaměstnavate
le, sociální přehled. To jsou lidé, kte
ří z našeho pohledu mají být umisťo
váni do otevřených  věznic. Mají zde 
stejný režim, jakým žije de vadesát de
vět procent populace.  Chodí do za
městnání, po návratu z práce musejí 

C
H A N A 

P R O K O P O V Á  ( X X )
Vystudovala vyšší odbornou sociálně 

právní školu, bakalářský titul 
získala v oboru penitenciární péče 

(péče o vězně), magisterský v oboru 
speciální pedagogika, má doktorát 

z andragogiky a managementu 
na Univerzitě Karlově. Ve vězeňství 

pracuje od 24 let, v současné době je 
vedoucí Otevřené věznice Jiřice.
Je vdaná, má dva dospělé syny.
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„Naši vězni chodí do 
zaměstnání, po návratu 
z práce musí zaopatřit 

zvířata, postarat se 
o zahradu, vyprat si, uklidit. 

Pak mají volný čas, ale 
v něm se vzdělávají.“ 
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zaopatřit zvířata, postarat se o  zahradu, vyprat si, uklidit. 
Pak mají volný čas, ale v něm se vzdělávají. To je bonus. Vás 
doma nikdo nevzdělává, ale naši vězni jsou nevyučení, bez 
kvalifikace. A když chceme, aby šli po propuštění do prá
ce, musíme jim dát šanci osvojit si dovednost, kterou venku 
mohou nabídnout. Když od nás odchází kluk s rekvalifika
cí svářeče, hned je na trhu práce zajímavější. Dovzdělat je, 
dát jim dovednosti, návyky, naučit je komunikovat, udělat 
z nich lidi. To je náš úkol. Klienti u nás musejí neustále vy
víjet nějakou činnost, z tohoto pohledu je výkon trestu u nás 
mnohem náročnější než v pevné věznici, kde si po práci, po
kud ji vůbec mají, plní pouze základní povinnosti. Tak to 
u nás není. Ale v běžném životě přece také ne.
Zmínila jste péči o zahradu a zvířata. Jak to funguje? 
Naši klienti se starají o  užitkovou zeleninovou zahradu. 
Pěstují okurky, rajčata, brambory a  jsou v  tom opravdu 
dobří. I zde klademe důraz na zodpovědnost. Vězeň dosta
ne v únoru semínka a musí se začít starat. Vypěstuje saze
ničku, po zmrzlých ji dá do země a stará se o ni až do skliz
ně. V  areálu věznice chováme slepice, králíky, klokany, 
pávy a také našeho maskota, lamu Charlieho. Všechny sle
pice, které u nás vidíte, jsme si odchovali z vajíček. Půjčili 
jsme si umělou líheň a s vězni jsme sledovali, jak se z va
jíčka klube kuřátko. Což byla novinka i pro mě! Naučí se 
u nás pečovat o králíky, čistit jim klece i je zabít a stáhnout. 
V  rámci samoobslužných aktivit si pak vše, co vypěstu
jí a odchovají, mohou uvařit a sníst. Pochopitelně řízeně, 
o všem musíme vést přesné záznamy. 
Předpokládám tedy, že i ta nádherná zahrada s jezírkem, 
přes kterou jsme za vámi šli, je dílem odsouzených.
Každý strom, keř, květina je výsledek jejich práce. Zahradu 
jsme vybudovali rok před zahájením činnosti v  otevřené 
věznici. Tehdejší pan ředitel si mě zavolal a  ptal se: „Co 
byste říkala okrasné zahradě?“ Odpověděla jsem, že by 
to bylo krásné. Jeho reakce zněla: „Tak začněte, máte na 
to dva a půl měsíce.“ Bránila jsem se, že na zahradu cho
dím tak akorát grilovat, ale nakonec jsme se do toho pusti
li a v podstatě z ničeho vybudovali okrasnou zahradu, kte
rá slouží odsouzeným k prožívání volného času nebo chvílí 
s  rodinami. Dvakrát už jsme zde uspořádali dětský den, 
kdy přijely děti vězněných s maminkami, připravili jsme 

program a  občerstvení a  tatínkové mohli strávit celý den 
se svými dětmi, maminky měly mezitím možnost právního 
poradenství. Bylo to krásné, velmi emotivní.
Na zahradě jsme viděli i dva psy. Ti jsou taky místní? 
Ano. Snažíme se odsouzené nejen vzdělávat a vést ke zod
povědnosti, ale razíme i  trendy, které jsou ve světě auto
matické, ale u nás zatím ne. Díky spolupráci se Školou pro 
výcvik vodicích psů, s. r. o., realizujeme už třetí běh projek
tu Tlapka v  dlani. Spočívá v  tom, že dostaneme dvě ště
ňata,  která jsou u  nás zhruba od šesti týdnů do jednoho 
roku, kdy odcházejí do školy pro výcvik vodicích psů a pak 
pracovat k nevidomým. Momentálně máme goldendoodly, 
což jsou kříženci pudla a zlatého retrívra. Jde o speciálně 
vyšlechtěnou rasu, která má dobré vlastnosti vodicího psa. 
Úkolem odsouzených je psy socializovat. Jde o   jedinečné 
propojení dvou extrémů, světa nevidomých se světem od
souzených. Tento projekt je hodně populární v Americe, 
zjistilo se, že vodicí psi socializovaní vězněnými vykazu
jí mnohem lepší vlastnosti než vodicí psi socializovaní pe
čovateli v civilním zařízení. 
Čím si to vysvětlujete?
Každý vězeň je citově oploštělý. Cit, který mu přebývá, po
třebuje někam investovat, tak ho investuje do psa. Všechna 
zvířata u nás mají i  terapeutickou úlohu. Vždyť to znáte. 
Je vám bídně, pomazlíte se s králíkem a hned je vám líp. 
A to máte pravdu. Socializace psa ale asi není jen o maz-
lení. Jak probíhá?
Každý pes má hlavního pečovatele, aby nedostával poky
ny od kdekoho, ale věděl, koho má poslouchat. Vybraný 
vězeň, který má v ideálním případě zkušenosti s výchovou 
psa z civilu, dostane pokyny, jak se o psa starat a jaké po
vely ho naučit. Spí s ním v pokoji, pečuje o něj jako o vlast
ního. Když jede vězeň na přerušení výkonu trestu nebo na 
vycházku k rodině, bere si pejska s sebou, aby ho naučil jez
dit ve městě po eskalátorech nebo tramvají či autobusem. 
Moment, od vás jezdí odsouzení i na vycházky?
Každému našemu odsouzenému, který nadstandardně 
plní veškeré úkoly a  povinnosti a  aktivně se zapojuje do 
života zde, může ředitel věznice na návrh odborné komi
se schválit opuštění věznice za účelem návštěvy rodiny až 
na čtyřiadvacet hodin, a  to i dvakrát do měsíce. Mimo to 
v rámci filozofie otevřené věznice a za účelem posilování je
jich odpovědnosti a kompetencí si odsouzení mohou zajet 
k lékaři či nakoupit mimo areál věznice, dojet za potenci
álním zaměstnavatelem a zkusit si absolvovat přijímací po
hovor, vše pochopitelně po důkladném posouzení a schvá
lení ředitelem věznice. Když se jim třeba u pohovoru něco 
nepovede, jsme tady – pomůžeme a doučíme je, co je třeba. 
I do zaměstnání dojíždějí naši klienti mimo areál věznice, 
pracují třeba v pekárně nebo na nočních směnách na poště. 
Za práci dostávají odměnu, z níž polovina jde na náklady 
výkonu trestu neboli splácejí svůj pobyt tady a druhá polo
vina se dělí na výživné, kapesné a úložné. Kaž dý odsouzený 
od nás při propuštění odchází s jistou naspořenou částkou. 



Jací jsou to vlastně muži, kteří se 
dnes nejčastěji dostávají do vězení?
Průměrný věk je kolem pětatřiceti 
let. Vězeňská populace celkově mlád
ne, do výkonu trestu se dostávají čím 
dál mladší ročníky. Přibývá lidí, kteří 
mají zkušenosti s drogami, což je – a to 
chci zdůraznit – největší zlo v naší sou
časné společnosti. Do závislostí spada
jí v  čím dál nižším věku. Běžný scé
nář je, že kluk začne ve třinácti kouřit 
mari huanu, v  patnácti je na perviti
nu, v  osmnácti na heroinu. Je nevy
učený, nemá pracovní návyky, protože 
pracovat ani nezačne, jen shání peníze 
na drogy, zpravidla trestnou činnos
tí. Devadesát procent klientů napříč 
věznicemi prošlo ústavní výchovou 
nebo jsou z rozvrácených rodin. Jsou 
to lidi, kteří si z dětství nesou absenci 
citu. Kolikrát si řeknete, že to ani ne
mohlo dopadnout jinak, že museli do
spět do  věznice. Řada z  nich je z  ro
din, kde se kriminální kariéra dědí 
po  generace. 
Drogově závislí před nástupem do vě-
zení nejdřív podstoupí léčbu?
Ne. Závislý odsouzený dostane výzvu 
k  nástupu do výkonu trestu, sám ale 
zpravidla nenastoupí, tudíž je dodán 
policií. V  nástupní věznici si projde 
absťákem a do kmenové věznice se dostává po prodělaných 
abstinenčních příznacích. 
Copak se takové stavy neřeší medikamenty?
Pouze pokud by ho ohrožovaly na životě. Pracovala jsem 
na specializovaném oddělení, vím od vězňů, že abstinenč
ní příznaky jsou strašné. Drogově závislý se musí dostat na 
dno, z nějž se buď odrazí, nebo tam zůstane. 
Jak dlouho abstinenční příznaky trvají?
Záleží na tom, jak moc je závislost rozvinutá. Kluci říkali, 
že nejhorší je jeden dva týdny, přičemž u heroi nu jsou pří
znaky nejen psychické, ale i fyzické. I ve věznici se závislý 
všemožně snaží drogu získat. Nejsme naivní, průnik drog 
do věznic existuje a nedá se zcela eliminovat. To nemluvím 
o  otevřené věznici, kde provádíme pravidelné testování, 
a pokud bychom odhalili přítomnost drogy, je klient z pro
gramu vyloučen a nemá už nikdy šanci se sem vrátit. Běžný 
příklad z praxe z pevné věznice ovšem je, že nastoupí vy
záblý, bezzubý feťák samý bolák. Po nějaké době, kdy má 
pravidelný režim, stravu, hygienu i dostatek pohybu, opou
ští brány věznice pěkný chlap. A za půl roku se vrátí zase 
ta samá troska. Je to kolotoč. Víte, jaká je recidiva v českých 
věznicích? Kolik lidí je vězněno opakovaně?
Netroufám si odhadnout. Polovina?

Šedesát až sedmdesát procent. V  naší 
otevřené věznici se nám zatím podaři
lo držet recidivu kolem šesti procent. 
Ze sto osmnácti odsouzených, kteří pro
šli naším zařízením a byli již propuštěni, 
je jich sto jedenáct úspěšně reintegrova
ných. Vždy jsme zastávali názor, že kdy
by se ze sta povedl jeden, má naše prá
ce smysl. Nám se podařilo mnohem víc.
Pracujete se zločinci, s narkomany. Do-
kážete takové lidi nesoudit nebo je na-
opak nelitovat?
Když tu práci chcete dělat dobře, ne
můžete na odsouzeného koukat jako na 
póvl, ale jako na člověka, který je stej
ný jako vy. Musíte být nastavená na to, 
že mu chcete pomoci. A když ho bude
te litovat, určitě mu nepomůžete. Musíte 
mu ukázat cestu, jak žít život bez drog. 
Zásadní je pracovat s jeho volným časem. 
Narkoman, který je v nějakém stupni zá
vislosti, nemá absolutně žádný volný 
čas. Všechen věnuje shánění a  aplika
ci drogy, pak je v rauši a znovu dokola. 
Když se rozhodne abstinovat, najednou 
neví, co s  časem, který doteď vyplňo
val užíváním. Musíte ho naučit, jak vol
ný čas trávit. Ideální je pobyt v otevřené 
věznici, kde je režim, jakým žije devade
sát devět procent populace. Nikdo z nás 
taky nemá volného času nazbyt.

Máte zpětnou vazbu, jak se vašim bývalým klientům daří?
Jsme s  nimi v  kontaktu. Hlásí se, píšou maily, telefonu
jí, přijedou se podívat, chtějí se pochlubit, že se jim dob
ře daří. Dostali jsme dokonce i pozvání na svatbu. Máme 
lidi, kteří pracují v  zahraničí. Z  Anglie mi jeden z  býva
lých klientů posílá pravidelně emaily i s fotkami. Staví le
šení na výškových budovách. Máme člověka, který pracuje 
v Polsku, i ten se pravidelně ozývá. Je to hrozně fajn. 
Zaujalo mě, že se u vás muži naučí prát, uklízet i pečovat 
o zahradu. To vlastně leckterý chlap neumí!
To je pravda. Naučí se tu ale mnohem víc. Třeba v době 
pandemie jsme šili roušky – do nemocnice a domova dů
chodců. Navezli jsme sem šicí stroje a chlapi, kteří v živo
tě nesáhli na jehlu a nit, stříhali a šili. Kromě zvířat, kte
rá jsem vyjmenovala, chováme i ovce. Pravidelně za námi 
jezdí paní docentka ze Zemědělské univerzity v Praze a učí 
odsouzené zpracovávat ovčí vlnu a mléko, takže umějí vy
robit sýry, tvarohy, jogurty. Absolvovali kurz plstění, učí se 
tkát na tkalcovském stavu. Každý rok pečou vánoční cuk
roví. Vloni jsme pekli perníčky, které jsme pak vezli dětem 
do dětského domova, kde naši vězni mimochodem před co
videm opravovali fasádu a prováděli různé údržbářské prá
ce. Což je pochopitelně prospěšné samo o sobě, ale má to 
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i další pozitivní dopad: mnozí z vězňů jsou tátové, a když 
vidí děti v dětském domově, docela to s nimi zamává. 
Taková spolupráce nejspíš také zlepší pohled společnosti 
na vězněné osoby.
Určitě. Každý z nás potřebuje vědět, že ho má někdo rád 
a že je potřebný. S láskou to tady nevyřešíme, ale pocit uži
tečnosti u nás zažije každý. Raději šestkrát pochválíme než 
jednou vynadáme. Společnost si musí uvědomit, že i mezi 
vězněnými je řada šikovných a inteligentních lidí, kteří se 
do výkonu trestu dostali shodou nešťastných okolností. 
Ano, mám na mysli i pachatele násilných trestných činů. 
Těm říkáme „slušní vrazi“.
Pro tenhle termín asi potřebuji slyšet příklad.
Vždyť si to představte. Žena je řadu let vystavena domácí
mu násilí a jednou, když ji muž zase napadne v kuchyni, 
to v ní prostě bouchne, popadne nůž a zabije ho. Je to tra
gédie. Pro tu ženskou. Ale tohle se děje i chlapům. Měla 
jsem tu vraha, na konci výkonu trestu. Slušný člověk, kte
rý měl manželku a dvě děti. Namluvila si ho běhna, odtáh
la ho od rodiny, donutila zpřetrhat kontakt s dětmi a  za
čala ho finančně vykořisťovat a  psychicky a  fyzicky týrat. 
Nevěděl, jak z toho ven, tak si jednou počkal, až usne, a za
bil ji. Možná kdyby mu někdo včas podal ruku a pomohl 
mu se ze zoufalé situace dostat, neudělal by to. A do třetice: 
v současnosti tu máme hrozně šikovného vězně, který u nás 
pracuje jako údržbář. Ví si rady naprosto se vším, od elek
třiny přes instalatérské práce po práci se dřevem. Nevím, 
co si počneme, až mu v březnu skončí výkon trestu.
S tím jsme mluvili hned u brány, zrovna tam něco vrtal. 
Jak ten se sem dostal?
Měl v životě velkou smůlu. Žil se ženou a dvěma dětmi. Když 
se s ním rozešla, dál na ně platil, ale pak si nechal udělat test 
otcovství a zjistil, že ani jedno není jeho. Přestal platit, pak 
se rozčílil, zareagoval neadekvátně a neštěstí bylo na světě.
Jsou tohle příběhy, které vyprávíte studentům při bese-
dách, jež pořádáte na školách?

Na přednášky na základní i  střední školy jezdíme v  rám
ci prevence kriminality už řadu let. Jde o velice prospěš
nou věc, která se týká především protidrogové prevence. 
Jezdím buď já, nebo kolega, speciální pedagog, s jedním či 
dvěma odsouzenými. Děti se mohou ptát absolutně na co
koli. Bohužel je velmi smutné, a stává se to často, že přije
deme na učiliště, vyprávíme žákům, jak jsou drogy špatné, 
pak se rozhlédnu a hned vidím: „Hochu, ty jednou skončíš 
u mě.“ Poznám, kdo má zkušenost s drogami, stejně jako to 
poznají naši odsouzení, bývalí narkomani. Ale jsem si jis
tá, že každé dítě si z naší přednášky něco odnese, něco mu 
v hlavě zůstane.
Na začátku jste říkala, že ve vězeňství pracujete sedmadvacet 
let. Vysvětlete mi, prosím vás, jak mladá žena po škole přijde 
k práci ve věznici. Nepřipadá mi to jako splněný dívčí sen.
Jako dítě jsem nikdy nesnila o tom, že bych chtěla být le
tuškou, zpěvačkou nebo učitelkou. Nikdy jsem nebyla vy
hraněná, ale vždycky jsem věděla, že chci pracovat s lidmi, 
že chci pomáhat. Vězeňství mi připadalo jako pro mě ide
ální oblast. Pracuji v  mužské věznici, kde je ostatně žen
ský element mimořádně důležitý  – co vězeň neřekne vy
chovatelimuži, může z něj vytáhnout žena. Ale musí to být 
osobnost, která má ustálené, vyrovnané sebevědomí. Žena, 
která by si tu chtěla léčit komplexy, neuspěje. Vězni rych
le vycítí slabinu druhého, mají nás načtené se vším všudy. 
A to si každý při práci s odsouzenými musí uvědomit. ■	

	 LENKA ŠVÁBOVÁ

Systém otevřených věznic není 
ve světě novinkou. První vznikla 

po druhé světové válce v Dánsku; 
severské státy jsou v tomto 

směru nejdál. Realizovat podobný 
projekt u nás nebylo snadné, 
naše legislativa na to nebyla 
připravená. Ale podařilo se  

a 1. 11. 2017 byla otevřena první 
a zatím jediná otevřená věznice 
v Česku – v Jiřicích. „Inspirovali 

jsme se především v nejznámější 
norské otevřené věznici na ostrově 
Bastøy. Největším zadostiučiněním 

pro mě bylo, když nás tamní 
ředitel navštívil v Jiřicích a řekl, že 
by se měli jezdit učit oni k nám, 
protože zatímco oni stagnují, 
my se rozvíjíme,“ říká Hana 

Prokopová. „Náš provoz není 
nákladný. Každý rok šetříme státu 
třicet dva a půl milionu. Vězeň ve 
výkonu trestu stojí stát osm set až 
patnáct set korun denně, záleží na 
míře střežení.“ Ale když nepracuje, 

nedává vězeň státu vůbec nic. 
V otevřené věznici je stoprocentní 

zaměstnanost. Většina vězňů 
má exekuce a dluhy, o nichž ani 
nevědí a během výkonu trestu 

v běžné věznici jim dále naskakují. 
„Nám se podařilo některé klienty 
ve výkonu trestu oddlužit, dovést 
k insolvenci. To je jediná cesta.“ „Společnost si musí uvědomit, 

že mezi vězni je řada šikovných 
a inteligentních lidí, kteří se 
do výkonu trestu dostali shodou 
nešťastných okolností.“ 
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