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Vážené čtenářky a čtenáři,

Vězeňská služba ČR má za sebou poměrně rušné období, kdy se povedlo zavést 
několik zásadních změn, jiné právě dozrávají a další jsou před námi. Dovolte 
tedy, abych se o ně s Vámi na úvod nového čísla Českého vězeňství podělil.
Začali jsme dokončovat legislativní práce, po kterých volala vězeňská služba 
minimálně deset let. Vláda schválila novelu zákona o vězeňské službě, která 
mimo jiné rozšiřuje okruh a použití donucovacích prostředků, umožňuje použí-
vání kamerových systémů, zpřesňuje podmínky pro provozování hospodářské 
činnosti a umožňuje Vězeňské službě ČR poprvé v historii přístup k někte-
rým agendovým a informačním systémům pro účely evidence vězněných osob  
a pro účely správy a vymáhání pohledávek. Jedná se tedy o posílení pravomocí 
Vězeňské služby ČR.
Do vnějšího připomínkového řízení už odešla novela zákona o výkonu vazby  
a zákona o výkonu trestu odnětí svobody. Jde o zásadní novelu těchto dvou 
předpisů, která mimo jiné zpřesňuje rozsah poskytování zdravotních služeb 
zdravotně nepojištěným osobám, stanovuje způsob úhrady těchto nákladů, 
převádí povinnosti uložené obviněným dosud pouze vyhláškou o řádu výko-
nu vazby do zákona a zpřesňuje úpravu jak povinností, tak práv obviněných. 
Zpřesňuje také umisťování jednotlivých skupin obviněných, konkretizuje po-
hledávky spojené s výkonem vazby a samozřejmě také uvádí postup při pře-
zkumu uložených kázeňských trestů do souladu se soudním řádem správním. 
Obdobně potom můžeme hovořit o zákonu o výkonu trestu, konkretizují se 
pohledávky spojené s výkonem trestu, které je povinen hradit odsouzený  
a které budou jednotně vymáhány podle daňového řádu.
V současné době prošel sněmovnou poslanecký návrh poslance Pavla Staňka 
z dílny ministerstva spravedlnosti, který směřuje ke snížení počtu vězeňské 
populace s plánovanou účinností od 1. října 2012. Opět uvolňujeme podmíněné 
propuštění a zavádíme nový institut přeměny trestu odnětí svobody na trest 
domácího vězení. Týkat se bude přečinářů po polovině trestu a takový návrh 
na přeměnu zbytku trestu může podat i ředitel věznice. Zkracujeme lhůtu pro 
opakování podání opětovné žádosti o podmíněné propuštění ze strany odsou-
zeného z jednoho roku na šest měsíců, přičemž upozorňuji, že ředitelé věznic 
nejsou při opakování svých návrhů vázáni žádnou lhůtou.
Při podmíněném propuštění podle § 88 odst. 2 trestního zákoníku už soud nyní 
nebude muset nařizovat quasitrest domácího vězení nebo quasitrest obecně 
prospěšných prací. Teď zavádíme možnost, tedy že je soud může či nemusí 
nařídit. Snižují se taktéž trestní sazby o jeden rok u zanedbání povinné výživy  
(§ 196 tr.zák.) a maření výkonu úředního rozhodnutí (§ 337 tr.zák.). Současně 
při zanedbání povinné výživy se výrazně zpřísňují podmínky pro ukládání ne-
podmíněného trestu a zavádí se možnost uložení přiměřeného omezení -zdrže-
ní se řízení motorových vozidel.
Další věc, která dostala zelenou, je redukce množství typu věznic. Tato redukce 
bude předložena jako vládní návrh. Z původních čtyř typů by v budoucnu byly 
dva typy, a sice věznice a věznice s nejvyšší ostrahou. Do prvního typu budou 
sloučeny současný dohled, dozor, ostraha. Do druhého typu potom zvýšená 
ostraha a věznění doživotně odsouzených. O zařazení do těchto nových dvou 
typů a o přeřazení mezi nimi nadále bude rozhodovat soud, ale Vězeňská služ-
ba ČR získá v typu věznice samostatné oprávnění rozhodovat o zařazení do 
oddělení otevřených, polootevřených a uzavřených.
Zásadní koncepční změnou vězeňství v ČR, jakou je posílení pravomoci Vě-
zeňské služby ČR při umisťování a zacházení s odsouzenými, se přibližujeme 
moderním evropským úpravám. VS ČR na tom dlouhodobě pracovala, a tak 
bych chtěl poděkovat všem, kteří se svými náměty a prací na přípravě tohoto 
návrhu podíleli. Je to kus dobře odvedené práce!

První náměstek ministra spravedlnosti JUDr. Daniel Volák
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Na fotografování 
mě fascinuje 
zachycení 
konkrétního 
okamžiku Robert Blanda

Markéta Prunerová

Speciální pedagog Věznice Stráž pod Ralskem a fotograf Petr Pazdera říká:

Jak dlouho pracujete ve Věznici 
Stráž po Ralskem?
Ve Vězeňské službě působím od 1. 
ledna 1987 a po celou dobu pracuji 
ve strážské věznici. Za tu dobu jsem 
zde prošel mnoha funkcemi. Začínal 
jsem na strážní věži, potom jako ve-
litel eskorty na střežených pracoviš-
tích mimo věznici, dále následovala 
funkce zástupce vrchního inspektora 
strážní směny. Pak jsem přešel na 
„režim“, kde jsem velel směně dozor-
ců, a následovala práce vychovatele. 
Dále jsem působil jako zástupce ve-
doucího OVT, poté jsem řídil oddělení 
logistiky, vyzkoušel jsem si také říze-
ní zvláštního oddělení výkonu vazby  
a od roku 1997 jsem působil ve vr-
cholném managementu jako I. ZŘV. 
Od roku 2003 pracuji opět na od-
dělení výkonu trestu jako občanský 
zaměstnanec ve funkci speciálního 
pedagoga. Kromě fotografování jsou 
mým velkým koníčkem informační 
technologie, a proto jsem též admi-
nistrátorem Vězeňského informačního 
systému, především pro úsek výkonu 
trestu. Když přišla změna trestního 
zákoníku, připravil jsem tzv. převod-
ník starých a nových §§, pomůcku, 
kterou používá celá Vězeňská služba. 
Pro naše oddělení jsem sestavil mno-
ho elektronických evidenčních sou-
borů a pomůcek pro usnadnění kaž-
dodenní práce. Asi nejpoužívanějším 
„výrobkem“ je Centrální index vězňů, 
který nabízí spoustu informací, ale 
především umožňuje tvořit okamži-
té sestavy a výběry podle ubytování 
nebo pracovního zařazení či mnoha 
dalších položek, které by se složitě 
zpracovávaly ve VIS, ale zde jsou in-
formace ihned k použití. Ale budeme 
raději už hovořit o fotografování. 

Co vás přivedlo k fotografování?
Fotografování je moje velká láska, 
koníček nebo spíše kůň. Věnuji se mu 
s kratšími přestávkami už téměř 30 
let. Když pominu to klukovské focení 
s rodinným aparátem, tak opravdové 
zkušenosti jsem nasbíral na vojně, 
kde jsem měl možnost už jako ba-
žant-ženista na pohraniční rotě v Aši 

chodit do fotokomory a pronikat do 
tajů analogové fotografie a učit se 
od staršího ženisty nejen vojenské 
odbornosti, ale také té fotografické. 
Fotky jsme tehdy pořizovali prak-
tikou MTL3. Jako starý mazák jsem 
pak převzal klíče od ženijního skla-
du a také od fotokomory a mohl se 
téměř bez omezení ponořit do všech 
tajů a úžasů, které člověk prožívá na 
cestách analogové fotografie, když 
pozoruje závěrečný zrod snímků. 
Bylo tam vše… velký zvětšovák i žeh-
lička. S nostalgií vzpomínám na své 
opravdové začátky… červenou barvu, 
vkládání filmu do tanku, vůni všech 
chemikálií, vyvolávání fotek i finálo-
vé žehlení. Tím začalo období mého 
vážnějšího fotografování, a jak roky 
plynuly a technika šla dál, tak jsem 
přešel na fotografování s digitálním 
fotoaparátem. Postupně jsem se do-
stal od jednouchých kompaktních fo-
toaparátů k lepšímu vybavení a první 
digitální jednooké zrcadlovce, a pro-
tože jsem potřeboval vyšší rozlišení 
a větší snímač, následovaly další pří-
stroje a od roku 2009 používám Ni-
kon D3s.
Je pro vás vězeňské prostředí 
jako pro fotografa inspirativní? 
Každopádně, protože zajímavých 
fotogenických prvků je ve věznici 
spousta, ale samozřejmě záleží na 
mnoha okolnostech. Hlavně na svět-
le, na místě a také na tom k jakému 
účelu ta fotografie má být. Například 
jestli má působit nějak dynamicky, 
nebo má zobrazovat nějaký děj. Od 
toho se to potom všechno odvíjí. 

Co je třeba ve věznici nejzajíma-
vějším objekt na fotografování?
Bezesporu zajímaví jsou samotní 
vězni, ale ty mohu fotografovat pou-
ze omezeně a vždy s jejich písemným 
souhlasem. Zrovna nedávno jsem fo-
tografoval odsouzené, kteří skládali 
rybářské zkoušky. Ale samozřejmě 
jsou to brzké ranní pohledy, když 
nám sluníčko začíná nakukovat do 
věznice a ještě se válí mlha, to jsou 
pak hodně zajímavé fotografie a v ta-
kových chvílích se najdou příležitosti 

Jste zastáncem úpravy fotogra-
fií? Myslím tím retuše apod.
Tak příznivcem každopádně jsem, 
protože nikdy z fotoaparátu „nevyle-
ze“ hotová fotografie. Kdo tvrdí, že 
fotografie neupravuje, tak lže. Zále-
ží samozřejmě na podmínkách, kte-
ré byly k fotografování, a potom je 
více či méně potřeba té úpravy. Při 
některém focení není čas na manu-
ální nastavování aparátu a potom je 
potřeba upravit to, co nezvládl auto-
mat, tedy při konverzi formátů RAW 
(surových dat) se leccos dá napravit. 
Ale jinak jsem zastáncem toho, aby 
fotografie vypadala přirozeně, tedy 
aby to nebyl pohled z jiné planety,  
i když někdy jsou výjevy naší pří-
rody opravdu až neskutečné. Retuš 
není jen úprava a vylepšení člověka, 
retuše jsou potřeba třeba při odstra-
ňování nežádoucích prvků ve sním-
ku, např. nečistoty z čipu, které jsou 
pouhým okem neviditelné, ale na 
snímku se projeví jako jasné tmavé 
body-větší, či menší tečky, a dalších 
rušivých prvků, které fotograf v hle-
dáčku neviděl, a ukáží se, až když je 
snímek otevřen na obrazovce počíta-
če. Další úpravou je třeba prosvětlo-
vání hlubokých stínů, kdy se v těchto 
částech ztrácí kresba. Převod sním-
ku do černobílé verze je také úprava  
a mnohdy fotografie vyniknou teprve 
jako černobílé, kdy diváka neodvádí 
spektrum barev a může vyniknout 
vlastní obsah. Zachránit se určitě 
nedá rozmazaná fotografie, pokud 
tedy nebylo máznutí právě záměrem 
autora. Někdy vznikne zajímavá fot-
ka, máznutá třeba tím, že si fotograf 
nechtěně kopl do stativu.

a různé pohledy. Zajímavé jsou určitě 
architektonické prvky, pohledy do ko-
ridoru, na dráty ve spojení s prvními 
či posledními paprsky slunce a dal-
ší různé pohledy na ta naše zařízení 
uvnitř nebo zvenčí. Nelze opomenout 
focení různých součinnostních cvičení 
příslušníků. Ale není to jen o obsahu 
fotografie, ale také o zajímavé kom-
pozici a dalších prvcích, které dělají  
z fotky Fotku.

Mnozí fotografové tvrdí, že je pro 
ně nejtěžší udělat selekci poříze-
ných fotografií…
Ano, selekce je těžká v případě, po-
kud mám například z jednoho po-
hledu několik expozic. Tam se to liší 
pouze v maličkostech a je potřeba 
vybrat to nejlepší a ostatní smazat. 
Někdy je selekce naopak velice jed-
noduchá, protože se třeba z padesáti 
i více snímků podaří jen jeden či dva 
a není co dlouze porovnávat. Každo-
pádně je potřeba promazávat a ne-
chávat si pouze to nejlepší a také mít 
ve fotografiích pořádek, protože jinak 
se stane s těch mnoha tisíců snímků 
nepřehledný chaos. A také je potřeba 
zálohovat, tedy nemít fotografie jen 
na jednom disku v počítači, ale na 
dalším externím, protože nejhorší je 
pro fotografa ztráta několikaleté prá-
ce, která se nedá ničím nahradit.

Fotíte tak, že ráno vyrazíte na ur-
čité místo a hledáte motivy, nebo 
máte naopak jasný motiv a hle-
dáte, jak ho uskutečnit?
Svoje motivy hledám při běžném ži-
votě, třeba cestou do práce nebo na 
výlet.  Někdy dostanu tip od jiného 
kolegy fotografa. Hodně inspirací 
člověk sbírá na internetu, kde jsou 
spousty úžasných fotek. Takže člověk 
zaznamená fotografii určité lokality  
a rozhodne se tam vyrazit a vyfotit 
to alespoň stejně nebo ještě lépe, ale 
prostě jinak. Ale určitě jsou i lokality, 
na které se člověk připravuje nebo 
kde už fotil a rád se do těch míst zase 
vrací. A tam zkouší zase hledat od-
lišný pohled od minulého focení. Ale 
většinou je focení spojeno s výběrem 
konkrétní lokality a určité představy, 
co tam budu chtít pořídit či zazname-
nat, pokud budou podmínky takové, 
jaké si přeji, tedy že příroda a počasí 
mi bude nakloněno. V dnešní době 
fungují na internetu nástroje, kte-
ré vám umožní zjistit, kudy budou 
procházet paprsky vycházejícího či 
zapadajícího slunce na konkrétní lo-
kalitě kdekoliv na Zemi a v kterém-
koliv čase, a samozřejmě i přesné 
časy východů, západů, soumraku či 
rozednění a podívat se třeba 14 dní 
či měsíc dopředu. Takže se lze velice 
dobře připravit, ale počasí už neo-
vlivníme, takže místo paprsků je pak 
zamračená obloha a déšť, ale vše má 
ve fotografii své kouzlo.

Jaký je váš prostředek pro vyjád-
ření? Co jsou ty věci, které vás na 
fotografii nejvíce fascinují?
Určitě je to zaznamenání toho kon-
krétního okamžiku, výjevu přírody, 
který je neopakovatelný a trvá mnoh-
dy jen několik vteřin a který člověk 
může vidět, ale pokud ho nezazna-
mená, tak ho jenom viděl a uchová 
si ho ve vzpomínce, ale já si ho tou 
fotografií mohu připomínat, a mohu 
se prostřednictvím těch snímků na ta 
místa i vracet. A hlavně se mohu po-
dělit o ten zážitek i s ostatními, když 
pak fotografii veřejně prezentuji.

Kde mohou lidé vaše fotografie 
vidět? 
Tak především na mém soukromém 
fotografickém webu (www.photo-
pazdera.com). Dále na mém profilu 
na Facebooku, kde funguje komuni-
ta fotografů. To je úžasný nástroj, 
jak se ihned dozvědět, co se komu 
a kde podařilo nafotit a podiskutovat 
o fotografii. Takovéto komunity jsou 
uzavřené. Mám také účet na jednom 
z nejznámějších foto-serverů v naší 
republice, a to je PhotoExtract (www.
photoextract.com), kde své fotogra-
fie nejen prezentuji, ale především 
zde působím jako moderátor v ka-
tegorii krajina. Hodnotím fotografie 
jiných uživatelů a připravují každý 
měsíc výběr toho nejlepšího, co zde 
bylo publikováno krajináři, s krátkým 
komentářem. Jedná se o TOP21, tedy 
výběr nejlepších 21 snímků. Není to 
vůbec jednoduché, protože jednak 
je do této kategorie vkládáno nej-
více snímků, za měsíc cca 600-700, 
a potom je zde také spousta velmi 
šikovných fotografů-amatérů i po-
loprofesionálů a vybrat kolikrát to 
nejlepší je opravdu hodně složité a 
závěrečné selekce základních výběrů 
jsou někdy nekonečné…. Své snímky 
prezentuji také na zahraničních web 
portálech, ať je to světově známý 
ruský Photodom (www.photodom.
com) či portugalský Fineart (www.
fineart-portugal.com). Mé snímky je 
také možno vidět či si je přímo objed-
nat ve známých fotobankách. Občas 
se některá z fotografií objeví v časo-
pisech o fotografování.

Jaké jsou vaše TOP fotografie? 
Několik takových fotografií určitě 
mám a prezentuji je i na svém fo-
tografickém webu, jehož součástí je 
především fotogalerie. Jedna část se 
jmenuje TOP a zde jsou právě sním-
ky, které považuji za ty nejzdařilejší 
za poslední roky. Potěšilo mne velmi  
v posledním období, že moje fotogra-
fie skalního hradu Sloup v Čechách 
byla jako vítězná v soutěži Českolipsko 
ve čtyřech ročních obdobích nakonec 
vybrána pro zhotovení POP-UP stěny 
na propagaci regionu po republice  
i v zahraničí. Snažím se své fotogra-
fie také publikovat v článcích jako 
reportáže z významných událostí či 
zajímavých míst v regionu, a to nejen 
na svém webu, ale také v regionál-
ních periodikách nebo webových por-
tálech jako iDNES či Novinky. Jsem 
také členem Svazu českých fotografů 
a v rámci projektu „Fotoplátno Plasy“ 
byla jedna z mých nejlepších fotogra-
fií vybrána pro letošní výstavu velko-
formátových fotografií tisknutých na 
fotoplátně na zámku Plasy.

Co třeba focení aktů, to vás ne-
láká?
Ne, to mě opravdu neláká. Jednak 
je k tomu zapotřebí ateliér a já se 
nechci stát zajatcem fotografování. 
Neříkám, že bych si nepřál, aby mne 
fotografování živilo, ale prosadit se  
v této branži není vůbec jednodu-

ché. Znám několik fotografů, kteří 
se rozhodli pro tuto dráhu, tedy ote-
vřeli nákladně ateliér, ale nemají za-
kázky. Tráví víkendy focením svateb  
a stali se otrokem focení, aby vydělali 
na pronájem. Takže po tom opravdu 
netoužím. Spíše uvažuji o pořádání 
fotografických workshopů, předávat 
své nabité zkušenosti a poznávat 
nová místa v naší české kotlině nebo 
o vydání knižní publikace z mé tvor-
by. Fotím třeba sportovní či kulturní 
aktivity, tedy co se týká fotografování 
lidí, jde spíše o reportážní fotografie. 

Dá se u dobré fotografie mluvit o 
lásce na první pohled?
Někdy to člověka střelí do oka hned, 
ale někdy ta fotografie působí na člo-
věka jako nic moc, ale vrátíte se k ní 
za dva, za tři dny a najednou ji vidíte 
úplně jinak. Je to zase otázka času, 
fotografii se musíte věnovat. Jak její 
tvorbě, tak fotografii samotné. Někdy 
je dobré fotku uložit „do šuplíku“ a 
vrátit se k ní po delší době. Člověk 
pak objeví jiný obsah, náboj či emo-
ce, anebo jde fotka navždy do koše. 
Opakem jsou fotografie, které se stá-
vají vašimi nejoblíbenějšími, nejradě-
ji se k nim vracíte, máte k nim velmi 
hluboký vztah, jsou ojedinělé, velmi 
si jich ceníte a stávají se vašimi foto-
grafickými klenoty.

Co byste chtěl čtenářům sdělit na 
závěr?
Každopádně fotografování je úžasná 
věc, která se stala absolutní součástí 
mého života, ale na druhou stranu je 
to obrovský záběr na čas a na další 
koníčky. Pokud se fotografování bu-
dete opravdu věnovat vážně, moc 
nezbývá, a čím je člověk starší, tím 
více vnímá, jak čas letí a jeho stále 
méně. Doporučuji všem tohoto koníč-
ka a nenechte se odradit po prvních 
neúspěších, protože i fotografování 
je umění, a umělcem se člověk ne-
stává ze dne na den. Stejně tak jako  
v jiných odvětvích, je to dlouhá cesta 
a hodně je to o tom, umět se koukat, 
umět vidět své okolí jinak než ostat-
ní. Polovinou dobré fotky je většinou 
světlo, a proto patří k pozdravu foto-
grafů přání dobrého světla.
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Umění mluvit 
i poslouchat …

Gabriela Babinová
Foto: Robert Káčer

Dbát na správnou výslovnost, být schopen rychlé reakce, mluvit jasně a výstižně - zdá se to jako lehký úkol. 
Po třídenním školení tiskových mluvčích v Institutu vzdělávání VS ČR ve Stráži pod Ralskem vím, že opak 
je pravdou. Do Stráže pod Ralskem, města obklopeného krásnou přírodou, se sjeli tiskoví mluvčí věznic  
z celé České republiky. Pod odborným vedením školitelů absolvovali různá cvičení, kde se zdokonalovali nejen  
v mluvení, ale i ve vystupování a v reagování na nenadálé situace. 

Po úvodním slovu vrchního ředitele 
pro vzdělávání Martina Kocandy se 
tiskoví mluvčí rozdělili do tří sku-
pin, aby mohla začít samotná výuka. 
Také já, jako nová tisková mluvčí ge-
nerálního ředitelství, jsem se škole-
ní zúčastnila, takže se ráda podělím  
o získané zkušenosti a zážitky.
 

Mluvím, mluvíš, mluvíme…
Po prvním cvičení, vedeném tiskovou 
mluvčí Markétou Prunerovou, jsem 
nabyla dojmu, že bezchybná mluva, 
intonace a správné dýchání při mlu-
vení či čtení textu není až tak jed-
noduché, jak by se mohlo na první 
pohled zdát. Markéta nás potrápila 
náročnými jazykolamy a čtením tex-
tu s různou intonací hlasu. Ovšem je 
nutno připustit, že důsledná výslov-
nost, správná intonace i pravopis 
jsou naprosto zásadní. Jen uvažte, 
jak důležité je přečíst následující 
větu se správnou intonací! Může na 
tom záviset lidský život…
Vězně propustit nelze, zastřelit.
Vězně propustit, nelze zastřelit.

V síti sítí
Na druhém cvičení, které vedla ex-
pertka na web Miroslava Králová, 
jsme si od mluvení mohli trochu od-

dechnout. Různé editorské  operace 
na webových stránkách vězeňské 
služby, jako je třeba vkládání textu, 
jeho úprava a práce s fotografiemi, 
jejich správná velikost a rozlišení… 
to všechno není pro Mirku Královou 
možná žádná věda, ale pro nás ostat-
ní je to většinou spíš nerovný boj. 
Každý z nás to určitě zná: Počítač nás 
neposlouchá, dělá si, co sám chce, 

jen ne to, co po něm chceme my. Ale 
co naplat! Vzhled, přehlednost a pře-
devším aktuální obsah internetových 
stránek je dnes pro každou firmu a 
organizaci nezbytný a Vězeňskou 
službu ČR z toho nevyjímaje. Vždyť 
internetové stránky jsou tou první a 
často i jedinou možností, jak se může 
veřejnost o problémech českého vě-
zeňství něco dozvědět. 

Umění rozhovoru
Další cvičení připomínalo kolektivní 
společenské hry. Vedl je Robert Blan-
da z oddělení vnějších vztahů gene-
rálního ředitelství. Jednalo se o tré-
nink soustředění a zvládání stresu. 
Bylo třeba umět pohotově reagovat 
na nečekané situace a zachovávat si 
za všech okolností pozornost. Bylo 
například zapotřebí zvládat soustře-
dění v uměle vyvolané stresové situ-
aci. V dalším cvičení bylo třeba zvlá-
dat umění vést rozhovor, aby se z něj 
člověk nejen dozvěděl, co potřebuje, 
ale současně aby také dokázal sdělit 
partnerovi, co potřebuje sám. To vše 
ve vymezeném časovém limitu.
 

Mimořádné události hrou 
    
Školení vyvrcholilo společným cviče-
ním všech účastníků a školitelů při 
ukázkovém řešení modelových situa-
cí. Rozdělili jsme se opět do několika 
skupin, každá si vylosovala nějakou 
mediálně napjatou mimořádnou udá-
lost, která může ve věznici nastat  
a kterou je třeba náležitě mediál-
ně vyřešit. Někteří z nás tedy hráli 

mluvčí nebo pracovníky věznice a jiní 
zase novináře. 
Já jsem si zahrála svoji budoucí profe-
si, tedy roli tiskové mluvčí. Moji kole-
gové ze skupiny sehráli roli strážného 
na bráně věznice a role zvídavých no-
vinářů. Mým úkolem bylo informovat 
veřejnost o tom, že několik vězně-
ných osob ve věznici odmítlo převzetí 
stravy z důvodu omezení volnočaso-
vých aktivit, na které se momentál-
ně nedostává finančních prostředků. 
Zvolili jsme variantu uspořádání tis-
kové konference, na které jsme vy-
dali prohlášení o aktuální situaci ve 
věznici a o opatřeních, která byla v 
této souvislosti přijata. Poté jsem če-
lila dotazům novinářů. Každé vystou-

pení školitelé hodnotili a radili, na co 
si dávat pozor.  Atmosféra při vystou-
peních byla chvílemi i velmi zábavná, 
zejména když chtěli kolegové pouká-
zat na chybné či nevhodné mediální 
řešení zadané situace.
Závěr školení byl věnován hodnocení 
a doporučení pro další vzdělávání tis-
kových mluvčí. Celé školení se konalo 
v příjemné a přátelské atmosféře 
a věřím, že nejen pro mě byly tak-
to strávené dny velkým přínosem 
pro další práci v tiskovém oddělení  
a vhodnou příležitostí, jak se sezná-
mit či opětovně setkat s milými ko-
legy.
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Internetový ArestShop 
nabízí výrobky vězňů
Jiří Dolejší

Koncem letošního února byl v pankrácké vazební věznici zahájen provoz elektronického obchodu ArestShop.cz. 
Jde o první vězeňský internetový obchod v ČR, který dokáže nabídnout produkty vězňů širšímu spektru zákazníků. 
Je provozován jako běžný e-shop, kde lze všechny výrobky objednávat přes internet. Pro zaměstnance VS ČR je 
připravena mimořádná 10% sleva na všechny produkty. V kategorii kovovýrobků nabízí grily, udírny, krbové ná-
řadí, svícny, schodiště, svítidla, systémy na skladování vína, širokou zámečnickou a kovářskou výrobu. Originální 
dárek je možno pořídit v kategorii suvenýrů, kde naleznete stojánky a těžítka s vězeňskou tématikou. 
ArestShop.cz nabízí profesionální digitální a ofsetový tisk, knihařské služby, letáky, vizitky aj. Díky využití práce 
odsouzených jsou nabízeny skvělé ceny se zárukou profesionálního zpracování. Platby lze realizovat na dobírku, 
zálohovou fakturu nebo hotově na adrese pankrácké vazební věznice. Doručení výrobků zajišťuje logistická firma, 
ale je možné i osobní převzetí.
ArestShop.cz v minulých týdnech zaznamenal velký úspěch v médiích, kdy se podařilo odvysílat například reportáž  
v pořadu ekonomika + na ČT24. Návštěvnost portálu má vzestupnou tendenci a v některých dnech sledujeme 
i 40 000 přístupů potencionálních zákazníků. Závěrem je nutné podotknout, že ArestShop.cz neslouží jen k prodeji 
výrobků, ale také ukazuje nové technologie a možnosti při zaměstnávání vězněných osob. 

Hromadný útěk při cvičení 
Uzávěr 2012Ve čtvrtek 5. dubna 2012 se ve Vo-

jenském výcvikovém prostoru Dědice 
uskutečnilo Krajské taktické cvičení 
složek integrovaného záchranné-
ho systému a Vězeňské služby ČR 
Věznice Kuřim. Cílem cvičení Uzávěr 
2012 bylo sladit činnost těchto složek 
a podílejících se orgánů krizového ří-
zení Jihomoravského kraje a ověřit 
funkčnost provedených bezpečnost-
ních opatření souvisejících se simu-
lací útěku odsouzených. Vážnosti cvi-
čení dodávala přítomnost hejtmana 
Jihomoravského kraje Michala Haška 
i policejního prezidenta Petra Lessy-
ho.
Cvičení bylo zahájeno simulací ozbro-
jeného přepadení eskorty, při kterém 
vznikla dopravní nehoda autobusu, 
nákladního vozidla a doprovodného 
vozidla eskorty. Důvodem přepade-
ní bylo osvobození jedné vězněné 
osoby, avšak vzniklé situace využili 
další odsouzení, kteří uprchli od mís-
ta nehody. Příslušníci eskortní služby 
Věznice Kuřim reagovali na vzniklou 
situaci opětováním palby z ručních 
střelných zbraní proti iniciátorovi 
přepadení, ten však spolu s osvobo-
zeným vězněm z místa nehody ujel 
připraveným vozidlem. Následovalo 
bezprostřední pronásledování prcha-
jícího vězně, který byl zadržen slu-
žebním psem. Další skupince vězňů 
se podařilo uprchnout.
O situaci bylo vyrozuměno operač-
ní středisko Věznice Kuřim, které 
informovalo složky integrovaného 
záchranného systému. Do cvičení 
se tak postupně zapojila Policie ČR, 

Hasičský záchranný sbor a záchranná 
zdravotní služba. Bylo provedeno vy-
proštění zraněných osob, poskytnuto 
prvotní ošetření a rozvoz pacientů do 
nemocnic. Proti prchajícím vězňům 
byla nasazena policejní technika i fy-
zická kontrola komunikací, což mohli 
pocítit řidiči v širokém okolí cvičiště. 
V závěru cvičení byly všechny oso-
by vypátrány a dopadeny zásahovou 
jednotkou Policie ČR.

Celému cvičení přihlížel jako host ře-
ditel odboru vězeňské a justiční strá-
že Petr Vlk a i z jeho pohledu byla 
činnost příslušníků Věznice Kuřim ve-
lice profesionální, rychlá a odpovídala 
stanoveným legislativním a metodic-
kým pokynům. 
Lze jen doufat, že simulovanou si-
tuaci nezažijeme v reálném životě  
a budeme se zdokonalovat pouze při 
těchto praktických nácvicích.

min

Den otevřených dveří 
u soudu
Letos v dubnu se již potřetí uskuteč-
nil Den otevřených dveří u okresního 
soudu ve Svitavách. Tato akce byla 
určena studentům střední zdravot-
nické školy, gymnázia a obchodní 
akademie a také žákům posledních 

ročníků místních základních škol. 
Studenti dostali možnost získat hlubší 
povědomí o činnosti soudu a vězeň-
ské služby. Celou akci měl pod patro-
nací předseda soudu Bohumil Kotala, 
který se také celého dne účastnil. 
Studenti si v doprovodu svých uči-
telů prohlédli budovu soudu, včetně 
soudní síně, spisovny či prostorů pro 

eskortu vězněných osob. Na dvoře 
mohli nahlédnout do eskortního vo-
zidla, ve kterém jsou přepravovány 
vězněné osoby na jednání k soudu,  
a vzorovou celu, která svým vybave-
ním odpovídá klasické cele ve vězni-
ci. Dále pro studenty byla připravena 
ukázka příslušníků vězeňské služby  
z Vazební věznice Olomouc, kteří 
předváděli zadržení vězně pomocí 
služebního psa, eskortu s mimořád-
ným bezpečnostním opatřením a zá-
krok jednotky pod jednotným vele-
ním proti vězněným osobám.

maz

Poradní sbor 
jednal o zaměstnávání vězňů
Dagmar Slaná

Zástupci firem, které zaměstnávají odsouzené osoby, měli možnost 
v rámci jednání poradního sboru ředitele opavské věznice poznat 
mechanismus výběru  

Pozváni byli zástupci deseti největ-
ších firem, které zaměstnávají od-
souzené z opavské věznice. Po úvod-
ním slově ředitele seznámili vedoucí 
oddělení zaměstnávání vězněných 
osob, oddělení výkonu trestu, od-
dělení vězeňské a justiční stráže  
a bezpečnostní technik majitele firem 
s problematikou, která je s touto otáz-
kou spojená, tj. proces výběru, zařa-
zování a vyřazování odsouzených na  
a z pracoviště, typy pracovišť, způso-
by střežení, úkony, které je nutné před 
odchodem na pracoviště a příchodem 
odsouzených z pracoviště provádět,  
a bezpečnostními podmínkami. Den-
ně odchází na venkovní či vnitřní pra-
coviště asi 200 odsouzených osob, 
s čímž je spojena náročná práce jak 
administrativní, tak kontrolní, tak or-
ganizační.  Dalším bodem programu  
byla  fotografická prezentace jednot-
livých firem, doplněná informacemi  
o délce spolupráce a specializaci, na 
kterou je firma zaměřena. Jde o prá-

Jedním z poradních orgánů ředitele věznice je také  tzv. Poradní sbor ředitele věznice. Je zřízen v souladu se zákonem 
č. 169/1999 Sb. a jeho smyslem a úkolem je projednávat metodické, koncepční i aktuální otázky penologické teorie 
a praxe, zejména pak doporučovat uplatňování nových poznatků, forem, metod a postupů zacházení s odsouzenými, 
které napomáhají účelu trestu. Zabývá se také tématy s tím úzce spojenými.

ce při třídění odpadu, úklidové prá-
ce, práce na poli nebo kovoobrábění.  
V diskusi majitelé firem zkonfronto-
vali své poznatky, problémy a poža-
davky se specifickými podmínkami  

a možnostmi věznice. V závěrečném 
slově ředitel poděkoval za dosavad-
ní spolupráci, vyjádřil spokojenost  
s její úrovní a naději, že tomu tak bude  
i nadále.

Pietní akt u příležitosti 
Pražského povstání
U příležitosti výročí Pražského po-
vstání uspořádala Vazební věznice 
Praha-Pankrác pietní akt k uctění 
památky všech, kteří položili živo-
ty v boji proti fašismu. Kladení kytic  
a věnců u pamětních desek se zúčast-
nil ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, 
generální ředitel Vězeňské služby ČR 
Jiří Tregler, ředitel Vazební věznice 
Praha-Pankrác Marian Prokeš, před-
seda Vrchního soudu v Praze Vladimír 
Stibořík a další hosté. Pietní akt tra-
dičně vyvrcholil v prostorách tak zva-
né pankrácké sekyrárny, kde zazněla 
státní hymna.                            red
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Odsouzení 
dostali rybářské lístky
Miroslav Pulda 
Foto: Petr Pazdera       

Za účasti pověřených zástupců Čes-
kého rybářského svazu se v polo-
vině března uskutečnily ve Věznici 
Stráž pod Ralskem státní zkoušky 
z rybářských znalostí pro vybrané 
odsouzené, kteří po celý školní rok 
2011 – 2012 docházeli do rybářské-
ho kroužku. Členové se učili výrobě 
rybářských nástrah a rybářského ná-
činí, byli seznamováni s legislativou a 
stanovami Českého rybářského sva-
zu, s teorií lovu ryb udicí i základy 
environmentálního chování. V průbě-
hu roku se odsouzení zapojili v rámci 
extramurálních aktivit i do brigád pro 
obec Hamr na Jezeře.
Zkoušky dopadly úspěšně. Všichni 
zúčastnění prokázali výborné znalosti 
nejen z legislativy, ale i při poznávání 
a určení druhů našich ryb. Zkušební 
komisí bylo vydáno celkem pět osvěd-
čení o získané kvalifikaci pro vydání 
prvního rybářského lístku. Odsouzení 
si poplatek za zkoušku zaplatili z ka-
pesného, ze kterého později uhradili 
i samotné náklady na vyhotovení ry-
bářského lístku.
Za organizaci zkoušek patří poděko-
vání vedení věznice, vedení oddělení 
výkonu trestu a pracovníkům ekono-

Jiří Tregler 
brigádním generálem
Prezident republiky Václav Klaus jmenoval v úterý 
8. května 2012 na Pražském hradě u příležitosti 
státního svátku Dne vítězství nové generály Armá-
dy ČR a Vězeňské služby ČR. Generálního ředitele 
Vězeňské služby ČR Jiřího Treglera při této příleži-
tosti povýšil do hodnosti brigádního generála.

mického oddělení, všichni značnou 
měrou přispěli k organizačnímu zajiš-
tění této aktivity. Zvláštní uznání pak 
patří zkušebním komisařům: předse-
dovi MO Českého rybářského svazu 
Mimoň Marceli Lahúčkému a hospo-
dáři organizace Zdeňku Jechoutkovi, 
kteří neváhali, ochotně ve svém vol-
nu přijeli a propagovali tak rybářský 
sport i na tak nezvyklém místě, jako 
je věznice. Svou ruku k dílu přiložila  
i Jaroslava Vítková z Městského úřadu 
Mimoň tím, že odsouzeným pomohla 
s administrativou. Poděkování patří 
též speciálnímu pedagogovi věznice 
Petru Pazderovi, který pořídil z této 
netradiční akce fotodokumentaci.
Zkoušky a získání rybářského lístku 
jsou námětem k zamyšlení nejen pro 
odsouzené, jak účelně trávit a orga-
nizovat volný čas ve výkonu trestu, 
ale především v osobním životě, po 
propuštění. 

Tvorba 
za mřížemi
Různým kreativním činnostem se od-
souzení lidé věnovali od pradávna.
Samota, množství času a nedostatek 
materiálu dávaly vzniknout mnohdy 
velmi zajímavým artefaktům, napří-
klad figurkám z kostí nebo z chlebo-
vé střídy. V současnosti již nemusí 
odsouzení tvořit tajně po nocích ve 
svých celách. Jejich aktivity jsou 
podporovány v rámci resocializač-
ních a rekvalifikačních kroužků, které 
byly po polovině 90. let zaváděny ve 
věznicích celé České republiky. Na 
výtvarnou a řemeslnou tvorbu od-
souzených totiž moderní vězeňství 
nahlíží jako na jeden z prostředků, 
které odsouzeným pomáhají rozvíjet 
tvořivost i udržovat pracovní návyky. 
Před lety přišlo vedení Věznice Kuřim 
s nápadem, že ti, kteří svým jedná-
ním představovali donedávna pro 

společnost hrozbu, by nyní měli být 
svému okolí co nejvíce užiteční. 
Věznice navázala spolupráci se škola-
mi, školkami, nemocnicemi, dětskými 
domovy a dalšími institucemi v okolí 
Kuřimi, jimž pravidelně věnuje hrač-
ky a didaktické pomůcky vytvářené 
odsouzenými. Právě výrobě hraček 
pro děti se vedle řezbářství a malby 
odsouzení pod vedením pedagogů 
volného času dosud nejvíce věno-
vali.  Jako připomínku těchto aktivit 
s významným pozitivním dopadem 
na odsouzené připravilo Podhorácké 
muzeum v Předklášteří ve spolupráci 
s Věznicí Kuřim výstavu prací odsou-
zených mužů z kuřimské věznice.
V neděli 25. března 2012 byla, za 
účasti ředitelky Věznice Kuřim, ver-
nisáží zahájena samotná výstava, 
kterou zpestřilo vystoupení vězeňské 
kapely V sedě. To předznamenalo  
i hlubší význam celé akce, kdy se ve-
řejnost má seznámit nejen s pracemi 
odsouzených, ale i s činností vězeň-
ské služby. Součástí výstavy budou  
i živá vystoupení vězňů v rámci pro-
gramu prevence kriminality, a to pře-
devším pro školní mládež.

min

Delegace 
z polské Věznice 
Zareba 
ve Stráži pod Ralskem 
Delegace polské věznice Zareba  
v čele s ředitelem Andrzejem Kosze-
lou se v dubnu zúčastnila pracovní 
návštěvy ve Věznici Stráž pod Ral-
skem.  Delegaci přivítal ředitel Vězni-
ce Stráž pod Ralskem Simon Michaili-
dis a první zástupce ředitele Ladislav 
Blahník.
Na úvod byla pro návštěvníky připra-
vena projekce prezentace věznice, ve 
které byla představena jednotlivá od-
dělení a samostatné referáty. Nejví-
ce dotazů bylo směřováno na řešení 
mimořádných událostí a jejich před-
cházení v souvislosti se zamezením 
průniku nedovolených předmětů do 
věznic. Dalším tématem byl průběh 
eskort vězněných osob a seznámení 
se s výstrojí a výzbrojí příslušníků 
naší věznice. Podrobnější informace 
získali návštěvníci při diskuzi s jed-
notlivými vedoucími přímo na jejich 
pracovištích.
Poté se polští kolegové přesunuli do 
terénu, kde jim byly předvedeny pří-
slušníky věznice názorné ukázky vý-

cviku skupiny pro zákrok pod jednot-
ným velením. Dále práce eskorty při 
přepravě nebezpečné vězněné osoby. 
Zajímavou ukázkou byla i činnost pří-
slušníků při napadení eskorty a zá-
krok příslušníků proti odsouzeným v 
ubytovacích prostorách. Ani deštivé 
počasí nepokazilo dojem z připra-
vené akce. Odpoledne odjela polská 
delegace na prohlídku pracoviště pro 
odsouzené firmy Modus. Následující 
den byly projednány zkušenosti spo-

lupráce věznic s ostatními bezpeč-
nostními sbory.
Závěrem byla dvoudenní návštěva 
polských kolegů ve Věznici Stráž pod 
Ralskem vyhodnocena všemi účast-
níky opět jako velice plodná na nové 
poznatky. Obě strany se shodly na 
užitečnosti další spolupráce. Podobné 
akce přispívají k prohlubování a roz-
šiřování profesních kontaktů a vzá-
jemnému předávání zkušeností.

vje

Dne 7. června odsouzený Jan K., kte-
rý je pracovně zařazen na nestřeže-
ném pracovišti ve firmě Haryservis na 

pozici pomocného dělníka, se krátce 
po poledni po dobu asi 20 minut, až 
do příjezdu zdravotnické záchranné 
služby aktivně podílel na poskytnutí 
první pomoci mladé ženě, kterou pří-
mo před budovou firmy postihl náhlý 
silný epileptický záchvat. Společně se 
zaměstnancem firmy se snažil ženu 

udržet při životě, sanitka pak dotyč-
nou odvezla do nemocnice. Odsouze-
ný touto svou okamžitou, nezištnou  
a účinnou reakcí prokázal svoji du-
chapřítomnost a obětavost a tím 
zabránil bezprostřednímu ohrožení 
zdraví a života zmíněné osoby.

maz

Odsouzený 
zachránil život ženě

Foto: Petr Pazdera
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Fenomenální úspěch 
Jana a Elišky 
na Slovensku
Přeborník Jan Novotný z Věznice Valdice a vicemistr Pavel Rouček  
z Věznice Jiřice byli vybráni, aby reprezentovali ve dnech 4. - 8. červ-
na Vězeňskou službu ČR na VII. ročníku Mistrovství Sboru vězeňské  
a justiční stráže Slovenské republiky ve vyhledávání omamných a psy-
chotropních látek, které se konalo ve slovenské Santovce. Celý přebor 
byl velmi dobře připraven, o výhru bojovalo 24 příslušníků vězeňských 
služeb Slovenska, České republiky, Maďarska a Celní správy Slovenské 
republiky.

Text a foto:
Eva Francová

Mistrovství zahájila 5. června odpo-
ledne první disciplína - poslušnost. 
Ta se skládala z celkové poslušnosti, 
kdy pes kromě základních dovednos-
tí, jako je uposlechnutí pokynů: sed-
ni, lehni nebo vstaň, musí překonat 
kladinu se žebříkem či metr vysokou 
překážku. Oproti přeboru na Praco-
vě byla hodnocena navíc reakce na 
střelbu, kdy pes nesměl reagovat na 
výstřel, a dále aport kilogram těžké 

dřevěné činky. Celá disciplína trva-
la asi 20 minut a byla první výhrou 
na Mistrovství psovoda Novotného s 
jeho svěřenkyní Aneli, přezdívanou 
Eliška.
Druhý a třetí den byli soutěžící roz-
děleni na dvě skupiny. V tyto dny se 
konala disciplína - pachové práce, 
rozdělená do několika částí. Elišku 
čekala prohlídka motorových vozidel, 
kdy musela během 10 minut najít ve 

dvou vozidlech uložený vzorek drogy. 
Jelikož se stává, že vzorek je zalo-
žen i ve výšce, což je pro menšího 
psa samozřejmě poněkud problém, 
musí nastoupit silné ruce psovoda, 
který svého čtyřnohého parťáka pod-
poří a vyzvedne ho do výšky. Těžko 
říci, zda je to specialita českých pso-
vodů, ale je nutno konstatovat, že 
reprezentanti České republiky byli v 
tomto způsobu vyhledávání napros-

tou výjimkou. I to Eliška zvládla na 
sto procent a vzorek našla. Po od-
počinku následovalo hledání vzorku 
amfetaminu v papírových krabicích.  
V této disciplíně je Eliška dobře 
zběhlá, jelikož simuluje detekci drog  
v poštovních zásilkách, která se ve 
věznici provádí každý den.
Třetí soutěžní den probíhalo hledání 
vzorku marihuany, kdy psovodi se 
svými psy museli během 10 minut 

prověřit dvě místnosti. Ani tady Eliš-
ka neměla konkurenci. V odpoledních 
hodinách se klání schylovalo ke kon-
ci, před soutěžícími byla ještě posled-
ní část, a to hledání vzorku kokainu  
v dřevěných bedýnkách. V této chví-
li nebylo ještě nic rozhodnuto, neboť  
i vedoucí závodník mohl ztratit cenné 
body, což hrálo u psovodů velkou roli. 
Někteří svoji nervozitu přenášeli na 
své psy, což se zákonitě projevilo na 
bodovém ohodnocení. Eliška svůj po-
slední výkon zvládla s bravurou, jeli-
kož ona i její psovod zachovali klid.  
V těchto pachových pracích bylo 
možné získat ze čtyř částí celkem 
čtyři sta bodů, což se jako jedinému 
povedlo valdickému reprezentantovi 
Janu Novotnému a Aneli!

Souhra psa a psovoda 
je klíčem
Nejen v této soutěži, ale i při denní 
práci ve věznici je nezbytná dokonalá 
souhra člověka a psa, jejich vzájem-
ná láska, zvládnutí metody výcviku a 
preciznost práce. Jan Novotný doká-
zal, že má s Eliškou silné vzájemné 
pouto. Při následném focení jsem 
měla pocit, že Eliška vykonává poky-
ny ještě před tím, než je její psovod 
vysloví. Možná i toto pouto pomohlo 
k tomu, že vyhráli obě disciplíny – 
poslušnost i pachové práce, a tím se 
stali celkovými vítězi přeboru. Celá 
akce se nesla ve velmi přátelském 
duchu, ač se jednalo o soutěž. Pro 
valdickou věznici je to potvrzení per-
fektní práce psovodů a jejich čtyřno-
hých pomocníků v nekonečném boji 
proti průniku nedovolených předmě-
tů do věznice.

Eliška 
je můj životní pes 

Eva Francová

Letošní 13. ročník přeboru ve speciální služební kynologii na vyhledá-
vání omamných a psychotropních látek se uskutečnil v druhé polovině 
května v areálu zotavovny VS ČR Pracov v Jižních Čechách. Letošním 
přeborníkem se stal psí specialista Aneli se svým psovodem Janem 
Novotným z Věznice Valdice.

Účast na kynologickém přeboru 
ve vyhledávání omamných a psy-
chotropních látek, který každoročně 
pořádá Vězeňská služba ČR, je pro 
každého služebního psa ve vězeňské 
službě vrcholem kariéry. 
Snaha a zkušenosti, příznivé klima-
tické podmínky a trochu štěstí, to 
vše pomohlo reprezentantu valdické 
věznice prap. Novotnému a jeho slu-
žební feně Aneli, přezdívané Eliška, 
k  zisku cenného vítězství na tomto 
přeboru a získání titulu ,,Přeborník 
VS ČR ve speciální služební kynologii 
pro rok 2012“. Jelikož získání titulu 
není v konkurenci  vůbec jednodu-
ché, položila jsem Janu Novotnému 
několik otázek:

Proč Aneli říkáte Eliška? 
Vlastně ani nevím, jednoho dne jsem 
jí tak začal říkat.

Je Eliška Váš první pes?
Není. V civilní sféře jsem se nejprve 
věnoval agility s foxteriérem Agim, 
posléze sportovní kynologii s dobr-
mankou  Aemi, která však měla kupí-
rované uši, což je nepřípustné, a tak 
závodění zůstalo to tam. Elišku jsem 
převzal od kolegyně, která přecháze-
la do jiné věznice.  Je to téměř 5–letá 
fena BO–malinois, která vyniká svý-
mi pracovními schopnostmi, silným 
kořistnickým pudem a nikdy neutu-
chající chutí do jakékoli práce. Ale 
přeci jen nějaké prvenství má, byla 
mým prvním parťákem  na speciální 
služební kynologii, s nímž jsem ab-
solvoval  základní kurz. Jsme spolu 
3,5 roku a myslím si, že  Eliška  je 
můj životní pes. 

Byl jste na této soutěži poprvé?
Ne, premiéru jsme s Eliškou měli  
v loňském roce, kdy se nám na pře-
boru podařila vyhrát disciplína po-
slušnost.

Jak probíhala soutěž a kdo všech-
no se zúčastnil?
Závody probíhaly ve dnech 14. - 16. 
května. Dohromady soutěžilo 29 zá-
vodníků z Vězeňské služby  ČR, ale 
také Policie ČR, Celní správy ČR  a  
Armády ČR. Přijeli také zahraniční 
hosté ze slovenské vězeňské služby 
a Policie SRN. Mezi disciplíny patřily 
poslušnost a pachové práce, drogy 
byly ukryty v místnostech, motoro-
vých vozidlech, obálkách a  uzavře-
ných bedýnkách. Byl to třídenní vel-
mi vyrovnaný závod, kdy sebemenší 
chyba psovoda či psa znamenala bo-
dovou ztrátu, která by se těžko do-

Co byste chtěl říci závěrem?
Chtěl bych poděkovat všem, kteří mi 
v přípravě na soutěž pomáhali -  Vý-
cvikovému středisku služební kynolo-
gie VS ČR  Jiřice, valdickému vedení 

háněla. V poslušnosti Elišce věřím, 
předvedla svůj, řekl bych, standardní 
výkon a myslím si, že právem vyhrá-
la. Co se týče samotných „pachovek“ 
– tam mě v podstatě podržela také, 
před posledními dvěma disciplínami, 
kdy nervozita stoupala, vše zůstalo  
na Elišce a ta nenechala nikoho na 
pochybách, kdo by měl být letošním 
vítězem Přeboru.

a družstvu místních psovodů v čele  
s nprap. Dědkem, který mi v přípra-
vě pomáhal nejvíce. Pokud to zdraví  
a služební povinnosti dovolí, pokusí-
me se příští rok prvenství obhájit.

Děkuji za rozhovor.

Díky prvenství se Jan Novotný s Ane-
li v červnu zúčastní VII. ročníku Mi-
strovství Sboru vězeňské a justiční 
stráže Slovenské republiky ve vyhle-
dávání omamných a psychotropních 
látek a tak nezbývá, než jim oběma 
popřát, aby se jim zde podařilo obsa-
dit co nejlepší místo.

Fre 

Přeborník VS ČR 
ve služební kynologii 
Jan Novotný říká:
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Mají psi 
ve Valdicích 
čumáky? 
Tuto neblaze proslulou pochyb-
nost vyslovenou před časem jed-
ním jízlivým novinářem znovu 
vyvrátily speciální prohlídky Věz-
nice Valdice konané koncem dub-
na ve spolupráci s kynology Cel-
ní správy ČR v rámci společného 
cvičení. Prostory valdické vězni-
ce umožnily nácvik průzkumu ob-
jektů, likvidace výtržností, rozví-
jení zloby na cizí osoby a další
obranářské práce.

Eva Francová

Cvičení se zúčastnili vedle psovodů 
celní správy a Věznice Valdice také 
zástupci věznic Příbram, České Bu-
dějovice a Stráž pod Ralskem. Cí-
lem cvičení nebyl ovšem jen nácvik 
různých dovedností, ale i prohlídky 
vytipovaných cel a vnitřních provozů 
pracovišť, kde by se mohl předpoklá-
dat výskyt omamných a psychotrop-
ních látek. Šest psích specialistů celní 
správy se svými psovody za celé tři 
dny nedetekovalo žádnou přítomnost 
zakázaných látek a tím potvrdilo kva-
litní práci speciální valdické kynolo-
gie. Takže ano, navzdory nejapnému 
dotazu, valdičtí psi čumáky mají! To 
ale samozřejmě neznamená, že by 
tím byl boj s nepovolenými předmě-
ty, které odsouzení zkoušejí různými 
způsoby za mříže dostat, předem 
vyhraný. V posledních několika mě-
sících byla přijata řada nejrůznějších 

bezpečnostních opatření, která mají 
za úkol eliminovat rizika držení ne-
povolených předmětů odsouzenými, 
provádějí se důslednější kontroly 
odsouzených, ubytoven i pracovišť 
vězňů. 
Hlavní kynolog Generálního ředi-
telství cel Martin Veverka uvítal 
možnost nácviku vyhledávání drog  
a tabáku kdekoli v prostorách věznice  
a mohl tak porovnat úroveň kynolo-
gie obou ozbrojených složek.
Tato akce byla velmi náročná na or-
ganizaci, například pokud se jedná  
o ubytování psovodů i psů, vše se 
ale zdárně podařilo, a to i díky týmu 
valdických psovodů. Celá akce se 
nesla v duchu přátelské atmosféry, 
obohatila oba tábory o další profesní 
zkušenosti a zároveň se do budoucna 
stala příslibem spolupráce při výcviku 
a protidrogové prevenci.

Úspěch VS 
na soutěži celní správy 
Psovod Jiří Stárek se služebním psem Sorbonem z Hückelovy vily z Věz-
nice Jiřice zvítězil v soutěži psovodů služebních psů Celní správy ČR ve 
vyhledávání drog. Závod, koncipovaný jako nominační soutěž pro účast 
na mistrovství Evropy, se konal ve dnech 13. – 18. května 2012 v regio-
nálním výcvikovém středisku služební kynologie Světové celní organizace  
v Heřmanicích u Frýdlantu. Kromě psovodů celní správy se soutěže zú-
častnili zástupci Armády ČR, Policie ČR, vojenské policie a Vězeňské služby 
ČR. Mistrovství Evropy ve služební kynologii organizuje letos celní správa 
Rakouska a tomu také odpovídala její náročnost. Ve čtyřech dnech se vy-
hledávalo jedenáct vzorků drog založených v zavazadlech, na vozidlech  
a v místnostech, třikrát se na různých cvičištích opakovaly cviky posluš-
nosti. Souběžně s nominační soutěží probíhala soutěž psovodů služebních 
psů Celní správy ČR ve vyhledávání tabáku, ve které prap. Jiří Stárek spolu 
s pprap. Leošem Cieslarem z Celního ředitelství Ostrava obsadili druhé 
místo ve smíšených družstvech.

red

Reintegrační programy 
 v českých věznicích 
Úspěšný návrat odsouzených do občanského života a jejich zdár-
né znovuzačlenění do společnosti je jednou z hlavních podmínek pro 
dlouhodobé snižování recidivy. Vězeňská služba ČR proto věnuje tra-
dičně velkou pozornost nejen práci s vězni umístěnými do výstupních 
oddělení, ale i reintegračním programům zabezpečovaným často ob-
čanskými neziskovými organizacemi.   

Práce s odsouzenými ve výstupním 
oddělení je specifická v tom, že je 
kladen důraz právě na ty aktivity, 
které mají připravovat odsouzené na 
život po propuštění, mají u odsouze-
ných pěstovat samostatnost, snahu  
o prosazení se a orientaci na trhu 
práce, mají vytvářet pracovní návy-
ky, pravidelnost, odpovědnost a se-
bereflexi. Odsouzené ve věznici také 
navštěvují koordinátoři sociální péče.  
Pracovníci výstupního oddělení se 
snaží vytvářet základní sociální vaz-
by pro odsouzené, kteří jsou bez zá-
zemí, učí odsouzené korespondovat 
s institucemi a organizacemi, které 
zajišťují ubytování a zaměstnání.
Ve Věznici Rýnovice se využíva-
jí dva reintegrační programy. První  
z nich, motivační program ZZ - Získej 
zaměstnání, je zaměřen na motivaci 
klientů ve výkonu trestu k aktivnímu 
řešení jejich životní situace, změ-
ně zažitých nekonstruktivních vzor-
ců chování a posilování dovedností 
pro získání a udržení si zaměstnání.  
Z praktického hlediska se jedná ze-
jména o psaní životopisu a motivač-
ního dopisu nebo přípravu na při-
jímací pohovor. Součástí jsou také 
pracovněprávní informace a informa-
ce o důsledcích nelegální práce. Se-
tkávání probíhá aktivní formou. Ten-
to program je realizován na základě 
spolupráce se Sdružením pro probaci 
a mediaci v justici. V současné době 
se ho účastní 12 odsouzených. Kon-
cem loňského roku se uskutečnil kurz 
k řešení zadluženosti a finanční gra-
motnosti, který absolvovalo osm od-
souzených. 
Druhým programem je resocializační 
program ZZZ - Zastav se, zamysli se, 
změň se, který se ve Věznici Rýnovice 
realizuje od listopadu 2008. Každým 
rokem prochází tímto programem dvě 
skupiny vězňů, tedy cca 24 odsouze-
ných. V těchto dnech se uskutečňuje 
závěrečná fáze skupiny osmi odsou-
zených a zároveň výběr 12 odsouze-
ných, kteří jsou motivováni ke změně 
myšlení ve vztahu k páchání trestné 
činnosti a k účasti v programu, včet-
ně dodržování společně stanovených 
pravidel. S těmito odsouzenými bude 
realizováno celkem 11 skupinových 
setkání. Odsouzení zde mají prostor 
k zamyšlení se nad sebou, ke zfor-
mulování svého problému a zjištění 

příčin své konkrétní či opakující se 
trestné činnosti. Pod vedením lekto-
rů se snaží domýšlet následky své-
ho jednání, stanovovat si konkrétní 
a dosažitelné cíle. Během účasti na 
skupinách je vyžadován aktivní pří-
stup odsouzených, který je jedním  
z nejdůležitějších faktorů jejich změ-
ny. Po úspěšném dokončení progra-
mu obdrží každý z účastníků certifikát  
o absolvování programu. Závěrečná 
zpráva, vypracovaná lektory, je sou-
částí hodnocení odsouzeného k podá-
ní žádosti o podmíněné propuštění.
Ve Věznici Jiřice spoluorganizuje 
reintegrační programy Sdružení pro 
probaci a mediaci v justici. Odsou-
zeným je tu k dispozici projekt Na-
dějné vyhlídky, cyklus besed Kroky 
po propuštění, účast v motivačním 
programu ZZ - Získej zaměstnání  
a další aktivity včetně kurzů finanč-
ní gramotnosti a řešení zadluženosti. 
Ve spolupráci s oddělením resociali-
začních a reintegračních programů 
Centra sociálních služeb Praha se zde 
realizuje spolupráce s odsouzený-
mi v rámci nabízeného resocializač-
ního programu Beta po propuštění 
z výkonu trestu. Jedná se zejména  
o odsouzené, kteří budou žádat o pod-
míněné propuštění a kterým by vyko-
nání tohoto programu mohl uložit soud  
v rámci probačního dohledu. Spe-
cialisté věznice Jiřice dále realizují 
výcvikový skupinový program ZZZ, 
který se v oblasti resocializace zamě-
řuje na změnu myšlení a chování ve 
vztahu k páchání trestné činnosti.
Sdružení pro probaci a mediaci v jus-
tici se podílí na realizaci reintegrač-
ních programů také ve Věznici Stráž 
pod Ralskem. Se zdejšími vězni pra-
cuje na realizaci motivačních progra-
mů ZZ  - Získej zaměstnání a Myslím 
to vážně a dále na kursech finanční 
gramotnosti a řešení zadluženosti.   
Hlavním a obecným cílem léčebně 
výchovného působení na odsouzené 
Věznice Opava, vykonávající výkon 
trestu odnětí svobody ve specializo-
vaných odděleních, je změna jejich 
jednání a chování, které v důsledku 
životního stereotypu, založeného na 
nadužívání alkoholu a dalších omam-
ných psychotropních látek, vedly  
k asociálnímu přístupu k životu a ke 
společnosti a s tím souvisejícím kri-
minálním deliktům. To předpokládá 

postupné vytváření kritického náhle-
du na dosavadní životní styl a vybu-
dování motivace k abstinenci a přijetí 
hodnot vycházejících ze společensky 
pozitivních etických norem.
Naplňování tohoto cíle je hlavním tě-
žištěm práce specializovaných oddě-
lení a vyžaduje soustavné a důsled-
né působení na odsouzené zejména  
v oblastech, jako je poznávání a sta-
bilizace vlastní osobnosti, zvýšení 
sebedůvěry a upevňování motivace  
k abstinenci, hledání a objevování no-
vých životních cílů a možností vlastní 
seberealizace spolu s perspektiva-
mi uplatnění se a dosažení úspěchu  
v dalším životě, rozvíjení zájmových 
aktivit, které mohou nahradit na-
vyklé způsoby trávení volného času  
s drogou či alkoholem a pomoci upev-
ňování trvalejších pracovních návyků 
a pozitivního vztahu k práci. Důležité 
je také navázání a stabilizace vztahů 
s rodinou, příbuznými nebo blízkými 
osobami, které mohou kladně působit 
na jejich život bez drogy či alkoholu.
V ženské věznici Světlá nad Sá-
zavou se jako jediný certifikovaný 
resocializační program realizuje pro-
gram ZZZ.  „Kromě toho máme další 
nestandardizované programy či spíše 
aktivity jako KKK – Krátký kurz kon-
fliktů, dále trénink sociálních doved-
ností a terapeutickou skupinu pro práci  
s trestným činem,“ uvedla mluv-
čí věznice s tím, že se všechny tyto 
aktivity uskutečňují na bezdrogové 
zóně. 
Ve věznici Nové Sedlo v současné 
době probíhá Komplexní reintegrační 
program pro osoby opouštějící věze-
ní,  jehož realizátorem je Centrum 
podpory podnikání Praha o.s. Pro-
gram je spolufinancován Evropským 
sociálním fondem a státním rozpoč-
tem České republiky z operačního 
programu Lidské zdroje a zaměst-
nanost. Jedná se o reintegrační pro-
gram v oboru dřevovýroba a kovový-
roba.  Program začal v listopadu 2011  
a končí v květnu 2013. Během toho-
to období se uskuteční tři čtyřměsíč-
ní kurzy v každém oboru. V každém 
kurzu je zařazeno 10 odsouzených, 
kteří po ukončení kurzu skládají zá-
věrečné zkoušky.
Ve Věznici Kynšperk se nyní rea-
lizuje program Beta, v minulosti to 
byly motivační programy ZZZ - Za-
stav se, zamysli se, změň se a pro-
gram ZZ - Získej zaměstnání. Vězni-
ce Mírov organizuje pro odsouzené 
chystající se k návratu do společnosti 
řadu programů včetně komunitního 
setkávání, kursu právního minima, 
sociálního poradenství a individuál-
ní psychoterapie. Ve Vazební věz-
nici Praha Pankrác se společně 
s Centrem sociálních služeb Praha 
uskutečňuje program Beta. Jedná se  
o skupinové rozhovory s odsouzený-
mi o jejich budoucnosti, představách 
a plánech. Věznice Příbram realizu-
je ve spolupráci s Centrem podpory 
podnikání Praha o.s. a Hospodářskou 
komorou Praha Komplexní reinte-



ČESKÉ
1514

www.vscr.cz

VĚZEŇSTVÍ téma téma

grační program pro osoby opouštějící 
prostředí Věznice Příbram, program 
se financuje z operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost. Ve 
Věznici Znojmo odsouzeným po-
máhá program 3Z a rekvalifikační 
kurz – kuchařské práce v prostorech 
veřejného stravování.

Resocializační programy ALFA (od 
roku 2001) a BETA (od roku 2002) 
nabízejí řešení problémů souvise-
jících s pácháním trestné činnosti 
a výkonem trestu odnětí svobody. 
Zaměřují se individuálně na potře-
by klientů a jejich aktuální situaci. 
Zahrnují psychosociální poraden-
ství a trénink, který obsahuje indi-
viduální práci s prvky psychotera-
pie, sociální pedagogiky a sociální 
práce. Sebepoznání či posilování 
pozitivních sociálních vazeb je vel-
mi důležité pro návrat klienta do 
běžného života. Dále tyto progra-
my nabízejí sociální a právní pora-
denství ve smyslu řešení trestně 
právních otázek, dluhů a sociálních 
problémů, které má takřka kaž-
dý klient přicházející do progra-
mů. V neposlední řadě nabízejí i 
podporu při hledání zaměstnání  
a ubytování. Oba programy jsou svou 
strukturou a metodikou jedinými  
v ČR (oba programy jsou nyní sou-
částí oddělení resocializačních a re-
integračních programů Centra soci-
álních služeb Praha).

Obecný popis základní poskyto-
vané služby
Resocializační programy (specifické 
sociální programy pro alternativní 
opatření trestu):
- ALFA - program pro podmíněně 
odsouzené (obviněné, obžalované) - 
je určen pro muže i ženy od 18ti let, 
proti kterým bylo zahájeno trestní 
stíhání, a tedy jsou obviněni či ob-
žalováni z trestného činu a současně 
hledají a mnohdy potřebují podporu 
v různých oblastech svého života. 
Dále pro klienty, kterým bylo v rámci 
rozsudku uloženo omezení nebo po-
vinnost podrobit se psychosociálnímu 
výcviku a převýchově či programu 
psychologického poradenství nebo 
pro klienty s dalšími možnými vari-
antami alternativního řešení potres-
tání.

- BETA - program pro podmíněně 
propuštěné z výkonu trestu odnětí 
svobody - je určen pro muže i ženy 
od 18ti let, kteří si chtějí podat žá-
dost o podmíněné propuštění z výko-
nu trestu odnětí svobody a současně 
chtějí pracovat na svých vlastních 
problémových oblastech, jež je  
v minulosti přivedly k páchání trest-
né činnosti. Dále pro klienty, kteří již 
byli podmíněně propuštěni z výkonu 
trestu a bylo jim v rámci rozhodnutí 
soudu uloženo omezení či povinnost 
podrobit se psychosociálnímu výcvi-
ku a převýchově či programu psycho-
logického poradenství.

Reintegrační programy 
ve Věznici Ostrov Jiří Vorel

Ve Věznici Ostrov vykonává činnost 
specializované oddělení pro odsou-
zené s poruchou osobnosti a cho-
vání způsobenou užíváním návyko-
vých látek. Program tohoto oddělení 
je založen na komunitním systému  
a skupinové práci, odsouzení se spo-
lupodílejí na terapii vlastní i spoluvěz-
ňů. Program je orientován na změnu 
hodnotového žebříčku a na další život 
odsouzených bez návykových látek. 
Minimální délka programu je 10 mě-
síců.  
Ve věznici vykonávala činnost také 
výcviková skupina STOP (sebezku-
šenost, trénink, odpovědnost, přije-
tí viny). Program výcvikové skupi-
ny STOP je založen na komunitním 
systému a skupinové práci, odsou-
zení se podílejí na terapii vlastní  
i spoluvězňů. Program je orientován 
na změnu hodnotového žebříčku, na 
motivaci ke zdravému životnímu sty-
lu, k řešení problémů v oblasti sociál-
ně nežádoucích - patologických jevů. 
Minimální délka trvání celého progra-
mu je šest měsíců.

3Z
Realizace standardizovaného pro-
gramu 3Z pracuje sebezkušenost-
ní formou práce se vzorci trestného 
jednání, sebepoznávání, překoná-
vání různých těžkostí, společné sdí-
lení, získávání sociálních dovedností  
k dosahování cílů, práce se svědo-
mím delikventů, pozitivní směřování, 
vyrovnávání se s náročnými rizikový-
mi situacemi ve vztahu k eventuální 
budoucí trestné činnosti, postpeni-
tenciární směřování odsouzených, 
formou interaktivní individuální práce 
rozvíjení komunikace, zvládání pro-
cesu změny, styly myšlení, kauzální 
myšlení, zaujímání hledisek a posto-
jů, otevřená analýza dosavadní trest-
ní minulosti, vytváření strategií pro 
vyhnutí se další trestné činnosti.

Spolupráce s institucemi 
a organizacemi
Jednou z organizací, které provádějí 
ve Věznici Ostrov rekvalifikační kurzy 
pro odsouzené, je firma Carlsbader 
Gate Karlovy Vary. V roce 2011 se 
jednalo o rekvalifikační kurz: číšník 
formou zaučení a obsluha a práce  
s PC. Ve dvou termínech proběhl také 
rekvalifikační kurz: obsluha a práce  
s PC.  V současné době probíhá re-
kvalifikační kurz: malíř – natěrač. 
Součástí rekvalifikačních kurzů jsou 
tzv. motivační kurzy, v nichž lektor 
přednáší o společenských praktických 
jevech, které by měly odsouzení řešit 
po propuštění z VTOS.  

Byla také navázána intenzivní spo-
lupráce organizací Sdružení pro pro-
baci a mediaci v justici o.s. Tato or-
ganizace nabízí rekvalifikace, pomoc 
při hledání ubytování i zaměstnání, 
řešení zadluženosti. Zaměřuje se na 
osoby po propuštění a před propuště-
ním ze Středočeského, Karlovarského 
a Ústeckého kraje. Zrealizovány byly 
v rámci projektu Pomůžeme Ti pra-
covat dva motivační kurzy ZZ (Získej 
zaměstnání), nyní probíhá třetí běh, 
rekvalifikační kurz práce s benzíno-
vou sekačkou, křovinořezem a mo-
torovou pilou a rekvalifikační kurz 
práce s motorovou pilou. Proběhla 
také beseda k finanční gramotnos-
ti.  V rámci projektu „Pomoc obětem 
a pachatelům trestných činů“ byla 
zrealizována také beseda k finanční 
gramotnosti a třikrát navštívil vězni-
ci pracovník dluhové poradny, který 
individuálně pracoval s odsouzenými. 
Věznice také intenzivně spolupracu-
je se státními orgány a organizacemi  
a s organizacemi místních samospráv 
po celé republice, což je součást kaž-
dodenní rutinní práce příslušných od-
borných zaměstnanců věznice. 

Extramurální aktivity 
V návaznosti na program zacházení 
ve specializovaném oddělení se jeví 
jako vhodné zrealizovat extramurál-
ní aktivity se zaměřením na pomoc 
neziskovým organizacím. Odsouzení 
zařazení do terapeutických programů 
či po jejich úspěšném absolvování se 
podílejí také na realizaci velkou mě-
rou. Extramurálních aktivit se zúčast-
nilo 162 odsouzených při 42 akcích 
(výpomoc zvířecímu útulku Macík, 
obnova Horního hradu, úklid ostrov-
ského klášterního areálu, práce pro 
mateřské centrum Ostrůvek atd.)

Reintegrační program 
Věznice Nové Sedlo 

Eva Koreneková  
František Houdek
Věznice Nové Sedlo v měsíci 
září 2011 zahájila spoluprá-
ci s Centrem podpory podni-
kání Praha, o.s. na projektu 
Komplexního reintegračního 
programu pro osoby opouště-
jící prostředí věznice. Věznice 
spolu s Hospodářskou komo-
rou hlavního města Prahy se 
stala neformálním partnerem 
projektu, který je spolufinan-
cován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem 
České republiky z operačního 
programu Lidské zdroje a za-
městnanost.

Hlavním cílem projektu je minima-
lizace společenského znevýhodnění 
osob opouštějících prostředí Věznice 
Nové Sedlo a zlepšení jejich pozice 
na trhu práce. 
Projekt je zaměřen na pomoc těm 
osobám, které mají zájem o proso-
ciální zařazení do společnosti, nejen 
v podpoře snažení, ale i zvětšení 
jistoty společenského zařazení. Pro-
jekt si klade za cíl pomoci vězněným 
osobám za  prostřednictvím odborné-
ho vzdělávání a individuálního moti-
vačně-poradenského programu bě-
hem pobytu ve věznici najít vhodné 
pracovní uplatnění, ale i posílit mo-
tivaci ke vstupu do zaměstnání. Do 
projektu je a bude zapojeno cca 60 
odsouzených ve třech bězích, kteří 
projdou motivačním a vzdělávacím 
programem během svého pobytu ve 
výkonu trestu.

Nový přístup
Projekt se vyznačuje novým kvalita-
tivně širším rozměrem v oblasti za-
městnávání osob opouštějících výkon 
trestu. V souběhu s odbornou přípra-
vou odsouzených pracuje pro cílovou 
skupinu tým odborníků, kteří oslovu-
jí jejich potenciální zaměstnavate-
le, dlouhodobě s nimi pracují a tak 
připravují pracovní místa pro klienty 
programu. V momentě propuštění je 
klientům k dispozici ucelený a indi-
vidualizovaný program reintegrace 
a pracovního poradenství, který jim 
pomůže řešit krizové situace, které 
mohou nastat v komunikaci se za-
městnavatelem či úřady. Tento medi-
ační program má jediný cíl, a to rych-
lou adaptaci klienta na trhu práce  
a zařazení zpět do společnosti.
První běh vzdělávacího programu  
v oboru dřevovýroba byl spuštěn loni 

v listopadu. Vybraní odsouzení pod 
vedením mistrů odborného výcviku 
se v průběhu čtyř měsíců seznamují  
s teoretickou a praktickou částí obo-
ru. Kurz bude ukončen zkouškou  
z teorie a praxe. Na vzdělávací pro-
gram dřevovýroby navazuje program 
v oboru kovovýroba. Velice silnou 
motivací se stává pro odsouzené za-
řazené v programu svářečský kurz, 
který absolvují jen ti nejlepší.
Již na samém začátku bylo možno 
konstatovat, že vzdělávací progra-

Výsledky ocení i děti
Výrobky odsouzených posloužily ne-
jen k prezentaci, ale najdou dále své 
uplatnění. Všechny hračky, které byly 
vyrobeny v rámci I. běhu čtyřměsíč-
ního kurzu mají již svého adresáta. 
Tím je Mateřská škola Švýcarská  
v Kladně, kam uvedené hračky a vý-
robky putovaly. Hračky byly dětem 
z mateřské školy předány 1. června 
2012 u příležitosti Mezinárodního dne 
dětí.  Zástupci věznice přivezli hračky 
do školky, kde je dětem osobně pře-
dal ředitel věznice Miroslav Špalek 
společně s Ivanou Janatovou  z Cent-
ra podpory podnikání Praha o.s.  

my svou obsahovou stránkou zaujaly 
odsouzené, proto odborní pracovníci 
věznice ve spolupráci s odbornými 
pracovníky CPPP, o.s. upřednostnili  
při výběru především ty odsouze-
né, kteří splňovali všechna kritéria. 
Závěrečné zkoušky I. běhu kurzu 
dřevovýroba v rámci Komplexního 
reintegračního programu pro osoby 
opouštějící Věznici Nové Sedlo se ve 
věznici uskutečnily počátkem dubna. 
Všech deset odsouzených absolvo-
valo nejprve písemnou zkoušku.  Po 
vyhodnocení předstoupili se svým 
finálním výrobkem před komisi, kde 
popsali podrobně celý pracovní po-
stup a odpovídali na otázky zkou-
šejících. Odsouzený, který si zvolil 
náročnější výrobek, se před komisí 
prezentoval  plánky, nákresy a ša-
blonami. V závěrečném hodnoce-
ní komise konstatovala, že znalosti  
u některých odsouzených daleko pře-
sahovaly znalosti učňů střední tech-
nické školy.
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Jak se scházejí 
blízcí odsouzených Jan Frank

Občanské sdružení Za branou na konci roku 2011 zahájilo projekt 
Svépomocná skupina osob blízkých lidem ve vězení. Cílem projektu 
je podpořit vzájemnou komunikaci rodinných příslušníků a partnerů 
odsouzených ve výkonu trestu. Ti často trpí samotou, stigmatizací  
i existenčními problémy. A jak jsme zjistili, ocení i výměnu informací 
z vězeňství a trestního práva, což jsou oblasti, se kterými se většinou 
setkávají poprvé v životě, a proto jsou pro ně neznámé.

Na začátku všeho bylo šetření Za 
branou, zkoumající názory recidivistů 
na příčiny jejich opakovaného tres-
tu odnětí svobody. Uskutečnilo se v 
roce 2010 ve Věznici Příbram, Kuřim 
a Pankrác, zapojilo se celkem 59 od-
souzených. 
Formulář se respondentů tázal také 
na to, co by označili směrem do bu-
doucna za podmínku vyhnutí se ná-
vratu do vězení. Poněkud překvape-
ni jsme byli zjištěním, že na prvním 
místě nebyla pomoc neziskovek, stá-
tu, dokonce ani získání zaměstnání 
a úspěch v boji se zadlužením, ale 
osobní vztahy a rodina.
Tento poznatek nám pomohl rozšířit 
pozornost od obvyklých problémů 
propuštěných vězňů (bydlení, práce, 
dluhy) směrem k jejich osobnějším 
potřebám. To podpořilo názor, že pre-
venci kriminality se může teoreticky 
dařit i tak, podpoříme-li vztahy od-
souzených. 
Cesta k realizaci projektu ale nebyla 
snadná. O formování skupiny nejevi-
li zájem kurátoři sociální prevence, 
dlouho jsme hledali cestu, jak oslovit 
možné zájemce. Náš pracovník Jiří 
Mataj ale zjistil, že například partner-
ky odsouzených komunikují vzájem-
ně bez jakékoliv formální podpory či 
organizačního rámce. Zveřejnili jsme 
tedy inzerát ne serveru www.trestni-
rizeni.com a zareagovaly na ně dvě 
partnerky odsouzených. Při osobním 
setkání jsme zjistili, že naše před-
stavy jsou společné: východiskem 
by mohlo být věcné sdílení problémů  
i praktických informací, stejně jako 
názorů a zkušeností.
Síly se spojily, a tak se od prosince 
2011 v klubovně v centru Prahy ko-
nají jednou až dvakrát měsíčně se-
tkání s průměrnou návštěvností pět 
osob. K naší radosti se o skupině do-
zvídají další a další lidé, takže sko-
ro na každé skupině je někdo nový. 
Pro zajímavost: členy jsou dva muži  
v roli otců, jedna matka a zbytek tvoří 
manželky a přítelkyně odsouzených. 
Dvě z nich dokonce vystoupily v po-
řadu věnovaném justici v Českém 
rozhlasu 6, jehož záznam je možné 
vyslechnout na webových stránkách 
Za branou.

A jak pracujeme? Setkání má dvě 
části: v první mohou členové skupiny 
klást dotazy z oblasti práva a odbor-
ného sociálního poradenství, v druhé 
hodině přicházejí na řadu soukromá 
témata probíraná ve skupině. Zahr-
nují fenomény odloučení, stigmatiza-
ce, sociálních efektů odloučení, vlivu 
odloučení na vztah apod. 
Dlouhodobým cílem skupiny je vy-

Autor je předseda občanského sdružení Za branou

tvoření stejně zaměřených skupin  
i v dalších městech České republi-
ky, především v oblastech s vysokou 
kriminalitou, ale samozřejmě nejen  
v nich. 
Děkujeme Generálnímu ředitelství 
Vězeňské služby ČR za vlídné přijetí 
delegace složené ze členů sdružení 
Za branou a dvou členek svépomoc-
né skupiny počátkem letošního roku.  

školí 
koordinátory

Michal Petras

První školení vybraných koordináto-
rů z věznic a vazebních věznic, kteří 
budou působit jako kontaktní osoby 
při zavádění nástroje na hodnocení 
rizik a potřeb SARPO, se uskutečni-
lo ve dnech 28. až 31. května 2012  
v Institutu vzdělávání VS ČR. Ško-
lení druhé skupiny koordinátorů je 
naplánováno na polovinu června. Za 
každou věznici či vazební věznici je 
vybrán jeden koordinátor, v organi-
začních jednotkách s kapacitou nad 
600 odsouzených jsou koordinátoři 
dva, celkem je vyškoleno 50 koor-
dinátorů. Koordinátoři jsou zpravidla 
speciální pedagogové s kompetencí 
zpracovávat komplexní zprávu od-
souzených. Školení provádějí členové 
vývojového týmu SARPO.

SARPO je jednotný, objektivní, strukturovaný, cílený nástroj hodnocení odsouzených s validizovaným 
výpočtem statického a dynamického rizika a se zaměřením na identifikaci specifické trestné činnosti 
obsahující násilný, sexuální nebo drogový kontext.  Elektronický program SARPO je vytvořen na plat-
formě VBA (Visual Basic for Applications) a tabulkového procesoru Excel. Centrální MDB databáze, 
administrační modul a databáze otázek centrálně ovládající program jsou uloženy na zabezpečeném 
serveru. Program je primárně určen jako prohlížeč a procesor dat, řídící data programu a sběrná da-
tabáze jsou umístěny mimo věznice na síti. Program je schopen provádět automatické aktualizace u 
jednotlivých uživatelů. Případné úpravy váhy jednotlivých faktorů, způsobu výpočtů rizik, uživatelské-
ho prostředí apod. se budou ovládat prostřednictvím administračního modulu z centra bez nutnosti 
zásahu na každé jednotlivé věznici.

programu, teoretický a metodický 
manuál, technický manuál, příslušné 
NGŘ o zacházení s odsouzenými a 
celkově nastavený systém ve spolu-
práci odborů výkonu vazby a trestu, 
informatiky a správního GŘ VS ČR. 
Zavedení nástroje, resp. programu 
SARPO do praxe je plánováno k 1. 
listopadu 2012.

Odsouzený postavil věznici 
za 18 měsíců 

Robert Blanda
Markéta Prunerová

Během výkonu trestu vytvořil je-
den z odsouzených Vazební vězni-
ce Praha-Ruzyně model této věz-
nice v jednom z nejoblíbenějších 
„vláčkových“ měřítek HO, tedy 
1:87. Do nejmenších podrobností 
vyvedenou maketu věznice vyro-
bil za 18 měsíců. Ta teď poslouží 
nejen k prezentaci věznice, ale 
také jako učební pomůcka při vý-
cviku nových příslušníků vězeň-
ské služby.

Modelová věznice je plně elektrifiko-
vána a osvětlena stovkami žárovek a 
diod propojených 250 metry kabelů. 
Důmyslný systém termoregulace měří 
teplotu na několika místech modelu 
tak, aby se zabránilo přehřátí elek-
trických obvodů. Představuje jakou-
si „ideální“ podobu věznice. Budovy 
jsou v dokonalém technickém stavu, 
fasády září novotou a vše je rovno-
měrně osvětleno. Přes hlavní vstup-

ní koš přicházejí návštěvy, nastupují 
noví odsouzení, zatímco ti stávající 
tráví volno na hřišti, nebo si užívají 
volno ve vycházkových dvorech. Tyto 
události a činnosti se běžně konají  
v různou dobu a v různé dny, zde je 
ale můžeme idealizovaně vidět v jed-
nom okamžiku.
V areálu věznice jsou tak například 
zachycena eskortní vozidla, ale také 
auta policie nebo městských stráž-

níků, hasičské inspekce, zavážky 
potravin, odvozu odpadu a na příle-
žitostném heliportu zrovna přistál vr-
tulník. Maketu oživují desítky ručně 
malovaných figurek, které jsou rov-
něž v měřítku 1:87 a které předsta-
vují skutečné zaměstnance věznice 
včetně miniaturního ředitele věznice 
Ivana Horáka, kráčejícího ke svému 
zaparkovanému vozu. Vidět můžeme 
také vychovatele Jaroslava Tomeše, 

Účelem hodnocení rizik má přede-
vším být schopnost předpovědět 
pravděpodobnost opakování trestné 
činnosti odsouzenými a tomu přizpů-
sobit další zacházení. SARPO nahradí 
ve věznicích a vazebních věznicích 
komplexní zprávu jako vstupní hod-
nocení odsouzeného po jeho nástupu 
do výkonu trestu. Část výstupů ze 
SARPO bude použita pro zpracování 
hodnocení pro soud při rozhodování 
o podmíněném propuštění a také pro 
změnu vnější diferenciace. Záměrem 
SARPO je zpřehlednit a zjednodušit 
systém hodnocení a následně také 
diferenciace odsouzených v rámci je-
jich umísťování a zacházení.

 Práce v SARPO
    
Pro výpočet statického rizika je nutné 
načíst trestněprávní údaje odsouze-
ného z opisu z rejstříku trestů do VIS 
a dále do nástroje SARPO. V minu-
lém roce VS dostala novelou zákona 
č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů 
možnost žádat o opisy z rejstříku 
trestů elektronickou cestou. Ve VIS 
byly vytvořeny rubriky pro novou po-
ložku trestní minulost a prostor pro 
uložení a tisk nové komplexní zprá-
vy, která je konečným výstupem ze 
SARPO. 
V září a říjnu budou pokračovat tří-
denní školení pracovníků jednotli-
vých funkcí, kteří v nástupním oddě-
lení zpracovávají komplexní zprávu. 
Celkem se bude jednat o vyškolení 
cca 200 pracovníků. Na podzim bu-
dou definitivně dokončeny všechny 
náležitosti, jako je kompletní verze 
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který na výrobu modelu dohlížel. Za-
městnanci věznice mohli sponzorsky 
poskytnout odpovídající model svých 
vlastních soukromých aut, pokud je 
chtěli mít „zaparkovaná“ na modelo-
vém parkovišti.
Autor modelu Jakub Nedvěd se musel 
vypořádat s řadou převážně ekono-
mických problémů. Například svíti-
dla pouličního osvětlení lze v tomto 
měřítku běžně koupit, ale bylo by to 
vzhledem k jejich množství příliš ná-
kladné, takže je raději vymodeloval  
z náplní do propisek tak dokonale, že 
původní originál nelze od svépomocí 
vyrobených rozeznat.
Naproti tomu český vězeňský eskort-
ní autobus se jako model nevyrábí, 
takže ho Jakub Nedvěd vyrobil ze tří 
jiných modelů autobusů. Uvnitř je de-
tailní interiér eskortní úpravy včetně 
katru oddělujícího vězně od eskorty, 
to však při běžném pohledu na model 
věznice není vidět.
Zajímavostí je i to, že model ruzyň-
ské věznice je umístěn pod velkým 
skleněným sarkofágem ve střešní ná-
stavbě jedné z budov – ta se pocho-
pitelně na modelu nachází rovněž,  
a to i s miniaturním modelem ve stá-
vající maketě.

Praha Ruzyně 1:87        
cca 23 500 kusů jednotlivých konstrukčních dílů a součástek
Materiál:
92 % originál ruční práce - výroba za použití dřeva, balzy, dřevotřísky,
tvrzeného PVC, latí, folií, drátů, kartonu, čtvrtek, pletiva, šroubů, síťoviny, 
žárovek, LED diod, el. kabelů, svorek, lepidel, barev a tmelů atd.
Elektrický obvod:                
523 kusů žároviček a 192 kusů LED diod, které zajišťují optimální osvět-
lení modelu, cca. 250 m. el. kabelů na rozvodech,  2 kusy usměrňovací 
a rozvodové  transformátory o příkonu 17 a 10 ampér  chlazené  venti-
látorem, jističe umístěné v pojistkové skříňce, 2 kusy zabezpečovacích 
teplotních čidel,
Napájení: 
220 V – usměrnění na 12 V,
Rozměry modelu se  zasklením: 
325 x 200 x 125 cm + nohy podstavce. 
Počet oken v hlavní části modelu: 
Budovy A, B, C, D cca 2500, každé okno je děláno ze 4 částí, pokud má 
parapet, tak z 5 částí, pokud má ještě venkovní mříž, pak je ze 6 dílů.

Slovenští kolegové 
ve Věznici Všehrdy Bronislava Vetešníková

Dne 23.5. 2012 přijeli do Věznice Všehrdy na  třídenní pracovní návštěvu kolegyně a kolegové z partnerské 
věznice pro mladistvé odsouzené ze SR  v Sučanech u Martina. Cílem této návštěvy bylo prohloubení již na-
vázaných kontaktů, získaných na základě reciproční návštěvy v loňském roce.

Delegaci vedenou zástupcem ředi-
telky ústavu pro výkon trestu odnětí 
svobody mladistvých odsouzených 
Miroslavem Švedou přivítal ředitel 
věznice Jiří Šrajber společně se svými 
zástupci a dalšími vedoucími odděle-
ní a samostatných referátů. Sloven-
ští kolegové měli možnost zhlédnout 
prezentaci věznice a následně podis-
kutovat o způsobech výkonu trestu  
a trestního opatření u mladistvých 
odsouzených na obou stranách. 
Hlavní náplní programu byla pro-
hlídka jednotlivých částí věznice, 
organizace výkonu strážní a dozorčí 
služby, realizace programů zacházení  
s vězněnými osobami. Největší zá-
jem byl zaměřen na způsob ubyto-
vání a uplatňování diferencovaného 
zacházení v rámci výkonu trestního 

opatření u mladistvých odsouze-
ných, zvláště pak způsoby zacházení  
a ubytování nejproblémovějších mla-
distvých s přetrvávající agresí vůči 
ostatním odsouzeným. Pro srovnání 
vybavenosti a režimu dne navštívili 
ubytovny pro odsouzené zařazené do 
standardního výkonu trestu odnětí 
svobody věznice s dozorem a násled-
ně ubytovací prostory pro odsouzené 
v typu věznice s dohledem. Zajištění 
zdravotní péče o odsouzené a způsob 
výdeje léků přes výdejní okénko byl 
pro zahraniční kolegy dobrou inspira-
cí.

Vzdělávání i tresty
Nemalý zájem vzbuzovala návštěva 
oddělení pro výkon kázeňských tres-
tů s krizovým oddělením a víceúče-
lové místnosti pro individuální práci  
s odsouzenými. Například soudní 
místnost, kaple a centrální kondiční 
posilovna odsouzených, která byla 
středem častých dotazů k podmínkám 
a výběru odsouzených na uvedenou 
sportovní aktivitu. Během prohlídky 
měli naši kolegové možnost porovnat 
různé formy programů zacházení, di-
ferenciaci mladistvých odsouzených či 
způsob ubytování. Velmi zajímavým 
poznáním byly pro návštěvu možnos-
ti tak zvaného samoobslužného pro-
gramu, při němž si odsouzení mohou 
pod dohledem zaměstnanců oddělení 
výkonu trestu připravit méně nároč-
ná jídla. Součástí prohlídky věznice 
byla návštěva školského vzdělávacího 
střediska, umístěného v části věznice 
mimo ubytovny.  Zde na četné dotazy  
k výuce a učebním oborům odpovídal 
zástupce vedoucího školského stře-
diska Miloš Visinger.  
Druhá část připraveného programu 
pro naše zahraniční kolegy směřo-

vala tak trochu za poznáním historie  
v nejbližším okolí našeho regionu. 
Podívali jsme se společně do histo-
rického města Žatce, vystoupali jsme 
na Radniční věž, kde nám podala 
výklad paní průvodkyně, poté jsme 
navštívili muzeum a první odpoled-
ne jsme završili návštěvou Chrámu 
chmele a piva, s malou ochutnávkou 
a  3D projekcí. 

Výstava výrobků vězňů
Druhý den jsme naše hosty doprovo-
dili na výstavu vězeňských výrobků 
na zámku Červený Hrádek, kterou  
v letošním roce pořádá naše věznice 
ve spolupráci se třemi dalšími vězni-
cemi v regionu. Následně jsme měli 
možnost navštívit historické skle-

py vytvořené pro ochranu obyvatel 
před požáry města Jirkova a poroz-
hlédnout se po okolí z Městské věže, 
která od 24. dubna letošního roku 
vystavuje soubor předmětů věnova-
ných či zapůjčených od slavných Jiří  
z České republiky. Závěr druhého 
dne patřil chloubě města Chomuto-
va, a to Kamencovému jezeru, které 
je již jediným unikátem svého druhu 
na světě.  Poslední den návštěvy měli 
možnost slovenští kolegové zakončit 
prohlídkou střelnice, která je součás-
tí věznice. V závěrečné diskuzi byla 
předjednána možnost příštích reci-
pročních návštěv formou pracovních 
stáží příslušníků či zaměstnanců od-
dělení výkonu trestu.

Rekonstrukce 
ve Věznici Všehrdy
Bronislava Vetešníková
Jiří Šilhavý

Vězeňská služba ČR se již delší dobu potýká s nedostatkem 
ubytovacích kapacit pro vězněné osoby a finančních pro-
středků na investice pro výstavbu nových věznic či opravy 
stávajících je nedostatek. Přesto se ve Věznici Všehrdy po-
dařilo menšími stavebními úpravami a plánovanou reorga-
nizací ubytování odsouzených v rámci stanovené profilace 
věznice vytvořit nové ubytovací kapacity pro odsouzené za-
řazené do věznice s dozorem v počtu 31 míst.

Stávající plně využitá ubytovací ka-
pacita, vyčleněná pro mladistvé od-
souzené ve výkonu trestního opat-
ření byla, upravena a zredukována.  
Především vytvoření dalších dvou 
oddělení pro mladistvé odsouzené ve 
Věznici Plzeň a Pardubice umožnilo 
realizovat plán k vytvoření nových 
ubytovacích kapacit pro dospělé od-
souzené v počtu 59 míst. Nově bylo 
vytvořeno 10 míst diferencovaného 
ubytování mladistvých ve výkonu 
trestního opatření formou celového 
ubytování. Celková normová kapaci-
ta věznice nyní činí 599 míst při za-
chování 4 m2 na osobu.
V roce 2011 byla vyhlášena tři vý-
běrová řízení na provedení rekon-
strukce vězeňského zařízení, jejichž 
dokončení přešla do letošního roku. 

Prvním záměrem bylo vyčlenění části 
druhého nadzemního podlaží lůžkové 
části zdravotního střediska za úče-
lem zřízení nástupního oddělení pro 
dospělé odsouzené muže ve vězni-
ci s dozorem. Na základě požadav-
ku oddělení výkonu trestu zde bude 
umístěno 41 odsouzených v osmi 
ložnicích. Byla zřízena kancelář vy-
chovatele, kulturní místnost a úpravy 
stávajícího sociálního zařízení. Tímto 
opatřením došlo k uvolnění stávající 
kapacity nástupního oddělení v ob-
jektu oddělení výkonu kázeňských 
trestů pro mladistvé odsouzené.  
Stavební úpravy spočívaly ve vybu-
dování příčky ve vstupní hale prvního 
nadzemního podlaží. Tato úprava za-
jistila samostatný vstup do ubytovací 
části v druhém patře. Zde byla zříze-
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na dvě pisoárová stání a úklidová ko-
mora. Dále byla provedena výměna 
osvětlovacích těles a zřízena přípojky 
sítě LAN včetně sdružené zásuvky 
pro připojení PC a telefonu v kance-
láři vychovatele.  V umývárně, kde 
jsou situována dvě sprchová stání, 
byla provedena kompletní sanace tla-
kové izolace, včetně provedení souvi-
sejících bouracích a zednických prací, 
neboť stávající izolace byla již poru-
šena. Všechny prostory byly nově 
vymalovány, včetně omyvatelných 
soklů. Náklady na celou rekonstruk-
ci včetně DPH byly vyčísleny na 491 
449,-Kč, na jedno lůžko 15 900,- Kč 
stavebně technických úprav, při za-
chování 4m2/os.

Rekonstrukce 
kázeňského oddělení
Druhou, neméně důležitou akcí byla 
rekonstrukce stávajících cel objektu 
výkonu kázeňských trestů odsouze-
ných, kteří se provinili proti vnitřnímu 
řádu věznice. V objektu je umístěno 
i nástupní oddělení pro mladistvé od-
souzené a krizové cely. Tento objekt 
je jednopodlažní nepodsklepená zdě-
ná budova, která byla dokončena již 
v roce 1976. Je zde situováno celkem 
17 cel pro výkon kázeňských trestů. 
Vzhledem k tomu, že v minulosti ne-
byla kapacita cel plně využita, naskyt-
la se možnost zřídit v tomto objektu 
několik cel se zvýšeným stavebně 
technickým zabezpečením ve smyslu 
vnitřních předpisů Vězeňské služby 
ČR a umístit v těchto celách dočas-
ně odsouzené s poruchami chování a 
agresivní mladistvé. Tito odsouzení 
vyžadují takové zacházení, které na 
minimum redukuje nežádoucí proje-
vy chování vedoucí k maření účelu 
výkonu trestu, a je nutné je oddělit 
od ostatních méně narušených sku-
pin odsouzených. Pro umístění 10 
mladistvých odsouzených jsou vy-
členěny čtyři stávající cely, z nichž tři 
jsou přebudovány na cely se zesíle-
ným stavebně technickým zabezpe-
čením a jedna na kulturní místnost. 
Ve stávajících celách došlo k vybou-
rání nevyhovujících okenních otvorů 
a osazení nových oken včetně mříží, 
zajišťujících normové hodnoty přiro-
zeného denního osvětlení a prosluně-
ní. Dále byla provedena rekonstrukce 
elektroinstalace včetně osvětlovacích 
těles v úpravě antivandal, úprava 
vnitřních omítek a výměna rozvodů 
vody. Za účelem naplnění vyhlášky č. 
345/1999 Sb., úspory vody, ochrany 
vězeňského personálu a samotných 
odsouzených jsou zde instalovány 
bezpečnostní kombi sety, které sdru-
žují toaletu, umyvadlo a pítko do jed-
noho kompaktního zařízení.
Sprchování odsouzených se bude 
provádět ve stávající sprchové míst-
nosti situované v objektu. Vzhledem 
ke skutečnosti, že vnitřní rozvody 
vody a vybavení této místnosti bylo 
původní z roku 1976, bylo nutno  
i v této části provést výměnu rozvo-
dů studené a teplé vody, nové ob-

klady a dlažby a výměnu stávajících 
zařizovacích předmětů včetně bate-
rií. Sprchové baterie jsou nahraze-
ny bezdotykovými, typu antivandal. 
Mycí žlaby jsou obdobně v provedení 
antivandal s integrovanými výpust-
nými ventily. Celková cena této akce 
činí 1 057 622,- Kč. Kapacita věznice 
byla upravena na celkových 599 míst 
pro odsouzené, 10 míst bylo zřízeno 
pro mladistvé  ve výkonu trestního 
opatření, umístěné diferencovaně do 
celového systému věznice. 

Úpravy 
ve věznici s dohledem
Do třetice, na ubytovně ve věznici 
s dohledem bylo opraveno sociál-
ní zařízení pro odsouzené. Objekt 
ubytovny byl dokončen a uveden do 

provozu již v roce 1986. Od té doby 
byla prováděna pouze běžná údržba. 
V roce 2005 byla provedena výměna 
zarostlých a zkorodovaných ležatých 
rozvodů teplé užitkové vody, studené 
vody a zpátečky v technickém podla-
ží.  V rámci nynější modernizace byla 
vybourána stávající dlažba podlahy 
a obklady stěn včetně přizdívek. Po-
zinkované potrubí rozvodů vody bylo 
nahrazeno plastovým a napojeno 
na stávající ležatý rozvod. Následně 
byly provedeny přizdívky, alternativ-
ní izolace stěn a podlah včetně no-
vých obkladů a dlažby. Také zde je 
většina úprav provedena ve variantě 
antivandal. Celková cena akce  byla 
vyčíslena na  598 716,- Kč. Pomocné 
práce na všech objektech zčásti vy-
konávali odsouzení vnitřního praco-
viště věznice - údržby.

Věznice Heřmanice 
včera  ...                          a dnes

Martina Chumová

Se stavbou pracovního tábora na 
Ostravsku se ovšem započalo již  
v jarních měsících roku 1959. Do 
tehdy ještě dřevěných nízkopodlaž-
ních domků bylo postupně umístěno 
až 800 odsouzených mužů. Ti pak 
byli nasazováni k těžbě uhlí v OKD, 
do místních stavebních podniků, Vít-
kovických železáren a strojíren nebo 
nahrazovali chybějící pracovní síly  
u čsl. státních drah. V průběhu 70. 
a 80. let se postupně měnilo mnohé 
– dřevěné domky nahradily panelo-
vé budovy, zpřísnila se profilace od-
souzených i způsoby jejich střežení  
a celkové zabezpečení věznice vůbec. 
Rovněž se ustálily i početní stavy pří-
slušníků věznice.
Tak jako do života celé naší společ-
nosti i do života Věznice Heřmanice 
výrazným způsobem zasáhly spo-
lečenskopolitické změny vyvola-
né  událostmi listopadu roku 1989,  
a nebyla to jen rozsáhlá amnestie 
prezidenta republiky či vcelku rozsáh-
lá obměna personálu. Zaměstnanci 
se především museli rychle a efektiv-
ně vyrovnávat s realizací praktických 
kroků první fáze humanizace českého 
vězeňství, což nebylo snadné, proto-
že nová trestní politika státu nebyla 
doposud zformulována. Je proto ne-
zpochybnitelnou zásluhou tehdejšího 
vedení věznice, že zvládlo tuto neleh-
kou situaci bez jakýchkoliv excesů ze 
strany personálu i odsouzených či na 
úkor narušení bezpečnosti ve věznici 
– nutno totiž říci, že to tehdy až tak 
neobvyklé nebylo.
Následující období, kontinuálně trva-
jící vlastně až do dneška, se odehrá-
valo (a odehrává) ve znamení trva-
lého osvojování si a tvůrčí realizace 
standardních forem a metod práce  
s odsouzenými, které odpovídají pra-
vidlům zacházení s vězněnými oso-
bami, obvyklým ve státech EU.

Věznice Heřmanice dnes

Věznice Heřmanice se rozprostírá na 
ploše 8,1 ha. V její bezprostřední blíz-
kosti se nachází bývalý důl Rudý Ří-
jen a bývalá hornická kolonie Liščina. 
Areál věznice je dispozičně rozčleněn 
na část administrativní, ubytovací a 
výrobní.   
Budovy v ubytovací části lemují be-
tonové nádvoří, na kterém se v mi-
nulosti prováděly početní prověrky 
stavu, realizovala pořadová přípra-
va i povinné ranní rozcvičky. Nyní 

je místem vycházek a kolektivních 
sportovních aktivit. Součástí věznice 
s ostrahou je specializované oddělení 
pro výkon trestu odsouzených s men-
tální retardací, specializované oddě-
lení pro ochranné léčení alkoholové 
závislosti a patologického hráčství  
a bezdrogová zóna. Výstupní odděle-
ní pro odsouzené zařazené do ostrahy 
má ve věznici již dlouholetou tradici, 
pro odsouzené v dozoru bylo zřízeno 
v roce 2004. Celková ubytovací ka-
pacita je stanovena na 681 míst. 

Dne 17. července 1959 ministr vnitra rozhodl v oblasti blízko centra Ostravy o zřízení Nápravně pra-
covního tábora Ostrava – Heřmanice. Nebylo to rozhodnutí náhodné ani v té době ojedinělé. Obdobné 
nápravně pracovní tábory tehdy totiž vyrůstaly všude tam, kde bylo zapotřebí plné využití pracovní síly 
odsouzených – jednalo se hlavně o zabezpečení důlních činností, práci v hutnictví nebo v dalších strate-
gických průmyslových odvětvích.
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 Zaměstnávání 
 odsouzených

Práceschopní odsouzení jsou zaměst-
náváni ve vlastní režii věznice a ve 
vlastní výrobní činnosti, kde zhotovu-
jí výrobky z kovu a vězeňský nábytek 
pro potřeby Vězeňské služby ČR. Od-
souzení jsou zaměstnáni ve středisku 
hospodářské činnosti věznice a také 
u podnikatelských subjektů, které 
zaměstnávají odsouzené jak v pro-
najatých prostorách ve výrobní části 
areálu, kde vězni především rozebí-
rají a třídí kovový odpad – fa Silesia 
Kovošrot, s.r.o., Demonta T, spol.  
s r.o., tak i mimo areál věznice za-
městnávají soukromé firmy odsou-
zené z věznice na nestřežených 
pracovištích firem Demonta T, spol.  
s r.o., ASA, spol. s.r.o. a V Kuty Mei-
ser, spol. s r.o. 
V rámci pracovní terapie šijí odsouze-
ní panenky pro společnost Kiwanis ve 
věznici od roku 2002, s touto činností 
souhlasí a pracují bez nároků na fi-
nanční odměnu. K tomuto účelu byla 
ve věznici vybavena dílna pro šest 
odsouzených. Tato dílna byla zaříze-
na z prostředků věznice, materiálové 
zabezpečení (látka, stříž, kterou se 
panenky plní, šicí stroje, nitě apod. 
zabezpečuje Kiwanis). Panenky jsou 
předávány na dětská oddělení Fa-
kultní nemocnice v Ostravě-Porubě, 
Nemocnici ve Frýdku-Místku, Ne-
mocnici v Třinci, Vítkovické nemoc-
nici v Ostravě-Vítkovicích a Městské 
nemocnici v Ostravě-Fifejdy. V roce 
2011 se rozjel projekt Humanita, kdy 
vybraní odsouzení ve Věznici Heřma-
nice upravují šatstvo zabavené celní 
správou a určené k humanitárním 
účelům.

Vzdělávání odsouzených
 
Od roku 2010 má Školské vzdělávací 
středisko Věznice Heřmanice k dis-
pozici prostory v bývalé trafostanici. 
Cílem tohoto vzdělávání je obno-
vování, prohlubování, rozšiřování a 
zvyšování příslušné pracovní kvalifi-
kace, která je nezbytná pro vykoná-
vání pracovních činností ve zdejších 
provozech. Odsouzení pak mají větší 
možnost se uplatnit i na trhu prá-
ce po výkonu trestu. Pro odsouzené 
jsou organizována školení svářečů, 
školení řidičů vysokozdvižných vozí-
ků, školení jeřábníků, školení vazačů 
či školení paličů. Doklady o školení 
jsou samozřejmě platné i za branami 
věznice. Dále se mohou vězni vzdě-
lávat v oblasti výpočetní techniky  
v akreditovaném testovacím středis-
ku ECDL, které se ve věznici nachází 
od roku 2006. Projekt Systém vzdě-
lávaní osob odsouzených k výkonu 
trestu odnětí svobody byl financován 
Evropskou unií a českým státním 
rozpočtem a vytvořen ve spolupráci 
s ostravskou univerzitou.

 Specializovaná oddělení

Dlouholetou tradici má ve Věznici 
Heřmanice specializovaný úsek výko-
nu trestu. Jedná se o oddělení určená 
pro výkon trestu mentálně retardo-
vaných odsouzených zařazených do 
věznice s ostrahou a pro výkon trestu 
ochranné léčby protialkoholní a léčby 
patologického hráčství a ústavní for-
mě ve věznici s ostrahou. 
Konkrétní formy a metody působení, 
ale i kritéria pro hodnocení programu 
zacházení jsou stanoveny speciál-
ním pedagogem, který se vyjadřuje  
i k účasti těchto odsouzených na kul-
turních a sportovních akcích.
Základem zacházení s těmito odsou-
zenými je režimově resocializační 
léčba s využitím adekvátních tera-
peutických technik (pracovní terapie, 
skupinová terapie, komunitní systém, 
individuální a skupinová psychotera-
pie, relaxační metody, řízené zájmo-
vé aktivity, přičemž důraz je kladen 
na sportovní činnost).
Odsouzení jsou ubytováni v ložnicích 
po třech až pěti osobách, k dispozici 
mají kulturní a sportovní místnost. 
V ubytovnách specializovaného od-
dělení jsou zřízeny účelně vybavené 
terapeutické místnosti, pro potřeby 
pracovní činnosti jsou využívány er-
goterapeutické dílny a malý pozemek 
se skleníkem.
Uplatňování systému vnitřní diferen-
ciace v obou odděleních vychází z in-
dividuálního přístupu k odsouzeným.

Cílem oddělení pro výkon trestu 
mentálně retardovaných odsouze-
ných je snaha minimalizovat možnost 
zneužívání slabších odsouzených  
a umožnit handicapovaným vězňům 
výkon trestu odnětí svobody v pro-
středí, které nebude dále zhoršovat 
jejich psychický stav. Cílem oddělení 
pro výkon ochranné léčby protialko-
holní a léčby patologického hráčství 
v podmínkách VTOS se stala snaha 
získat a umět aplikovat u odsouze-
ných dovednosti potřebné pro život 
a usnadňující abstinenci. Zvládnout 
rozsáhlou škálu dovedností, týkají-
cích se zvládání rizikových duševních 
stavů a různých forem sebeovlivnění. 
Dalším cílem je přehodnocení vztahu 
k alkoholu, poznávání nového život-
ního stylu a schopnost autoregulace 
ve vztahu k alkoholu. 

Odsouzení zařazeni do specializova-
ného oddělení jsou od samého po-
čátku vedeni k samostatnému rozho-
dování o využití svého volného času 
a za tímto účelem se pracovníci na 
tomto oddělení snaží vytvářet pest-
rou nabídku aktivit s cílem pozitivně 
formovat jejich osobnost.

Vězňové specializovaného oddělení 
mají možnost pracovní realizace ve 
čtyřech dílnách: První z nich je využí-
vána při šití již zmíněných látkových 
panenek pro potřeby nemocných dětí 

v nemocnicích. Druhá ergoterapeu-
tická dílna slouží k výrobě dřevěných 
hraček a pedagogických pomůcek 
pro rozvoj paměti a jemné motoriky  
u dětí. Ve spolupráci s Krajským vzdě-
lávacím a informačním střediskem  
v Ostravě byly výrobky postupně pře-
dány do mateřských škol a dětských 
domovů.  Třetí dílna, tzv. šicí, slouží  
k výrobě látkových kapsářů, polštářů, 
loutek a dalších textilních výrobků, 
které jsou rovněž – tak jako v před-
chozím případě – předávány do škol-
ských zařízení a nemocnic. Čtvrtá, 
nejmladší dílna je dílna keramická. 
Odsouzení mají možnost učit se pra-
covat s hrnčířským kruhem, ale také 
vyrábějí drobné keramické předměty 
dekorativního charakteru, které ná-
sledně vypalují v peci a glazují.

ní míčových her na tartanovém po-
vrchu: malá kopaná, floorball, soft-
tenis, badminton, nohejbal, volejbal  
a streetball.

 Další aktivity

K nejzajímavějším akcím probíhají-
cím za branami věznice patří zábav-
né kvízy, pořad Tabu, diskuzní fóra  
s hosty A tak se Vás ptám, koncert  
k Roku české hudby s operní pěvkyní 
Klárou Curylovou, natáčení vystou-
pení pro Český rozhlas a Vánoční 
koncert. V rámci samotného oddě-
lení začala působit hudební skupina 
Heřmánek. V letošním roce nacvičili 
vybraní odsouzení za zdmi věznice 
unikátní divadelní baletní představení 
Padající andělé ve spolupráci s Ná-
rodním divadlem Moravskoslezským, 
pod vedením francouzského režiséra 
a choreografa Phillipa Tallarda, který 
už podobné akce zorganizoval na-
příklad ve věznicích v Lucembursku,  
v Berlíně, Římě, či Marseille. 
Volný čas odsouzení mohou trávit 
podle svých zájmů v nejrůznějších 
kroužcích, četbou knih a časopisů, 
sledováním televize, sportováním. 
Sportoviště je určeno k provozová-
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VĚZEŇSTVÍ věznice ČR historie

 Zaměstnanci věznice

Ve věznici pracuje celkem 303 za-
městnanců (173 příslušníků ve slu-
žebním poměru a 130 občanských 
zaměstnanců). V rámci dalšího vzdě-
lávání procházejí zaměstnanci věz-
nice průběžně školeními v oblasti 
svého pracovního zařazení. Přísluš-
níci ve služebním poměru procháze-
jí pravidelnými fyzickými a výkon-
nostními testy a cvičnými střelbami.  
V  současné   době převzala Věznice 
Heřmanice objekt bývalého uprchlic-
kého tábora ve Vyšních Lhotách pro 
zřízení a rozjezd nové věznice.
Věznice Heřmanice spolupracuje s Po-
licií ČR a pořádá součinnostní cvičení 
charakteru taktického. Hasičskému 
záchrannému sboru poskytuje vězni-

ce ve výrobní zóně prostory a k ná-
cviku také dopravní prostředky umís-
těné v kovošrotu k nácviku záchrany 
osob. Dále pořádá v rámci protidro-
gového programu cvičení psovodů na 
vyhledávání zakázaných omamných  
a psychotropních látek. Jeden ze slu-
žebních psů, belgický ovčák Quido  
s psovodem nprap. Robertem Sta-
chem z Věznice Heřmanice získali 
letos druhé místo v disciplíně posluš-
nost na 13. ročníku Přeboru Vězeň-
ské služby České republiky. Od vítěze 
této disciplíny - šampiona z Valdic - 
jej přitom dělily pouhé dva body.
Po náročné práci mohou zaměst-
nanci využít řadu možností aktivní-
ho využití volného času. K dispozici 
mají vlastní společenské zařízení Na 
Věchýtku, tenisový kurt, volejbalové 
hřiště, saunu, posilovnu, pronajatý 

bazén a tělocvičnu. Značný zájem je 
také o zájezdy tuzemské i zahranič-
ní, které jsou organizovány v rámci 
FKSP. Využívat mohou pobyty v ho-
telech Duo v Beskydách a Jelenovská 
ve Valašských Klobukách. Věznice 
má uzavřenou dohodu o vzájemné 
spolupráci s polskou věznicí Jastrzę-
bie Zdrój, slovenským ústavem pro 
výkon trestu odnětí svobody Dubnica 
nad Váhom a maďarskou věznicí ve 
Váci. Současní zaměstnanci se sna-
ží navázat na to nejlepší, co jejich 
předchůdci vybudovali. Systém na-
startovaný vedením věznice zejména 
po roce 1990 je zapracovaný, praxí 
důkladně prověřený a funkční. A to 
nejen v rámci zákonných norem, ale 
především díky profesionálnímu pří-
stupu většiny personálu.

Označování 
vězeňských oděvů

Josef Nejedlý

Označování oděvů a jeho historii lze obecně považovat za součást dě-
jin odívání. Specifické funkce některých částí oděvů sloužily a slouží,  
a to nejen v průběhu dějinného vývoje, také jako prostředek vnějškové 
společenské, případně hodnostní diferenciace. Této oblasti byla trvale 
věnována značná pozornost a byly využívány v mnoha zejména speci-
alizovaných oborech lidské činnosti – v ozbrojených silách, v bezpeč-
nostních sborech, ale v neposlední řadě také ve vězeňství.

Zde hraje významnou roli především 
bezpečnostní hledisko. Vyjádření spo-
lečenského a hodnostního postavení 
v oblasti vězeňské historie bylo na-
prosto pragmatické. Především byla 
jednoznačně zvýrazňována nutnost 
upozornit na některé dobové důležité 
bezpečnostní či další prvky. Bez vel-
kých obtíží je možné rozeznat několik 
relativně významných oblastí, které  
v konečném výsledku často zatlačo-
valy do pozadí prvotní estetické funk-
ce. Proto je zřejmé – i když z hledis-
ka dějinného vývoje jde o relativně 
nedlouhý časový úsek – že se jedná 
o celý komplex konkrétních opatření, 
která spolu někdy zdánlivě nesou-
visejí. Hned název titulku napovídá,  
s čím se nás bude autor snažit ales-
poň v krátkosti seznámit: jako v re-
trospektivním zrcadle se z naznačené 
rozmanitosti zaměřuje především na 
ty doplňky oděvů, které jsou či vlast-
ně bývaly od konce války v denní pe-
nitenciární praxi identifikovatelné již 
na první pohled. Až do počátku de-
vadesátých let minulého století byly 
odborné vězeňské veřejnosti doko-
nale a důvěrně známé, v každém 
tehdejším zařízení viditelné a obecně 
používané.

Konec pavézy
Závažné politické a hospodářské 
změny bývalého východního bloku, 
kulminující i v Československu kon-
cem roku 1989, v listopadu, vnitřní 
společenský ale i mezinárodní tlak 
na humanizaci vězeňství, mnohdy  
i značně kontraproduktivní, také ná-
sledná masivní amnestie prezidenta 
tehdejší společné republiky v roce 
1990 se nejen promítly, ale i nejrůz-
nějším způsobem natrvalo ovlivnily  
v podstatě všechny oblasti života vě-
zeňské komunity před i za katrem. 
Velmi výrazně a v podstatě na první 
pohled se vše nové projevilo při po-
suzování typického ustrojení vězeň-
ské populace.
Nevelkou, přesto však pro vězeň-
skou populaci, ale i pro laickou ve-
řejnost nepřehlédnutelnou změnou  
byla skutečnost, že ze všech druhů 
služebních čepic uniformovaných 
příslušníků zmizely někdejší barev-
né smaltované státní znaky. Tedy 
odznaky ve tvaru husitské pavézy, 
které byly heraldicky nevhodné. Po 
roce 1989 navíc odporovaly nastalým 

společenským a politickým změnám.  
A tak po třech desítkách let byly od-
znaky předchozího vzoru na území 
České republiky nahrazeny tradiční, 
historickou formou českého heraldic-
kého tvaru státního znaku. Šlo o he-
raldickou výtvarnou i barevně ustá-
lenou podobu erbu (barva zlatavá), 
vyhlášenou již ve 20. létech minulé-
ho století při vzniku tehdejší Česko-
slovenské republiky.

A na druhé straně mříží…
Mění se samozřejmě i další část vě-
zeňské oděvní scény - uniformovaný 
příslušník Vězeňské služby ČR, o civi-
listech snad ani nemluvě, si mnohdy 
už s odstupem více jak dvou desítek 
let ani neumí vybavit dřívější předlis-
topadovou praxi výrazného označo-
vání oděvů  některých mnohdy znač-
ně problematických a nebezpečných 
kategorií odsouzených. Od základu 
se totiž změnil vžitý a dlouhodobý 
stereotyp označování oděvů nejrůz-
nějších kategorií vězňů, trvale prak-
tikovaný na celém území v tehdejším 
Československu celého půlstole-
tí. Přežil se. Lhostejno, zda to bylo  
v České republice či na Slovensku. 
S překotnou rychlostí dochází ke zru-
šení dřívějších předpisů; na základě 
toho jsou odstraněny z oděvů věz-
ňů různé našité barevné pruhy látky 
sloužící k rychlé orientaci uniformo-
vaného hlídacího personálu; přestaly 
se používat barevné látkové identi-
fikační pásky na rukávy – červené -  
s písmeny TR (táborová režie), SLUŽ-
BA nebo pásky žluté barvy s modrý-
mi písmeny: SKP - (skupina kázně  
a pořádku), SPV -( skupina pracov-
ní výchovy), SKVP (skupina kulturně 
výchovné práce). Praxe se od věznice 
k věznici lišila, některé typy označení 
se používaly ovšem jen v některých 
věznicích. V některých zařízeních 
bylo dočasně a pouze na kratší pře-
chodnou dobu zavedeno používání 
žlutých textilních pásek bez nápisu – 
tak tomu bylo třeba ve vazební věz-
nici v Praze na Pankráci. Pamětníci 
uvádějí, že takto byli označováni tzv. 
saniťáci a také vězňové vydávající jíd-
lo. Současně se ruší a obratem také  
i mizí z oděvů vězňů další nejrůznější 
náprsní označení brigadýrů, ale i dal-
ších pomocných funkcionářů, vybíra-
ných do vězeňské samosprávy jako 

pomocníci z řad odsouzených. Končí 
také éra, kdy se vězňům zejména za 
dobré a vyšší pracovní výkony dávalo 
ocenění - přestávají se udělovat růz-
ná vyznamenání a čestné či záslužné 
odznaky. (Nezaměňovat s kázeňský-
mi odměnami!). 

Označení 
v proměnách času 
Padesátá léta znamenala pro teh-
dejší poválečný nejednotný a také i 
značně komplikovaný a těžkopádný 
systém československého vězeňství 
především nutnost jeho postupného, 
i když především účelového sjedno-
cování. Významným důvodem bylo 
zvýšení a operativní umísťování ne-
dobrovolných pracovních sil do ob-
lasti těžkého průmyslu, zejména ura-
nového hornictví. Především to lze 
vysledovat v době počátků a průběhu 
studené války. 
S tímto trendem byly spojeny i nut-
né změny organizační podřízenos-
ti resortu: nejprve bylo, tak jako  
v dobách předválečné republiky, vě-
zeňství součástí ministerstva spra-
vedlnosti. Následně patřilo pod mi-
nisterstvo národní bezpečnosti, až 
konečně na dlouhou dobu zakotvilo  
v organizačních strukturách celostát-
ního ministerstva vnitra, aby se na-
konec znovu vrátilo (od roku 1969) 
do resortu ministerstva spravedlnos-
ti. Zkoumáme-li dobu tzv. unifikace 
a sjednocování československého 
vězeňství, tedy léta padesátá, zjišťu-
jeme, že v tehdejším Československu 
došlo vzhledem k zintenzivnění těžby 
uranu a nebývalému rozmachu těž-
kého průmyslu k velké poptávce po 
levné nesvobodné pracovní síle. Je 
logické, že se tato situace vzápětí 
projevuje velmi značnou koncentrací 
uvězněných osob zejména v uranové 
těžební oblasti Jáchymovska a Pří-
bramska.

Kruh na zádech
Podle dochovaných archivních doku-
mentů a také tehdy platných předpisů 
se počátkem padesátých let napros-
to běžně výrazným způsobem ozna-
čovaly oděvy vybraných kategorií 
osob ve výkonu trestu odnětí svobo-
dy . Označován byl zejména svrchní 
oděv, tedy především blůza a kabát, 
ale i kalhoty těch potrestaných, kteří 
z hlediska tehdejšího oficiálního po-
suzování, rozsudku a výkonu trestu 
odnětí svobody byli považováni za 
zvlášť nebezpečné. Jejich oděv – ka-
bát, ale také košile – byly označeny 
na zádech velkým a výrazným bílým 
látkovým kotoučem – v souladu se 
zněním tehdejšího platného před-
pisu musel mít průměr 3O cm. Pro 
ilustraci - z nejrůznějších, v mnoha 
případech politických důvodů, zejmé-
na v první polovině padesátých let 
minulého století, byl na území teh-
dejší Československé republiky těžko 
představitelný počet přesahující 45 
000 uvězněných. Z toho více než tře-
tina pracovala v uranovém hornictví.

Markéta Prunerová
Robert Blanda

Deset odsouzených Věznice Heřmanice si francouzský choreograf  
a režisér Philipp Talard v loňském roce vybral k účasti na přípravě 
mezinárodní multidisciplinární divadelní inscenace Padající andělé  
v ostravském Národním divadle. Mnozí z nich, kteří se na premiéře 
ocitli na prknech, která znamenají svět, byli toho dne v jakémkoliv di-
vadle vůbec poprvé. Přestože dalších repríz v divadle se mohou účast-
nit už jen čtyři, všichni se shodují na tom, že možnost pracovat v pro-
fesionální divadelní produkci a vystupovat na veřejnosti byla pro ně 
životní příležitost a zkušenost, za kterou jsou velmi vděční.

Talardovo představení Padající an-
dělé, inspirované životem a dílem 
francouzského básníka Jeana Geneta 
v sobě spojuje prvky činohry, opery, 
pantomimy, klasického baletu, akro-
bacie, moderního tance, uměleckého 
přednesu a dalších disciplín. Talard 
vytvořil podobný projekt ve spolu-
práci s věznicemi v Lucemburku, 
Marseille, Římě či Berlíně. Heřmaničtí 
odsouzení v inscenaci statují v balet-
ních scénách a zpívají romské písně. 
„To představení jsme zkoušeli tři mě-
síce, ale je původně jsme toho dělali 

víc, ale nakonec zbyla v představení 
jen část toho, co jsme nazkoušeli,“ 
vysvětlil jeden z odsouzených, který 
v inscenaci účinkoval. 
Další odsouzený vzpomínal na práci 
s francouzským režisérem. „On vlast-
ně během zkoušky sledoval, co kdo 
umí, protože někdo vyniká třeba ve 
zpěvu, někdo zase třeba v pohybu, 
někdo v činohře, a pak se to snažil do 
toho představení zakomponovat tak, 
aby v něm každý nějak vynikl.“
Vězňové inspirací hercům
Práci s odsouzenými heřmanické věz-

nice si pochvalují i herci a tanečníci 
Národního divadla moravskoslezské-
ho. „Velmi si toho vážili a byli velmi 
disciplinovaní a velmi připravení, 
takže atmosféra na zkouškách byla 
opravdu dělná,“ říká herec Petr Sýko-
ra. „Díky srdečnosti, s jakou vězňové 
k práci přistupovali, na nás všechny 
působili mimořádně inspirativně,“ 
říká a dodává: „Takže i díky tomu 
jsme dokázali naplnit všechno, co 
Philipp Talard chtěl inscenací dosáh-
nout. Herečka Pavlína Kafková zase 
vzpomíná, že se jí odsouzení hned 
na začátku zkoušení vyptávali, jestli 
se nebude bát s nimi zkoušet. „Řekla 
jsem jim, že ne, že se nebojím. Bra-
la jsem je jako nepopsaný list… Když 
mě něčím naštvou, tak jim to řeknu, 
a když mě potěší, tak jim to taky řek-
nu,“ dodala. 
Heřmaničtí vězňové jsou potěšeni, že 
má představení, ve kterém vystupu-
jí, takový úspěch, ale nediví se. „Tak 
lidi jsou zvědaví na vězně a chcou se 
podívat,  jak vypadají, jak se budou 
chovat a tak,“ říká jeden z nich. Další 
ale připouštějí, že je možné, že diváci 
někdy ani nepoznají, kdo je vězeň a 
kdo ne. „My si tady na žádný sluš-
ný lidi nehrajeme, my jsme slušný 
lidi. My si to tu odpykáme a jdeme 
domů,“ uzavírá další z odsouzených. 

Heřmaničtí odsouzení 
na prknech znamenajících svět
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Nevelká sonda do historie označování 
oděvů vězňů ve výkonu vazby a vý-
konu trestu odnětí svobody (na úze-
mí naší republiky) datuje v podstatě 
svůj počátek o mnoho let dříve. Ze-
jména do doby druhé světové války, 
ale i mnoho let před ni. Avšak tuto 
komplikovanou záležitost je vhod-
nější ponechat ke kvalifikovanému 
posouzení zejména historikům zpra-
covávajícím toto období. 
Mezi běžnou, avšak jak známo velmi 
různorodou vězeňskou populací se 
samozřejmě v každém historickém 
období vždy vyskytovalo i značné 
množství jedinců, kteří byli agresiv-
ní a nebezpeční svému okolí i službu 
vykonávajícímu personálu. Archivo-
vané a již v 90. létech uveřejněné 
dokumenty a tehdy ještě důvěrné či 
tajné zprávy z roku 1950 uvádějí, že 
„… trestanci nejnebezpečnějšího dru-
hu (rozuměno – z hlediska tehdejšího 
posuzování rozsudku a výkonu tres-
tu odnětí svobody) jsou na rozdíl od 
ostatních označováni našitým bílým 
kruhem na trestaneckém i fáracím 
obleku…“
Proto ryze pragmatické a praktické 
potřeby vedly krátce nato k tomu, 
že již oborový předpis z roku 1951: 
Vězeňský řád vydaný celostátním mi-
nisterstvem spravedlnosti pro potře-
by Velitelství Sboru vězeňské stráže 
– se, i když zatím jen krátce a heslo-
vitě, zabývá v jednom ze svých usta-
novení označováním oděvů vězňů.
Pochopitelné důvody, zvláště zajiš-
ťování bezpečnosti, vedly k tomu, že 
především problematické osoby bylo 
z bezpečnostních důvodů nutno co 
nejrychleji v davu ostatních vězňů 
- nejlépe na první pohled - identifi-
kovat. Proto již zmiňovaný Vězeňský 
řád z roku 1951 reaguje na tuto sku-
tečnost a uvádí , že „…Vězeň nosí na 
obleku předepsané označení…“ Nut-
no konstatovat, že toto (zatím blíže 
nespecifikované) označování mělo  
v následujících desetiletích několik 
výrazných a na sebe navazujících vý-
vojových etap.
V roce 1957 se novela předpisu opět 
k této tématice vrací a uvádí, že „…
zvláštní označování vězňů na výstroji 
spadá do kompetence výlučně správě 
nápravných zařízení...“ Již v té době 
se jednalo v podstatě o delší čas po-
užívanou, vžitou a d. f. velmi prak-
tickou pomůcku, která se díky tomu 
stala neodmyslitelnou součástí denní 
penitenciární praxe a o níž nikdo dále 
v jiných než bezpečnostních souvis-
lostech neuvažoval.  

Barva zelená
Následující rok (1958) vydaná In-
strukce o vystrojování a věcných 
náležitostech vězňů (NZ-mat-Int-I-I, 
čl. 58) je podrobnější: „…Vězni, kteří  
z vazby nebo trestu uprchli a byli opět 
dopadeni… se označí zelenou páskou, 
našitou přes pravé rameno blůzy (ka-
bátu)…“ Tehdejší předpis také stano-
vil, že se jedná o zelenou látku, jejíž 
rozměry byly předpisem stanovené: 

délka 20 cm, šířka 15 cm; látka mu-
sela být pevně přišita na blůzu nebo 
kabát. S tímto řešením si vězeňství 
vystačilo v podstatě až do let se-
dmdesátých. Po rozdělení tehdejší 
unitární republiky (od 1. 1. 1969) 
na dvě republiky národní dochází  
v Čechách (ale i na Slovensku) k další  
a podrobnější úpravě (1972). Je de-
tailněji specifikováno, kteří odsouze-
ní a především za jaké trestné činy 
budou mít odlišně označeno oblečení 
– ať již zeleným látkovým pruhem, 
nebo pruhem látky v jiné barvě. Šká-
la je dosti obsáhlá: od maření výkonu 
úředního rozhodnutí, přes vzpouru 
vězňů se setkáme i s trestnými činy 
vojenskými, jako je zběhnutí a zběh-
nutí do ciziny, ale i činy politicky mo-
tivovanými, mezi které patřilo napří-
klad neoprávněné opuštění republiky. 
Jako skupina byli tito odsouzení, jimž 
byl oděv zvláštním způsobem výraz-
ně a viditelně označen, zahrnováni 
do pojmu a kategorie útěkáři. Zvlášt-
ní označení si vysloužili i pachate-
lé odsouzení za zvláště nebezpečné 
trestné činy spáchané proti životu 
nebo zdraví lidí.  Barevný pruh látky 
se našíval na blůzu, kalhoty a kabát. 
Označování oděvů se však nevztaho-
valo na odsouzené ženy, mladistvé 
delikventy a vězně ve věku nad 60 
let věku. 

Barva oranžová
Od tohoto roku (1972) se však pří-
padný pozorovatel (a v současnosti, 
a to ještě pouze zprostředkovaně, 
vlastně jen historik prostřednictvím 
dochovaných písemností) mohl za 
mřížemi setkávat i s dalším označe-
ním v barvě oranžové . Takto byli to-
tiž označováni odsouzení zařazovaní 
do práce na pracoviště ústavní režie 
a vězňové s tzv. volným pohybem. 
Ti však měli označenu pouze blůzu 
a kabát. Materiál potřebný k ozna-

čování oděvů zajišťoval centrálně pro 
celou Českou republiku týlový odbor 
Správy SNV ČSR v Praze (pro SSR 
odbor téhož jména na Správě ZNV 
SSR v Bratislavě).

Barva bílá
Další etapa byla odstartována  v roce 
1977 - barevná paleta označení odě-
vů odsouzených ve věznicích se opět 
rozšiřuje. Pruhem látky bílé barvy se 
označoval oděv odsouzeného, kte-
rý byl zvláště nebezpečný pro život 
a zdraví lidí a který vykonával trest 
odnětí svobody za útok na veřejného 
činitele (tj. spáchaný v době výkonu 
trestu, ale i před uvězněním, čili ze-
jména za napadení příslušníka SNV, 
SNB (a také na Slovensku ZNV, ZNB). 
Další pruh barvy zelené označoval 
osoby, které se prokazatelně připra-
vovaly nebo pokusily o útěk z výko-
nu trestu. Někteří výtečníci dokonce 
podle tehdejších hodnocení splňovali 
kritéria pro zařazení do obou katego-
rií. Předpis i na tuto možnost pama-
toval; proto bylo možné spatřit vězně 
třeba i s pruhy dvou barev – zeleným 
a bílým, našitými na ústavní oděv. 
Odsouzené se třemi pruhy však ve 
věznicích nebylo možné potkat, pro-
tože nositelé oranžového pruhu byli 
vybíráni se zvýšeným zřetelem na 
bezpečnostní kritéria, která takový 
případ jednoznačně vylučovala. Úda-
je týkající se označování osob ve vý-
konu trestu odnětí svobody byly ve-
deny velmi podrobně.  Tento systém 
byl bez dalších výraznějších změn 
praktikován de facto až do konce 
osmdesátých let. 

Polistopadový vývoj
Vzápětí po společensko-politickém 
zlomu, ke kterému došlo v roce 1989, 
se předpisy o označování oděvů od-
souzených výrazně změnily, upravily 
nebo byly přímo a bez náhrady ru-
šeny. Bývalá praxe byla nahrazena 
novým systémem - vytváří se Index 
útěkářů a nebezpečných osob. Při 
rušení mnoha předpisů se vycháze-
lo především ze značně zkreslených 
úvah a mnohdy i neprofesionálního 
mínění a názorů nejrůznějších vý-
borů -  tvrdících, že by se vlastně 
mohlo jednat o dehonestující praxi. 
Nové provozní podmínky zejména  
v druhé polovině devadesátých let 
a s nimi spojená nově koncipovaná  
organizace činnosti však v některých 
věznicích  vedly k tomu, že vězňové 
pracující zejména pro externí orga-
nizace měli na pracovních oblecích, 
na zádech kabátů umístěno také 
označení firmy, pro kterou pracovali.  
Avšak i tato praxe neměla dlouhého 
trvání. S vnějším označením oděvů 
odsouzených v českém vězeňství se 
od té doby v podstatě nesetkáváme. 
I když - dle mínění zkušených odbor-
níků, působících mnoho let v oboru, 
to byla dobře vymyšlená a dlouho-
dobou penitenciární praxí prověřená 
pomůcka. Co bylo pro výkon služby  
a kvalifikovaný dozor ve věznicích 
prováděný příslušníky praktičtější, 
o tom se vedly v odborných kruzích 
diskuse ještě dost dlouhou dobu.

Nejen kritéria 
bezpečnostní
Zmíníte-li se před laikem, že se kdysi 
v československém vězeňství udě-
lovala vězňům jakási vyznamenání, 
pravděpodobně by si jen významně 
poklepal na čelo. Avšak je to historic-
ká skutečnost, stejně jako používání 
mnoha nejrůznějších identifikačních 
rukávových pásek. Je to doklad toho, 
že  nejenom důvody bezpečnostní 
ale i každodenní organizování mj.  
i pracovní  a výchovné činnosti ve vě-
zení měly vliv na označování oděvů 
uvězněných. Zejména v Čechách se 
používaly různobarevné látkové ru-
kávové pásky s mnoha nejrůznějšími 
nápisy a zkratkami. Z různých depo-
zit a sbírkových kompletů jsou známé 
povětšinou v barvě žluté s nápisy: 

SKP
(Skupina kázně a pořádku), 
SPV
(Skupina pracovní výchovy), 
SKVP
(Skupina kulturně výchovné práce), 

nebo pásky v červené barvě s nápi-
sem:
BRIGADÝR,
TR (Táborová režie).

Tato vžitá a rozšířená praxe a členě-
ní byla totiž využívána v penologic-
ké činnosti dlouhou dobu v souladu  
s tehdy platným zákonem č. 59/1965 
Sb. zákon o výkonu trestu odnětí 

svobody. Pro čtenáře je v tuto chvíli 
pro podrobnější pochopení závažné 
ustanovení §2, týkající se nápravně 
výchovné činnosti. Stejně tak další 
část zákona -  Hlava č.7 - Řád vý-
konu trestu odnětí svobody a v ná-
vaznosti na ni rozkaz ministra vnitra 
č. 321/1965. Později, od roku 1969, 
tedy po rozdělení vězeňství na českou 
a slovenskou část, byla tato praxe po-
drobněji reglementována rozkazem 
ministra spravedlnosti č. 17/1973  
a dalšími vnitřními předpisy, zejm. 
závaznými instrukcemi, ale i v soula-
du s jistou mírou legislativní tolerance 
- i když třeba jen v některých tehdej-
ších nápravně výchovných ústavech, 
také realizována… V každém případě 
se vycházelo z tehdejších zákonných 
ustanovení o vězeňské samosprávě, 
upravené čl. č. 77 - 81 (vedoucí sa-
mosprávy, vedoucí skupiny, členo-
vé…).
Bylo možno setkávat se tedy s ru-
kávovým nápisem BRIGADÝR (ale 
jak se dále čtenář dozví, v některých 
ústavech i s označením náprsním). 
Brigadýr byl vybraný vězeň (nehono-
rovaná funkce: starší směny, mladší 
směny, barákovej, který měl být k 
ruce vychovateli a referentovi reži-
mu. Tedy jakýsi předák či vedoucí 
vytvořené pracovní skupiny). Tvar 
označení nebyl přesně reglemento-
ván. Proto došlo k tomu, že si vedení 
jednotlivých útvarů SNV v Čechách 
(či ZNV na Slovensku) tyto pozi-
ce a funkce vězňů označovala pod-
le vlastní fantazie, nebo k této praxi 
nepřistoupila vůbec… V některých 
ústavech nápravné výchovy se po-
užívaly pásky na rukávy žluté, nebo 
standardní, červené barvy s našitým 
nebo natištěnými nápisy, jak o nich 
již byla zmínka: SKP, SPV, SKVP atd. 
Nosili je vždy odsouzení, kteří patřili 
k vězeňské samosprávě atd.
Označovalo se i vedoucí místo v neo-
ficiální hierarchii odsouzených. Např. 
rozměrná kovová kolorovaná známka 
s písmeny VS, která se přišívala na 
pracovní blůzu, uváděla, že je určena 
pro velitele světnice a přiřazená čísli-
ce byla číslem ubytovacího prostoru. 

Pro názornou ilustraci lze vybrat jed-
no české vězeňské zařízení, kde se 
tato praxe označování oděvů odsou-
zených rozvinula v doslova svébytný 
druh umělecké tvorby. Na přelomu 

sedmdesátých a osmdesátých let ve 
věznici Oráčov vykonával trest odnětí 
svobody vězeň, dnes již jeho jméno 
ani zjistit nelze, který měl určité ma-
lířské nadání. Se svolením tehdejší-
ho tzv. propagačního referenta a pod 
jeho kuratelou vyráběl náprsní štít-
ky pro jednotlivé vězeňské funkce.  

Studiem a srovnáváním s dalšími 
podklady i konfrontací se vzpomínka-
mi dosud žijících  pamětníků lze dosti 
přesně zjistit, kde brigadýři byli při re-
žijní činnosti zařazeni; lze také iden-
tifikovat, na kterých nejrůznějších 
oddílech uvnitř i mimo ÚNV (Útvar/
ústav nápravné výchovy) práci vyko-
návali. Dokonce lze ještě dnes, po lé-
tech doložit, kde všude mimo věznici 
byli tehdy vězňové k výkonu práce 
zařazeni – v jaké továrně, na jakém 
nádraží, na jaké stavbě atd. Tato pra-
xe plynule a v podstatě nenápadně 
přecházela i do oblasti nejrůznějšího 
odměňování – odměnou byla napří-
klad návštěva vězeňského kina, pří-
padně dalších kulturních akcí, později 
i sledování televize apod., kterých se 
nositel mohl snadněji zúčastnit. Ze-
jména byl-li to člen vězeňské samo-
správy či ten, kdo měl funkci briga-
dýra či byl zařazen jako starší směny  
atd. 
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Socialistické soutěžení
Pracovní vytížení vězňů bylo trvalým 
úkolem; plnění plánu a výkonnostních 
norem bylo také pečlivě sledovaným 
kritériem, bez kterého se neobešla 
jakákoli další činnost, vlastně téměř 
nic. Možnost ovlivňovat zainteresova-
nost vězňů a jakýmkoli vhodným způ-
sobem je přimět k vyšším výkonům 
byla odkoukána z civilu. V každém 
podniku byly tehdy soutěže o „nej-
lepší pracovníky, vzorné kolektivy“… 
Tak i ve specifických podmínkách, 
ve věznicích, se soutěžilo, také zde 
se vytvořily, nejprve jen v některých 
věznicích, později legislativní úpravou 
(pro celou tehdejší ČSR) podmínky  
a kritéria pro udělování odznaků – de 
facto oficiálních vyznamenání vězňů. 
Názvy byly politicky neutrální: 
Vzorný pracovník
Kolektiv vzorné práce

Předstupněm k nim byly opět někte-
ré mnohdy neumělé výtvory, které si 
zavedli v útvarech dříve, nežli se k 
tomu oficiálně rozhoupal úřední šiml. 
S obecně vžitou praxí, a tedy i s mno-
ha nejednou značně neobvyklými 
způsoby označování oděvů vězňů se 
bylo možno „setkat“ již brzy po válce, 
zejména však od první poloviny  70. 
let minulého století. A v některých 
případech to byl v podstatě i jakýsi 
„předstupeň“ k vyznamenáním. 

První vzory vyznamenání
V plejádě nejrůznějších náprsních 
označení vzorných pracovníků jsou-
cích dočasně na druhé straně mříží 
se objevují i vcelku zajímavé ražby 
nejrůznějších tvarů.  V nejednom pří-
padě bývaly barevně dotvářené, aby 
jimi mohli být následně dekorováni 
vzorní soutěžící. Výrazně se od této 
oficiální řady odznaků odlišuje jejich 
výtvarný předstupeň, vyrobený a po-
užívaný v tehdejším Ústavu výkonu 
trestu odnětí svobody Rýnovice – šlo 
o relativně zdařilý kovový odznak. 
Autor výtvarného řešení dnes již 
znám není. 

A jak to vlastně bylo… 
Toto vše se velmi podstatně mění na 
přelomu let sedmdesátých a osmde-
sátých. Jsou vydány předpisy a světlo 

světa spatřily i návrhy výtvarné po-
doby odznaků. Bylo rozhodnuto, že  
v uzavřeném oddělení valdické věz-
nice budou zhotoveny odznaky pro 
potřeby jednotlivých věznic celého 
Sboru. Šlo o detailně zpracovanou 
záležitost, která se následně v teh-
dejší vězeňské praxi poměrně osvěd-
čila. Nyní se již nejednalo o nějaký 
amatérismus jednotlivých věznic, ale 
o obecnou záležitost, prováděnou 
na základě tehdy platných vnitřních 
předpisů. A to bylo bez podstatných 
změn praktikováno až do zásadního 
společenského zlomu devadesátých 
let. Jistě bude proto zajímavé zmínit 
se v krátkosti o tom, jak to vlastně 
všechno bylo.

Vzorný pracovník
Odznak byl zřízen a následně použí-
ván, tedy udělován ve  všech vězeň-
ských zařízeních v celém SNV ČSR  
od  roku 1978. Upřesnění kritérií udě-
lování a oficiální výtvarná podoba od-
znaku je však určena o několik roků 
později speciálním rozkazem náčel-
níka Správy Sboru nápravné výcho-
vy ČSR. Ke  zrušení odznaku Vzorný 
pracovník dochází počátkem 90. let, 
a to na základě rozkazu ministryně 
spravedlnosti ČR. Jde tedy o rozhod-
nutí, provedené v návaznosti na zá-
važný společensko-politický zlom ve 
společnosti, který samozřejmě vedl k 
provádění zásadních změn v českém 
vězeňství se  a které vedlo také k re-
alizaci nové profesní filozofie oboru. 
Tento odznak byl v českém vězeňství 
udělován za plnění konkrétních pra-
covních úkolů, které nevyplývaly ze 
základních povinností stanovených 
zákonem č. 59/1965 Sb., o výkonu 
trestu odnětí svobody. O jejich udě-
lování byla vedena relativně přesná 
evidence, a to také z toho důvodu, že 
odznaky jsou na rubové straně čís-
lovány a označeny signaturou výrob-
ny. Provozovna Mechanika, umístěná  
v uzavřené části Věznice Valdice, pro-
vedla ražbu. Je nutno připomenout, 
že tento provoz podléhal až do roku 
1989 výlučně do organizační pravo-
moci technické správy Federálního 

Ministerstva vnitra ČSSR. K odznaku 
náležela i průkazka vzorného pracov-
níka, která byla i jakýmsi udělovacím 
dekretem pro oceněného vězně. Prů-
kazka opravňovala odsouzeného mj. 
k volné účasti na všech pořadech te-
levize povolených vychovatelem pro 
výběr. Při ukončení výkonu trestu  
a propuštění byl vězeň povinen prů-
kazku i odznak vrátit. Průkazka se 
poté zakládala do osobních písem-
ností propuštěného.

Brigáda vzorné práce
Ocenění určené k ohodnocení ko-
lektivů odsouzených bylo zřízeno na 
základě Instrukce náčelníka odboru 
nápravně výchovné činnosti Správy 
Sboru nápravné výchovy ČSR. Upřes-
nění kritérií získávání titulu Brigáda 
vzorné práce a jeho udělování bylo 
provedeno rozkazem náčelníka Sprá-
vy SNV ČSR č. 24/1983 ke dni 15. 
10. 1983. K jeho zrušení dochází po-
čátkem devadesátých let na základě 
rozkazu ministryně spravedlnosti ČR. 
Bylo to ocenění udělované kolektivu 
soutěžících odsouzených za splnění 
pracovních úkolů a závazků a dále za 
hodnocení výsledků v oblasti morál-
ně výchovné.
Na rozdíl od odznaku Vzorný pra-
covník, jehož podoba byla stanove-
na zvláštním předpisem pro všechny 
útvary SNV ČSR jednotně a závazně, 
nebyla podoba a ani udělování a de-
korování kolektivů a jejich jednot-
livých členů tak rigorózní. Oficiální 
podoba a tvar v tomto případě urče-
ny nebyly a v útvarech si pomáhali, 
jak to jen šlo.  Tudíž -  byla povolena 

uzda i lidové tvořivosti. Jinými slovy 
– v útvarech se improvizovalo a ná-
padům se meze nekladly. Kulatý tvar 
odznaku pro ocenění kolektivu Brigá-
da vzorné práce, a to jak předstupeň 
- BVP - soutěžím o titul, tak i zobra-
zený tvar odznaku Člen BVP má ně-
kolik výtvarných a barevných mutací. 
Byl také zhotoven tehdejší provozov-
nou Mechanika, jež byla umístěná  
v uzavřeném oddělení Věznice Valdi-
ce. Vyznamenání potrestaných Vzor-
ný pracovník a Kolektiv vzorné práce 
se přestala používat v roce 1990. Od 
té doby jsou již pouze mlčenlivým,  
i když vlastně velmi výmluvným 
svědkem doby, se kterým se tu a tam 
můžeme setkat, třeba v depositech 
muzeí.

Několik slov závěrem
Neprávem opomíjené bílé místo na 
historické mapě českého vězeňství 
bylo jistě vhodné doplnit. To byl také 
důvod, proč tato rozsahem nevelká 
práce vznikla. Spatřila světlo světa 
díky pochopení pracovníků archi-
vů, ale stejně tak díky porozumění  
a přátelské pomoci mnoha uniformo-
vaných i civilních zaměstnanců VS 
ČR. Přínosem také byly zkušenosti 
a kvalifikované vzpomínky z dlou-
holeté služby těch, kteří jsou vzhle-
dem k svému věku v současnosti již 
mimo hlavní oblast penitenciárního 
dění. Proto se snad podařilo nejas-
nosti způsobené časovým odstupem 
doplnit právě písemnými i ústními 
vzpomínkami. Snad se tedy zdařilo 
korektně zmapovat i takovou skuteč-
nost, kterou bylo označování oděvů 
vězňů. 
Barevné látkové pásy na oděvech či 
kapsáče… Ještě před dvěma desítka-
mi let naprosto běžné a v každé čes-
ké (i slovenské) věznici praktikované 
opatření, viditelné, a přesto zejména 
pro návštěvníka či laika nepochopi-
telné a pro nezasvěcenou veřejnost 
v podstatě téměř nerozšifrovatelné! 
A přitom právě tato skutečnost, nyní 
již povětšinou zapomenutá, historic-
ká, ve své době hrála svoji význam-
nou a mnohdy i nezastupitelnou roli 
při dennodenním výkonu náročné 
penitenciární služby v podmínkách 
jednotlivých vězeňských zařízení re-
publiky. 
Cesta od neoficiální technické před-
stavy až k realizaci vcelku praktické-
ho záměru označovat oděvy vězňů 
barevnými pruhy látky, rukávovými 
páskami či více nebo méně zdařilými 
náprsními označeními až do okamži-
ku jejich definitivního zrušení byla 
opravdu nesmírně kostrbatá. Vzhle-
dem ke skutečnosti, že i ze součas-
ného badatelského pohledu  je tato 
oblast nepříliš atraktivní a z mnoha, 
snad objektivních, důvodů ne zcela 
podrobně zmapovaná a zpracova-
ná, skrývá tak pro historika nejedno 
překvapení a mnoho záhad. To vše  
i v současné době čeká jen a jen na 
svého objevitele a jeho pověstnou 
šťastnou ruku.
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VĚZEŇSTVÍ historie historie

Jedním z významných kroků Kabinetu dokumentace a histo-
rie je založení časopisu Historická penologie. Díky němu se 
dovídáme, co se stalo před dvaceti lety v oblasti vědeckého 
historického bádání Vězeňské služby ČR. Za tu dobu se ve 
vězeňské službě mnohé změnilo; vždyť jen kolik ministrů 
spravedlnosti a generálních ředitelů se vyměnilo (pět, včet-
ně současného) s životností něco přes čtyři roky! Ke kolika 
změnám v koncepcích, ať krátkodobých či dlouhodobých,  
v českém vězeňství (a často se pak měnily) podle politic-
kého zadání a zaměření došlo! Kolik pracovníků vězeňské 
služby přišlo a odešlo! – vydá to na celou jednu generaci.

Co však je stabilní, pevné a neměn-
né, je exaktní věda, kterou nezmění 
ani skály, ani povodně. A tak je tomu 
i u nauk historických, archivnických 
a archeologických i penitenciár-
ních, jež si dali do vínku zakladate-
lé Kabinetu dokumentace a historie.  
U jeho zrodu stála skromná, ale vliv-
ná osobnost českého vězeňství, PhDr. 
Aleš Kýr, bývalý ředitel sekretariátu 
generálního ředitele VS ČR. Ten udě-
lal další, pro Kabinet šťastný krok, 
když angažoval na generální ředitel-
ství historika, docenta Jana Uhlíka 
(1932-2011), který prokázal české-
mu vězeňství dlouholeté neocenitel-
né služby na poli historického bádání. 
Za završením jeho celoživotního díla 
lze právem považovat rozsáhlou pu-
blikaci Historie věznění a vězeňství  
v Čechách (2006).
K Uhlíkovým i Kýrovým nehynoucím 
zásluhám patří znovuobjevení zakla-
datele  moderní české penitenciaris-
tiky Františka Josefa Řezáče (1819-
1879) a vydání jeho útlého, ale 
myšlenkově nabitého dílka pod ná-
zvem Vězenství v posavádních způ-
sobech svých s návrhem o zdárnější 
trestání a polepšování zločinců (vyšlo 
jako příloha časopisu České vězeňství 
4/5 v roce 1995 téměř po sto padesáti 
letech od jeho prvního vydání 1852). 
Dalším jejich počinem, zejména Ký-
rovým, byla důstojná rekonstrukce  
a zřízení Památníku Pankrác jako 
průvodce expozicí Vězeňské služby 
ČR. A vtiskli mu takovou úroveň, že 
slouží nejen odborné veřejnosti, ale 
ve formě muzeopedagogiky se podílí 
na výuce mladých příslušníků Vězeň-
ské služby ČR. Součástí památníku 
je i tiché pietní místo za zadní zdí 
pankrácké vazební věznice, zřízené 
k uctění památky Milady Horáko-
vé a dalších obětí totalitního režimu  
v 50. letech minulého století. Kromě 
toho v pohnutých dějinách Pankráce 
na sklonku druhé světové války patří 
místo i Emilu Lánymu, význačnému 
českému penitenciaristovi, jenž zahy-
nul tragicky v posledních dnech války 
v květnu 1945. I pro jeho vzpomínku 
je umístěna pamětní deska v malém 
vestibulu na hlavním vchodu do pan-
krácké vazební věznice. A do třetice, 
v posledních letech může veřejnost 
sledovat další pietu na boční zdi věz-
nice, věnovanou faráři z kostela sva-

tého Cyrila a Metoděje Matěji Pavlí-
kovi (1879-1942), původem knězi  
z kroměřížské psychiatrické léčeb-
ny, jenž později přijal jméno Gorazd 
II. Byl popraven fašisty v souvislosti  
s atentátem na Heydricha. 
Uvedená fakta jsou viditelná a hma-
tatelná. Hlavním posláním Kabinetu 
dokumentace a historie je však prá-
ce tichá, neviditelná, dlouhodobá, 
investigativní – činnost badatelská. 
Abychom s výsledky jeho práce byli 
přece jenom seznámeni – byly zpří-
stupněny odborné i laické veřejnos-
ti, zhmotnil je dr. Kýr do jedinečné-
ho časopisu Historická penologie, 
v němž informuje všestranně o ob-
jevných historických závěrech a dění 
v Kabinetu. To jsou další podstatné 
momenty tohoto malého, avšak mi-
mořádně výkonného vědeckého pra-
coviště.
Připomeňme si však slova doktora 

Kýra samotného, jak hodnotí činnost 
Kabinetu on sám před deseti lety  
v Historické penologii č.1/2003, tedy 
v průběhu posledních dvaceti let 
uprostřed cesty:
Kabinet dokumentace a historie VS 
ČR byl zřízen Rozkazem ředitele 
správy Sboru nápravné výchovy č. 
26/1992, o zřízení a činnosti Kabine-
tu dokumentace a historie Sboru ná-
pravné výchovy České republiky se 
záměrem, aby sloužil vězeňství jako 
celku. Jeho prvotním úkolem v roce 
1992 bylo soustředit historicky vý-
znamné materiály (tj. písemnosti, fo-
tografie a reálie dokumentující vznik 
a vývoj českého vězeňství, s cílem 
zabránit jejich případnému zničení 
nebo ztrátě a využít je k poznávání 

minulosti českého vězeňství v du-
chu Evropských vězeňských pravidel  
a historických tradic. 
Zřízením Kabinetu byly vytvořeny 
podmínky k vyrovnání se s totalit-
ní minulostí v českém vězeňství.  
Z těchto důvodů bylo plnění úkolu Ka-
binetu svěřeno do působnosti sekre-
tariátu ředitele SNV ČR, což umožnilo 
spolupráci s jednotlivými organizač-
ními články SNV ČR (ústavy pro vý-
kon vazby a ústavy pro výkon trestu 
odnětí svobody), která byla nezbytná  
k plnění stanovených úkolů. Postup-
ně byla navázána spolupráce Kabi-
netu s archívy, muzei, památníky, 
knihovnami, příslušnými vědeckový-
zkumnými pracovišti, organizacemi 
bývalých politických vězňů a úřadem 
pro dokumentaci a vyšetřování zloči-
nů komunismu.
Výsledkem činnosti Kabinetu v letech 
1992-1999 bylo soustředění historic-
ky významných materiálů a instalace 
vybraných exponátů dokumentujících 
vývoj zacházení s vězni na území ČR 
v Památníku Pankrác. Vedle této stá-
lé expozice byly realizovány dvě do-
časné výstavy s názvem Ústavy pro 
mladistvé provinilce na území Čech, 
Moravy a Slezska (Kroměříž, 1996) 
a František Josef Řezáč – reformá-
tor vězeňství a školství 19. století 
(Praha, 1997, Kroměříž, 1998, IV VS 
Stráž pod Ralskem, 2002). 
Dále byly zpracovány stručné ději-
ny českého vězeňství do roku 1945 
a připraven ideový návrh na zřízení 
plakety a medaile VS ČR. Na základě 
rozvíjející se spolupráce mimo VS ČR 
se kabinet ujal vyhledávání a posky-
tování informací o minulosti české-
ho vězeňství v rámci plnění zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném pří-
stupu k informacím. V letech 1999 
– 2002 se Kabinet podílel ve spo-
lupráci se Slezským ústavem Slez-
ského zemského muzea v Opavě na 
vědecko-výzkumné činnosti v rámci 
tříletého státního grantu na téma: 
Retribuční vězni a české vězeňství  
v letech 1945-1955.
Vzhledem ke skutečnosti, že od roku 
1997 je činnost Kabinetu spojová-
na s pravidelnou výukou posluchačů 
nástupních kurzů (dnes základní od-
borné přípravy, pozn. aut.) Institutu 
vzdělávání VS ČR, rozhodla tehdejší 
generální ředitelka VS ČR a po do-

hodě s tehdejším ředitelem IV VS,  
s účinností od 1. 9. 2000, o začleně-
ní Kabinetu do organizační struktury 
Institutu vzdělávání VS ČR. Organi-
zační začlenění Kabinetu pak bylo 
upravováno řadou dalších nařízení. 
V nastoupeném trendu vědeckého 
zkoumání v penitenciární historii tak 
Kabinet pokračuje dodnes.
Podstatné je, že činnost Kabinetu 
dokumentace a historie řídí Aleš Kýr  
a také zodpovídá za kvalitu a efek-
tivnost dosahovaných výsledků. Když 
stál Aleš Kýr u jeho zrodu, bylo mu 
45 let. Nyní, v tomto roce 2012, dne 
17. 7., oslaví 65 let. Jak příznačné 
pro jeho práci ve Vězeňské služ-
bě ČR, kterou zasvětil transforma-
ci a humanizaci českého vězeňství,  
a především historickému zkoumání 
žalářní vědy (penitenciaristice), kte-
ré vpečetil vědeckou úroveň! V jeho 
osobnosti lze spatřovat důstojného 
nástupce docenta Jiřího Čepeláka 
(1915-1989), jenž také povýšil čes-
kou penitenciaristiku na kvalitativně 
vysoký vědecký stupeň. Škoda, že 
se tohoto jubilea na druhé straně již 
nedožil Stanislav Stránský (1922-
2012), předseda Sdružení politických 
vězňů, jehož do problematiky vě-
zeňské služby zasvětil opět Aleš Kýr 
a jenž pro ni udělal tolik pozitivních 
kroků.
Dalšími členy Kabinetu jsou Ale-
na Kafková a PhDr. Ondřej Hladík  
(v němž lze spatřovat budoucího 
vzdělaného nástupce doktora Kýra); 
jejich dlouholetým spolupracovníkem 
byl i Eduard Vacek (1947). 
Málokterá evropská vězeňská služba 
se může pochlubit takovým praco-
vištěm, jakým je náš Kabinet doku-
mentace a historie. Díky strategii, 
známostem a vždy korektním jed-
náním Aleše Kýra se podařilo vytvo-
řit význačné badatelské středisko, 
přesahující hranice vězeňské služby  
a resort ministerstva spravedlnosti, 
jež má všeobecnou celorepublikovou 
působnost a známo je i v evropském 
prostoru.
Přejeme tedy Kabinetu dokumenta-
ce a historie do dalších let jeho pů-
sobení neutuchající elán v pátracích 
akcích do naší penitenciární minulosti  
a Aleši Kýrovi minimálně dalších dva-
cet let uprostřed tohoto dění.

Autor je bývalý ředitel IVVS a kabinetu GŘ

20 let 
kabinetu 
dokumentace 
a historie

Historická expozice 
ve Věznici Plzeň

Jana Bartošová

Rozměrný model Věznice Plzeň Bory a přilehlého okolí vyrobený v 70. 
letech minulého století se stal jádrem nové historické expozice zřízené 
v této věznici. Další exponáty tvoří čtrnáct výstavních panelů s texty  
a množstvím dobových fotografií přibližují historii a činnost borské 
věznice od její výstavby do vzniku Vězeňské služby ČR.

Na závěrečném panelu je uveden 
přehled ředitelů věznice z let 1990-
2011. Ve vitrínách jsou umístěny 
předměty a dokumenty, včetně pa-
mětní knihy věznice z let 1926-1949 
a dvou modelů současných cel. Expo-
zici pak vhodně doplňují tři figuríny 
se stejnokroji dozorců z řad přísluš-
níků Sboru vězeňské stráže, Sbo-
ru národní bezpečnosti MV a Sboru 
nápravné výchovy ČSR. Stálou his-
torickou expozici připravili Aleš Kýr  
a Alena Kafková z Kabinetu dokumen-
tace a historie VS ČR ve spolupráci  
s vedoucím sekretariátu ředitele Věz-
nice Plzeň Lukášem Palečkem. Vedle 
autorů expozice patří poděkování též 
pracovníkům Západočeského muzea 
v Plzni, kteří ze sbírek muzea vstříc-
ně zapůjčili cenný exponát – vězeň-
ské okovy z 19. století.  
V úvodu slavnostního zahájení zazněl 
Ústavní chorál, který v 30. letech 20. 

století složil a textem opatřil někdej-
ší vrchní ředitel Trestnice pro muže  
v Plzni na Borech František Kočí  
k díkuvzdání trestanců. Zásluhou jeho 
vnuka, který partituru této skladby po 
řadu desetiletí svědomitě uchovával 
a v loňském roce poskytl Vězeňské 
službě ČR, se za pomoci vedoucího 
sekretariátu ředitele Věznice Pra-
ha Pankrác Jiřího Dolejšího podařilo 
skladbu převést do zvukové podoby. 
Ústavní chorál nahrál Pražský filhar-
monický sbor v květnu 2011. Po jeho 
doznění, jež navodilo téměř chrámo-
vou atmosféru, představil Aleš Kýr 
koncepci samotné expozice, určené  
k poučení vězeňskému personálu  
i laické veřejnosti, a upozornil na 
některé zvlášť zajímavé exponáty. 
Připomenul, že se jedná o již čtvrtou 
stálou historickou expozici připra-
venou Kabinetem, a to po věznicích 
Praha Pankrác, Valdice a Mírov.  

Miloslav Jůzl

Aleš Kýr
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Jediný vězeň evropského 
ministátu je nejrozmazlenější 
i nejosamělejší
novinky.cz 

Být jediným vězněm v zemi má své 
nezanedbatelné výhody, avšak stej-
ně tak i určité nevýhody. Třicetiletý 
muž je jediným vězněm miniaturního 
státu San Marino a podle svých slov 
trpí velkou osamělostí a neustálou 
nudou. Třicátník v San Marinu dostá-
vá jídlo z místní restaurace, protože 
by nebylo ekonomické zakládat pro 
něj kantýnu. Má neomezený a exklu-
zivní přístup do tělocvičny, knihovny  
a televizní místnosti. Muž obývá jed-
nu ze šesti cel v jediném vězení, kte-
ré se nachází v křídle bývalého kapu-

cínského kláštera.
Budova leží na velkém vápencovém 
výčnělku, který tvoří společně s ku-
sem farmářské půdy a rezidenční 
oblastí třetí nejmenší stát Evropy - 
hned po Vatikánu a Monaku. San Ma-
rino leží na Apeninském poloostrově 
a jediným jeho sousedem je Itálie.
Ještě v roce 2009 pobývalo ve věze-
ní 14 osob, nyní zde však žije už jen 
jeden osamělý a stále více znuděný 
vězeň. Muž přišel do vězení letos  
v lednu a jediný lidský kontakt má se 
strážemi a při příležitostných návště-

vách právníka a příbuzných.
Má před sebou necelých šest měsíců 
za mřížemi. Tam se dostal poté, co 
byl usvědčen z domácího násilí. Bez-
mála dva měsíce mu dělal společnost 
druhý vězeň, ale ten byl po odpyká-
ní poloviny svého trestu propuštěn.  
O to se může zhruba za měsíc poku-
sit i třicetiletý muž.
San Marino má asi 30 000 obyvatel 
a tvrdí o sobě, že je nezávislou re-
publikou už asi 1700 let, což by z něj 
dělalo vůbec nejstarší republiku na 
světě.

Američtí vězni 
mají vlastní seznamovací web

iHNed.cz

Je to jednoduché. Zvolíte si buď ženy, 
nebo muže, kliknete na věk a rázem 
se vám zobrazí seznam vězňů i s fot-
kami. Stačí si jen vybrat a napsat 
jim dopis. Většina z nich je zábavná, 
chytrá a spolehlivá, láká server Meet-
An-Inmate uživatele, kteří mají o do-
pisování s uvězněnými zájem.
Ahoj, jmenuji se Seth a jsem zavřený 
za obchodování s marihuanou v roce 
2001. Na svoji minulost nejsem hrdý, 
ale je to už více než deset let stará 
záležitost, ze které jsem se poučil..., 
píše ve svém inzerátu osmatřicetiletý 
Seth Fastway z oregonské věznice ve 
městě Umatilla.
Stejně jako stovky dalších uvězně-
ných mužů a žen, i on vsadil na inter-
netový seznamovací server Meet-An-
Inmate.com a chce prostřednictvím 
dopisování najít svou „spřízněnou 
duši“.
Propuštěn bude až v březnu 2017, 
ale už teď je prý připraven na nový  

a jednodušší život, který poté přijde.
Cílem webových stránek Meet-An-In-
mate.com je překonat propast mezi 
americkými vězni a okolním světem. 
Nikdo z trestanců totiž nemá přístup 
k internetu, a proto je dopisování 
takřka jediným způsobem jak s ně-
kým komunikovat. Někteří tu hledají 
životní partnery, jiní nové přátele.
Každý vězeň, který se chce do data-
báze zařadit, musí být starší 18 let 
a musí zaplatit registrační poplatek. 
Ten se liší v závislosti na době, po 
jakou bude zveřejněn. Například za 
šest měsíců zaplatí zájemci 20 dola-
rů, za rok to je 30 dolarů a za dva 
roky 40 dolarů.
Cena zahrnuje publikování jedné fot-
ky (každá další je zpoplatněna pěti 
dolary) a vlastním vzkazem o 250 
slovech, který je většinou stručnou 
charakteristikou jednotlivců.
Někteří, stejně jako Seth, o svém 
osudovém zločinu potenciální part-

nery či kamarády informují. Většina z 
vězňů ale jen napíše, jaké jsou jejich 
zájmy a jakou polovičku by si před-
stavovali.
Stručný dotazník pod samotným 
vzkazem pak zahrnuje datum naro-
zení, náboženství, vzdělání, povolání 
i datum propuštění jednotlivých inze-
rentů.
„Věřím, že každý dělá chyby a že si 
všichni zaslouží druhou šanci. Nikdy 
nikoho nesoudím, protože nikdy ne-
víte, kdy by se něco takového mohlo 
stát vám,“ píše ve svém inzerátu pět-
atřicetiletá Carrie Wallaceová.

Na týdenní pracovní návštěvu Čes-
ké republiky přiletěli v pondělí 16. 
dubna 2012 zástupci texaské justi-
ce. Akce se uskutečnila na pozvání 
Ministerstva spravedlnosti ČR. Te-
xaskou stranu reprezentovalo šest 
představitelů tamních soudů, vězeň-
ské služby, probační služby, ale také 
Fakulty kriminální justice Univerzity 
Sama Houstona. 
Hlavním účelem návštěvy bylo pro-
hloubení a rozšíření spolupráce mezi 
oběma zeměmi v oblasti justice, vzá-
jemné seznámení se systémy, výmě-
na praktických zkušeností a prodis-
kutování možných forem spolupráce 
v budoucnosti. 
V průběhu týdne kolegové z Texasu 

měli možnost zavítat a seznámit se 
s jednotlivými částmi rezortu justice 
v České republice. V rámci pracov-
ního programu navštívili Věznici Mí-
rov, Městský soud v Praze, regionální 
pobočku Probační a mediační služby  
v Brně a Institut mezioborových stu-
dií v Brně. 
Hlavní událostí pracovní návštěvy 
byla dvoudenní Konference k česko-
texaské spolupráci, která se konala 
pod záštitou Ministerstva spravedl-
nosti ČR v Justiční akademii v Kro-
měříži. Její náplní bylo představení 
systémů trestní justice obou zemí, 
popsání rolí jednotlivých sekcí rezor-
tu a diskuze nad jejich součinností. 
Druhá část konference byla zaměřena 

na vzdělávání v justiční oblasti, byly 
představeny justiční vzdělávací in-
stituce a popsány české vysokoškol-
ské programy v této oblasti. Texas-
ká strana představila své vzdělávací 
programy a prezentovala spolupráci 
justičních expertů s univerzitami. 
V rámci mimopracovního programu 
měli přátelé z Texasu možnost po-
znat i krásy naší země. Kromě tra-
diční prohlídky Prahy navštívili také 
Brno, zámek v Lednici a Kroměříži  
a ve vinném sklípku ochutnali morav-
ské víno. 
Obě strany hodnotily setkání jako vel-
mi úspěšné, protože našly možnosti, 
jak v praxi převzít a vzájemně využít 
své dobré zkušenosti. Českou stranu 
zaujal především texaský model spo-
lupráce odborníků z praxe a univerzit, 
kolegové z Texasu se naopak zajímali 
o systém mediace v ČR, kterou jejich 
probační služba postrádá. Vzájemná 
spolupráce tedy jistě najde prostor  
k dalšímu rozvoji.

Americké vězeňství 
na vlastní kůži

V roce 2006 jsem vycestoval se dvě-
ma svými spolužáky do USA, aby-
chom tam dokončili dva roky studia 
na střední škole, které jsme zahájili  
v ČR. Otevírala se nám tím cesta ne-
jen k novým studijním zážitkům, ale 
těšili jsme se zejména na dobrodruž-
ství, která jsme vzhledem ke svému 
věku šestnácti let od tohoto málo 
známého regionu v západní části 
USA očekávali. Díky rodině jednoho 
ze spolužáků se nám podařilo získat 
dobré ubytování i prvotní informace 
o našem novém domově a místních 
podmínkách. 
Průběh studia byl bezproblémový, 
i když specifičnost prostředí nám  
z počátku působila mnohé problémy. 
Museli jsme si zvykat na nekomuni-
kativnost místních obyvatel, dlouhou 
zimu, téměř žádné kulturní vyžití, 
silný vliv náboženského smýšlení  
a hlavně na tvrdou prohibici, kterou 
jsme z České republiky neznali. Té-
měř jedinou činností, která se zde 
dala aktivně provozovat, byly zimní  
a letní sporty v jakékoliv podobě.  
I přes všechny tyto rozdílnosti jsme 
zde strávili dva nezapomenutelné 
roky a po ukončení studia jsme se 
domů vraceli coby dospělejší, zku-
šenější a ostřílenější mladí muži. Po 
návratu do našeho rodného města  
a prázdninách strávených konečně  
s rodiči a kamarády jsem situaci pře-
hodnotil a přes údiv okolí jsem se 
rozhodl do toho zapadlého a nehos-
tinného státu v USA vrátit a vystudo-
vat tam vysokou školu.
Kdybych byl tenkrát tušil, jak mi 
toto rozhodnutí změní život, zřejmě 
bych tak nikdy neučinil. Po návratu 
do Spojených států jsem nastoupil 
ke studiu na americké státní univer-
zitě, a to k bakalářskému studiu pří-
rodních věd v oboru geografie. Můj 
život se zpočátku odvíjel stejně jako 

při studiu středoškolském, jen s tím 
rozdílem, že s nabitými zkušenostmi 
z předchozích studijních let a přibý-
vajícím věkem a sebevědomím mi 
začal vadit nedostatek společenské-
ho vyžití a zejména nemožnost kon-
zumovat i při těch málo častých ak-
cích s kamarády alkohol. A to nejen 
z důvodu přísného zákazu, ale také 
z důvodu finančních možností. A tak 
mě napadlo, že bych si mohl přivydě-
lat příležitostným prodejem marihua-
ny, byť jsem sám uživatelem nebyl. 
Asi při třetím pokusu o prodej této 
lehké drogy (asi tří gramů) jsem byl 
zadržen, byla provedena důkladná 
prohlídka mého studentského bytu  
a situace se začala rychle vyhrocovat. 
Později jsem se dozvěděl, že člověk, 
kterému jsem marihuanu prodal, byl 
ve spojení s policií a jeho cílem bylo 
vyhledávat prodejce drog a hlásit je 
policii. V té chvíli jsem ale netušil, že 
se celá věc protáhne na devět měsí-
ců, připraví mě a mé rodiče o spoustu 
bezesných nocí. 
Následovalo minimálně sedm stání 
u soudu, vyjednávání s konzulem  
v USA, velvyslanectvím. Výsledkem 
byl rozsudek – patnáct dní ve vězení, 
finanční sankce, vyloučení ze studia  
a deportace do ČR s nedovoleným ná-
vratem do USA.  Vězení, do kterého 
jsem nastoupil, bylo krajského typu  
a bylo určeno pro odsouzené bez roz-
dílu závažnosti trestné činnosti. Byli 
zde místní feťáci, gambleři, překup-
níci, prostě lidé na okraji společnos-

ti. Podmínky pobytu zde byly zoufalé  
a navíc jsem se zde necítil bezpečně. 

Federální věznice
Jenže situace se ještě zhoršila. V prů-
běhu mého pobytu ve věznici byl roz-
sudek překvalifikován (dodnes přes-
ně nevím proč) a po patnácti dnech 
následoval převoz do federálního vě-
zení v hlavním městě daného státu  
a nekonečné čekání na rozsudek vyš-
šího imigračního soudu. 
Pobyt v tomto vězení se výrazně lišil 
od toho předchozího. A to jak v po-
čtu lidí na cele, ve stravě, tak také 
přístupem personálu. Zpočátku jsem 
měl obavy, že bude situace ještě hor-
ší, protože toto byla věznice s větší 
kapacitou odsouzených a také s vel-
mi špatnou pověstí. Po určité době 
jsem se však přesvědčil o opaku, ne-
boť jsem sdílel celu s ostatními od-
souzenými z celého světa, kteří zde 
pobývali většinou za nelegální práci 
či jiné méně významné delikty a kteří 
se mnou nejen soucítili, ale chovali se 
ke mně i důstojně. 
O vstřícnosti personálu a dohlížejí-
cích dozorců se však hovořit nedá. 
I přes to, že většina mezinárodních 
vězňů zde pouze čekala na deportaci 
do své země (nejčastěji za nelegál-
ní vstup do USA), se k nám dozorci 
chovali jako k cirkusovým zvířatům. 
Při transportu do soudní síně jsme 
byli všichni opatřeni pouty, a to na 
rukou i na nohou, povely nám byly 
udělovány křikem a celkové zacháze-

Do ČR zavítali zástupci 
texaské justice
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ní s námi připomínalo hororový film. 
Soudci měli předem nastavený zau-
jatý postoj ke všem bez rozdílu, a to 
i přesto, že před sebou viděli zoufalé 
lidi v poutech a vězeňském ustrojení, 
jejichž přečiny nepředstavovaly zá-
sadní hrozbu ani pro místní obyvatel-
stvo, ani zákonodárství USA. Nejhor-
ší však bylo to čekání a nejistota, co 
bude dál, jaký to až může mít dopad 
pro každého z nás. 

Pomoc z domova
Často jsem se ptal sám sebe, jestli 
za chybu, kterou jsem udělal, nepla-
tím příliš. Přemýšlel jsem o tom, jak 
se mi ze dne na den převrátil život 
naruby, přišel jsem o studia, o pří-
telkyni, o možnost dalšího pobytu 
a jak jsem doufal i v práci ve Spo-
jených státech. Kolik starostí, obav 
a finančního vydání jsem připravil 
svým rodičům, kteří o mém prohřeš-
ku samozřejmě nikde nemluvili! Te-
lefonické spojení s rodinou bylo ne-
možné, podařilo se mi pouze odeslat 
domů dopis, plný smutku a proseb za 
odpuštění mé hlouposti. A právě díky 
silné intervenci rodičů (e-mailová  
a telefonická vyjednávání s konzu-
lem) a přátel, které jsem v USA v té 
době již měl, se podařilo můj pobyt 
ve vězení i celý proces urychlit. Vel-
mi mě podpořilo také vedení vysoké 
školy, které deklarovalo mé výborné 
studijní výsledky, doposud bezpro-
blémové chování a zaručilo se za mě 
jako za svého vzorného studenta. Po 
zhruba třech týdnech strávených ve 
federální věznici mi bylo sděleno, že 
během následujících tří hodin budu 
deportován zpět do ČR. Nejprve ná-
sledovala radost a obrovská úleva 
a později obavy, jak se můj život 
bude odvíjet dál. V to, že se mi poda-
ří dokončit studium, jsem stále dou-
fal, protože do konce školního roku 
zbývalo ještě dost času, a navíc mi 
univerzita umožnila dálkové studium 
z Evropy. Větší starosti jsem si dě-
lal s tím, na jak dlouho budu mít zá-
kaz vstupu na území USA a co bude  
s mými osobními věcmi a kamarády, 
které jsem v podstatě opustil ze dne 
na den.
Do svého pronajatého bytu jsem 
se už nikdy nevrátil a mí kamarádi  
a přátelé dodnes pořádně asi ne-
vědí, co se vůbec stalo a proč jsem 
tak záhadně najednou zmizel z jejich 
života. Díky přátelům a hlavně rodi-
čům, kteří mi nechali sbalit nejnut-
nější věci, jsem si odvezl alespoň pár 
drobností domů. Transport na letiště 
už probíhal hladce, k letadlu mě při-
vezli pracovníci imigračního úřadu, 
kteří byli oblečeni v civilu, tudíž jsme 
nevzbuzovali žádné podezření. Mě  
i můj pas předali stevardce, která mě 
posadila do letadla směr New York 
– Praha (pas mi vrátila až na letišti  
v Praze) a po osmihodinovém pří-
mém letu jsem konečně dorazil do 
České republiky.
Z celé události jsem se poučil v mno-
ha směrech a vím, že se podobná si-

tuace v mém životě nebude již nikdy 
opakovat. Uznávám, že si za svoji 
chybu opravdu můžu sám svojí nai-
vitou a lehkovážností. Nicméně tahle 
moje životní epizoda poukazuje také 
na současný právní systém, který  
v USA bohužel panuje. S rodiči jsme 
se shodli, jakým obrovským zkla-
máním a rozčarováním pro nás bylo 
zjištění, že tolerance a snaha porozu-
mět člověku z cizí země, jiných tradic  
a způsobu života, je v těchto kon-
činách nulová. USA se vždy pre-
zentovaly svojí demokracií, volností 
projevu a propracovaným právním 
systémem, který na základě prece-
dentů vyřeší každou soudní kauzu. 
S přihlédnutím ke svým devíti měsí-
cům stráveným u soudních jednání  

a nekonečným pěti týdnům ve vaz-
bě musím konstatovat, že postrádám 
jakoukoliv interpretaci těchto zásad  
v reálném životě. O logice celého 
soudního procesu kvůli několika gra-
mům kontrolované drogy ani nemlu-
vě. 
Přesto jsem na USA kupodivu úplně 
nezanevřel… Nicméně americký stát, 
kde se odehrálo mé dobrodružství, 
už navštívit nehodlám. Věřím, že se 
do USA vrátím a dokončím aktivity, 
které jsem zde započal s vizí svého 
dlouhodobého působení zde. Jen se 
vytratily mé iluze o americké spra-
vedlivé a demokratické společnosti. 
Říká se, že se člověk celý život učí, 
ale já bych si tuhle školu života s ra-
dostí odepřel…

Jak je to s oběťmi
Bohdan Pivoňka

BUKO 2012 – Výroční zasedání ně-
mecké evangelické vězeňské duchovní 
péče se letos konalo v malebném pro-
středí bavorského lázeňského měs-
tečka Bad Alexandersbad, známého 
historickým Louisiným léčivým pra-
menem, Domovem sv. Michaela pro 
seniory, moderním hotelem a evan-
gelickým školicím střediskem. V něm 
se konala výroční konference evange-
lických duchovních, kteří si zvolili za 
svůj životní program duchovní službu 
ve vězeních Spolkové republiky Ně-
mecko. Na 120 kmenových účastníků  
a dalších 18 hostů z ciziny i z němec-
kých profánních profesí se ve dnech 
7. až 11. května zabývalo tématem 
pro trestní oblast neobvyklým: Jak 
zabránit obětem… Respektive, jak se 
jim vyhnout, jak překonat depresiv-
ní stav, deklasující postižené jedin-
ce, vyřazující je z běžné společnosti  
a opatřující jejich čela kainovským 
znamením, když by to s oním zna-
mením mělo být spíš obráceně. Díky 
specifice německé gramatiky tak 
vznikla i slovní hříčka (Opfer ver-
meiden), kde název hlavního tématu 
vystihoval jak snahu zabránit obě-
tem, tak jejich stav humanizovat, 
polidštit. 
S podivem jsme s kolegyní Renatou 
Balcarovou, předsedkyní Vězeňské 
duchovenské péče, shledali, že spo-
jení mezi oblastmi, které zadržují 
pachatele trestné činnosti, a instan-
cemi, jež pečují o satisfakci obětí, 
není absolutně přerušené, že existuje 
zřejmá snaha nejen oběti trestných 
činů rehabilitovat a odškodnit, ale 
zpětně i působit na pachatele škod 
a zlých činů směrem k přijetí své-
ho dílu odpovědnosti, uznání vlastní 
viny, seznámení s důsledky tvrdosti 
svého myšlení i následně trestných 
činů. U nás existuje zákon o mediaci 
již dlouho, a přece jsme se nedostali 
přes zákopy, hloubené z jedné strany 
zastánci odškodnění poškozených a z 
druhé strany ještě více prohlubované 
vězeňskými orgány ze strachu, aby 
nedošlo k nekontrolovaným posunům 
u odsouzených a tím i k možným mi-
mořádným událostem, hrozícím po-
stihem z nedostatečné ostrahy. Jde  
u nás o strach z neznámého a nedů-
věru, že by určitá formu vztahu mezi 
obětí a pachatelem mohla vůbec vést 
v našem ateistickém prostředí řek-
něme i k probuzení nedostatkového 
zboží – lidského svědomí. A že by  
v podstatě i takový postup mohl slou-
žit k proměně osobnosti trestaných, 
zvané dříve resocializace.
Za zmínku rovněž stojí, že ona hypo-
tetická proměna zasahuje i ty poško-
zené. Bylo konstatováno, že k trápení 
lidí poškozených trestným činem při-
spívá nejen vnější izolace a nezájem 
společnosti, ale zároveň a podstatně 

sama nesmířenost oběti, psychické 
trauma, džin kdysi z láhve vypuště-
ný a dosud s neztenčenou silou řá-
dící. Dostat jej zpět je značně složité  
a dle svědectví některých duchov-
ních to nejde bez připravené inter-
akce, v níž nakonec k setkání dojde 
nikoliv násilím, ale z dobré vůle na 
obou stranách; když se pak prvotní 
konfrontační atmosféra změní v citli-
vé chápání, když promluví duše i od-
povědnost, když do jednání zasáhne  
i víra a modlitba, nejen psychologic-
ká příprava, pak jedná také Hospodin 
– a nechtějte od věřících lidí, aby to 
zapřeli.
K fantastickým zážitkům patřily  
i přednášky, proslovené pozvanými 
autoritami, k nimž patřili: emeritní 
profesor Michael Walter z Kölnu, Mai-
ke Schultová z Kielu a Konrad Stauss 
z Bad Grönenbachu. První, zástupce 
ředitele vězeňské služby v Nordhein-
Westfálsku, připomněl potřebu pře-
konávat mylný názor, že mezi sférou 
výkonu trestu a mezi oblastí poško-
zených musí existovat nepřekonatel-
né napětí. K jeho avantgardním návr-
hům patří, že do plánování systému 
výkonu trestu bude v budoucnu inte-

grálně patřit i ochrana obětí a jejich 
odškodnění, což v pozitivním případě 
může v jednotlivých případech vést 
až ke zkrácení pobytu pachatelů ve 
vězení. Doktorka Schultová upozor-
nila na nebezpečí traumatizace obětí 
(ale i odsouzených) – po biblicku až 
do třetího a čtvrtého pokolení. Konrad 
Stauss je autorem velice zajímavé 
odborně-populární publikace Uzdra-
vující moc odpuštění; knihu měl na 
místě k dispozici a všechny zájemce 

o ni ani nemohl uspokojit. Přínosem 
jeho přednášky bylo zjištění závaž-
nosti sociálních faktorů v psychody-
namické psychoterapii, tedy stručně, 
že neurovnané lidské vztahy jsou 
stejně nebezpečné jako civilizační 
choroby a že předpokladem úspěš-
né resocializace je cílené odpuštění a 
smíření; to vše dovedeno k patřičné 
vězeňské kazuistice.

Politika v prostoru
Překvapením byla i akce Politika  
v prostoru, což byla určitá konste-
lace na dané téma, čili jakási hra,  
v níž jednotliví hráči sdělují své pocity  
a komentují svá nutkání při pohybu v 
prostoru, aniž vědí, koho hrají a jaká 
role jim byla svěřena. Jsou označeni 
čísly a pouze publikum ví, kdo je kdo. 
Podivuhodně pak vyšlo, že politici 
mají zájem nejspíš o media; o pacha-
tele ani oběti se příliš nestarají. Me-
dia hledí zase ven, do krajiny – a jsou 
aktivizována pouze tehdy, když se 
něco přihodí. Žena, která nevědom-
ky hrála oběť, náhle upadla v afektu  
a pláči na zem. V ten okamžik se 
vzbudil i Seelsorger, tedy duchovní, 
který do té doby stál hodně na okraji 
a o něhož nikdo neměl větší zájem.  
Konstelaci vedla Ruth Sanderová  
z Mnichova a ani ona nedovedla vy-
světlit, jak a proč se všechno odehrá-
lo.
Pochopitelně se konala i neodvratitel-
ná a trochu nudná zasedání, kde byly 
předkládány a schvalovány výroční 
zprávy; to patrně českého čtenáře 
nemusí zajímat. Naopak k poznání 
důkladnosti a perfekcionizmu němec-
kých kolegyň a kolegů patří, že byla 
představena prezentace obsahující 
přesný denní i hodinový program vý-
ročního setkání v příštím roce, které 
je plánováno na 22. až 26. 4. 2013 
ve Freiburgu, a bylo již zároveň od-
hlasováno téma pro tutéž konferen-
ci v roce 2014 (5. 5. až 9. 5. 2014  
v domě Villigst ve Schwertu). K tomu 
jen české citoslovce ach!, když právě 
nyní (květen 2012) dáváme dohro-
mady program letošního červnového 
mezioborového semináře. V prostoru 
pro pozdravy hostí jsem vyřídil srdeč-
nou zdravici od naší duchovní služ-
by i od našeho generálního ředitele, 
brigádního generála, který byl právě  
v tu dobu – jak jsme se dověděli z in-
ternetu – do této hodnosti povýšen.

Návštěva Flossenbürgu 
Nemohu opomenout exkurzi do ne-
dalekého Flossenbürgu, kde stál 
ke konci války koncentrační tábor,  
v němž zahynulo celkem asi 15 000 
lidí. Byla to silná chvíle, nejen ně-
meckým přátelům, i nám nebylo moc 
do řeči na místě tak velkého trápení. 
Bylo snahou místních orgánů zahladit 
těsně po válce veškeré stopy, prostor 
oživit novou výstavbou a pročistit 
atmosféru. Nicméně stopy zůstaly  
a právě tak vzpomínky na některé 
významné osobnosti, které zde našly 
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svůj pozemský konec, mezi nimi byl 
admirál Canaris i známý protestant-
ský a za Hitlera protestující teolog 
Dietrich Bonhoeffer.
Prožili jsme i krásné chvíle, duchov-
ně mohutné při každodenních pobož-
nostech v moderně pojaté kapli i při 
závěrečné bohoslužbě s eucharistií, 
při písních, některých známých i zce-
la nových, při modlitbě a meditaci, 
kdy řeč – neřeč jsme si neverbálně 
rozuměli. Občas jsme seděli vedle 
sebe – slovenská Maďarka Eva Anta-
lová, Renata Balcarová a já – a někdo 
přiběhl a pošeptal: „Československá 
delegace…“
A nakonec krok k masám: Funkčně 
činný byl při konferenci i svérázný 
Bavor v tyroláku s pérem, koženými 
kalhotkami s padacím mostem, ma-
jitel nedalekého pivovaru, který dia-
lektem vychvaloval kvality svých pro-
duktů, z nichž jsme mohli i ochutnat 
i si koupit. Ze všeho jsem porozuměl 
aspoň něčemu, jak se pivo vaří, jak 
se pije a kolik je s obojím starostí: pět 
druhů piva prezentoval, k tomu hrála 
bavorská dechovka a paní vedoucí v 
dirndlu obsluhovala. Jídlo: perfektní, 
kulinářsky vymakané, i pro těch 150 
lidí snad i s láskou připravované.
Skládá-li se lidská bytost ze tří slo-
žek, kromě ducha a duše i těla -  
nebo chcete-li obrácené pořadí, mám 
při vzpomínce na Bad Alexandersbad 
v této oblasti naprosto vyrovnaný, 
dobrý a vděčný pocit.

Nová vězeňská kaple 
ve Věznici Všehrdy

Bronislava VetešníkováNová vězeňská kaple byla v dubnu 
otevřena ve Věznici Všehrdy. Slav-
nostního otevření  se zúčastnila hlav-
ní kaplanka Vězeňské služby České 
republiky Květoslava Jakubalová,  její 
zástupce Martin Škoda, předsedkyně 
vězeňské duchovenské služby Rena-
ta Balcarová, poradce pro duchovní 
službu a koordinátora vězeňské du-
chovenské péče a vězeňské duchovní 
služby Bohdan Pivoňka,  faráře CČSH 
Romana Roka, koordinátor duchov-
ní služby Vladimír Moravec a vedení 
věznice. 
Všechny přítomné přivítal v nově 
upraveném prostoru všehrdské kaple 
ředitel věznice. Slavnostní akt vysvě-
cení kaple zahájila hlavní kaplanka 
vězeňské služby. Úvodní slovo s po-
děkováním bylo směřováno nejen  
k vedení věznice, ale zejména k těm, 
kteří se přímo podíleli na vytvoře-
ní duchovního prostředí v bývalém 
prostoru malé učebny odsouzených. 
Vlastní průběh obřadu, při němž pro-
bíhalo biblické čtení a kázání z úst 
přítomných duchovních, byl doplněn 
liturgickými zpěvy i společnou mod-

litbou. Závěrečného požehnání všem 
přítomným se ujal Bohdan Pivoňka. 
Otevření vězeňské kaple se konalo 
za účasti skupiny věřících odsouze-
ných, za kterými duchovní pravidelně 
docházejí. Na samý závěr slavnost-
ního obřadu předala hlavní kaplan-
ka VS ČR do rukou ředitele věznice 
památeční bibli, do které se všichni 
přítomní podepsali.

Lumír Hon

Profík
Ponuré, studené, uplakané říjnové ráno 
jako by odráželo náladu spěchajícího 
muže. Deštník s ním cloumal, poryvy 
větru mu do zamračené tváře vháněly 
přívaly padající vody.
„Doprdelepráce,“ ulevoval si, když nabral 
vodu z kaluže do polobotek.

Prošedivělé vlasy už nestačily chránit 
začínající pleš, foukalo mu za límec saka.
„Doprdelepráce.“

Nikdy rád pěšky nechodil a vůbec ne v 
takovém nečase. Hromadnou dopravu 
nenáviděl, ani nepamatuje, kdy jel napo-
sledy autobusem či trolejbusem.
Co začal dělat vychovatele ve věznici, byl 
zvyklý na vlastní auto. Posouvadlo, jak 
s oblibou říkal. Každý den už pětadvacet 
let. Do zaměstnání a zpátky se posou-
val trabantem, pak škodovkami různých 
druhů, typů, stáří. Bezmála před rokem 
mu felicii někdo ukradl. Od té doby chodí 
po svých a při každé příležitosti proklíná 
celý svět.

Týden před loňskými Vánocemi manželka 
večer zaparkovala před barákem jejich 
už docela ojetou felinu a více ji neviděli.
Krádež nahlásil na policii, ale bylo mu 
jasné, jak to skončí… Docela byl i pře-
kvapený, když někdy počátkem dubna 
dostal zprávu, že policie zloděje chytila. 
Nějaký chlápek od Hodonína. Našli u něj 
ve stodole několik škodovek, povětšinou 
rozebraných, neúplných. Nakradená auta 
prodával na součástky. Tomu jeho autu 
zatím chyběl jen motor, převodovka, 
přístrojová deska, zadní maska, blatníky 
a baterka.
Kolikrát si říkal: Tebe tak, pacholku, 
dostat do rukou, ty by sis to v base užil! 
Ještě tě tak dostat na oddíl, to bych si tě 
vychutnal.

Možná po sté mu tyhle myšlenky prolétly 
hlavou, když oklepával nasáklý deštník v 
závětří chodby ke své kanceláři. Vychova-
tel Pavel Tománek, promočený a navýsost 
„nakrknutý“ dorazil na další z řady běž-
ných ranních služeb.

Normální rutina.
Připravit korespondenci vězňů k odeslání.
Z osobního plánu zkontrolovat, co má 
dopoledne s vězni dělat.
Zkontrolovat, jaké resty mu nechal kolega 
ze včerejška.
Udělat si horký čaj.

Na stole leží osobní karty dvou odsouze-
ných, co přišli do kolektivu včera. Spolu 
se vzkazem kolegy, že přišli pozdě, stačil 
je jen ubytovat, ale už ne s nimi promlu-
vit. A – prosím tě, udělej s nimi vstupní 
pohovor. No jo. Láďa zase s odsouzenými 
poslouchal do večera muziku. Chlapi mají 
o jeho muzikoterapii docela zájem, často 
se stává, že se jejich sezení protáhne. Tak 
jo, povzdechl si Tománek a vzal karty do 
rukou…

Marián Lacko. Mladý loupežník z Brna. 
Přepadával starší lidi po večerech, bral 
peněženky, ženám kabelky. Nemá dokon-
čenou základní školu, procházel dětskými 

domovy, výchovnými ústavy. Ve vězení je 
podruhé.

Nic zajímavého.
Milan Troufal. Prdlice u Hodonína.
„Troufal, Troufal,“ brumlal si a pozorně 
studoval údaje na kartě.
Krádeže, poškozování cizí věci. Vyučený 
automechanik. Ve výkonu trestu potřetí.
Prdlice u Hodonína!
Ježíšmarjá! To je ten zloděj aut! To snad 
není pravda. On mi ukrade auto a já ho 
dostanu, abych se o něj v base staral.
Doprdeledrát. Jakže je to s těmi božími 
mlýny?

Musel se projít kolem stolu.
To je jako z nějakého rodokapsu či červe-
né knihovny.
Je to jasné. Troufal, to je to jméno, co 
mu tehdy policisté oznámili. A že se má 
připojit k žalobě a žádat o náhradu škody.
Vykašlal se na to. Dobře znal, co je to 
betonová čekárna. Poškozených hodně, 
pachatel bez prostředků. Jen si počkej na 
nějakou náhradu škody!

Do dveří kanceláře bez zaklepání nakoukl 
psycholog Vaněk.
„Ty brďo, už to víš!?“
„Copak?“
„Máš tu toho chlapa, co ti šlohl posouva-
dlo. Díval jsem se do rozsudku. Je tam 
i tvoje jméno mezi asi deseti dalšími 
okradenými. Dobrý, ne!?“
Dobrý, nedobrý. Sakra!
Tak jsem si tolikrát přál ho dostat do 
rukou.
Teď nevím.
Dobrý?
Ach jo. 
Nálada se mu od sychravého a nevlídného 
rána vůbec nezlepšila.

Do kanceláře vychovatele vstoupil se-
bevědomý pětatřicetiletý muž. Docela 
udělaný, ramenatý, pod košilí se jasně 
rýsovaly prsní svaly a bicepsy, ruce jako 
lopaty. Pozdravil.
„Posaďte se, pane Troufale,“ pokynul 
vychovatel novému odsouzenému.
     
Koukali na sebe přes pracovní stůl.
„Zařadili vás do třetího oddílu odsou-
zených, vychovatelem jsem tu já. Moje 
jméno je Tománek. To – má – nek.“
Odsouzený pouze pokynul hlavou.
Tohle znal. Prošel takovými pohovory 
několikrát, nic nového. Nějaké kecy, co 
může, co ne, chovejte se slušně, bude-
me se chovat i my slušně k vám. Bla, 
bla, bla… Tenhle vychovatel není žádný 
vyjukaný mladík, vypadá, že by to s ním 
mohlo být v pohodě.

„Tománek,“ zopakoval vychovatel, když si 
chlapíka naproti důkladně prohlédl.
„Bydlím tady ve městě. Dole na sídlišti v 
Hořínkách. Znáte to tam, ne?!“
Odsouzený zpozorněl. Co mi to tu povídá? 
Proč by mě mělo zajímat, kde bydlí.

„Hm, byl jsem tady několikrát. Je možné, 
že i na sídlišti. Nevím.“ Trhni si nohou, 
pomyslel si.
„Takže. Ubytovaný jste na světnici 210,“ 
pokračoval jakoby nic vychovatel.
„Od pondělka budete zařazený do práce 
uvnitř věznice, pracoviště vám ukážu 
později. V pátek půjdete do zařazovací 
komise, tam se dozvíte podrobnosti. Dů-
kladně si prostudujte vnitřní řád věznice, 
hlavně práva a povinnosti, ať jsou vám 
jasné mantinely, ve kterých se můžete 
pohybovat. Ale to pro vás nebude nic 
nového, své zkušenosti máte. Když se bu-
dete chovat slušně vy, můžete očekávat 

slušné jednání i od nás.“
A je to tady, ušklíbl se odsouzený.

„Hele, pane Troufale. Sídliště Hořínky, bílá 
felície SPZ 1T0 3193.“
Díval se mu zarputile do očí. Dával si zá-
ležet, aby zapůsobila dramatická pauza.
„Pořád nic?“
I odsouzený se mu snažil dívat do očí. 
Úšklebek mu ale zvolna z tváře mizel.
A kurva! Tománek. Bílá felície.
Došlo mu to zcela náhle a bez přípravy.

Vychovatel poposedl na židli. Úředním 
tónem pokračoval.
„Fungují nám tady diferenciační skupiny. 
Zásluhový systém. V první jsou ti odsou-
zení, co si plní všechny povinnosti, pra-
cují, jsou bezproblémoví. Ti mají všechny 
výhody, co jim můžeme dát. Ve druhé 
jsou zařazeni ti, co nepracují, nebo mají 
drobné prohřešky. Tam už jsou nějaká 
omezení. Ve třetí jsou pak bordeláři a ti, 
co jsou kázeňsky trestáni. Ti pak dostá-
vají jen to, co jim musíme poskytovat, nic 
víc. Takže omezení zásadní.“

Pomyslel si, že je na místě další dramatic-
ká pauza.
„Jak se vám v té felině jelo?“

Odsouzený Troufal už zdaleka nevypadal 
sebevědomě. Seděl na židli nahrbený, 
kola potu pod pažemi se mu viditelně 
zvětšovala, krůpěje se objevily i na čele. 
Mezi koleny si nervózně třel palce zaťa-
tých pěstí.
„Nechápu,“ popotáhl nosem.
„Nechápete systém diferenciačních sku-
pin?“
„Ne, ne, ne. Jenom nevím, co to na mě 
zkoušíte.“
„Ale to je přece jasné. Měl byste se snažit 
dostat do první diferenciační skupiny a 
prožívat trest v pohodě. To je, myslím, 
logické. To by mělo být cílem každého 
odsouzeného. V klidu si trest odpykat.“

Ty hajzle, lítalo hlavou odsouzenému, 
mluvíš o klidu, ale už se třeseš na to, jak 
mě zdeptáš. Jaký já tu s tebou budu mít 
klid? Budeš se mi mstít, to je mi jedině 
jasné. Za každý prd mě potrestáš, vždyc-
ky si najdeš nějakou záminku, abych byl 
ten nejhorší, necháš mi to pěkně vylízat…
kurva, proč mě museli šoupnout zrovna 
sem, tady k tomu parchantovi, co se na 
mě teď tak přívětivě ušklebuje!

„Takže, pane Troufale, rozkoukejte se po 
oddíle, co nejdříve nabiflujte vnitřní řád, 
a kdyby byl nějaký problém, nestyďte 
se, přijďte. Jsem tu od toho, abych vám 
pomohl.“

Ještě jednu pauzičku si neodpustil.
„Můžem si třeba i popovídat o osudu té 
mojí škodovky. Nebo jen tak o životě.“
Se zalíbením sledoval Troufalovu propoce-
nou košili.
Pak naprosto nevzrušeným tónem proho-
dil: „A nemějte obavy. Jsem profesionál, 
tohle je moje zaměstnání. Budu po vás 
vyžadovat jenom to, co vyžaduji po ostat-
ních odsouzených. Nic víc, nic míň.“

„Toť vše. Můžete jít.“

Přestože ponuré, studené, uplakané 
říjnové ráno již pokročilo do ještě ponu-
rejšího dne, zdálo se Pavlu Tománkovi, 
že za okny kanceláře vychovatele zpívají 
ptáci jarní písně a sluníčko hřeje a hřeje 
a hřeje…




