
KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise prevence kriminality Rady Karlovarského kraje 

 

 

 

U s n e s e n í 

z 20. zasedání Komise prevence kriminality Rady Karlovarského kraje 

konaného dne 21.11.2018 v 10.00 hodin v sídle Vězeňské služby ČR, Věznice Ostrov 

 

 

Přítomni :  Roman Bílský, JUDr. Josef Kvasnička, Ing. Vojtěch Seidl, Bc. Martin 

Nikodém, Bc. Pavel Čekan 

 

Omluveni : Miroslava Petříková, DiS., Renata Oulehlová, MUDr. Karel Moravec, Ing. 

Jiří Nešpor, Daniela Bílá, Bc. Jan Picka, Karel Vít 

Neomluveni:   - 

Ostatní zúčastnění: - 
 

Jednání zahájila v 10.00 hodin a ukončila v 12.00 hodin zapisovatelka Komise prevence 

kriminality Rady Karlovarského kraje (dále jen „Komise“),  Ing. Bc. Šárka Benešová.  Členové 

Komise schválili následující program: 

 

1) Prohlídka Věznice Ostrov a seznámení s činnostmi specializovaných oddělení věznice 

2) Projednání projektového záměru – Trenažér fyzické zdatnosti, rizik ve výškách a hloubkách 

a řešení problematiky  aktivního útočníka (Svět záchranářů Karlovy Vary) 

3) Projednání Bezpečnostní strategie Karlovarského kraje na léta 2019 - 2022 

4) Diskuse a různé 

 

pro:  5 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

Program jednání: 

 
Ad 1) Prohlídka Věznice Ostrov a seznámení s činnostmi specializovaných oddělení věznice 

 

Členy Komise ve Věznici Ostrov přivítali speciální pedagogové Mgr. Michaela Benešová a Mgr. 

Jiří Vorel, kteří představili: 

 

A. Specializovaný oddíl pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování, způsobenou 

užíváním návykových látek (dále jen SpO toxi)  ve Věznici Ostrov 

 

Ve Věznici Ostrov je zřízen specializovaný oddíl pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování, 

způsobenou užíváním návykových látek (dále jen SpO toxi). Oddíl je umístěn v kolektivu L6 

ubytovny L. Kapacita kolektivu L6 je 28 odsouzených, ubytováni jsou zde pouze odsouzení 

zařazení do terapeutického programu. Úkolem SpO toxi je usilovat motivovaného odsouzeného 

zařazeného do tohoto oddílu o změnu postojů a způsobů chování podmiňujících jeho selhávání  

v sociálních situacích, napomáhat s orientací na život bez návykových látek. 

 

Popis činnosti na SpO toxi: 

Minimální délka trvání celého programu je 10 měsíců. Žadatelé do programu SpO toxi jsou 

zařazeni do nulté fáze programu SpO do adaptačního procesu realizovaného zpravidla v rozsahu  

1 - 3 měsíce. Nultá fáze SpO toxi je umístěna v SpO v kolektivu L1. Cílem adaptační fáze je 
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seznámení se s režimem oddělení a postupné přizpůsobování se požadavkům vyplývajícím  

z komunitního systému v SpO toxi. Po jejím absolvování je přestěhován do kolektivu L6. Zde 

odsouzený prochází skupinami S1 – S3, každou v délce trvání 3 měsíce. V průběhu programu je 

největší důraz kladen na speciálně výchovné aktivity. 

 

Terapeutický program odsouzeného zařazeného do SpO toxi se skládá ze 4 částí:  

- přípravné S0 (cca 1 – 3 měsíce), kde se odsouzený adaptuje na podmínky SpO toxi  

(v kolektivu L1)  

- skupiny S1 (3 měsíce), kde se odsouzený dále adaptuje na podmínky SpO toxi, včleňuje se  

do komunity, snaží se regulovat své chování a jednání a pěstuje vůli 

- skupina S2 (3 měsíce), kde se odsouzený aktivně účastní na sociálně psychologickém 

výcviku, provádí činnost ve prospěch kolektivu, poznává vlastní osobnost, zvládá vlastní negativní 

projevy 

- skupina S3 (3 měsíce), kde je odsouzený konfrontován s životním příběhem, kriminální 

kariérou a spáchaným trestným činem, porozumění souvislostem, práce se sebenáhledem, přijímá 

odpovědnost za sebe i druhé, zaujímá kladný postoj k dalšímu průběhu výkonu trestu, nalézá 

odpovědnost a nové životní cíle směřované k životu po propuštění 

 

Terapeutický program je realizován pomocí povinných aktivit, kterých se zúčastňují  všichni 

zařazení odsouzení a nepovinných aktivit tak, aby každý týden splnili 21 hodin aktivního zapojení 

do terapeutického programu zacházení. Hodnocení odsouzených zařazených do programu SpO 

toxi je založen na bodovacím systému. Odsouzení jsou bodováni denně za pořádek, upravenost  

a úklid společných prostor, činnost ve prospěch komunity, za zapojení do speciálně výchovných, 

vzdělávacích a zájmových aktivit. Za nedodržování provozního řádu SpO toxi jsou přidělovány 

odsouzeným minusové bod 

 

Kvantifikace výsledků činnosti SpO toxi v roce 2018 (k 25.11.2018): 

- do terapeutického programu SpO toxi bylo nově zařazeno celkem 35 odsouzených. 

- 33 odsouzených bylo vyřazeno po úspěšném splnění programu SpO toxi 

- 3 odsouzení byli vyřazeni pro hrubé porušení Řádu SpO toxi 

- 1 odsouzený byl vyřazen na vlastní žádost 

 

B. Program výcvikové skupiny STOP (Sebezkušenost, Trénink, Odpovědnost, Přijetí 

viny) a následně Specializovaného oddělení výkonu trestu pro odsouzené s poruchou duševní 

a poruchou chování ve Věznici Ostrov 

 

Cílovou skupinou projektu jsou vězněné osoby odsouzené za trestné činy spáchané násilím, které 

mají v anamnéze znaky disociálního chování současně s nedostatečně rozvinutými 

seberegulačními mechanismy a které jsou motivovány ke změně dosavadních způsobů jednání  

a chování. Upřednostňováni jsou méně kriminálně narušení odsouzení, dále pak odsouzení,  

u kterých je předpoklad absolvování celého terapeutického programu SpO. 

 

Metody a formy zacházení SpO  

Minimální délka trvání celého programu je 7 měsíců. Metody a formy práce s odsouzeným 

vycházejí z účelu a poslání SpO a jsou účelně propojeny s obecnými programy zacházení. Po 

ukončení adaptační fáze terapeutického programu je s odsouzeným uzavírán kontrakt, který 

reaguje na specifické podmínky speciálního zacházení a vymezuje individuální potřeby a cíle 

jednotlivce. Tento kontrakt je uzavírán písemnou formou, a to mezi odsouzeným a určeným 

odborným zaměstnancem (garantem).  
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Metody zacházení jsou členěny na taxativní a netaxativní. Na realizovaných taxativních metodách 

je účast odsouzeného povinná, na realizovaných netaxativních metodách je účast odsouzeného 

dobrovolná. Celý program SpO je rozdělen do čtyř fází:   

 

Fáze adaptační: 0 fáze (minimálně 1 měsíc) 

Cílem této fáze je zorientovat se v terapeutické komunitě (dále jen TK). Odsouzený se rozhoduje, 

zda je opravdu ochoten se zapojit do speciálně výchovných činností za podmínek které jsou mu 

nabízeny. Je to čas vzájemného poznávání (adept – komunita). Odsouzený se seznamuje s chodem 

komunity a se samotnou terapií. Minimálně 1 měsíc. 

 

Po úspěšném absolvování nulté fáze jsou odsouzení přeřazeni do SpO toxi nebo zůstávají ve 

fázích SpO (fáze STOP). 

 

FÁZE STOP 

 

Fáze motivační (2 měsíce) 

Odsouzený je adaptovaný na prostředí a režim TK. Cílem fáze je zorientovat se sám v sobě, učit 

se sebenáhledu, toleranci, naslouchání názorům druhých, respektování zájmů skupiny. Odsouzený 

se učí přijímat kritiku, poučit se z vlastních chyb a nedostatků. V této fázi hledá kořeny svého 

problémového chování a nosné důvody pro svoji trvalou změnu hodnot a životního stylu. 

Pojmenovává zanedbané oblasti svého dosavadního života a spolu s garantem, sociální pracovnicí 

a ostatními členy komunity hledá možná řešení těchto situací.  

 

Fáze přijetí zodpovědnosti (2 měsíce) 

Cílem je přijmout a předávat hodnoty TK, spoluřídit chod komunity, zajišťovat bezpečí sobě  

a komunitě, naučit se plánovat svůj čas a hospodařit s materiálem. Stabilizovat rodinné vztahy, 

řešit své pohledávky, hmotné i nehmotné újmy s obětí trestné činnosti a připravit si budoucnost. 

Ujasnit si postavení nežádoucích jevů v životě odsouzeného. Přestupem do této fáze přebírá větší 

míru zodpovědnosti a to nejenom za sebe, ale i za ostatní, pro které je vzorem a jde jim příkladem. 

Prohlubuje si vědomí zodpovědnosti za své jednání, uvědomuje si svůj vliv na ostatní členy 

komunity, zvláště mladší odsouzené. Je si vědom zodpovědnosti za své zdraví, za svěřené úkoly  

a za své vztahy. Nadále pracuje na pozitivní změně své osobnosti. Hledá své dobré a špatné 

vlastnosti, svá slabá a silná místa. Učí se sebekontrole, vůli a disciplíně.  

 

Fáze odpoutávání (2 měsíce) 

            Tato fáze je individuální. Odsouzený je již dostatečně vnitřně silný na to, aby se mohl učit 

žít v realitě. Pracuje mimo režim nižších fází, organizuje si volný čas, zpracovává tyto zkušenosti 

a připravuje se na následující období  

 

Kvantifikace výsledků činnosti SpO  v roce 2018 (k 16.11.2018) 
- nově zařazeno do nulté fáze SpO 64 odsouzených 

- z toho přeřazeno do fáze STOP 20 odsouzených 

- absolvovalo SpO 10 odsouzených 

- z toho přeřazeno do fáze SpO toxi 22 odsouzených 

- 2 odsouzení vyřazeni z SpO pro hrubé porušení programu 

- 1 odsouzený vyřazen z SpO na vlastní žádost 

 

Ve Věznici ostrov je v činnosti Bezdrogová zóna se standardním zacházením, kde v krátkodobých 

programech pracují odsouzení motivovaní k abstinenci - Programu NOVA (Náhled - 

Odpovědnost Vina Abstinence), Prevence relapsu.  
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Mgr. Jiří Vorel dále hovořil o spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi, kdy představil 

spolupráci s: 

 

RUBIKON Centrum – celoročně 

Nabízí rekvalifikace, pomoc při hledání ubytování i zaměstnání, řešení zadluženosti, pořádání 

kurzů a informačních seminářů. Zaměření na osoby po propuštění a před propuštěním ze 

Středočeského, Karlovarského, Moravskoslezského kraje a z Prahy. Intenzivní spolupráce 

(kontakt telefonicky, e-mail, osobní). Realizován Kurz dluhové gramotnosti, Burza práce a Kurz 

Získej zaměstnání.  Materiály a pracovní nabídky zasílány elektronicky.  Opakovaně navštěvují 

věznici. 

 

ČLOVĚK V TÍSNI – celoročně 

V listopadu 2016 byla uzavřena Dohoda o spolupráci. Organizace nabízí dluhové a pracovní 

poradenství se zaměřením na osoby po propuštění a před propuštěním.  Intenzivní spolupráce 

(kontakt telefonicky, e-mail, osobní setkání).  Opakovaně navštěvují věznici. 

 

Oblastní charita Česká Kamenice a komunitní dům sv. Dismas – celoročně 

V únoru 2017 byla uzavřena Dohoda o spolupráci. Organizace nabízí bydlení v komunitním 

domě, sociální, dluhové a pracovní poradenství, monitoring závislostního chování.  Opakovaně 

navštěvují věznici. 

 

LIGHTHOUSE spolek 

Nabízí pomoc odsouzeným při začlenění do společnosti (doprovázení na úřady, řešení dluhů, 

individuální rozhovory s terapeutem, průvodcem, komunitní práce, poradenství, nácvik sociálních 

dovedností, ubytování).  

 

Spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi, které se zabývají protidrogovou 

prevencí 

 

Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s., (dále jen CPPT) 

V roce 2014 byla uzavřena Dohoda o spolupráci s CPPT Plzeň. Její pracovníci ve Věznici Ostrov 

realizují HR a individuální konzultace. CPPT nabízí kompletní následnou péči pro drogově závislé 

a to jak korespondenčně tak i kontaktně. Opakovaně navštěvují věznici. 

 

KOTEC o. p. s. 

V roce 2014 byla uzavřena Dohoda o spolupráci s organizací KOTEC o. p. s. Sokolov. Organizace 

nabízí pomoc při zajišťování následné péče pro drogově závislé a to jak korespondenčně, tak  

i kontaktně. Opakovaně navštěvují věznici. 

 

SANANIM z. ú. 

V roce 2014 byla uzavřena Dohoda o spolupráci s organizací  SANANIM z. ú. Praha. Sananim 

nabízí kompletní následnou péči pro drogově závislé a to jak korespondenčně tak i kontaktně. 

Opakovaně navštěvují věznici. 

 

Společnost PODANÉ RUCE o.p.s.  

V roce 2015 byla uzavřena Dohoda o spolupráci se Společností Podané ruce o.p.s. BrnoPodané 

ruce nabízí kompletní následnou péči pro drogově závislé a to jak korespondenčně tak i kontaktně.  

Opakovaně navštěvují věznici. 

 

V případě zájmu odsouzených o následnou péči po VT jsou jim prostřednictvím pracovníků 

terapeutického týmu SpO toxi a Poradny drogové prevence předávány kontakty na doléčovací 

centra, komunitní či ambulantní protitoxikomanické programy. Úzká spolupráce je navázána s PL 
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Bohnice Praha, PL Červený Dvůr, Prev-Centrem Praha, Laxus, Advaita Liberec a TK Magdaléna 

Mníšek pod Brdy. Tým SpO toxi na žádost odsouzených a doléčovacích center vypracovává 

hodnocení průběhu terapeutického programu SpO toxi. 

 

Mgr. Jiří Vorel dále uvedl, že spolupráce s NNO a Věznice Ostrov je široká a stále je rozšiřována. 

To se pro odsouzené jeví jako přínosné vzhledem k dostupnosti těchto služeb po jejich propuštění 

po výkonu trestu. Odsouzení jsou informováni letáky a pracovníky věznice při individuálních 

pohovorech. V případě potřeby jsou odsouzeným předávány specialisty kontakty na NNO  

a programy následné péče v místě bydliště. V projednávané věci nebylo přijato žádné usnesení. 

 

Ad 2 a 3) Projednání projektového záměru – Trenažér fyzické zdatnosti, rizik ve výškách 

a hloubkách a řešení problematiky aktivního útočníka (Svět záchranářů Karlovy                      

Vary) a Projednání Bezpečnostní strategie Karlovarského kraje na léta 2019 - 2022 

 

Projektový záměr – Trenažér fyzické zdatnosti, rizik ve výškách a hloubkách a řešení 

problematiky aktivního útočníka (Svět záchranářů Karlovy Vary) a Bezpečnostní strategie 

Karlovarského kraje na léta 2019 – 2022 nebyly projednány a to z důvodu neusnášení schopnosti 

Komise (nepřítomnost více jak poloviny jmenovaných členů Komise). V projednávané věci 

nebylo přijato žádné usnesení. 

 

Ad 4) Diskuse a různé 

 

V rámci diskuse byla diskutována témata možností uplatnění propuštěných osob po výkonu trestu 

na trhu práce. 

 

Další jednání Komise je plánováno na 19. prosince 2018, v 15.00 hodin v sídle Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, budova A, zasedací místnost 218A. 

 

V Karlových Varech dne 28.11.2018 

 

 

Zapisovatelka: Ing. Bc. Šárka Benešová 

 

               

 

            

 Renata Oulehlová v.r. 

 předsedkyně Komise prevence kriminality 

 Rady Karlovarského kraje 


