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Charakteristika věznice

Věznice byla zřízena na severozápadě ČR původně jako pobočka pracovního
tábora Vykmanov v roce 1958 v zemědělské oblasti Ústeckého kraje u obce Nové
Sedlo. Za dobu své existence prošla řadou rekonstrukcí a organizačních změn.
Dnes tvoří samostatnou organizační jednotku VS ČR.
Od 14.května 2013 je profilována jako dozorová a ostrahová věznice pro výkon
trestu odsouzených mužů. Celková ubytovací kapacita věznice je 419 vězňů.
Součástí věznice je oddělení specializované pro výkon trestu odsouzených
s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním psychotropních látek ve
věznici s dozorem a ostrahou s aktuální ubytovací kapacitou 55 vězňů.
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Úspěšně realizované cíle

• Věznice zvýšila zaměstnávání vězňů
Aktuální zaměstnanost věznice dosáhla v 1.pololetí 2013 v průměru asi 87 %
• Věznice zřídila pobočku středního učiliště
- učební obor „zahradnická výroba“ v současnosti s cca 64 vězni
• Věznice zrealizovala „Komplexní reintegrační program pro osoby opouštějící
prostředí věznice“ v oboru kovovýroba a dřevovýroba. V období 2011 až
2013 absolvovalo tento program ukončený závěrečnou zkouškou celkem 60
vězňů.
• Věznice zrealizovala projekt „Život po vězení“ ve spolupráci se Sdružením pro
probaci a mediaci v justici. Projektu se zúčastnilo v období 2012 až 2013 celkem
120 vězňů.
• Věznice průběžně realizuje tříměsíční kurzy základů výpočetní techniky
u odsouzených umístěných ve specializovaném oddělení.

Úspěšně realizované cíle

• Věznice průběžně realizuje program „Zastav se, zamysli se a změň se“ jako
resocializační program pro odsouzené vytvořený Londýnskou probační službou
pro EU. V období let 2009 až 2013 absolvovalo tento program celkem 100
vězňů.
• Věznice od roku 2006 průběžně realizuje terapeuticko výchovný program pro
odsouzené s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním
psychotropních látek ve specializovaném oddělení. V průměru absolvuje celý
program asi 70 vězňů ročně.

Jaké jsou reálné možnosti věznice v budoucnu?

1. Věznici zbývají již jen omezené prostorové a technické možnosti přímo ve
vlastním areálu. Ostrahová profilace a naplnění jejich zákonných podmínek
podmiňuje rozšíření dalších aktivit především do vnitřního prostoru věznice.
2. Budoucí vize preferuje stále stejný základní cíl, tedy:
 Působit na odsouzené tak, aby jejich úspěšná integrace zpět do
společnosti i uplatnění na trhu práce dávalo skutečnou šanci žít nový a
společensky prospěšný plnohodnotný život
 Efektivním komplexním působením eliminovat možnou recidivu k trestné
činnosti v budoucnu
3. Jako reálná se jeví možnost
 intenzivnějšího využití prostoru zahrady v pracovní zóně věznice
 zhodnocení a využití nedokončených objektů (pozastavených investic)
z výstavby realizované v minulosti

Intenzivnější využití prostoru zahrady

• Rozloha – 26 256 m2
• Aktuální využití
- asi 9 000 m2 - realizace pracovní terapie odsouzenými plnícími terapeutický
program specializovaného oddělení pro drogově závislé
- asi 9 000 m2 - realizace praktické části výuky středního učiliště v oboru
zahradnická výroba
- asi 8 000 m2 - udržovaná (zatravněná) ostatní plocha
• NAVRHUJEME – v rámci realizace projektu předloženého k posouzení
přerozdělit a využívat beze zbytku všechny plochy zahrady s uplatněním
praktické části výuky v plánovaném oboru (rekvalifikačním nebo učebním)
„údržba veřejné zeleně“

Zhodnocení a využití nedokončeného objektu
kotelny

• Technické parametry objektu
– Jednopodlažní nepodsklepený objekt se zastavěnou plochou 572 m2,
postavený odděleně od ubytovací zóny věznice
– Objekt je pozastavenou stavbou z roku 1996 (původně projektován jako
uhelná kotelna)
– Jedná se o zastřešenou hrubou stavbu bez vnitřních instalací k níž jsou však
vyvedeny přípojky – elektrické energie, zemní plynovod, kanalizace,
vodovod a tepelný přivaděč
• Aktuální využití
– V současném technickém stavu je objekt využíván věznicí pouze zčásti jako
sklad vyřazeného materiálu

Zhodnocení a využití nedokončeného objektu
kotelny

• Možnost dalšího využití
– Objekt lze dokončit na základě nově zpracované stavební dokumentace
zohledňující záměr věznice vytvořit víceúčelovou stavbu využitelnou
k plnohodnotné realizaci rekvalifikačních kurzů či učebních oborů
– Stávající stavba prostorově i svým charakterem odpovídá umístění dílen,
učeben, zázemí pro odborný personál, apod.

Navrhovaný projekt věznice

• Název projektu - „Zvýšení efektivity přípravy na propuštění u odsouzených
před výstupem“
• Předkladatel - Věznice Nové Sedlo
• Cíl projektu - rekonstrukcí vytvořit odpovídající vybavené prostory pro další
certifikované vzdělávání (teoretické i praktické) odsouzených v souvislosti
s jejich integrací do společnosti a na trh práce po výkonu trestu
• Prostory určené k rekonstrukci – jedna nedokončená stavba (kotelna) v areálu
věznice
• Další prostory související se záměrem projektu – zahrada v areálu věznice
(nebudou zde zapotřebí další zásadní úpravy)
• Předpokládaný výstup (výsledek) realizace projektu – vznik vzdělávacího
střediska, resp. prostor pro vzdělávání vězňů (rekvalifikace v oborech údržba
veřejné zeleně a truhlář)
• Předpokládaná kapacita vzdělávacího střediska
• Počet odsouzených zařazených do vzdělávání: 40
• Počet odsouzených zařazených postupně do souvisejících pracovních
činností: 60

Náměty na možnou spolupráci s norskými partnery

•

•

•
•
•

Komparace (porovnání) systémů péče či specializovaných programů pro
drogově závislé vězně realizovaných v oblasti vězeňství v Norsku a v České
republice.
Vyhodnocování efektivity působení na drogově závislé vězně v souvislosti
s jejich úspěšným životem po výkonu trestu odnětí svobody. Cílem je řešení
zpětné vazby umožňující efektivní úpravu užívaných postupů a ověření
výsledků práce specialistů vězeňské služby.
Vzájemná informovanost o užívaných formách, metodách a postupech
(poskytnutí překladů souvisejících dokumentů či manuálů k těmto činnostem)
Společné semináře specialistů obou stran k uvedeným tématům
Na základě výše uvedených bodů zpracovat relevantní výstup využitelný
v dané oblasti pro výkon praxe

