
K opatření č. 3 uvádíme: 

 

Nařízení ředitele Vazební věznice o zásadách vnitřní bezpečnosti se aktuálně novelizuje, 

bude stanovena povinnost projednání na Bezpečnostní komisi VVaÚpVZD Brno, přijetí 

bezpečnostních opatření ve věci pohovorů a aktivit s chovanci za přepážkou, u kterých lze 

důvodně předpokládat nezákonné a agresivní jednání vůči personálu. Aktivity a terapie budou 

na základě požadavku odborného zaměstnance realizovány za bezprostřední přítomnosti 

příslušníka nebo monitoringem pomocí kamerového systému. U chovanců s uloženým 

bezpečnostním opatřením nebo na základě požadavku odborného zaměstnance bude aktivita 

bez přítomnosti příslušníka realizována za využití mřížové zábrany.  

Dále platí, že převážná většina aktivit v kulturních místnostech, tělocvičně, ústavním 

hřišti, terapeutické místnosti, kuchyňce, dílnách, zahradě a nově i v počítačové učebně probíhají 

bez mříží. 

 

 

K opatření č. 6 uvádíme: 

 

Aktuálně probíhá výzdoba jak společných prostor detenčního ústavu, tak i cel, pokud o 

to na nich umístění chovanci mají zájem. Chovancům jsou poskytnuty barvy vhodné k malování 

na stěny místností. Chovanci též mají možnost zvolit si motiv, jenž na svém pokoji ztvární. 

Dále, vzhledem k postupné výsadbě rostlin do květináčů, dochází k umisťování bylinek na cely 

chovanců projevujících o pěstování rostlin zájem. Bylinky byly zvoleny jako pro estetickou, 

tak i užitnou hodnotu, kdy chovanci jich zároveň mohou použít k individuálnímu dochucení 

jídel či nápojů. K možnosti používání vlastního povlečení viz. odpověď na opatření č. 12. Ústav 

pro výkon zabezpečovací detence Brno (dále jen „ÚpVZD Brno) hledá i další možnosti, jak 

rozšířit estetizaci jednotlivých cel – např. možnost vystavení si na poličky vlastní rukodělné 

výrobky z činností, jichž se chovanci v detenčním ústavu zúčastňují, fotografií blízkých osob 

(často naráží na deficit rodinného zázemí u chovanců). 

 

 

K opatření č. 12 uvádíme: 

 

V ÚpVZD Brno bude chovancům, v případě jejich zájmu, povoleno celodenní nošení 

vlastního oděvu, které bude možno prát v ústavních pračkách. Podmínkou pro užívání vlastního 

oděvu bude pořízení si pracího prostředku chovancem a hlavně jeho ochota oděv si pravidelně 

sám prát. S ohledem na posilování sebeobslužných dovedností chovanců nebude praní vlastních 

oděvů za úplatu, ale chovanci dostanou možnost k vlastnímu zdokonalení v tomto směru a 

posílení zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí, což může mít do budoucna i pozitivní 

terapeutický efekt. Analogicky k udržování čistoty vlastního oděvu, v případě zájmu chovanců, 

bude přistoupeno i k užívání vlastního ložního povlečení, či dalších věcí (ubrus, prostírání atd.). 

Převážná část chovanců již užívá civilní oděv ke sportovní činnosti, dále mají v užívání vlastní 

spodní prádlo, které si perou v pračce na odd.  

 

 

Rozdělení chovanců do skupin: 

 

K zařazování chovanců do terapeutických činností konstatujeme, že v případě skupiny 

poruch osobnosti došlo již v únoru 2018 k homogenizaci chovanců v rámci těchto aktivit, tzn. 

terapeutických činností se účastní chovanci s podobnou problematikou. V případě, že by 



uvedený model těchto setkání vykazoval zásadní terapeutické nedostatky, bude hledáno 

efektivnější řešení. Prozatím se toto nastavení nicméně jeví jako vhodné. Ve skupinách 

mentálně retardovaných chovanců a psychotiků a sekci žen i nadále dochází, s ohledem na malý 

počet zařazených chovanců a chovanek, ke slučování skupin mentálně retardovaných chovanců 

a psychotiků a jednotlivých skupin navzájem v rámci sekce žen. Nicméně s tímto zařazováním 

nebyl doposud evidován jakýkoli problém a kontraindikaci s tímto přístupem nevnímá ani 

externí supervizor pan X. z Psychiatrické nemocnice Praha-Bohnice. 

 

 

Provoz kantýny: 

 

Stávající provozovatel má nájemní smlouvu do 31. 1. 2021, tudíž nemůže být realizován 

výběr jiného provozovatele kantýny. Ceník základních položek kantýny je přiložen v příloze č. 

2. 

 


