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Mezinárodní konference Otevřené věznice
(Stráž pod Ralskem 6. - 7. 3. 2017)
Lukáš Dirga
Ministerstvo spravedlnosti České republiky
Ve dnech 6. – 7. března 2017 proběhla v prostorách Akademie Vězeňské služby České republiky
ve Stráži pod Ralskem mezinárodní odborná konference na téma tzv. otevřených věznic, která
byla pořádána Ministerstvem spravedlnosti České republiky ve spolupráci s Vězeňskou službou
České republiky. Konference, jejímž hlavním cílem bylo představení pilotního projektu první
Otevřené věznice v České republice a sdílení zkušeností se zahraničními experty, se zúčastnilo
více jak 80 odborníků z České republiky, Finska, Německa, Norska a Rumunska. Záštitu nad
konferencí převzal ministr spravedlnosti České republiky JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., který konferenci také osobně zahájil úvodním slovem. Na úvodní slovo pana ministra navázali
svými proslovy náměstek ministra spravedlnosti pro řízení sekce trestní politiky Mgr. Vladimír
Zimmel a ředitel mezinárodního odboru norské nápravné služby Kim Ekhaugen.

Program prvního dne konference následně pokračoval vystoupením Mgr. Simona Michailidise
z Vězeňské služby České republiky, který představil celkový systém českého vězeňství s důrazem na jeho historické kořeny a současné potřeby. Po tiskové konferenci a malém občerstvení
pokračovalo konferenční jednání příspěvkem JUDr. Jany Hulmákové, Ph.D. z Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, která nastínila trendy registrované kriminality a trestní politiky
v České republice z pohledu recidivy. Dopolední blok následně zakončili zástupci Ministerstva
spravedlnosti České republiky, JUDr. Kamil Nedvědický, pojednávající o aktuálních výzvách
české trestní politiky, a Mgr. Lukáš Dirga, který obrátil pozornost k formátu otevřených věznic,
jejich bezpečnosti a dobré praxi v zahraničí.
Odpolední blok prvního jednacího dne zahájil ředitel norské otevřené věznice na ostrově Bastøy, Tom Eberhardt, který pojednával o efektivitě otevřených věznic ve vztahu ke snižování kriminální recidivy. Na jeho prezentaci navázala Henriette Pettersvold Lehmann, taktéž
z věznice Bastøy, která přiblížila přítomným účastníkům roli příslušníka nápravné služby v norských otevřených věznicích. Odbornou část prvního dne konference zakončil svou prezentací
Uwe Meyer z věznice Oldenburg, který na příkladu věznice Wilhelmshaven představil systém
otevřených věznic v Německu.
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Druhý den konference zahájil svým příspěvkem, zaměřeným na vývoj a význam systému otevřených věznic v Rumunsku, ředitel věznice Gherla, Ioan Batinas. Dopolední blok
následně pokračoval prezentací Marjy Wakkaly, ředitelky finské otevřené věznice Huittinen,
která přiblížila systém otevřených věznic ve Finsku. Po odborné části konference následovala
praktická část, kterou tvořila prohlídka výrobních prostor společnosti PRAKTIK system s.r.o.,
která v rámci ekologické likvidace domácích elektrospotřebičů zaměstnává odsouzené z Věznice Stráž pod Ralskem. Konference následně vyvrcholila představením pilotního projektu první
otevřené věznice v České republice ve Věznici Jiřice, který přítomným účastníkům přiblížila
Mgr. Hana Prokopová z Vězeňské služby České republiky.
Konference se setkala jak s velmi pozitivním ohlasem přítomných českých i zahraničních účastníků, tak se značným zájmem médií. Během dvou konferenčních dnů, které nezkazilo ani poměrně nepříznivé počasí, se tak podařilo vytvořit důstojnou atmosféru pro odbornou
diskuzi týkající se možností implementace formátu otevřených věznic do českého vězeňství.
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