
Zpráva VV VDP pro členskou schůzi 8.4.2010 
 
1. Skutečnosti, které VV nejvíc zaměstnávaly: 
a) změna na pozici hlavního kaplana VS a s tím související následné proměny ve VV 
b) z toho plynoucí otázky po směru dalšího vývoje v oblasti ekumenicko-společensko-politické: jaké je hlavní poslání 
VDP? 
c) odpovědnost za uvedení nových členů VDP při duchovní službě do podmínek myšlení a práce ve VS ČR 
d) následná péče o nové členy v záběhové fázi 
e) jak dál s koordinátory 
 
ad a: I když je hlavní kaplan představitelem Vězeňské duchovní služby, je zároveň virilním členem VV a jeho 
zástupce rovněž. Členy VV tvoří téměř výlučně kaplani. Nelze obě skupiny od sebe oddělit. Navíc: je to první změna 
na tomto postu od vzniku o.s. Formálně došlo k ustanovení Mgr. Květy Jakubalové do funkce hlavní kaplanky na 
základě vyjádření poměrné většiny kaplanů v průzkumové akci, rozhodnutí RDSVÚ, doporučení mimořádného VV 
volbou a přijetím generálním ředitelem. Kladně se vyjádřily obě strany, zavázané smluvně Dohodou o duchovní 
službě, totiž ČBK a ERC. Dalším kandidátem byl PhDr. Martin Kocanda, právník věznice Pardubice a bývalý tamější 
kaplan. RDSVÚ po slyšení obou kandidátů konsensuálně rozhodla, jak rozhodla. Odcházející hlavní kaplan je ještě 
zaměstnán na částečný úvazek jako zástupce hlavní kaplanky – koordinátor. Hlavní kaplanka určila za svého 
zástupce nyní již Mgr. Bc. Martina Škodu, dosavadního metodického asistenta HK. Na uvolněnou pozici ve VV byl 
povolán náhradník, k nimž se přiřadil bývalý hlavní kaplan, řádně dle stanov. Volbou ve výboru byl poté zvolen za 
člena VV Bohdan Pivoňka a následně další volbou povolán za tajemníka VV. Všechny volby byly tajné. 
 
ad b: Je třeba si vyjasnit poslání VDP. Dva tlaky větší či menší na nás působí: vždy stran hranic – jednou církevně 
ekumenických, podruhé míry rozsahu, kam až dosahujeme. Vyskytují se případy, že žádají o vstup lidé, jejichž pouto 
k té které historické církvi je volné. Cítí se být křesťany a jako takoví v duchu stanov sloužit ve vězení, „obdobným 
způsobem“. Co s nimi? Jak daleko sahá naše „nadcírkevnost“? V každém případě si uvědomujeme, že nelze 
pohrdnout darem, který jsme od Pána Boha dostali, t.j. možnost fungovat ekumenicky. V té souvislosti je spravedlivé, 
že v čele duchovní služby stojí po 11 letech hlavní kaplanka z církve římskokatolické. Druhý tlak je způsoben státním 
neošetřením výstupu našich klientů, s nimiž jsme začali pracovat, do civilu: má VDP působit postpenitenciárně i za 
hranicemi věznic?  
 
ad c: Při rozhodování o přijetí nového člena strávíme dost času otázkami, které občas nejsou pro příchozího 
příjemné; tu a tam nám to někdo připomene. Nakonec však smýšlíme dobrosrdečně a dotyčného přijmeme, někdy 
aniž bychom měli jasnou představu o jeho budoucím působení. Při znalosti prostředí je nám jasné, že dotyčný musí 
být do problematiky uveden. Na to je povinný nástupní kurz i podle stanov; nicméně se nám nedaří shromáždit 
zájemce na víc než 2 dny. Rozhodli jsme se proto řešit věc předchozím testem, rozeslaným domů a následný kurz by 
se mohl zaměřit na užší spektrum otázek, které činily potíže. 
 
ad d: Stanovili jsme roční zkušební období, v němž by měl nový člen být tak říkajíc „pod dohledem“ svého „kmotra“. 
Pravda je, že se nám nedaří jeho působení více sledovat a noví členové nejsou také zrovna žhaví sdělovat průběžné 
výsledky své práce a po tomto ročním úseku vplynou do pravidelné služby. Nemůžeme zatajit, že příčinou je i jejich 
pocit, že už mají dostatek zkušeností a nepotřebují, aby je někdo v jejich rozletu brzdil. 
 
ad e: Koordinátoři jsou ve svém principu dobrou strukturou v práci VDP; jejich hlavním posláním je být styčnými 
pracovníky mezi členy VDP, docházejícími do jejich věznice, ale i komunikovat dle možností s ostatními duchovními, 
kteří působí v zařízení jen na základě pověření církve. Ne vždy je koordinátorům jasné, co je jejich úkolem. Smyslem 
je oživit vzájemnou informovanost i s ústředím a předat zprávy, s nimiž by měli být seznámeni všichni duchovní, 
docházející do jednoho zařízení, včetně dalšího rozesílání elektronických písemností, určených všem členům místní 
skupiny. 
 
2. Spolupráce s Vězeňskou službou je na dobré úrovni. Průběhem času naši spoluzaměstnanci pochopili, že jim 
vlastně pomáháme přinejmenším „duchovním zaměstnáváním“ některých vězňů mírnit nepříjemně vzrůstající tlak 
způsobený přílivem odsouzených při redukovaném počtu vězeňského personálu. Rovněž se „autorita“ védépáků 
projevuje větší důvěrou, kterou jim VS projevuje ve srovnání s duchovními „bez cedulky“. Zafungovaly patrně i 
obnovené legislativní normy – Dohoda o duchovní službě (NGŘ 41/2008) a NGŘ o organizaci duchovní služby (NGŘ 
44/2008). V neposlední řadě mnozí védépáci – kaplani participují na výchovných a jiných programech – ale to už patří 
jinam. 
 
3. Jakýmsi prestižním cílem se pro mnohé šéfy věznic staly vězeňské kaple. Jsou místem s jinou atmosférou, 
prodchnuty smířením. Budování dalších bylo loňského roku v důsledku ekonomických potíží omezeno; přesto 22.4. 
byla otevřena krásná kaple v pardubické věznici, tehdy za účasti ministra pro lidská práva, zástupce ministerstva 
spravedlnosti a dalších. Podařilo se nám rovněž nabídnout Vězeňské službě snímky dostupných vězeňských kaplí, 
které vyšly v útlé brožurce jako příloha časopisu České vězeňství a posléze i ještě samostatně jako dotisk materiálu. 
Jsou dosud k dispozici gratis. 
 



4. Mezinárodní vztahy příliš nerozkvétaly. Jsme sice členy Mezinárodní asociace vězeňských duchovních (IPCA, 
nezaměnit s ICPA), ale to se spíš týká kaplanů. Tradičně jsme měli blíž navzdory vzdálenosti k  Dolnímu Sasku, 
odkud po revoluci přišli vězeňskoduchovní „věrozvěstové“. Standardně víme o celoněmecké Gefängnisseelsorge, 
která nás pravidelně zve na květnová výroční setkání a hosté odtamtud bývali na mezioborovém semináři v Přední 
Labské. Nutno v té souvislosti poděkovat M.Čejkovi, který se i s A.Jaluškou staral o naše zastoupení na různých 
mezinárodních úrovních a který i provázel německou delegaci žen při jejich zájezdu do Česka v lednu minulého roku. 
S Polskem jsou kontakty na úrovni VS, letos dojde k vzájemné kaplanské výměně tří osob. Ze Slovenska bychom rádi 
pozvali na letošní květnový mezioborový seminář vězeňského kaplana br. P.Hasaru z Nitry. 
 
5. K informacím o VDP nám i širší veřejnosti slouží webové stránky sdružení, na známé adrese: www.vdpcr.eu ; 
snažíme je zachovávat v aktuální podobě. Nově je možno se o duchovní službě dočíst i na oficiálním webu VS 
(www.vscr.cz), letos v novém vzhledu i nové struktuře; pokrokem je, že má duchovní služba svou vlastní rubriku, za 
níž je v současnosti odpovědný B.Pivoňka. 
 
6. Personální záležitosti: 
a. Noví členové VDP: Jan Matoušek, B.Th., CASD pro vazební věznici Litoměřice (15.1.); Mgr.David Smetana, 
CČSH pro věznici Odolov (26.3.); Vladimír Moravec, CČSH pro věznici Všehrdy napřed odklad (23.4.), pak přijetí 
(15.10.); Karel Vasilek, B.Th., CASD pro věznici Jiřice (28.5.); Ing.Mgr. Jiří Maxa, Ph.D., ŘKC, pro vazební věznici 
Brno a pro rekolekce v rámci programu duchovní obnovy ve věznicích ČR (28.5.); Dmitrij Sukhov, PRAV, pro věznici 
Rýnovice (25.6.); Mgr. Pavel Janošík, ČCE, pro věznici Rapotice (24.10.); Mgr. Pavel Samotovka, PRAV, pro 
vazební věznici Praha-Pankrác (24.10.). MUDr. Janě Plíškové doporučeno, aby zatím vykonávala pastorační službu 
bez členství ve VDP. 
 
b. VV vydal doporučující stanovisko členům VDP ke kaplanské službě: Mgr. P.Tomáši Kvasničkovi pro věznici 
Pardubice (15.1.) a Mgr. Valentině Matůšové, PRAV, pro věznici Znojmo (11.11.). VV vydal doporučující stanovisko 
pro Mgr. Květoslavu Jakubalovou k službě hlavní kaplanky VS ČR (10.12.). 
 
c. Na funkci náhradníka ve VV resignovala Eva Carbolová, ŘKC, vzhledem k své aktivitě v o.s. Prak. 
 
d. Po složitých jednáních byl z řad VDP vyloučen bratr Petr Kobiela, CASD, dlouholetý dobrovolný a pilný duchovní 
ve vazební věznici Hradec Králové (24.2.) 
 
7. Akce 
a. Schůze VV: 15.1., 24.2., 26.3., 23.4., 28.5., 25.6., 24.9., 15.10., 11.11. a 10.12. Kromě toho proběhlo víkendové 
setkání členů VV s rodinnými příslušníky 12.-13.9. 
 
b. Výroční členská schůze se sešla 19.3. ve sboru ČCE v Praze – Kobylisích. 
 
c. Mezioborový seminář v Přední Labské jednal ve dnech 11.-12.5. na téma: Vychovatelé a duchovní ve službě, 
podtitul: Jak se cítíme ve své službě. 
 
d. Velmi dobře připravený seminář ve věznici se konal v Kuřimi dne 21.10., téma: Léčba sexuální deviace ve VT. 
 
e. Setkání koordinační rady bylo zahrnuto do podzimní kaplanské porady a proběhlo 12.11. v Praze na Květnici. 
 
f. Meditační shromáždění se uskutečnilo ve sboru CASD v Šumperku dne 3.12., moravský bonus. 
 
g. Pro nástupní kurs VDP jsme opět s díky přijali pozvání do Teologického semináře CASD na Sázavě ve dnech 29.-
30.9. 
 
h. Velehrad. V rámci slavnostních Dní lidí dobré vůle, pořádaných o státních svátcích 5.a 6.7. na Velehradě se 
uskutečnila výstava dokumentující práci vězeňských duchovních. Kromě toho byla vypsána soutěž výtvarných prací 
odsouzených z více zemí celého světa, v níž dva čeští autoři obsadili významná místa. O instalaci výstavy se hlavně 
zasloužil Mgr. Otto Broch, kaplan olomoucký. 
 
ch. RDSVÚ (Rada pro duchovní službu ve věznicích a ústavech) zasedala 22.1., 6.4. a 30.11. většinou v souvislosti 
se změnou na postu hlavního kaplana. 
 
8. Další informace, jako jsou jednání představitelů VDP na státních úřadech, jejich návštěvy věznic, jednání ve věci 
zahájení duchovní činnosti v některých věznicích, výuka etiky v nástupních kursech pro občanské zaměstnance ve 
Stráži pod Ralskem, přednášky a semináře na LF UK, EA, vedení praxe studentek EA, participace na jednáních Rady 
vlády pro lidská práva – výboru proti mučení, vystoupení ve sdělovacích prostředcích, atd. překračují rámec této 
zprávy a mohou být sděleny na dotaz. 
  
Bohdan Pivoňka 


