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Clenové Výboru pro práva cizincu Rady vlády pro lidská práva, Anna Grušová, reditelka 
Poradny pro uprchlíky, Jan Bárta, predseda Výboru, Peter Morée, (clen Výboru), zástupci 
clenu Lidija Grebo, Jana Schartelová, Kamila Marcinková, spolupracovnice Výboru, Karla 
Štepánková ze spolecnosti Clovek v tísni a Andrea Baršová, tajemnice Výboru, navštívili dne 
18.6.2003 zarízení pro zajištení cizincu Balková. 
 
V kancelári reditele zarízení pro zajištení cizincu v Balkové nás prijal zástupce reditele 
Miroslav Piškule a seznámil nás se základními údaji o zarízení. 
 
Ke dni 18. 6. 2003 bylo v zarízení umísteno 324 cizincu, u nichž probíhalo správní rízení o 
vyhostení. Celé zarízení je rozdeleno na cást s tzv. zmírneným režimem a cást s tzv. 
zprísneným režimem. V místnostech ve zprísneném režimu bylo v dobe naší návštevy 
umísteno 152 lidí. Ješte v zasedací místnosti kanceláre reditele jsme byli seznámeni 
s problémy stravování. Vyhovet všem stravovacím požadavkum cizincu je podle výpovedi 
vedoucího kuchyne prakticky nemožné. Úroven a možnosti kuchyne jsou urceny predevším 
striktne stanoveným limitem cástky na osobu a den. Rešení, kdy by byla nabídnuta 
strávníkum možnost výberu ze dvou jídel (standardní a vegetariánské), není pri stávající 
organizaci vydávání jídla možná.  
 
Podle ujištení pracovníku zarízení není v soucasnosti v zarízení umístena jediná rodina 
s nezletilými detmi, stejne jako žádní mladiství. 
 
Po asi hodinové diskusi jsme byli provedeni zarízením. V cásti se zprísneným režimem 
zajištení jsou cizinci umísteni do jednotek pripomínajících spíše cely než pokoje. Místnosti 
jsou opatreny mrížemi, tureckým záchodem, postelemi prišroubovanými k zemi. Dvere do 
techto “pokoju” mají špehýrku, presne takovou, na jakou jsme zvyklí ve vezenských 
zarízeních. Policistovi takové zarízení samozrejme dovoluje kdykoli nahlédnout dovnitr. 
Místnosti se zprísneným režimem, puvodne urcené pro agresivní jedince, kterí soustavne 
porušují rád zarízení, byly v case naší návštevy zaplneny ovšem z jiného duvodu. Nedostává 
se místa v pokojích s mírnejším režimem. Prevážne mladí muži ve veku dvacet až tricet let 
jsou uzavreni v místnostech a vyplnují cas podle svého uvážení. K dispozici je jim knihovna, 
s prevážne pro ne cizí a nesrozumitelnou literaturou. Vycházky jsou ve zprísneném režimu 
vymezeny jen na jednu hodinu denne. K dispozici jsou jim dve psycholožky, které krome 
svých povinností obstarávají cizincum kontakt s vnejším svetem, nákupy v kantýne a jsou 
jedinými osobami mimo policisty, jazykove vybavenými, s nimiž zadržení cizinci prijdou do 
styku.  
 
Zpusob jednání policistu s cizinci je znacne individuální a je dán nutne zacasté osobním 
prístupem k umísteným. Vztah mezi policisty a cizinci patrne rovnež urcuje schopnost 
dorozumet se. Ta bývá na obou stranách z pochopitelných duvodu dost malá. Prekonat 
jazykovou bariéru je nesnadné. Kupríkladu s nejpocetnejší jazykovou skupinou, kterou tvorí 
sto osmdesát jedna Cínanu, se lze dohovorit jen steží a na primerené zaplacení tlumocníka 
nemá zarízení vyclenené finance. Policisté si musí vystacit s ceskými povely. Obstarávají 



 

rozdávání jídla, stejne jako prístup na toaletu. Velmi casto jde o ponekud lidsky težko 
zvládatelné situace na obou stranách. Podle policistu se cizinci, kterí jsou umísteni v tzv. 
zmírneném režimu, dožadují prístupu na toalety príliš casto a schválne. Cizinci mají 
oprávnene za to, že by meli mít na toalety prístup neomezený.  
 
Pokud by zarízení sloužilo puvodnímu úcelu, tedy umístení cizince maximálne na tricet dnu, 
k nekterým konfliktum a komplikacím by v zarízení vubec nemuselo docházet. Ovšem 
dlouhodobá a naprostá necinnost mladých lidí nutne vede k frustraci, která se vybíjí zvýšenou 
agresivitou, na níž si policisté u zadržených lidí stežují predevším. 
 
Návšteva v zarízení potvrdila existenci, resp. pretrvávání mnoha negativních jevu, které již 
dríve byly zdokumentovány mezinárodními i ceskými institucemi, zejména Evropským 
výborem pro zabránení mucení a nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestání. 
Návšteva v tomto ohledu neprinesla nic nového a “neodhalila” ani žádný jev, který by nebyl 
znám. Navzdory tomu, že byly nekteré problémy vyrešeny, je zrejmé, že pobyt cizincu 
v zarízení Balková není z hlediska lidských práv zcela v porádku a má negativní dopad na 
psychiku umístených. Intenzivní pocit napetí, beznadeje, desorientace a nudy,  který se velmi 
snadno a rychle prenesl i na nás, znamenal silný emotivní zážitek, jenž  nás nutí hledat 
možnosti k náprave. 
 
Jsme však skeptictí ke zpusobu dílcích rešení nekterých problému. Nereší to nejzákladnejší. 
Máme za to, že skutecným rešením by byla zmena zpusobu rízení celého zarízení, jež by si 
nepochybne vyžádala i vyšší financní náklady. Presto považujeme za potrebné znovu 
pripomenout nutnost nápravy v techto bodech: 
 

1. Pripravovat a vydávat dva druhy jídel (jedno z nich by melo být jídlem bezmasým). 
2. Zvážit, zda je nutné, aby výdej jídla cizincum organizovali a uskutecnovali policisté. 
3. Dve psycholožky mohou težko zvládnout pomerne nárocný a pro cizince potrebný 

kontakt s vnejším svetem. Zarízení potrebuje sociální pracovníky. 
4. Je nutné zmenit legislativním opatrením zpusob správy tohoto a jemu podobných 

zarízení. Cas, který cizinci v zarízení tráví, je príliš dlouhý. To, že jej tráví pro lidi 
nedustojným zpusobem, není jejich vina, jako spíš dusledek objektivní nemožnosti 
vnést do jejich pobytu v zarízení rád a smysl.  

 
 
Jan Bárta, predseda Výboru pro práva cizincu 


