
Abstrakt  

Věznice jsou rizikovým prostředím z hlediska výskytu injekčního užívání drog a infekčních 

onemocnění. Vězni by měli mít možnost přístupu k programům harm reduction. V rámci prevence 

šíření infekčních nemocí mezi vězni byl realizován pilotní projekt (HA-REACT), během kterého 

byly instalovány automaty na kondomy na 2 náhodně vybraná oddělení věznice Praha-Pankrác. 

Do realizace projektu mi bylo umožněno se zapojit.  

Cílem mého výzkumu bylo zjistit míru výskytu infekčních onemocnění a rizikového chování u 

vězňů ve věznici Praha-Pankrác. Zkoumané rizikové chování se týkalo injekčního užívání drog, 

sdílení pomůcek k jejich aplikaci, provozování sexu a používání kondomů. Zájem byl věnován 

také využívání a hodnocení automatu na kondomy po uplynutí doby 1 měsíce, během kterého byl 

vězňům k dispozici.  

V rámci evaluace pilotní distribuce kondomů provedlo NMS dotazníkové šetření na 2 odděleních 

věznice, jehož vyhodnocení mi bylo poskytnuto. Respondenty dotazníkového šetření byli vězni, 

kteří měli k dispozici automat na kondomy po dobu 1 měsíce. Respondenty jsem rozdělila do 3 

věkových skupin, vybrala jsem otázky z dotazníku, který jsem měla k dispozici společně s 

výslednými daty, a použila je pro svůj výzkum. Výsledky jsem vyhodnotila pomocí datové 

matice, vyjádřila je také v procentuálních hodnotách a zobrazila v grafech.  

Mezi vězni byl zaznamenán výskyt infekčních onemocnění ve všech 3 věkových skupinách. 

Nejvíce rizikově se z hlediska nitrožilní aplikace drog chová skupina vězňů ve věku do 34 let. 

Sexuálně nejaktivnější skupinou po dobu pobytu ve věznici jsou vězni ve věku 35–44 let. Ti si 

také nejčastěji pořídili kondom během doby, kdy jim byl k dispozici automat na kondomy, avšak 

žádný vězeň zařazený do této věkové skupiny kondom v uvedeném období nepoužil. Přístupnost k 

automatům na kondomy, jejich dostupnost a míru diskrétnosti při jejich pořizování hodnotili vězni 

rozdílně. Značná část vězňů se vůči nabízené distribuci kondomů stavěla odmítavě, avšak nemalý 

podíl vězňů opatření přijímalo kladně.  

Vězni by z důvodu prevence šíření infekčních nemocí měli mít k dispozici automaty na kondomy 

také na dalších odděleních věznice Praha-Pankrác, stejně jako v dalších věznicích v ČR i v 

zahraničí. 


