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Úvod 

Už několik tisíc let pedagogové na počátku každého nového úkolu usilují o nalezení 
ideálního poměru mezi dvěma základy každé pedagogické činnosti, mezi výchovou a 
vzděláváním. Stejný problém řeší i jeden z důležitých oborů speciální pedagogiky, 
penitenciární pedagogika. 

Trestání, reakce potrestaných na trest, proces zacházení s pachateli trestných činů 
někdy i na léta se táhnoucí, motivace a prevence, to vše a mnoho dalších úkolů spadá do pole 
zájmu penitenciární pedagogiky. Na první pohled se může zdát, že ideální poměr mezi 
výchovou a vzděláváním se v případě penitenciární pedagogiky naklání spíše ve prospěch 
výchovy, avšak následující disertační práce přináší opět argumenty pro neotřesitelnou 
zkušenost, že výchova a vzdělávání jsou ve všech pedagogikách neoddělitelně spojeny. 
Praktická část této práce potvrzuje nesmírný výchovný náboj programu, v němž odsouzení 
přijímají teoretické informace týkající se specifické oblasti trestné činnosti, kterou sami 
spáchali, o těchto poznatcích diskutují a dospívají, či se blíží k nezvratné změně – nadhledu 
nad vlastní osobností, k zobecnění příčin selhávání u vybrané úzké skupiny trestných činů, 
čili k porozumění samému sobě. Díky vyváženému poměru výchovy a vzdělávání se vytvářejí 
podmínky pro to, aby se odsouzení z pasivních objektů v systému zacházení stávali aktivními 
subjekty výchovy, motivovanými k dalšímu kladení otázek po příčinách nebezpečné formy 
sociální deviace, která překročila v jejich případě hranici dovoleného chování vymezenou 
trestním zákonem. 

Místem, kde se penitenciární pedagogika rozvíjí, je vězení. Na tomto místě vzniká 
další dichotomický problém: Působíme uvězněním člověka a omezením jeho pohybu spíše na 
jeho tělo, nebo na jeho duši? 

Penitenciární pedagogika chce pomáhat penologii při vytváření účinných vězeňských 
systémů. Účinek a úspěch spočívá v nalezení takového zacházení, které by pachatelé 
trestných činů přijali jako sociální službu, pomoc a šanci, nikoli svazující moc a posílení 
dlouhodobého účinku sociální exkluze, ostrakizaci a beznaděj.  

Ze hry, v níž herní zálohou duše je tělo a hráči nejsou připraveni rozeznávat od sebe 
pomoc a moc, se stává složitý problém, jímž se velmi hluboce zabýval Michel Foucault:  

„O tom, že trestání obecně a vězení zejména vyzdvihují politickou technologii těla, 
mne patrně nepoučila ani tak minulost, jako spíš přítomnost. V průběhu posledních let se 
vězeňské vzpoury objevují takřka po celém světě. Jejich cíle, jejich hesla a průběh v sobě měly 
zajisté něco paradoxního. Byly to vzpoury proti celé té fyzické mizerii, jež se datuje již více 
než jedno století: proti zimě, proti nedýchatelnosti a přeplnění, proti zchátralému zdivu, proti 
hladu, proti bití. Ale byly to také vzpoury proti modelům vězení, proti utišujícím prostředkům, 
proti izolování, proti lékařské a vzdělávací službě. Byly to vzpoury, jež měly jen hmotné cíle?“ 
(Foucault, 2000, s. 65) 

Tato slova francouzského filosofa jsou výzvou k hledání mechanismů, souvislostí a 
inspirací pro vytváření takového vězeňského systému, který by byl na mapě výchovy a 
vzdělávání zorientován pomyslnou magnetickou střelkou socializace. 

V první kapitole této práce proto soustřeďujeme zdánlivě nesouvisející podněty 
filosofické, sociologické, právní, etické a pedagogické. Od charakteristiky obecných vztahů se 
dostáváme k niternějšímu pohledu filosoficko-antropologickému, abychom pak vyslovili 
některé vize pedagogické, např. předložili jako měřítko nových vězeňských systémů 
operacionální představu vězeňství jako modelu reality. 

Ve druhé kapitole pak v historii lidstva hledáme vzory mezilidských vztahů, které 
pachatelé trestných činů a hříšníci všech dob nevnímali jako nepříjemné hlazení proti srsti 
nezřídka končící smrtí delikventa. Jde nám o vzory, startující jedince směrem k obecně 
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přijímaným cílům socializace. Historie se, jak známo, často opakuje, když se z ní lidé 
nepoučí. V této kapitole proto zjišťujeme, jak velký význam pro socializaci má vnitřní život 
člověka, jeho prožívání, emoce, síly duše zobrazované v mytologii. Z historie je patrné, jaký 
význam má pro socializaci archetyp krále, jemuž dáváme do služby své schopnosti a práci, 
nebo jehož atributy si sami rovným dílem přisvojujeme. Tato změna rabů v krále však 
vyžaduje, aby svobodní občané byli k nové roli dostatečně vychováni a vzděláni. T. G. 
Masaryk považoval vzdělávání za nezbytnou součást budování státu, demokracie a sociální 
rovnosti. Stará společnost vězení nepotřebovala, protože namísto něho měla mnoho různých 
nástrojů, jak nezvladatelné lidi ponížit a ekonomicky využít formou otroctví, nebo 
nevolnictví. Teprve počátek nové doby přinesl zavedení uvěznění jako nejdůležitějšího 
z trestů. Nový trest s sebou přinesl mnoho otázek, které uskutečňuje na stále vyšší úrovni 
každá další etapa v historii vězeňství. Systémy vězeňství v průběhu dvou staletí existence 
košatí do různých typů, z nichž pro stručnost sledujeme hlavní linie, které ovlivnily vznik 
svébytného modelu českého vězeňství, jak ho známe ze současné doby. 

Výkonu vazby a trestu v České republice podle platných zákonů a předpisů se 
věnujeme ve třetí kapitole. Tímto výkladem vytváříme dostatečný podklad pro pochopení 
kontextu, v němž nyní vznikají standardizované programy. 

Praktická část je uvedena důvody a okolnostmi vzniku jednoho z nových 
standardizovaných programů, jehož pilotní program se stal objektem výzkumného šetření. 
Výsledky výzkumu přispěly praxi, tj. schválení nového standardizovaného programu, ale i 
teorii – potvrdily platnost empirické zkušenosti důležité pro pedagogiku obecně a 
penitenciární pedagogiku zvláště: výchova a vzdělávání jsou přístupy, které nelze od sebe 
oddělit, jen společně i v prostředí věznic přinášejí pedagogický efekt, který společnost od 
penitenciární pedagogiky očekává a který jí prospívá.  
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Kázeň zajisté aneb trestání má se konati při tom, kdo zhřešil; ne 
proto že zhřešil, než proto, aby potom nehřešil. Proto bez vášně, 
hněvu a nenávisti, povlovně a rozšafně konati se má, aby sám ten, 
kdo trestání přijímá, že se to z lásky k němu děje, poznati a skrze 
to tím více se zahanbiti a k výstraze sobě to vzíti musel. 

Jan Ámos Komenský:  
Didaktika, tj. umění umělého vyučování, úryvek kap. XXVI. 

 

1. VĚZENÍ Z HLEDISKA FILOSOFIE A PEDAGOGIKY 

1.1. Filosofie - matka věd 

Každý ví, k čemu je vězení. 
Proč a nač se ptát dál? Co je to trest? Co je to vězení?  
Na tyto otázky hledáme v každé době vždy znovu odpověď.  
Kde hledat? A jak hledat? 
V každodenním praktickém životě nám odpovědi na tyto otázky dávají lexikony nebo 

platné zákony. Tak i Komenský říká: „Onen položil základy vzdělání, jenž se názvosloví 
přírodnin a řemesel naučil.“ 1 Je dobré ptát se i po smyslu takových věcí, které užíváme, a 
proto si o nich někdy myslíme, že jim rozumíme. Můžeme se spokojit shrnutím holých faktů, 
ale jde-li nám o mnohem hlubší odpověď, může nám ji poskytnout jenom filosofie. 

Proč filosofie? 
Filosofie je věda, která si klade nejobecnější otázky o vztahu dvou kategorií, z nichž 

lze odvodit vše ostatní a již samotné pořadí, v jakém je jmenujeme, lze považovat za projev 
zaujetí určitého filosofického postoje, východiska či orientace: tedy myšlení a bytí nebo 
naopak. Filosof, aby zůstal filosofem, zůstává u kladení otázek. 

Vnitřní členění filosofie ctí právě uvedenou zásadu, a když se jediný kmen filosofie 
rozděluje na části a z nich se pak jako větve a větévky odvíjejí a konstituují jednotlivé vědy, 
či snad lépe řečeno vědní obory, pak by skutečně filosofický pohled měl každou vědu a 
každého jejího pěstitele, vědce či laika, přivádět k východiskům filosofie. Možnost tohoto 
návratu k základním filosofickým otázkám lze využít jako obranu před jakoukoli zaujatostí, 
předpojatostí a myšlenkovou ztuhlostí, která brání rozvoji jakékoli vědy. Vytržení z 
filosofických kořenů vede k totalitním či autoritářským doktrínám, jejichž životnost je sice 
omezena, ale během doby svého působení se mohou obrátit jako mocná zbraň proti vlastní 
podstatě filosofie (lásce k moudrosti), tedy proti myšlení i bytí ve všech formách jejich 
možných projevů. 

Filosofii lze členit na tři základní části, jejichž prostřednictvím můžeme problematiku 
vězeňství mapovat: 

1/ na ontologii, která klade otázky po původu a smyslu myšlení a bytí, z ní pak 
vychází fenomenologie, která hledá skutečnou podstatu jevů – v našem případě by to měly 
být sémantické základy pojmů a vztahy mezi pojmy vězení, trest, člověk, vina, svědomí; 

2/ na etiku, z níž se odvozuje právo, které úzce souvisí s otázkami, které jsme si shora 
položili; 

                                                 
1 „Totius eruditionis posuit fundamenta, qui  nomenclaturam naturae et artis perdidicit.“ (Komenský, 1959, s. 
14) 
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3/ na antropologii, která by měla více objasnit podstatu a vlastnosti objektu, který je 
trestán a vězněn, i subjektu, který v tomtéž procesu trestá a vězní, přičemž v obou případech, 
tedy jak subjekt, tak i objekt jednoho procesu, lze označit jedním pojmem: člověk – antropos. 

1.1.1. Co je to vězení? 
Co toto slovo znamená, jaký má původ, jak se vyvíjí vztah mezi konkrétním 

označovaným jevem a označujícím pojmem? 
Z nejobecnějšího pohledu má vězení stránku  
1/ myšlenkovou: 
Vězení je opatření, kterým se konkrétní člověk izoluje od ostatních členů společnosti 

v určitém čase a za určitých podmínek, omezuje se jeho styk s dalšími lidmi, pohyb a 
chování, přičemž hlavním důvodem tohoto opatření je ochrana společnosti. Izolovaný člověk 
je tedy považován společností za nebezpečného a vězení je přitom formou sociální exkluze 
limitující chování vězněného tak, aby nebylo nebezpečné po dobu působení tohoto opatření a 
perspektivně pak v následujícím čase. 

2/ materiální: 
Izolace člověka může být zajištěna na kterémkoli místě na základě rozhodnutí 

mocenských orgánů společnosti silou prostředků personálních a technických. Věznění tedy 
může probíhat kdekoli (nejen ve věznici), avšak v průběhu strukturování společnosti vznikají 
pro jeho zajištění různé instituce tvořené lidským potenciálem s různou hierarchickou 
strukturou, technickým a stavebním vybavením. 

3/ sociální: 
Vězněním vznikají nové vzájemné vztahy mezi: 
a) Vězněnou osobou (pachatel, zločinec); 
b) Společností obecně; 
c) Konkrétními pracovníky institucí vzniklých jako mocenský substrát společnosti 

určený k rozhodování o věznění a jeho zajišťování (justice a vězeňství); 
d) Konkrétními členy společnosti, kteří byli zvláště ohroženi nebezpečným chováním 

uvězněných (oběti trestné činnosti). 
Vztahy mezi výše uvedenými skupinami osob se od počátku limitují zvykovým nebo 

kodifikovaným právem.  
Ideu vězení lze nahlížet samozřejmě z mnoha různých stránek, je reflektována řadou 

dalších věd, především věd o člověku, protože, jak vidíme z předchozího textu, vězení není 
jen konkrétní budova, ale zhmotnělá abstraktní myšlenka, která se týká hlavně člověka, jeho 
chování a společenských vztahů. Protože konkrétní člověk může být různou měrou 
společnosti nebezpečný, člověkem především se budeme v následujícím textu věnovaném 
vězeňství zabývat. 

Vězení známe v současné době ve dvou formách, a to jako výkon vazby a výkon trestu 
odnětí svobody. 

1.1.1.1. Vazba 
Ne nadarmo se vraťme k jazyku, jako hlavnímu nástroji filosofů, a to nejprve řečtině, 

neboť již staří Řekové… V tomto případě je návrat zdůvodnitelný tím, že řečtina jako starý a 
rodný jazyk Platóna, Aristotela a dalších filosofů, odráží ještě reálie z dob končící rodové 
společnosti a počínající sociálně, či třídně diferencované společnosti. Na úsvitu dějin Evropy 
se ve starém Řecku rodily a střídaly prvotní formy společenského uspořádání, jež užíváme a 
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jimž rozumíme dosud: monarchie, tyranie, demokracie. I nejstarší a nejjednodušší formy 
starověkého společenského „establismentu“2 jistě potřebovaly vězení.  

Ve starém Řecku bylo vězení označováno slovem fylaké (Φνλακή – střežené místo), 
ale častěji také prastarým slovem desmotérion (δεσµωτήριον - vazba, vězení, žalář). 
Zkoumání slovního základu nás přivádí k souvislosti s pojmy δεσµωτης - vězeň, spoutaný a 
δεσµόν - úvazek, svazek, kožená pouta, řemen (Lepař, s. 142). Zobecnění, že vězení bylo od 
počátku chápáno především jako dočasné znehybnění člověka – vazba podezřelého, potvrzuje 
také srovnání s prastarými slovy v jiných světových jazycích. Souvislost s poutáním, provazy 
a koženými řemeny zaznívá ze staroslovanského vjazati. Se zadržením souvisí anglické 
prison, s lovem a lapáním do pasti německé das Gefängnis. Hebrejský základ ּבלא (Heller, s. 
84; Pípal, s. 76 a n.) souvisí patrně se slovy držet a celý, či veškerý – jde tedy o celkové 
uchopení osoby. 

Z odrazu skutečnosti, jaký v sobě dodnes nesou různé lidské jazyky, ale i 
z historických pramenů vyplývá, že vězení sloužilo od počátků lidské civilizace jako nástroj 
výkonu vazby, čili k zadržení osoby po dobu vyšetřování trestného činu. 

1.1.1.2. Trest odnětí svobody 
Primárně vězení po většinu své existence nebylo užíváno jako jedna z forem trestu. Od 

pravěku po středověk byl trest odnětí svobody, čili pobyt odsouzeného ve vězení příliš drahý, 
společnost si ho mohla dovolit jen zřídka pro politicky výjimečné vězně. 

Trest vězení v otrokářské a feudální společnosti neměl prostor, aby se rozvinul, 
protože společenské rozčlenění samo o sobě bylo disciplinární formou a potrestaní, kteří 
nebyli popraveni nebo zmrzačeni, byli masově využíváni k nucené práci – ta v sobě 
zahrnovala sankci i ekonomický efekt. 

Teprve počátky industriálního rozvoje, s nimiž zároveň začal růst administrativní 
aparát, přinesly s sebou technicko-organizační podmínky pro budování věznic, v nichž lidé 
nečekali jen na rozsudek a nevězeňský trest, ale začali v těchto vězeňských budovách 
vykonávat skutečný trest odnětí svobody, přičemž součástí rozsudku byla zmínka o čase, po 
který mají v takovém zařízení setrvat. Právě v době, kdy v evropských zemích zanikaly 
středověké formy nevolnictví, začalo účelové zakládání věznic, jejichž vznik sice vyžaduje 
značné investiční náklady a později již mírnější náklady provozní, ale vložený kapitál se 
využitím levné pracovní síly vězňů bohatě vrací. 

„Co je překvapujícího na tom, že celulární vězení, s jeho chronologií skandálů, s jeho 
nucenou prací, s jeho stupni dohledu a registrace, s jeho odborníky na normalitu, kteří 
přebírají štafetu soudce a ještě znásobují jeho funkce – že se toto vězení stalo nástrojem 
moderního trestání? Je snad překvapující, že se vězení podobá továrnám, školám, kasárnám, 
nemocnicím, když se všechny podobají vězení?“ (Foucault, s. 314). 

Vězení od svého vzniku i nyní má představovat „místo pro individuální transformace, 
jež by navrátily státu subjekty, které ztratil“ (Foucault, s. 184).  

I v současnosti se ukazuje „extrémní odolnost vězení, tohoto skromného vynálezu, 
který byl nicméně hanoben hned od svého zrodu. Tím jak je pohroužené do prostředí 
dispozitivů a strategií moci, může vězení oponovat každé snaze o transformaci velkou silou 
nehybnosti.“ (Foucault, s. 184). Kdekoli trestní systém dostal jako jednu z možností trestu 
vězení s jeho budovami, personálem a systémem zacházení s pachateli, tam se brzy kapacity 
věznic přeplnily a byly budovány nové. Vězeňský systém ovlivnil charakter systému 
trestního, jemuž měl sloužit, nikoli dokonce diktovat, co je třeba dělat. Ačkoli alternativy 
k trestu odnětí svobody vznikaly krátce po vzniku vězeňského systému, stále jsou vnímány 

                                                 
2 Anglický jednoslovný pojem v poslední době pod vlivem diskusí v médiích chápeme jako vše, co se týká vlády 
a veškeré administrativní či mocenské struktury státu. 
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jako cosi nového, zatímco věznice je považována za tradiční, a jak říká Foucault - 
„nehybnou“ skutečnost, bez níž se justice neobejde. 

1.1.1.3. Instituce, kterou společnost zakládá, ale i ruší 
Při pohledu na architekturu zakládaných věznic a aktivity osob v nich vězněných je 

zřejmé, že trestem se vězení stalo z ekonomických důvodů. Filosofie odlišuje příčiny a 
následky, ale i pozdější politické nebo ideologické interpretace těchto následků. Ekonomické 
důvody, jako nejvýznamnější příčina vzniku trestu vězení, byly od počátku zdůvodňovány 
nebo zastírány vznešenými ideály humanity a ochrany lidských práv.  

Vězení jako trest je velmi nedávným vynálezem. Ukazuje se, že je to nástroj 
přinejméně dvousečný a společnost s ním zcela zřejmě neumí pro krátkou praxi dobře 
zacházet, ačkoli v obecném povědomí je vězení chápáno a dokonce někdy tvůrci právních 
řádů proklamováno jako instituce prastará a pro život společnosti nepostradatelná. 

Filosofie však odhaluje a vždy znovu připomíná, že vězení je historicky podmíněnou 
institucí, která za určitých podmínek vznikla. Je institucí, která nepřináší společnosti 
jednoznačné výsledky. Méně vězňů napraví, více jich negativně poznamená. Nelze proto 
vyloučit, že trest vězení zanikne, až bude vymyšleno něco lepšího. Vězení není dokonalé, 
nikdy nebude bez chyby. Odborník nesmí brát vězení jako definitivní formu, jejíž existence je 
dnes i v budoucnosti nutná. Vězení není neměnnou formou, proto je třeba ho neustále 
reformovat. Rakouský penolog z oddělení pro prevenci zločinnosti a kriminální právo Úřadu 
OSN ve Vídni Dr. Kurt Neudeck v roce 1994 jednu svou myšlenku naznačenou v jeho 
přednášce3 na mezinárodní konferenci v Kroměříži vysvětlil při diskusi s autorem této práce 
překvapivě jednoznačně: „Sešli jsme se tu jako odborníci z různých zemí, kteří mají každý své 
zkušenosti s vězněním. Diskutujeme o tom, jak reformovat vězeňství. Našim diskusím však 
dává smysl, směřuje-li jejich vnitřní obsah k jedinému cíli: Jak v budoucnu vězení zrušit.“ 

Tato provokující myšlenka je revoluční, ale není anarchistická. Uvažujeme-li o zrušení 
trestu vězením, hledáme formy zacházení s odsouzenými, které by byly lepší než forma 
dosavadní. Lze předpokládat, že řadu prvků, z nichž snad někdy budeme moci sestavit formu 
novou, rozpoznáváme již v našem současném vězeňství a alternativách zacházení 
s odsouzenými. Má proto smysl se zabývat minulostí a současností vězeňství a hodnotit, které 
prvky zacházení s vězni tvoří udržitelné molekuly a mohly by především pro své pedagogické 
a psychologické zaměření na cíl někdy tvořit základ budoucí životaschopné struktury – nové 
účinné formy trestu. 

Trest odnětí svobody bude fungovat jako nástroj moci ještě dlouho, ale z hlediska 
filosofického bude mít pro společnost kladný smysl jen tehdy, bude-li také nástrojem 
pedagogickým: „V ězení může být ospravedlněno jen svými „korektivními“ a readaptačními 
účinky“ (Foucault, s. 321). O tento princip se mohou opřít současné reformní snahy ve 
vězeňství. 

                                                 
3 „Dovolte mi uzavřít můj příspěvek připomínkou, že uvěznění jako základní a častá trestní sankce je v mnoha 
zemích mladší než tři staletí. Začala jako reakce na brutalitu, tyranii a přísnost trestů používaných v osmnáctém 
století v Evropě a Severní Americe, a to jako pozoruhodný experiment v době, kdy byla smrt trestem za mnoho 
menších zločinů a kdy byli odsouzení lidé v závislosti na zemi a na tom, čím se provinili, páleni na hranici, 
vařeni v oleji, lámáni kolem, pohřbívání za živa, stínáni, topeni nebo věšeni. 

Vězení nám přinejmenším na dohlednou budoucnost zůstanou. Je úžasné, jak rychle se uvěznění jako 
trest stalo populární reakcí na zločin. … Jednoho dne ve vzdálené budoucnosti budou lidé možná pohlížet na to, 
co se dnes ve většině zemí děje, a divit se, jak jsme to svým bližním mohli ve jménu spravedlnosti dělat.“  
(Neudek, s. 18) 
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1.1.2. Co je to trest 

Člověk i zvíře se vyhýbá nepříjemným pocitům (fyzickým i psychickým) a vyhledává 
příjemné. To se děje v procesu socializace po celý život a lidé putují k „vrchu dobrého“ 
generaci za generací, jak napsal Jan Ámos Komenský roku 1624 v úvodu k alegorickému 
výkladu lidského údělu „Labyrint světa a ráj srdce“: 

„Jeden každý tvor, i nerozumný, přirozeně k tomu se nese, aby libé a pohodlné1 věci 
sobě liboval a jich žádostiv byl: ovšem tedy člověk, v němž rozumná jemu při stvořená moc 
takovou tu k dobrému pohodlnému chtivost vzbuzuje. A nejen vzbuzuje, ale i na to vede, aby 
což více dobré, libé, pohodlné jest, to sobě více liboval a srdnatěji po tom dychtil. Odkudž 
dávno mezi moudrými otázka byla, kde a v čem by vrch dobrého (summum bonum) bylo, na 
němž by se žádost lidská stavovala: to jest, jehož by dosáhna člověk myslí svou, tu 
odpočinouti mohl a musel, čeho víc žádati nemaje.“ 
 Při socializaci je nejpřirozenější příčinou změn v chování a přirozeným zdrojem 
motivace vyhledávání příjemných pocitů – těžko definovatelného a individuálně prožívaného 
pocitu štěstí. 
 Ten, kdo chce ovlivňovat chování dítěte, nebo i dospělého, používá diferencovaně 
stimulování příjemnými a nepříjemnými pocity, odměnami a tresty. Při výchově dítěte lze 
hovořit o přirozené, na lásce založené rodičovské moci, která se raduje z osamostatňování 
dítěte, během zrání dítěte v působení rodičů postupně ubývá moci a zůstává jen prvek lásky. 
 V případě, že si právo podobné (patriarchální) rodičovské moci přivlastňuje, nebo moc 
delegovanou společností užívá kterýkoli dospělý vůči jinému dospělému, tvoří takový vztah 
rovněž různý poměr lásky a moci. Láska společenství zakládá, moc je organizuje a orientuje 
na dosahování společných cílů. Moc má složku konstruktivní síly a destruktivního násilí. 
Nositel moci, který člověku upírá rovnocennou pozici partnerství, musí užívat více násilí a 
trestů. Z rukou nositele moci, který eliminoval u podřízeného motivační složku lásky, je i 
odměna přijímána s nepříjemným pocitem. I otrok má svou důstojnost a ani drezura zvířat 
není založena na trestech. Trest je proto vždy krajní reakcí společnosti na negativní chování 
jednotlivce. 
 Při socializaci jedince je motivační silou nejen úsilí o dosažení příjemného a vyhýbání 
se nepříjemnému, ale také svoboda volby. Trestání odsouzených a zacházení s nimi je proto 
vyjádřením respektu vůči jejich právu na svobodné rozhodnutí a odpovědnosti za jejich 
vlastní chování. 

1.1.2.1. Účel trestu 
Trest představuje jeden z prostředků státního donucení, jichž stát používá při plnění 

svých funkcí (Novotný, 1997, s. 196). Společnost se v průběhu historického vývoje mění a 
s ní se mění i pojetí účelu či funkce trestu. Důsledkem určité politické a ekonomické situace a 
vlivem převládajících filozofických směrů v dané době dochází ke změnám, jak v úrovni 
právního vědomí,  tak v zastávaných  sociálních hodnotách. Historický vývoj dal vzniknout 
mnoha pohledům na  trest. V odborné literatuře (Mezník, 1995, s. 4) jsou teorie účelu trestu 
členěny z hlediska jejich podstaty a historického vývoje, na: 

- absolutní 
- relativní 
- smíšené 
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Absolutní teorie, neboli taliační4, nespojuje s trestem žádnou jinou funkci kromě 
samotného potrestání. Trest jako odplata za trestný čin. Trestá se za  to, že bylo spácháno zlo. 
Není proto namířen k osobě pachatele, ale jde o vyhovění požadavku absolutní spravedlnosti. 
Trest by se měl podobat provinění, tedy měl by obsahovat tolik utrpení, bolesti a ztráty, kolik 
jí bylo činem způsobeno. Absolutní teorie trestu je patrná zejména ve starších teologických 
teoriích, které spatřují v trestu projev „Boží vůle“, jako vykoupení za zlo, za hřích.  

Mezi filozofy zastávající tuto teorii trestu řadíme zejména I. Kanta a G. W. Hegela. 
Podle Kanta jediným účelem trestu je uskutečňování spravedlnosti. Chápe trest jako 
požadavek spravedlivého rozumu a kategorický imperativ, který se nesmí řídit nějakým 
účelem mimo něj ležícím a je ideálem spravedlnosti, tedy jinak, trest je účelem sám v sobě. 
Podobně Hegel chápe spravedlivý trest jako jedinou možnou právní rehabilitaci zločince. 
Tedy stejně jako u Kanta má trest účel sám v sobě a cílem je potrestání zločinu spíše než 
náprava pachatele. 

Relativní teorie trestu oproti absolutní spojuje s trestem určité pro společnost užitečné 
cíle. Účelem trestu je zde ochrana společnosti před nebezpečím dalších trestných činů. Trestá 
se, aby v budoucnosti nebylo pácháno zlo. V této teorii lze spatřovat zrod preventivních 
aktivit spojených s uložením trestu. Pokud jde o představitele této teorie, patří sem například 
H. Grotius, který hlásal, že „trest není jen odplatou, protože příroda nedovoluje, aby člověk 
působil bytosti sobě podobné zlo za jiným účelem, než za účelem dobra.“ (Čič, 1983, s. 169)  

Z relativní teorie vycházející teorie zastrašení potenciálních pachatelů „znovuožila“ a 
byla charakteristická zejména pro nacistické trestní právo, kde kromě nadužívání krutých 
sankcí byl odstrašující účinek trestu zesilován požadavkem jejich veřejného výkonu, nebo 
zveřejňováním zpráv o jejich výkonu. Mezi relativní teorii trestu řadíme například teorii 
psychologického donucení představovanou P. J. Anselmem von Feurbachem, nebo teorii 
speciální prevence představovanou F. Lisztem. Feurbach stavěl na přední místo generální 
prevenci. Podle jeho názoru měla hrozba trestem vyvolat psychické zábrany páchat trestné 
činy, kdežto samotný trest měl každému ukázat, že tato pohrůžka je míněna vážně. Oproti 
tomu Liszt rozlišoval tresty odstrašující pro příležitostné pachatele, tresty výchovné pro 
zločince ze zvyku, schopné nápravy a tresty zajišťovací pro nepolepšitelné zločince. Otázku 
spravedlností trestu podřizoval pouze požadavku účelnosti. 

Smíšené teorie usilují o spojení myšlenky odplatné a účelové funkce trestu. Trest má 
trestným činům předcházet prostřednictvím generální prevence, zaměřené na potenciální 
pachatele, a zároveň působit speciální prevencí na pachatele trestného činu, o kterém se 
rozhoduje. 

České trestní právo vychází právě z těchto smíšených  teorii. Trest v sobě zahrnuje 
prvky speciální i generální prevence. Prostředkem k dosažení cílů trestního práva je i aplikace 
trestního zákona ve shodě s právním vědomím většiny společnosti, neboť to působí zpětně na 
upevnění společenského vědomí. Toto působení vychází a je podmíněno odsuzujícím 
rozsudkem a jeho vlivem na odsouzeného. Účelem trestu je tedy přispět ke kontrole 
zločinnosti, chránit společnost, odvracet trestné činy, zabraňovat pachatelům v další trestné 
činnosti, vychovávat je v řádné občany, napravit je a současně působit výchovně i na ostatní 
členy společnosti.  

1.1.2.2. Funkce trestu 
Funkce trestu se během historie vyvíjela a rozšiřovala o různé pohledy podobně jako 

účel trestu. Z hlediska systematičnosti  lze vycházet z klasického pojetí funkce trestu, ačkoliv 
toto členění je čistě teoretické a v praxi se jednotlivé funkce vzájemně prolínají a tresty 

                                                 
4 z latinského ius talionis – právo msty    
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v trestním zákoně je obsahují v různém rozsahu. Funkce trestu spočívá na pěti základních 
funkcích (Karabec, 2000, s. 108): 

- odplatná; 
- odstrašující; 
- rehabilitační;  
- eliminační; 
- restituční. 
Odplatná funkce trestu. 
Jedná se o jednu z nejstarších funkcí trestu. Trest je chápán jako přirozený důsledek 

kriminálního jednání. Společnost má morální povinnost potrestat jedince, který porušuje její 
základní morální zásady obsažené v trestním právu. Pachatel musí pocítit určitou újmu, jejíž  
výše je vyjádřena druhem trestu, který by měl odpovídat závažnosti spáchaného činu. Trest 
zde představuje odplatu jako sociální mstu. Nástrojem této msty by měl být stát a ne oběti, 
které se pachatelům mstít nesmějí. Tento názor lze najít již v Bibli například:  „oko za oko, 
zub za zub…“ nebo v názorech Kanta a Hegela, jak již bylo uvedeno výše v souvislosti s 
účelem trestu. 

Postupem doby se v praxi jako největší problém jeví, jak stanovit přiměřenost újmy a 
jak stanovit závažnost trestného činu. Teorie odplaty má dva zásadní aspekty: 

1/ Myšlenka odplaty výrazně ovlivňuje veřejné mínění, čímž pomáhá formovat reakce 
společnosti na dané sankce a posiluje její právní vědomí.  

2/ Teorie odplaty slouží jako kontrola užívání neomezených trestů státní mocí za 
účelem odstrašení potenciálních pachatelů. Provinění tedy musí odpovídat trestu a ten může 
být uložen pouze jedinci, který porušil zákon. Odplatná funkce trestu se snaží o vytvoření 
rovného a proporcionálního vztahu mezi proviněním  a trestem. 

 
Odstrašující funkce trestu  
Trest odrazuje pachatele od dalšího nežádoucího chování a zároveň odstrašuje i ostatní 

jedince, kteří se mohou stát potenciálními pachateli. Proces odstrašení je vždy individuální, 
tentýž trest a jeho podmínky výkonu jsou prožívány různými odsouzenými různě. Zůstává 
otázkou, na jakých podmínkách závisí účinek odstrašení. V dnešní době je již zřejmé, že 
preventivní funkce trestu nespočívá v jeho tvrdosti, ale v jeho neodvratnosti a rychlosti při 
odhalení pachatele. Tento pohled potvrzují i rozsáhlé diskuse ohledně trestu smrti. Faktem 
však zůstává, že po znovuzavedení absolutního trestu v některých zemích, kde byl dříve 
zrušen, nedošlo k výraznému ani trvalému snížení kriminality (Kuchta – Válková, 2005, s. 
191). 

Chceme-li podle této teorie docílit větší účinnosti odstrašení, je třeba přihlížet více 
k pachateli než ke škodlivosti spáchaného činu. Odstrašující funkce trestu je spojena s ideou 
exemplárního potrestání, kdy potrestání pachatele by mělo být dostatečně přísné pro výstrahu 
ostatním. Otázkou ovšem zůstává možnost zneužití výstražného trestu pro jiné cíle než  pro 
potlačení kriminality. Samotný trest není jediným odstrašujícím účinkem, ale podobný 
charakter mají i nežádoucí účinky trestu, mezi které patří stigma kriminálníka, a díky tomu i 
problém s reintegrací odsouzeného do společnosti po vykonání trestu. 

Kritikové této teorie poukazují na nebezpečí přeceňování významu odstrašení, neboť 
motivace a rozhodnutí spáchat trestný čin je výsledkem vzájemného působení mnoha vnějších 
i vnitřních faktorů, jejichž působnost a závažnost nelze odhadnout. 

 
Rehabilitační funkce trestu 
Základním problémem rehabilitační funkce trestu je otázka, co je třeba učinit 

ve vztahu k pachateli a jak s ním zacházet při výkonu trestu, aby trestnou činnost již 
v budoucnosti nepáchal. Jediný ospravedlnitelný cíl trestu tato teorie spatřuje v tom, aby bylo 
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pachateli poskytnuto takové odborné zacházení, které by umožnilo rozpoznat rizikové složky 
osobnosti pachatele, jeho vlastnosti a chování v interakci s vnějším prostředím, které ho 
vedou k páchání trestné činnosti. Toto poznání  má vést ke stanovení správného korektivního 
procesu, k motivaci pachatele a správného způsobu vedení tohoto procesu, aby došlo 
k nápravě, tedy ke společensky žádoucímu chování. 

Rehabilitační teorie vychází z toho, že kriminální chování konkrétního jedince je 
důsledkem určitých poznatelných vlivů, jako například nedostatky ve výchově, narušené 
rodinné prostředí, existenční nouze, nebo určité biologické a psychické předpoklady atd. Je 
zde tedy patrné zaměření na jedinečnou osobnost pachatele a individualitu každého 
kriminálního chování. 

Svého největšího rozmachu dosáhla rehabilitační funkce trestu v 60. letech v USA a 
později i v Evropě zejména ve skandinávských zemích. Došlo ke zpracování různorodých 
strategií a terapeutických postupů působení na různé skupiny pachatelů, od závislých na 
alkoholu až po speciální postupy a programy pro agresivní jedince. Svůj vliv měla i na 
budování vězeňských zařízení přizpůsobených na realizaci různých výchovných programů. 

Tyto postupy zacházení s odsouzenými jsou ovšem vysoce náročné na odbornou 
úroveň personálu, vyžadují účast expertů a díky tomu jsou i vysoce finančně nákladné, navíc 
je požadována participace pachatelů na daných programech, což se často ukazuje 
přinejmenším problematické. Rehabilitační funkce trestu usiluje o opětovné zařazení 
pachatele do společnosti na základě změny chování dosažené správnými terapeutickými 
postupy při výkonu trestu, jež mohou být stanoveny pouze díky  porozumění problematickým 
složkám osobnosti konkrétního jedince v sociálním kontextu.  

 
Eliminační funkce trestu 
Účel trestního postihu spatřuje tato teorie výhradně v dočasné nebo trvalé izolaci 

pachatele od ostatní společnosti. Izolace zde není pojímána jen jako nejcitelnější újma ve 
vztahu k pachateli, ale i jako nejspolehlivější ochrana společnosti. Od vzniku prvních lidských 
společenství byla exkluze, eliminace, či vyhnání z kmene jednou z nejpřísnějších sankcí. 
V dnešní době se izolace v zákonem regulované míře (např. institut detence) připouští pouze 
u jedinců, kteří nejsou schopni reagovat na výchovné působení a různé formy další 
socializace, a proto u nich zůstává vysoké nebezpečí jejich selhání včetně možnosti dalšího 
nežádoucího chování vůči společnosti. 

Pokud jde o otázku napravitelnosti nebo nenapravitelnosti jedince, je třeba uvést, že s 
rozvojem věd o člověku se neustále rozšiřují poznatky o příčinách lidského chování. Ale 
právě díky získávání stále většího množství poznatků se ukazuje, jak obtížné je na tuto otázku 
odpovědět s vědomím plné odpovědnosti, jak ke společnosti, tak ke konkrétnímu pachateli. 
Tento problém rozhoduje tým odborníků a znalců a musí být zohledňována různá hlediska 
v dlouhém časovém období. 

 
Restituční funkce trestu 
Tato teorie  zdůrazňuje význam odstranění následků trestného činu a význam náhrady 

škody, kterou utrpěla oběť. Trest má především uspokojením nároků poškozených osob 
obnovit rovnováhu a původní harmonii v sociálních vztazích, které byly porušeny 
nežádoucím jednáním. 

Vývoj kriminality v poválečném Japonsku se stal podnětem pro znovuobjevení 
institutů jako například omluva, lítost, náprava a odpuštění, neboť jejich značným využíváním 
byl vysvětlován nápadný pokles kriminality. Tyto mechanismy jsou kromě jiného i 
charakteristickým znakem řady náboženských směrů, což může také významně napomáhat 
restitučním účinkům (Kuchta – Válková, 2005, s. 183–193): „Restorativní přístup k řešení 
kriminálního jednání, neznamená odmítnutí klasických trestních postupů a sankcí, ale jde o 
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jejich vhodné doplnění, rozšíření možnosti volby reakce na trestný čin a možnost pro 
uplatnění individualizovaného přístupu k pachateli, což v důsledku pozitivně ovlivní účinnost 
trestního postihu.“ (Sokolář – Válková, 1999, s. 617) 

 

1.1.2.3. Časová orientace trestu 
Člověk bývá definován jako tvor společenský a jako tvor mluvící. Vedle těchto definic 

lze také uvést, že člověk je schopen vnímat čas. Postavit se v představách „čelem k časům, či 
věkům“ jako „čelo-věk“ 5. Člověk si umí představit minulost i budoucnost, uvědomuje si také 
svou dočasnost a smrtelnost, tím se odlišuje od jiných tvorů, u nichž můžeme v různé míře 
pozorovat psychické vlastnosti. Vnímáním času se člověk stává v duchovním smyslu 
bohatším, ale v této lidské hodnotě mu přibývá také další zranitelné místo – lze mu udělit trest 
zásahem do času, který vnímá jako perspektivu svého života, trestem odejmout svobodný čas. 

Trest je orientován v čase. Do minulosti jako odplata a do budoucnosti jako otevřený 
dopis, jehož obsahem je prevence kriminality a adresátem na jedné straně individuum – 
konkrétní potrestaný pachatel, ale na straně druhé i společnost obecně – kdokoli se s trestem a 
okolnostmi jeho udělení seznámí. Prevence kriminality je energie generovaná společností 
jako obrana jejích životně důležitých struktur inkarnovaná do etických a právních norem, 
výchovy a trestání členů společnosti, dalších kulturních aktivit společnosti. I trestný čin 
spáchaný v minulosti, potrestaný i nepotrestaný, je reflektován členy společnosti a 
porovnáván s etickými principy. 

Odplata a prevence jsou dvě protichůdné cesty k jednomu nedostižitelnému cíli: 
společnost se jimi vyrovnává s kriminalitou.  

1.1.2.4. Odplata hledí do minulosti 
Odplata má svou intenzitou kopírovat závažnost trestného činu. Společnost používá 

odplatu ve snaze symbolického obnovení harmonického stavu, jaký byl před spácháním 
trestného činu. Žádným nástrojem nelze trestný čin a jeho následky beze zbytku uvést do 
původního stavu. Proto je odplata spjata s velkou dávkou emocí a více magického než 
racionálního myšlení. Ať už se společnost nebo její členové jakkoli za použití logických 
konstrukcí snaží přesvědčit sebe i jiné o objektivní podstatě odplaty, její konkrétní formě a 
míře, její iracionální složka tím více vystupuje na povrch. Vědeckými metodami nelze 
mechanismus odplaty definovat a limitovat. Je proto třeba brát odplatu jako obligatorní fakt a 
počítat s ní jako se samozřejmým faktorem ve všech trestních případech. Pro její iracionalitu 
je také třeba předpokládat různé interpretace vyplývající z politických kontextů nebo 
individuálních spekulací. 

1.1.2.5. Prevence hledí do budoucnosti 
Prevence má složku trestní, která je méně iracionální než je tomu u odplaty, a složku 

výchovnou, která je zaměřena na konkrétní změnu chování pachatele. Pachatel má být 
potrestán, ale zachován ve stavu, v jakém by byl společnosti prospěšný. Tedy napravený, 
zbavený nebezpečných sklonů nebo omezený na svobodě, aby nemohl pokračovat v páchání 
trestné činnosti. 

                                                 
5 Studujeme-li etymologii slova „člověk“, sémantické souvislosti vzniku tohoto pojmu jsou méně poetické. 
Praslovanský základ byl totiž utvořen od slova „čelo“ a mnohem staršího balto-slovanského základu „vik“ (muž, 
člen lidské společnosti), což se podobá vzniku řeckého „antropos“, v němž splynula slova „andros“ (muž) a 
tropos (forma, tvář), čili antropos je „tvor s lidskou tváří“. Proto i Řekové by s filosofickým komentářem 
pochopili slovní hříčku a vizuální představu člověka jako „tvora vnímajícího věky“, metaforické pojmenování 
stojícího „antá tropoi“ – před tvary a změnami, podle nichž rozeznáváme, že čas běží - proměny, obraty a 
protiklady skupenství odvozených od prapůvodní ideje božského ohně, čili tropoi v pojetí Herakleita z Efesu.  
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V přírodě se zvířata pohybují v přesném režimu po určitých cestách a hledají potravu. 
Šelmy tyto cesty znají. Parazité se rozmnožují v šeru a ústraní. Pachatelé trestných činů se 
podobají šelmám i parazitům. Pudové založení chování zvířat téměř nelze výchovně měnit. 
V případě člověka je možnost změny o něco větší. Ke slovu se přitom dostává pedagogika. 
 

1.2. Trest jako právní a etická kategorie 

Z hlediska filosofie práva a penologie má být trest (ποενα, poena) nástrojem užívaným 
pro obnovu harmonie vztahů, jaké existovaly před spácháním činu, který tuto harmonii 
(nazývanou také spravedlnost) porušil. Právo, jako specializovaná disciplína regulující vztahy 
mezi lidmi a dalšími objekty svého zájmu, hledá a nabízí diferencované reakce na nová 
jsoucna a společenské jevy, mezi které patří kriminalita. 

Člověk, jako zoon politikon, je agens i paciens, aktér i objekt přirozeného a 
pozitivního práva, proto za jistých okolností může trestat i být trestán. Michel Foucault při 
popisu historického vývoje trestního práva upozorňuje na změnu jeho pojetí související 
s úbytkem absolutní moci monarchie a posílením nových forem uplatňování moci 
v demokratickém právním státě. V rámci teorie společenské smlouvy se právo trestat 
„proměnilo z odplaty panovníka na obranu společnosti.“ (Foucault, s. 141) Již v roce 1789 
hovořil o této změně Filangieri: „Poměr mezi trestem a kvalitou zločinu je určován vlivem, 
který má narušení smlouvy způsobené zločinem, na společenský řád.“  (Foucault, s. 145) 

Žádný trest není automatickou zárukou obnovy harmonie společenských vztahů, je 
pouze v tomto směru zaměřeným nástrojem užívaným v lidské společnosti. Reakcí na nová 
společenská jsoucna, tedy i na kriminalitu, může být vždy vymyšleno více. Z etického 
hlediska však je orgán oprávněný společností povinen reagovat, přičemž na jeho volbě záleží, 
zda bude reakce mírná, či krutá. Na zločin je nutné v každém případě reagovat, protože již 
staré latinské přísloví říká: „Gui parcit nocentibus innocentes punit. / Kdo šetří viníky, trestá 
nevinné.“ Samotné potrestání zločinu lze pak teprve po čase hodnotit podle jeho účinku. Mezi 
působením světské spravedlnosti a úbytku kriminality však také není bezprostřední kauzální 
souvislost: „Trestní systém je třeba chápat jako aparát diferencovaného spravování 
nezákonností, v žádném případě jako aparát jejich potlačování.“ (Foucault, s. 140) 

Každý trest hledí vstříc budoucnosti, má pedagogické zaměření:  
„Trest je třeba vypočítat nikoli z funkce zločinu, nýbrž z možnosti jeho opakování. 

Nezaměřovat se na minulý přestupek, ale na budoucí porušení pořádku. Umění trestat tak 
bude uměním účinků; spíš než stavět proti přemíře zločinu přemíru trestu bude třeba 
přizpůsobit navzájem obě řady, které provázejí zločin: řadu jeho vlastních účinků a řadu 
účinků trestu.“ (Foucault, s. 141) 

Ve svém dopadu neexistuje kolektivní trest, každý trest je vnímán trestaným 
individuálně. Každý trestaný prožívá trest různě a různě na něj reaguje. Na každý jednotlivý 
trest uložený konkrétnímu pachateli reagují různé společenské skupiny různě a také jej různě 
prožívají. 

Právě proto, že trest je ukládán člověku, nikoli stroji, otevírá se uložením trestu veliké 
množství obtížně předvídatelných důsledků. 

Mezi etické souvislosti trestu patří vztah jednotlivce a společnosti k hodnotám, z nichž 
nejdůležitější je vysoce individuální, ontogeneticky a kulturně podmíněná představa 
spravedlnosti. 

Společnost, není-li není založena na zločinných základech jako např. totalitní režimy, 
nebo zločinu nebrání, pak sama již svým fungováním produkuje procesy, které vedou 
k socializaci a prevenci kriminality. Společnost na všechny své členy působí nejrůznějšími 
formami, které směřují k pochopení, co je to dobré a zlé chování. Působení společnosti i 
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svědomí jednotlivce je většinou orientováno k dobru, neboť již Imannuel Kannt v roce 1788 
napsal „Dvě věci naplňují mysl vždy novým a rostoucím obdivem a úctou, čím častěji se jimi 
zabývá: hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně.“ (Kannt, 2001). 

Ale člověk, i společnost, má vždy na výběr, konstatoval roku 1882 Nietzsche: 
„Mravní zákon“ v něm může „spát“ nebo jej motivovat k životu lidství v nás.“  (Nietzsche, 
1992, s. 11) 

Právní stát chrání lidská práva před nespravedlností a jakýmikoli projevy zla. Je však 
stále otevřenou otázkou, co je to zlo. Velké zkušenosti se zlem v jeho koncentrované podobě, 
např. z Buchenwaldu, má nositel Nobelovy ceny míru z roku 1986 Elie Wiesel, který v roce 
1958 poprvé použil pro likvidaci svého národa pojem holocaust (nyní se častěji používá 
pojem šoa - pohroma) a tématu zla věnoval několik knih. Podle jeho zkušenosti „ člověk nemá 
nástroj na pochopení zla“, člověk může zlo páchat, konat, přihlížet mu, ale nikdy je nemůže 
pochopit, i když ho sám spáchal, nebo bylo spácháno na něm. Zlo je tedy podle Wiesela 
lidským mozkem nevysvětlitelná metafyzická kategorie, která vyvolává mnoho emocí a 
zasahuje do materiálního světa jako nebezpečí a zdroj psychické i tělesné bolesti. Víme jen, 
že zlo je vždy zprostředkováno lidmi. Naproti tomu přírodní katastrofa je neštěstí, mívá 
ničivý dopad nesmírné síly, ale při nezávislosti na lidské vůli v ní není obsaženo zlo. To 
proto, že zlo je vždy spojeno s vůlí člověka, který zlo koná, nebo mu nezabraňuje. 

Kategorie zla stojí vždy za spáchaným zločinem, ať velkým, či malým. Právo nemůže 
racionálními prostředky zlo uchopit, jen etické imperativy, o něž se právo opírá, směřují vždy 
k tomu, aby mu člověk za všech okolností bránil. Z důvodu metafyzického charakteru zla, 
nelze upřesnit definici zločinu a tak i v psychologii blíže ozřejmit podstatu kriminálního 
selhávání a jeho příčiny. Přesto je nutné se neustále pokoušet vědeckými metodami přiblížit 
podstatě tohoto problému. 

Teorie práva nemůže také kalkulovat s pojmy svědomí, vina a odpuštění, proto je 
odsouvá rovněž až do oblasti metafyzické. Právo může sledovat pouze vnější chování 
člověka, které může být také vnějším působením vynuceno, ale není v harmonii s jeho 
skutečnými emocemi. 

Trest je tedy třeba vnímat v souvislosti s individuálním prožíváním, s emocemi, se 
kterými právo nepočítá a etika při jejich zpracování potřebuje na pomoc filosofickou 
antropologii, psychologii a další vědy, které se zabývají člověkem. V praxi je nutné vždy 
znovu evokovat celostní podhled antropologický. 

 

1.3. Antropologický pohled 

1.3.1 Je člověk schopen se změnit? 

Lze změnit člověka? To je otázka, kterou si klade filosofie, pedagogika i další vědy. 
Titus Maccius Plautus (251-184 př. n. l.) ve své komedii Pseudolus říká: „Qui mali 

sunt, habeant mala, qui boni, bona. / Kteří jsou zlí, zlí zůstanou, kteří dobří, zůstanou dobří.“  
Naproti tomu Periandros z Korintu (627 – 584 př. n. l.), korintský tyran, který lépe 

mluvil, než sám jednal, řekl: „Corrige peccantes, prohibe peccare volentes. / Napravování 
viníků brání v hříchu těm, kdo teprve chtějí hřešit.“ 

Immanuel Kannt6 tvrdí, že příčiny zla v přirozeném jádru člověka nejsou, tím větší 
odpovědnost pak klade na pedagogiku a pedagogy: „Dobrá výchova je přesně to, z čeho ve 
světě pramení všechno dobré. Jeho zárodky, které leží v člověku, se jen musí stále více 

                                                 
6 KANT, I. Über Pädagogik. Königsberg: Friedrich Teodor Rink, 1803, s. 18. 
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rozvíjet. Neboť základy zla se nenacházejí v přirozených vlohách člověka. Příčinou zla je jen 
to, že příroda se nerozvíjí podle pravidel. V člověku leží jen zárodky dobra.“ (Překlad L. B. 
podle Nutz, 2001, s. 70) 

Protože je člověk tvor společenský (zoon politikon), stále touží být milován. Láska se 
projevuje jako vše prostupující pouto. Pro své sebepotvrzení člověk potřebuje oživující pocit 
lásky, který ho zachraňuje před smrtelnou nemocí absolutního egoismu. Láska tvoří 
přitažlivými silami atomy společnosti (muž-žena-děti) a z těchto atomů vystupují volné 
valence schopné tvořit větší molekuly, které vytvářejí neustále se proměňující labyrint, jímž 
v průběhu života člověk prochází a svou paměť obohacuje o zkušenost z prožitku lásky a 
nenávisti, nachází vlastní formy řešení těchto vztahů, učí se ze spatřených modelů, vytváří 
modely vlastní, je socializován a sám přispívá k socializaci jiných. V procesu socializace se 
člověk mění, volí mezi vnějšími podněty, podle vnitřního morálního sudidla rozlišuje to, co 
považuje za dobro a zlo on sám jako autonomní subjekt. Usiluje-li tedy společnost o změnu 
jednotlivého člověka, musí vytvořit socializující podmínky – soubor podnětů, z nichž některý, 
třeba i tenkým zbytkem pouta socializující lásky, je schopen se dotknout jádra osobnosti tak, 
aby se svobodný člověk sám chtěl změnit.  

Za jistých okolností tedy ke změně dochází – zdařilé případy považujeme za normální 
součást života společnosti, ač bychom měli žasnout. Případy nezdařilé dříve či později ovlivní 
křivky statistik trestné činnosti.  

Filosofové se shodují na tom, že láska je silnější než nenávist. Proto pedagogika počítá 
s láskou jako důležitým motivačním prvkem a platí to tím spíše pro pedagogiku penitenciární. 
Pedagogika bez pedagogického optimismu totiž ztrácí svůj smysl, byla by popřením sebe 
sama. 

Na základě tohoto výkladu můžeme zdůraznit dva stěžejní body penitenciární 
pedagogiky:  

1. nutně musí být zaměřena na rozvíjení schopnosti rozeznávat, co je podle 
společenských konvencí dobré a zlé. Člověk s vysoce položenou laťkou sudidla svědomí se 
totiž orientuje na cestu k dobru; 

2. při rozeznávání dobra a zla se jedinec někdy sám dopustí zlých skutků – možnost 
poznání modelu odpuštění a očištění od spáchané viny vede opět k mravnímu růstu 
socializujícího se jedince.  

Šťastný je ten, kdo odpuštěním uvede v pohyb nekonečný proud lásky, a šťastný i ten, 
kdo přijetí odpuštění (rozhřešení a pokání v penitenciárním pedagogickém i teologickém 
smyslu) využije jako zkušenost pro budování odolného autonomního modelu v sobě, jímž se 
začne podobat tomu, kdo mu odpustil7. 

1.3.1.1. Člověk jako bio-psycho-sociálně-duchovní bytost 
Od duality Platónovy (λύσις και χωρισµος ψυχης απο σωµατος – odloučení a oddělení 

těla od duše; Lepař, 1873, s. 420) přes výklad Aristotelův (zoon politikon) se vyvíjí 
křesťanské pojetí trojjediné podstaty člověka, jenž má stránku fyzickou (tělo), psychickou 
(duše) a duchovní podstatu (nesmrtelný duch), přičemž všechny tyto stránky realizuje 
v sociálním prostoru. 

Sociální stránkou své podstaty získává člověk další rozměr, kterému věnuje velkou 
pozornost filosofická antropologie, přičemž reflektuje členění obdobné křesťanskému pojetí 
trojjediné podstaty člověka, zároveň si ovšem zachovává kritický odstup od rozličných 
religiózních koncepcí, monoteistických, univerzalistických apod. Jádro křesťanského pojetí 
můžeme shrnout takto: 
                                                 
7 Hříchy v pojetí absolutní teorie trestu nemůže člověk člověku nikdy odpustit. Teologie k tomu dodává, že 
odpustit hřích může toliko Bůh. Snahou o odpuštění bližnímu se však člověk (obraz Boží) může Bohu více nebo 
méně podobat. 
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Člověk má podle apoštola Pavla tělo, duši a ducha (1 Tes. 5, 23).  
1. Tělo je „prach země“ (Gen. 2, 7), fyzický (materiální) aspekt lidské přirozenosti.  
2. Duše (Gen. 1, 30) je životní síla, která oživuje a oduševňuje tělo, aby rostlo a 

vnímalo. Na rozdíl od zvířat je duše člověka obdařena svědomím, je schopna rozumu, 
abstraktního myšlení, které jí umožňuje postupovat od premis k závěrům pomocí 
diskurzívních argumentů.  

3. Duch je „dech“ Boží (Gen. 2, 7), který zvířata nemají. Stvořený duch člověka se liší 
od nestvořeného Božího Ducha, třetí osoby Trojice8, nicméně jsou v důvěrném spojení. Díky 
svému duchu člověk tuší Boha a vstupuje do společenství s ním (Ware, s. 53). 

Všechny tři uvedené stránky individuální existence člověka zakládají své specifické 
potřeby, které musí být harmonicky saturovány, jinak hrozí různá nebezpečí. Ve složce 
fyzické hrozí hlad a nemoc. Ve složce psychické se poruchy projevují zejména v chování, 
které může znamenat pro společnost přítěž, nebo přímo nebezpečí, včetně kriminálního. O 
propojení potřeb fyzických a psychických věděli již staří Řekové, kteří doporučovali 
rovnoměrný rozvoj obou a pojmenovali svůj ideál „kalokaghatia“ – tělo mělo být krásné 
(kalos) a duše naplněna dobrem (aghatos), mravností. S klasikem české pedagogiky G. A. 
Lindnerem můžeme říci, že o propojení ducha s duší a tělem mnoho nevíme a představy, že 
„duše na mozku jako by na klavíru hraje, nepostačují“ (Cach, Dvořák, 1970, s. 78). Složka 
duchovní je iracionální, nemůžeme ji exaktními metodami zkoumat, ale není-li příznivě 
saturována, lze předpokládat, že se to může nepříznivě projevit navenek ve složce fyzické 
nebo psychické. Harmonický vývoj všech tří stránek lidské osobnosti je ekvivalentní vývoji, 
potřebám a péči společnosti o své členy. Ve společnosti individuum nachází svůj smysl. 

1.3.1.2. Otevřenost lidského chování  
V terminologii novější filozofické antropologie se lidské chování vyznačuje 

„otevřeností světu“,  od zvířat se odlišuje nápadnou „nespecializovaností“. 
Nespecializovanost člověka ve srovnání s živočichem se ještě jasněji ukazuje jako nejvyšší, 
už biologická specializovanost pro specifickou povahu, požadavky a výkony vlastního 
lidského, duchovně-kulturního, personálního a sociálního bytí (Coreth, s. 65). 

1.3.1.3. Svobodná vůle, reflexe mravních hodnot a sebeovládání  
Jeví také „chudobu instinktů“  a jeho chování je „svobodné vůči prostředí a vůči 

pudům“ , díky „schopnosti distance“ je schopen odmítnout nebo přijmout jakoukoli situaci na 
základě zkušenosti „Já“, tedy vlastního rozhodnutí, například vzdát se potravy kvůli 
uskutečnění nějakého vyššího cíle, nebo odmítnout se chovat způsobem, který považuje za 
špatný. (Coreth, s. 67) Svoboda je základní zkušenost našeho bytí. Poznáváme svět, 
usuzujeme, rozlišujeme hodnoty utilitární a mravní. Hegel řekl, že „pravá svoboda je 
mravnost“. Člověk je schopen ovládat své chování a měnit ho podle situace, přičemž změna 
není ve skutečnosti jen přizpůsobením, ale vždy projevem „svobodné vůle“ individua.  

1.3.1.4. Role, empatie, kontinuita osobnosti a schopnost změnit názor 
Člověk je schopen vnější projevy své vůle zastírat, nebo předstírat jiné pocity, než ve 

skutečnosti má. Tato vlastnost umožňuje empatii, porozumění pocitů jiných lidí a je také 
důvodem, proč je člověk schopen hrát a sledovat divadlo. Člověk prochází během života 

                                                 
8  Nezachytitelnost Ducha Svatého se odráží v symbolech, které Písmo užívá o Duchu. Je jako „prudký, silný 
vítr“  (Sk 2,2). Řecké pneuma znamená vítr, či dech. „Vítr vane kam chce, slyšíš jeho zvuk, ale nevíš, odkud 
přichází ani kam vane.“ (J 3, 8). Vypadá také jako „ohnivé jazyky“ (Sk 2,3). Můžeme s ním vcházet do vztahu 
„Já – Ty“. (Ware, 104) 
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různými skupinami, v nichž – někdy souběžně ve stejné době – hraje různé role: dítě, rodič, 
zaměstnanec, šéf atd. Člověk je schopen přecházet z role do role a přitom zachovává 
kontinuitu své osobnosti, svého „Já“.  

Schopnost empatie a schopnost změny vnějších sdělných projevů může 
prostřednictvím pochopení vést také, vždy však v souladu s vůli člověka, ke změně jeho 
názoru, smýšlení, mínění.  

1.3.1.5. Předporozumění a zvnitřnění nového názoru 
Na tuto změnu působí také lidská schopnost „p ředporozumění“ (Coreth, s. 13). Při 

vhodném ovlivňování, pedagogickém a psychologickém působení, může mít taková změna 
delší trvání, za vhodných podmínek, nebo dojde k přijetí, zvnitřnění nového názoru a změna 
se stane trvalou součástí osobnosti člověka. Posloupnost svobody, empatie, hraní rolí, 
předporozumění tomu, jak se bude cítit po změně, může sloužit k motivaci pro nápravu 
špatného chování, zvyků i zásadnějších charakterových složek. Skeptikové označují již 
dodržování mravních a společenských norem za přetvářku a přesto i k této „přetvářce“, na níž 
je založena většina kultury a komunikace, je zapotřebí volní rozhodnutí každého jedince, 
které se opírá o racionální, iracionální a nevědomé důvody. 

1.3.1.6 Prostor a úskalí socializace a edukace 
Filosofická antropologie nahlíží člověka jako bytost, která se mění v průběhu času 

(mládí, dospělost, stáří), vnitřně se však může změnit postupně, nebo během kratší doby, a to 
v obou případech působením vnějších vlivů. 

Trvale přítomný vliv vnějších podnětů a změny z něho vyplývající zahrnujeme do 
procesu socializace. Pojem socializace definujeme jako „postupné začleňování jedince do 
společnosti prostřednictvím nápodoby a identifikace, zprvu v nukleární rodině, dále v malých 
společenských skupinách, jako je školní třída, zájmový klub, sportovní družstvo, až po 
zapojení do nejširších, celospolečenských vztahů; součástí socializace je přijetí základních 
etických a právních norem dané společnosti.“ (Hartl, Hartlová, 2000, s. 548) 

Socializací se zabývají zejména psychologové a pro praxi přinášejí teorie vyplývající 
z různých pohledů na vývoj člověka. 

Rozvojem kognitivní stránky se zabýval např. Jean Piaget (1896-1980), z hlediska 
predikce mravních a právních konfliktů je však zajímavější dílo Erika Eriksona (1902-1994), 
především jeho teorie psychosociálních stadií vývoje. Popisuje tzv. "osm věků člověka" (1. 
rok; 2-3. rok; 3.-5. rok; od 6. roku do puberty; puberta a adolescence; raná fáze dospělosti; 
fáze druhé dospělosti; stáří), v nichž je každý jedinec vždy přímo konfrontován s určitým 
životním úkolem a přitom hledá a nachází svou identitu, což přináší řadu uzlových momentů, 
kdy se jedinec může dostat do konfliktu se společností a jejími zákony. (Erikson, 2002) 

Pro zdravý morální vývoj jedince je velmi potřebná empatie (Prekop, 2004). 
Ne vždy se však proces socializace vyvíjí přímočaře, ne vždy je úspěšný. Pro tyto 

případy zavedl sociální pedagog Lawrence Kohlberg (1927-1987) termín defective 
socialization – defektní socializace. U defektně socializovaného jedince nacházíme „poruchu 
osobnosti“, která spočívá v tom, že „u jedince se nerozvinulo v plné míře svědomí a 
autonomní morálka“, což je „p řipisováno převážně vlivům prostředí, zejména psychické 
deprivace“. (Hartl, Hartlová, 2000, s. 548) 

L. Kohlberg se domníval, že Piagetem popisovaný kognitivní vývoj předchází vývoji 
morálnímu, proto na jeho poznatky navázal a ve své teorii morálního vývoje (Heidbrink, 
1997, s. 68-86) stanovil několik stadií (zpočátku šest, později uváděl 5 stadií) ve třech 
rovinách, které jedinci zvládají nestejným tempem a s rozdílnými výsledky: 

1. prekonvenční úroveň, která má dvě fáze: 
a) zaměření na poslušnost a trest; 
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b) egocentrismus, či naivní instrumentální hédonismus (co to přinese mně?);  
2. konvenční úroveň, která má fáze: 

a) mezilidské vztahy a přizpůsobivost, naplňování sociálních rolí; 
b) autorita a sociální konvence,udržované funkční společnosti, právo a morálka; 

3. postkonvenční úroveň, která má fáze: 
a) orientace na sociální kontakty; 
b) všeobecný etický princip. 

Vnitřní změna může, jak bylo zmíněno výše, nastat působením vnějších vlivů během 
kratšího období.  

Je to právě vnitřní změna, díky níž osobnost zločince v okamžiku zločinu není zcela 
stejná, jakou se stává tatáž osobnost v momentech bezprostředně následujících po spáchání 
zločinu, po dalších minutách a dnech, po dopadení, po vynesení i odpykání trestu. Charakter 
takových změn může a nemusí být z hlediska společenských potřeb kladný. Bez efektivního 
vynaložení energie do výchovných prostředků se prohlubuje nebezpečí pokračování procesu, 
v němž se každý delikvent stává den ode dne horším. Je již oborem zájmu penologie, 
penitenciární pedagogiky a psychologie, jak tuto faktickou změnu k horšímu nebo lepšímu 
diagnostikuje, jaké formy a prostředky v zájmu dosažení kladné změny používá. Proto ve 
vězení musí cíleně pokračovat socializace a edukace. Nikdy však nebude mít lehký úkol. 

Nejen člověk uvězněný, ale kterýkoli člověk obecně, je nepokorný. Brání svou identitu 
jako svůj život, i když k ní patří také jeho kriminální sklony. 

1.3.2. Zkoumání „homo criminalis“ 

Ve vězení se nachází člověk, který je vězněn, i člověk, který výkon trestu odnětí 
svobody provádí. Subjekt věznění (penitenciární pracovník) by měl dobře znát svou roli a 
úskalí zacházení s objektem své práce: „Bude ještě dlouho trvat, než se homo criminalis stane 
definitivním objektem pole vědění.“  (Foucault, s. 157) 

Filosofická antropologie zkoumá bio-psycho-sociálně-duchovní rozměr lidské bytosti, 
což zní hrdě a důstojně, avšak je třeba konstatovat, že:  

a) Na rozdíl od zvířat je jedině člověk je schopen zločinu.  
b) Jen člověk má sklony a vlastnosti, k nimž patří závist, nenávist, chamtivost, soupeření, 

surovost, brutalita, nestoudnost a nestřídmost.  
V mezních situacích a zvláště při ztrátě svobody rozhodování se stávají skutečné 

vlastnosti člověka transparentními v plné své nahotě. 
Na základě zkušeností z koncentračních táborů Terezín a Osvětim definoval profesor 

psychiatrie, zakladatel logoterapie, programově filosofující psychoterapeut a vězeň číslo 
119 104 Viktor E. Frankl řadu principů, na které je důležité pamatovat při zacházení s vězni 
(Frankl, Člověk hledá smysl, 1994):  

- nikdo nemá právo páchat násilí, ani ten, na němž bylo spácháno; 
- v člověku jsou dvě možnosti (chovat se jako „svině či světec“) a záleží na rozhodnutích 

a nikoli na podmínkách, která z těchto dvou možností se stane skutečností; 
- smysl lidské existence se zakládá na jejím ireverzibilním (nevratném) charakteru. 

Když Viktor E. Frankl podává ve svých textech svědectví o životě v koncentračním 
táboře a jeho vlivu na lidské kvality vězňů, staví se radikálně proti situačnímu determinismu, 
tedy popírá, že by vnější podmínky, nebo omezení, mohla fatálně určovat, jak se má člověk 
chovat. Tvrdí, že člověk je vždy vnitřně svobodný. Alespoň jako ten, kdo má v situaci, kterou 
nemůže změnit, svobodu nějak se k ní postavit. V zásadě tedy může každý člověk, dokonce 
i za extrémních okolností (v postavení otroka bez lidské hodnoty), o sobě sám nějak 
rozhodnout, co (spirituálně viděno) z něho v koncentračním táboře bude: typický 
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koncentráčník anebo člověk, který i zde ještě zůstane člověkem a zachová si svou lidskou 
důstojnost. (Frankl, 2006)  

Odpovědné utváření života v každé situaci znamená i pochybení. Člověk nevolí vždy 
to nejlepší, co mu situace nabízí, někdy volí to špatné. Jedná proti svému svědomí. Z toho pak 
vyvěrá pocit viny. Vina je u Frankla, podobně jako utrpení, příležitost. Je to víra 
k odpovědnosti, k tomu, abychom se stali lepšími. Vyzývá nás k lítosti a napravení. Funkcí 
svědomí je podle Frankla hledání smyslu, odpovídá v člověku na otázky, které mu klade život 
(Frankl, Vůle ke smyslu, 1994). Je třeba konstatovat, že ve vězeňském prostředí je nutné 
počítat s výskytem poměrně vysokého počtu sociálně deviantních osob a vězňů 
s psychopatickou strukturou osobnosti, což jsou diagnózy prožívání viny prakticky 
kontraindikující. Dopředu však nikdy nelze soudit. 

V. E. Frankl ve své řeči v roce 1988 při vzpomínkové slavnosti na náměstí před 
vídeňskou radnicí řekl: 

„Nacionální socialismus zplodil rasové šílenství. Ve skutečnosti však existují jen dvě 
lidské rasy: "rasa" slušných lidí a "rasa" neslušných lidí. A toto rasové dělení probíhá, napříč 
všemi národy a uvnitř každého jednotlivého národa napříč všemi stranami. To, že slušní lidé 
jsou v menšině a že v menšině vždy byli a pravděpodobně i budou, s tím se musíme vyrovnat. 
Nebezpečí hrozí teprve tehdy, jestliže nějaký politický systém vyplaví na povrch ty neslušné 
když dojde k negativnímu výběru. Proti tomu však není žádný národ imunní. A v tomto smyslu 
je holocaustu v zásadě také každý národ schopen.“ (Frankl, 2006) 

Podle Frankla tedy dělící čára mezi slušnými a neslušnými lidmi vede napříč všemi 
myslitelnými hranicemi. Žádný člověk nemůže vážit mravní hodnotu jiného člověka, takovou 
úlohu eschatologie přisuzuje Poslednímu soudu, nicméně z Franklovy zkušenosti můžeme 
dovodit, že i mezi odsouzenými ve věznici jsou slušní lidé, pachatelé zločinů, kteří dosáhli 
větší pokory, než mnohý dosud netrestaný člověk. Svou vnitřní kvalitu, získanou přijetím 
trestu a pokáním, však musejí teprve dokázat svým životem po propuštění, jak říká 
Evangelium „podle ovoce poznáte je“ (Mt 7, 20). V souhlase s Franklovou zkušeností 
takových slušných vězňů asi nikdy nebude mnoho, ale jejich jména zůstanou neznámá – až 
předstoupí před váhu spravedlnosti Posledního soudu, žádná média nám o takovém okamžiku 
nepřinesou zpravodajství. 

1.3.2.1. Vězení musí být dialogem o poznání viny a identity 
Člověk je obtížně, ale přece, přiznat svou vinu nebo ji druhému odpustit – stále, i pod 

vlivem křesťanské etiky zůstává na cestě. Každý člověk si vytváří svou identitu v kontaktu 
s jinými lidmi prostřednictvím „ran a jizev“, které bolí stejně i tehdy, jsou-li „jen“ psychické, 
a brání se jinakosti nepřátelstvím, jak o tom hovořil Paul Ricoeur na přednášce v pražském 
Karolinu 5. října 2000. Člověk si pamatuje – tedy „evokuje rány a jizvy“, které žije jako svou 
identitu. Ale teprve když se mu v dialogu otevřou různé pohledy na sebe sama, dospěje 
k transformaci svých ran a jizev. Teprve pak si dokáže tuto vlastní identitu uvědomit. 
Možnost změny je tedy opět umístěna do vedení dialogu, do posílení vlastní identity při 
současném naslouchání druhým. (Ricoeur, 2000) V dialogu se tedy obnovují základy 
společenské smlouvy, vztahy nejen mezi jednotlivými lidmi, ale i mezi národy, jak to 
v souvislosti s problémem identity tematizoval ve své přednášce P. Ricoeur. 

Máli být trest účinnou odplatou, legálně ukládanou jizvou na duši pachatele, 
formativní součástí jeho identity, musí být i pobyt ve vězení pokračováním dialogu. Musí to 
být nejen dialog s mocí, která vězně v zájmu ochrany společnosti zbavila svobody, ale i se 
společností jako nositelkou všeho pozitivního, co lidská civilizace člověku přináší. Pak teprve 
bude možné dialog zaměřit, aby byl o vině, jejím odčinění, trvalé změně chování viníka a jeho 
platné reintegraci do společnosti. 
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Identita každého člověka, tedy i vězně, se může v kultivované formě projevit 
sebeprezentací, tj. vlastní prací, nebo uměleckým vyjádřením. Při psaní curriculum vitae např. 
v job-klubech na pracovních úřadech se lidé učí prezentovat své kvality, avšak skutečná 
identita v sobě zahrnuje současně dvě úrovně: 

- vnitřní – soukromou; 
- vnější – veřejnou.  
Identitu lidé získávají jen vztahem k jiným lidem. Jiný je tedy obraz téže osoby sub 

speciae aeternam, před tváří věčnosti (osobu pravdivě vidí zrcadlo jejího svědomí nebo Bůh) 
a jiný obraz tvoří soubor názorů, jak ji viděli lidé. Mezi vnitřní a vnější úrovní identity vzniká 
neobyčejně silné napětí, které nutilo faraony stavět pyramidy a tesat zápisy o vlastních 
úspěších a kvalitách. Stejné napětí lze jako zdroj energie i při zacházení s vězni ve vztahu 
k jejich vině.  

1.3.2.2. Socializace, evoluce společnosti a komunikace 
 „Člověk, který nepřichází do konfliktu se zákony, je socializován“ – tak by mohla znít 
apofatická definice, avšak není to tak jednoduché. Protože i zločinec se může chovat navenek 
socializovaně a páchat svou trestnou činnost požívaje ve společnosti výhod a pověsti slušného 
člověka. 

Při hledání výstižného abstraktního modelu charakterizujícího vztahy člověka, 
společnosti a proces socializace se můžeme inspirovat v myšlenkách profesora Nikolaje 
Amosova, které překvapivě ladí s filosofickým pojetím socializace, jež se opírá o vizi 
noosféry Telharda de Chardin9 a s ní ideově propojenou koncepci filosofie výchovy u nás 
rozvíjenou J. Sokolem10. Jako lékař se prof. Amosov zabýval také teorií systémů a 
biokybernetikou (Amosov, 2002). V době ideologického uvolnění na konci 80. let 20. století 
vystoupil  v prostředí totalitního komunistického režimu s kacířskou myšlenkou, že 
„komunistický člověk“ jako cíl socializace je nevědecká fikce, protože žádný člověk není 
biologicky natolik vybaven, aby odpovídal popisu této chiméry. Amosov se nebál říci, že o 
společenské záležitosti se začíná starat teprve ten člověk, který má své základní potřeby 
saturovány, má dům, byt, pole, nebo jiný zdroj obživy. Je-li již vybaven tímto „buněčným 
obalem“, teprve je schopen ostatním něco přinést, začíná se zajímat o společné zájmy, má 
společnosti co dát a chce se sám od sebe podílet na obecních projektech apod. Člověka ve 
společnosti chápe Amosov jako buňku, která pro svůj život potřebuje být součástí společnosti, 
být v kontaktu s ostatními „buňkami“ a svým růstem přispívat k růstu a zdraví celého 
„organizmu“. Nemocná buňka může ohrožovat jiné buňky (parazitovat, nebo je nakazit 
rakovinou), ale za jejich přispění také obnovit své funkce. Této myšlence můžeme lépe 
porozumět v souvislosti s výše citovanou vizí P. Ricoeura o identitě, vzájemném způsobování 
jizev a nezbytnosti dialogu. Amosov předvídá, že na tento dialog (a socializace se děje 

                                                 
9 Pierre Teilhard de Chardin (1881–1955) nově interpretoval první evoluční názory J.-B. de Lamarcka (1744–
1829) a Charlese R. Darwina (1809–1882). Seznámení s názory Henri Bergsona (1859–1941) o chování času, 
lidském prožívání, svobodě nedeterminované stvořením a pojem trvání (durée) opírající se o vyšší principy než 
do té doby ve vědě redukovaně vnímanou kauzalitu, ale také o význam lidské duše, přivedlo Teilharda de 
Chardin k filosofické transformaci katolické dogmatiky v oblasti kreacionismu a harmonickému spojení vědy a 
víry. Dospěl k názoru, že vývoj vstupuje do etapy, kdy si vesmír skrze člověka začíná uvědomovat sám sebe a 
kromě atmosféry a biosféry tak na Zemi vzniká i další vrstva, sféra rozumu – noosféra.  
Podle Teilhardových myšlenek, jimž se bránilo Svaté Oficium ještě r. 1981, nejsou dějiny spásy založeny 
v minulosti, ale rozum a láska člověka je svobodně přitahována do budoucnosti k bodu „Omega“ (Jan 12, 32; Jan 
6, 44). Takový názor je oporou pedagogického optimismu i zdůvodněním smyslu socializace jako cíleně 
podporovaného procesu, který je důležité rozvíjet i u delikventů a vězňů. (Teilhard de Chardin, 1993)  
10 (Sokol, 2002) 
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v dialogu, i prostřednictvím četby nebo jakéhokoli vnímání myšlenek jiného člověka) bude 
mít vliv rozvoj techniky: 

„Vypracoval jsem svůj přístup k poznání biologických systémů – buňky, organizmu, 
rozumu, osobnosti a společnosti. … 

Člověk je společenský živočich s buněčnou funkcí a tvůrčím rozumem. Proměnil stádo 
ve společnost, zrodil vědecko-technický vývoj, nové buněčné funkce – ideologie, položil základ 
třetí etapě evoluce – sociální. Ta se projevila v rozmanitosti států, růstu ekonomiky a 
postupném pohybu ve směru zrání civilizace k vytvoření jediného systému – člověčenstva. 
Další etapou rozvoje bude evoluce technická na bázi umělé inteligence. Ta je schopna změnit 
nejen svět přírody, ale i člověka.“ (překlad L. B) 

Amosov předjímá, že počítače a informační technologie umožní pokračování trendu, 
kdy socializace vedla ke stále užší komunikaci člověka s člověkem bezprostředně, nebo 
zprostředkovaně pomocí odborné literatury, která otevírá poznatky získané během tisíců let 
existence civilizace k použití všem gramotným „buňkám“ společnosti, či pomocí všech forem 
umění, které kultivuje city a rozvíjí empatii. Propojení myšlenkového bohatství všech 
lidských bytostí, vytvoření otevřeného informačního pole dostupného všude a všem již není 
fikcí, ale neustále se rozvíjející skutečností. V případě, kdy informace takto pomohou 
například při záchraně života, nebo zdraví člověka, je tento trend jednoznačně pozitivní. 
Proces socializace v epoše internetu je také docela jiný než před sotva dvaceti lety. Ale 
všechno na světě má také stinné stránky. Za technikou je třeba vždy vidět člověka, a ten má 
vždy buď dobré, nebo také špatné úmysly. 

S negativním dopadem rozvoje komunikační techniky se nyní vězeňství potýká, když 
chce limitovat nedovolené využívání mobilních telefonů vězněnými osobami. Sám tento fakt 
však potvrzuje Amosovovu vizi o nezadržitelnosti technické evoluce a nutí k zamyšlení, jak 
nových technických prostředků využít rychle a účinně ve prospěch společnosti při zacházení 
s vězni. Je to úkol technický i pedagogický. Evoluce techniky možná v blízké době promění i 
dosud rigidní systém vězeňství. Právě to, v čem nyní vidíme problém, se stane základem pro 
rozvoj nových forem trestního zacházení nespojených s pobytem pachatele ve věznici. 
V plenkách je nyní metoda elektronického monitorování, která může být brzy zavedena i u 
nás novým trestním zákonem. Pachatel by nemusel být vězněn, zůstal by přirozeně 
komunikující integrální součástí společnosti. Avšak techné jako nástroj v rukách člověka 
otevírá již od doby, kdy člověk ovládl oheň, vždy morální diskurz, který je nutné legislativně 
limitovat. Nový nástroj může být dobrý sluha, ale také zlý pán. To platí také pro úvahy o 
využití prostředků virtuální reality, dojde-li k němu někdy při zacházení s vězni. 

Komunikace vězněné osoby se světem za mřížemi může být omezena, legislativně a 
technicky výběrově limitována, ale nesmí být přerušena, protože i uvěznění je pokračujícím 
dialogem se společností. Dialogem, který může posílit prosociální rozvoj osobnosti vězně, 
jeho přípravu na reintegraci. Součástí tohoto dialogu je edukace, možnost seberealizace 
v pracovní oblasti a, protože člověk je nadán „tvůrčím rozumem“, také možnost realizace 
vězňů v oblasti umělecké tvorby. 

1.3.2.3. Respekt vůči potřebám a individuální „obraz člověka“ (Menschenbild) 
Amosov nahlíží člověka přísně kriticky jako živočicha se všemi potřebami a pudy, ale  

„společenského živočicha s buněčnou funkcí a tvůrčím rozumem“. To vymezuje základní 
pravidla hry i ve vězeňství. Abychom mohli s vězněm zacházet a motivovat ho 
k prosociálnímu jednání, musíme mu nejprve zajistit uspokojení jeho základních potřeb. 
Stejný přístup detailně popisoval ředitel saského institutu vzdělávání vězeňských pracovníků 
Siegfried Bayer (Bajcura, 1996, s. 32), když hovořil o nutnosti individuálního přístupu při 
zacházení s vězni: „Zákon o výkonu trestu NDR neznal pojem „vězeň“, ale pouze „vězni“, 
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naproti tomu stejný zákon SRN zná pouze pojem „vězeň“. Kolektivní přístup se změnil 
v individuální, v němž na prvním místě stojí člověk – jednotlivec. 

Při pokládání „stavebních kamenů“ výchovy a vzdělávání saských pracovníků 
vězeňství bylo první téma zaměřeno na podstatu, čili „obraz člověka“ – Menschenbild 
z hlediska filosofické antropologie. Cílem prvního tématu vzdělávání tedy bylo 
prostřednictvím pochopení „obrazu člověka“ změnit obraz o vězni. Na to navázalo druhé téma 
s významem uskutečnění „obrazu člověka“ ve vztazích mezi lidmi, v právech a povinnostech. 
Nová německá Ústava přinesla i novou náladu (ústava i nálada se německy řekne stejně: die 
Verfassung), změnu vztahu nejen k občanům i k vězni, vnímanému skrze „obraz člověka“, 
zahrnující jeho potřeby, práva i povinnosti. 

Navzdory zločinu, který spáchal, je vězeň vnímán stále jako člověk se všemi právy, 
dospělý smluvní partner schopný podílet se na realizaci společenské smlouvy v mezích 
pravidel platných ve věznici, a to se všemi důsledky a odpovědností. Je vnímán jako 
„společenský živočich s buněčnou funkcí“, je respektováno, že je součástí rodiny, která má 
zájem o něj a on se (v lepším případě) zajímá o její prospěch. Rodinnou buňkou je spojen 
stále se společností vně mříží věznice. Je „občanem mezi občany“ (spoluvězni a příslušníky 
vězeňské služby). Také v tom tkví demokratický a konsensuální potenciál pojmu 
Menschenbild při zacházení s vězni.  

Individuálně musí být uspokojovány potřeby vězně. Ve vztahu k vězni má vězeňská 
služba povinnosti a oprávnění, naproti tomu vězeň má stavená práva a povinnosti.  

Povinnosti vězeňské služby vůči vězňům jsou následující: 
a) bez jakýchkoli podmínek je všem zajišťována strava, oblečení, ubytování, hygiena, 

lékařská péče a korespondence; 
b) podmíněně, tj. v závislosti na chování vězně, jsou poskytovány výhody související 

s rozšířením minimálních práv a svobod vězně. 
Splní-li vězeňská služba své povinnosti, může po vězni požadovat beze zbytku plnění 

jemu stanovených povinností. 
V těchto souvislostech musíme uvažovat o pokračování procesu socializace 

v podmínkách vězení, ale i mimo ně. Socializace je tedy proces, který započíná narozením 
dítěte, má stránku pedagogickou a psychologickou, podílí se na něm rodina i společnost. 
Tento proces v životě člověka nikdy nekončí, stále usměrňuje chování člověka ve smyslu 
společenské smlouvy, platných etických a právních pravidel. Proto socializace svým 
způsobem musí pokračovat i při zacházení s vězněnými osobami, které navzdory zákonnému 
omezení práv zůstávají občany a jejich lidská práva jsou ve smyslu zákonů (a praktického 
uplatňování „obrazu člověka“) respektována. Limitovaná komunikace vězněných osob se 
světem za mřížemi je podmínkou pokračování procesu socializace delikventů. 

1.3.2.4. Pocit viny a reakce jejích nositelů na ni 
Důležitou složkou socializace je schopnost přiznání viny a snaha o její nápravu. 

Mechanismy prožívání viny a reakcí na vlastní vinu jsou však stále obtížně zkoumatelnou a 
málo vědecky prozkoumanou oblastí psychologie a pedagogiky.  

Pocit viny je často zkoumán jako zátěž, od níž je třeba klientovi pomoci. Tento aspekt 
je patrný i z hesla „pocit viny“ v Psychologickém slovníku: 

„ Pocit viny (guilt)  
1. subjektivně prožívané přesvědčení vztahující se k minulosti, v němž si jedinec myslí, 

někdy nesprávně, že něco zavinil; trpí výčitkami svědomí a očekává trest; v psychopatol. 
autoakuzace, bludy mikromanické; 

2. pocit viny, který se často vyskytuje u lidí, kteří přežili katastrofu, při níž mnoho 
jiných zahynulo (např. holocaust, hladomor, válka, zemětřesení, požár); mívají často pocit, že 
neudělali dost pro záchranu ostatních“ (Hartl, Hartlová, 2000, s. 410). 
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 Vina je posuzována z hlediska právního a psychologického: 
„Vina  1. právo odpovědnost subjektu za porušení právní povinnosti; 2. psychol. 

emoce, kterou člověk prožívá při vnitřním pocitu morálního selhání. Vinu je člověk schopen 
zakoušet jen při určitém stupni vývoje vědomí (chápání souvislostí, lidí, závazků ap.) takže 
malé děti znají úzkost, ale ne vinu. V. se liší od úzkosti v tom, že úzkost je prožívána ve vztahu 
k obávané budoucnosti, ale v. je prožívána ve vztahu k činu, který byl již proveden.“ 
(Všeobecná encyklopedie, 1998) 
 Nutnou součástí pocitu viny je také schopnost a přiměřená míra studu, který má 
autokorektivní vliv na chování jedince:  

„Stud, specificky lidská, výchovou získaná nelibá emoce; vzniká z obavy před 
odsouzením za postoj či chování, které jsou v rozporu s konkrétním etickým vzorem, jako 
reakce na provinění či porušení normy či pravidla, na skutečné nebo domnělé selhání, 
vniknutí do oblasti intimního života nebo snížení vlastní či cizí hodnoty. Vypěstovaný s. 
omezuje prvotní exhibicionistické chování dítěte; začíná studem vztahujícím se k vyměšovacím 
činnostem, ke genitáliím, později se rozšiřuje na širokou škálu etických norem. Nadměrný s. 
může mít charakter fobie (skoptofobie). S. Freud interpretoval s. jako strach ze zesměšnění. 
V soc. psychologii je s. chápán jako citová reakce při zážitcích zpochybňujících 
sebehodnocení a sebeúctu. Z hlubinně psychol. hlediska je s. spojen s pocitem vlastní identity, 
neboť jedince nutí vidět se očima druhých a uznat diskrepanci mezi jejich vnímáním a 
zjednodušeným a egoistickým pojetím sebe sama; s. je obranou před exhibicionismem a 
tendencí nekriticky se prosazovat. S. má blízko k pocitu viny, avšak liší se tím, že s. je mnohem 
těsněji spojen s tělesnými projevy (např. s červenáním). Překročením morálního kodexu a 
morálních pravidel vyvolává spíše pocit viny, zatímco beztaktnost a nevkus vyvolává spíše 
stud.“ (Všeobecná encyklopedie, 1998) 
 Stud je tedy výrazně sociálně podmíněn. V sociálním prostředí založeném na 
negativních protispolečenských hodnotách, např. v závadové partě, nebo v kriminální 
subkultuře, se jedinec může stydět za pocity, či chování, které jsou z etického hlediska kladné.  

Proto i evangelium nabádá křesťany, aby se nestyděli za víru v Krista: „Nebo kdož by 
se koli za mne styděl a za má slova v tomto pokolení cizoložném a hříšném, i Syn člověka 
styděti se bude za něj, když přijde v slávě Otce svého s anděly svatými.“ (Mk 8, 38, viz 
podobná slova Mt 10, 33, kde je namísto „studu“ zmínka o „zapření“). 

Kdo absurdně popírá prokázanou vinu, ten jen zaujímá jednu z obvyklých pozic 
viníka, brání se zvolenou psychickou reakcí před obávanému narušení vlastní identity, jež 
očekává jako logický důsledek v případě přijetí své viny (brání zachování své identity – má se 
rád i se svými chybami a vinami). Mechanismus úhybných reakcí na vinu je v tomto smyslu 
obdobně velmi vynalézavý. Skutečné přijetí viny je nesmírně obtížné pro recidivistu stejně 
jako pro dosud bezúhonného člověka. Viník vždy potřebuje nějakou formu psychické, či 
duchovní pomoci, aby v sobě našel sílu k pravdivému přiznání svého selhání. 

Nesení vlastní viny a zaujímání postoje k  ní je pro viníka procesem vyrovnávání se s 
náročnou životní situací. Jde přitom především  

– o směr pohledu na tuto situaci – terapeut může pomoci při hledání vhodného (či 
správného?) směru; 

– o výběr a aplikaci vhodné podpůrné techniky. 
Osvojování podpůrných technik pod cíleným vedením se řídí obecnými principy učení, 

ale probíhá často ve vysoce náročné, konfliktní, frustrující nebo stresové situaci. Toto učení 
probíhá do značné míry podle „logiky nonverbálních operací“, tj. více nebo méně iracionálně, 
popř. v rozporu s rozumovou úvahou, či do značné míry bez vědomé kontroly a regulace. 
Při volbě techniky  
• různí lidé reagují na různou techniku různě; 
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• technika zpočátku zmírňující napětí časem nebo v určitém prostředí ztrácí účinnost 
(vyhasíná); 

• některé spontánně osvojené techniky mají naopak tuhý život; 
• je nebezpečí, že viník bude i od jiných osob ve svém okolí očekávat stejné jednání jako od 

terapeuta, bude nutit okolí, aby se k němu tak chovalo; 
• terapeut musí dopředu počítat s mnoha dalšími nebezpečími. 
 
Některé typické reakce viníka 

Vlastní spontánní reakce nebo zaujetí postojů obsahují také volbu některé formy 
vyrovnání s náročnou životní situací, a to například: 
1/ Agrese a autoagrese: 

Patří mezi vývojově nejranější reakce. Nezjevně, nebo přímo působí vůči okolí živému 
(např. spoluvězni) i neživému (poškozování zařízení). Zvláštní formou je 
sebepoškozování, destrukce vlastní osoby. 

2/ Upoutávání pozornosti: 
– provokace, hypochondrie, hysterie a mánie. 

3/ Egocentričnost: 
- orientace na péči o sebe a vlastní prospěch. 

4/ Identifikace: 
 – ztotožnění s filmovým hrdinou, falešným, náhražkovým vzorem – surrogátem (svou 

roli zde sehrává i reklama). 
5/ Kompenzace: 

- přesun vlastní odpovědnosti na někoho jiného; 
- změna formy agrese (namísto bezprostředních nastupují sofistikovanější formy), nebo 

cílového objektu agrese (zvíře, dítě, předměty, rasová nenávist); 
- snaha vyniknout nebo uspokojit se v jiné oblasti (sport, sex, jídlo, drogy…). 

6/ Trestání, vykupování sebe sama – např. špatný, mechanický výklad církevních dogmat.  
7/ Projekce:  

- všichni lidé mají takové špatné vlastnosti jako já; 
- jiní lidé jsou mnohem horší než já (pokrytectví, svatouškovství, „na rohu ulice vrah o 

morálce káže…“) 
8/ Únik: 

- zmírnění nebo oddálení reakce, pasívní přizpůsobení – jedinec usiluje o to, aby byl 
méně nápadný 

9/ Osamocení: 
– sociální izolace, chronická únava, obsese, schizofrenie, pseudoautismus. 

10/ Negativismus: 
- výhružky, nadávky, škleby, jízlivost, ironie. 

11/ Regrese: 
– infantilní záchvaty vzteku, afekty, okusování nehtů, „dětská“ fixace na kamarády. 

12/ Únik do fantazie: 
– denní snění, halucinace; 
(Společensky se obvykle považuje za neškodné sledování filmů a literatury s agresivní 

tematikou. Společensky je spíše nepřijatelné schvalování agresivního jednání jiných, 
oslavování násilí.) 

13/ Potlačení a popření: 
- zavírání očí před zjevným faktem. 

14/ Sublimace nebo transformace. 
15/ Racionalizace – snižování pocitů viny: 

Typické způsoby, jimiž si pachatelé racionalizují své zločinné chování: 
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a/ Popření odpovědnosti 
Pachatelé považují zločin za nehodu. Vymlouvají se na výchovu, na to, jak s nimi 
zachází společnost, atd. 

b/ Popření škody 
Krádež pachatelé považují za na půjčku, rvačku za soukromou záležitost, která se 
netýká společnosti.   

c/ Popření oběti 
Pachatelé dojdou k závěru, že nikoho nepoškodili. Buď se oprávněně mstili za něco, 
co se stalo jim, nebo oběť - řekněme homosexuál, opilec, podvodník nebo člen 
politické skupiny se špatnou pověstí - nemá právo na ochranu. 

d/ Odsouzení odsuzujících 
Pachatelé se soustředí na nečestnost nebo pokrytectví těch, kdo je obviňují - soudů 
nebo policie. 

e/ Odvolání se na vyšší loajalitu 
Pachatelé tvrdí, že porušují práva jiných a zákon jen proto, aby chránili zájmy přátel 
nebo skupin, jimž jsou zavázáni povinnou loajalitou. 

1.3.2.5. Svědomí – determinace, nebo vnitřní potřeba smyslu? 
Svědomí (lat. conscientia, angl. a fr. conscience, něm. das Gewissen, rus. cовесть) je 

považováno za vnitřní instanci osobnosti, „mlčenlivé volání“ (Heidegger, 2002, § 56), které 
vede soudy člověka o tom, co sám způsobil, nebo co se chystá způsobit. Navazuje na lidskou 
schopnost sebereflexe, tj. schopnost uvažovat o sobě samém, „podívat se“ na sebe jinýma 
očima, než je pohled vlastního zájmu a prosazování. Proto se svědomí chápe jako podstatný 
příznak a atribut lidské osoby a vyžaduje si respektování ze strany druhých i společnosti. 
Člověku je vlastní svoboda svědomí.  

Kant přejímá starou stoickou a křesťanskou myšlenku, že člověk, který udělá, co ho 
právě napadne, není vůbec svobodný, nýbrž je naopak otrokem svých nálad a choutek. 
Svoboda naopak vyžaduje určité sebeovládání podle mravního řádu, který se dá podle Kanta 
shrnout kategorickým imperativem: „Jednej vždy tak, aby se maxima tvého jednání mohla 
stát zákonem pro všechny“ (Kant, 1990, str. 65). Kantův imperativ tedy předpokládá jen 
axiomatické přesvědčení, že všichni lidé jsou si z mravního hlediska rovni. Každý člověk má 
povinnost starat se o jistou konsistenci svého jednání. Svědomí je kontrolní instancí, která 
zajišťuje soudržnost vlastní osoby, soulad jejích jednání během života. Heidegger na jedné 
straně odmítá „vulgární“ představu, že by hlas svědomí pocházel zvenčí, na druhé straně ale 
rozhodně není ani vlastním výkonem člověka, nebo něčím, čím by mohl volně disponovat. 
Obecně lze předpokládat, že základní mravní měřítka jsou všem kulturám společná (Küng, 
1992).  

Sigmund Freud zahrnul svědomí do své představy superega, které často souvisí se 
vznikem neuróz. Evoluční biologové hledají souvislosti mezi svědomím a dědičností, dále 
také poukazují na sociálními vlivy při ontogenezi jedince. 

Psychologický slovník uvádí tuto definici: 
„Svědomí (conscience) forma prožívání morálního hodnocení vlastních činů, motivů a 

citů; původně svědomí ztotožňováno s hlasem božím, chápáno jako součást lidské 
přirozenosti; dle S. Freuda charakterizováno jako část superega, které převádí příkazy a 
výtky na ego; současná psychologie považuje svědomí za složku osobnosti, kulturně a 
sociálně podmíněnou, osvojenou učením.“ (Hartl, Hartlová, 2000, s. 577) 

Nad nedostatečností chápání svědomí v současné psychologii se z hlediska potřeb 
logoterapie kriticky zamyslel Karel Balcar a poukázal na potřebu člověka pociťovat smysl a 
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soulad mezi vlastním jednáním a okolním světem. V této souvislosti navázal na myšlenky V. 
E. Frankla: 

„V ůdčím motivem lidské existence dle V. Frankla je naplňování vlastních činů, zážitků 
a postojů člověka smyslem. Praktický smysl každodenních událostí v jeho životě spočívá 
v nalézání a uskutečňování té nejhodnotnější možnosti obsažené v každé - vždy jedinečné - 
jeho životní situaci.“ (Balcar, 1997)Při existenciální analýze K. Balcar připomíná Sokratovo 
daimonion, cituje biblickou zmínku o „hlasu tichém“ (1 Kr 19, 12) a společně s Franklem 
označuje svědomí za zvláštní „orgán smyslu“: 

„V tomto ohledu dává existenciální analýza odpověď shodnou s odpověďmi mnoha 
myslitelů včetně Sokrata ("daimonion") a Pavla z Tarsu (Řím. 2, 15): Každý člověk má 
zvláštní, právě tento úkol plnící duchovní instanci; tou je svědomí. V. Frankl vystihuje povahu 
svědomí obratnou analogií: Stejně jako v tělesné a v duševní oblasti života člověku slouží 
k rozpoznávání povahy různých pro něj významných skutečností jeho "smyslové orgány", 
slouží mu v duchovní oblasti k rozpoznávání smysl dávajících a smysl postrádajících či jej 
mařících počinů zvláštní "orgán smyslu" - svědomí.“ (Balcar, 1997) 

Výše uvedené myšlenky posloužily K. Balcarovi jako náročné kritérium pro 
hodnocení čtyř současných, nejčastěji uváděných pokusů o vysvětlení svědomí, a to 
s výsledkem, že všechny jsou deterministické a nedaří se jim postihnout cíl, který si samy 
vytyčily:  

„Stručně si některé z nich připomeňme. Mějme přitom na paměti, že jejich přijetí jako 
"vědeckého" (od)vysvětlení úkazu svědomí je zpravidla jen proklamativní karikaturou 
skutečné psychologické a psychoterapeutické praxe. Jakýkoli prospěšný přístup (zde 
teoreticky popíranou) kvalitu "dobra a zla" ve skutečnosti respektuje, i když mu to výchozí 
"obraz o člověku" vlastně nedovoluje. Zde uváděné interpretace jsou proto jen ukázkami, co 
vychází z toho, dovedeme-li příslušné deterministické psychologické teorie do logických 
důsledků.“  (Balcar, 1997) 

„1/ Psychoanalytické superego. Na místo svědomí staví prokazatelně existující 
přejaté, zvnitřněné a zčásti znevědoměné příkazy a zákazy lidské, především rodičovské 
autority. Z jejich "krutosti" pak psychoanalýza nabízí "vyléčení" ...  

2/ Behavioristická či reflexologická podmíněná anticipační odezva. "Svědomím" se 
zde stává na základě dřívější zkušenosti vytvořené očekávání (a vlastně již předběžné 
prožívání) odměny nebo trestu, které je vyvoláno vykonáním odpovídajícího činu či vstupem 
do odpovídající situace. Anticipační odezva v podobě takto vzniklého emočního a kognitivního 
napětí je také dobře pochopitelným a reálným "přírodním" jevem. Navíc v sobě tato 
interpretace obsahuje možnost terapeutického "vyhasínání", je-li takto pojaté "svědomí" 
člověku na obtíž.  

3/ Kognitivní psychologie nabízí například teorii poznávacího nesouladu (kognitivní 
disonance). Rekonstruuje úkaz svědomí jako vyrovnání nesouladu mezi subjektivně ne plně 
postačujícími věcnými důvody k nějakému činu a skutečností, že jej člověk vykonal, nebo 
nevykonal.  

4/ Humanistická psychologie nabízí deterministické "porozumění" úkazu svědomí, 
třeba v podobě prožívaného nedostatku "věrnosti" či kongruence lidského já vůči přirozeným 
tendencím organismu, anebo zvnitřněného (ne)přijetí sebe druhými a následně pak i sebou 
samým; popřípadě introjektu požadavků druhých lidí. A opět i toto vše lze léčit.“  (Balcar, 
1997) 

Na základě kritického upozornění na nedostatečnost výše uvedených psychologických 
interpretací svědomí, jeho významu a přístupu k němu v psychologické praxi se v závěru K. 
Balcar vrací v pomyslném oblouku k nutnosti uznání nepostižitelnosti a neohraničitelnosti 
zkoumaného pojmu, avšak zároveň i existenci „pravého“ svědomí: 
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„Co nám proti tomu prostá a přirozená lidská zkušenost o duchovní skutečnosti 
svědomí ukazuje?  

Především to, že "pravé" svědomí také existuje. Nikoli však jako spontánními 
psychologickými mechanismy zvnitřňování, učení, slaďování či pořádání utvářený duševní 
nástroj k dosahování momentálně psychologicky účelného vnitřního či vnějšího přizpůsobení 
nebo vyrovnání, nýbrž jako původní duchovní činitel, který pouze ukazuje a vyzývá; a který se 
skutečně uplatní pouze tehdy, nechá-li se jím člověk oslovit a vést. Pak se projeví nikoli jako 
"účelové zařízení" lidské osobnosti, nýbrž jako zdroj sebepřesažení člověka - překročením 
hranic jeho soběstřednosti (viz pokus člověka přivlastnit si rozhodování o "dobrém a zlém" 
v Gen. 2, 16-17 a 3, 5) - k objektivnímu rozpoznávání dobra a zla v řádu věcí světa a života.“ 
(Balcar, 1997) 

Velmi zajímavá jsou přitom grafická znázornění jednotlivých modelů fungování 
svědomí a Balcarovo závěrečné výstižné znázornění „zrcadla" zdánlivého a "okna" pravého 
svědomí, která uvádíme v příloze (Schémata 1-4). 

Je samozřejmě jasné, že vědecká reflexe pojmu svědomí bude dále pokračovat a výše 
uvedené úvahy naznačují nevyčerpatelnost tématu. Nyní lze jen shrnout, že otázka svědomí 
v kruhu vrací k teologickým zdrojům a pokud bychom ji chtěli kérygmaticky11 uchopit, 
uvažovali bychom o tom, že člověk se v ráji snad i zmocnil ovoce rozlišování dobrého a 
zlého, ale pro to, aby těchto plodů ve svém životě uměl prakticky užívat, mu však ještě mnohé 
chybí. Za dotyk zakázaného ovoce byl potrestán dědičným hříchem – lidským rozumem, 
který je nezměrný i omezený, avšak bez pozitivního etického zaměření nebezpečný i pro 
člověka samotného. Proto také člověk často přehluší vlastní svědomí a dopouští se zlých činů, 
kriminálně selhává. Balcarovo „okno pravého svědomí“ je pro psychologické ovlivňování 
viníků výstižným vyjádřením cesty k životu ve svobodě svědomí, čili jednoho 
z penitenciárních cílů: směřování k pravému svědomí, které osvobozuje. Přiblížení k pravdě 
má léčivou, osvobozující moc – viz evangelium podle Jana 8, 3212. 

Nezdravě přehnané svědomí (generované např. traumatizujícími zážitky) některé lidi 
neurotizuje tak, že musí vyhledat terapeuta, zatímco ve vězení je úloha specialistů spíše 
opačná. Ti u svých klientů naopak hledají a rozvíjejí zbytky svědomí, které by mohly přispět 
k poznání viny a zaujetí odpovědného vztahu k realitě – osvobozující pravdě. 

1.3.3 Cílené snahy o změnu pachatele prostřednictvím vězení 

Uvažujeme-li o trestu vězení jako prostředku, který chceme užít ke změně pachatele, 
musíme konstatovat, že uvěznění má dvě stránky - statickou a dynamickou. Statickou 
označujeme pojmem „prostá detence“, dynamickou pak pojmem „zacházení“ (treatment). 

1.3.3.1. Prostá detence  
Proč byl trest odnětí svobody zvolen jako hlavní nástroj trestání delikventů? 
„V ězeňství poskytuje moci, ukládající legální tresty, kontext, v němž se tato moc zdá 

být osvobozena od všech excesů a od jakéhokoli násilí.“ (Foucault, s. 417) 
Ve výše citované větě je naznačeno základní úskalí zneužití moci prováděním trestů 

ve vězení. 
Prostá detence pachatele bez dalšího zacházení ke změně pachatele nevede, uvězněný 

ji vždy přijímá se nepříjemnými pocity. Jak říká Foucault, zeď vězení v tomto momentu sama 
hovoří o moci, která vězně uvěznila: „Izolace zajišťuje důvěrné setkání vězně a moci, která je 
vůči němu uplatňována.“ (Foucault, s. 328) 

                                                 
11 kérygma = zvěstování; to, co je zvěstováno 
12 „Pravda vysvobodí vás.“ (Tento verš byl i životním heslem klasika české penologie F. J. Řezáče.) 
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Uvěznění je legální formou exkluze, nástrojem moci, ale moc je silou, která je schopna 
působit na člověka pouze zvnějšku a jinak je zhola bezmocná. Velmi přitom záleží na 
charakteru a etice státní moci, v níž Jacques Derrida svou metodou dekonstrukce ještě 
radikálněji než Foucault odhaluje prvky násilí, donucení a nátlaku na svědomí (Derrida, 
2002). Mocí lze donutit vězně, aby respektoval jen bezprostředně na něho působící nebo 
hrozící sílu, které se často nemůže vlastními silami bránit. Avšak kýžená trvalá změna 
chování pachatele jako aktivního subjektu je dosažitelná pouze tehdy, promění-li se názor 
člověka a ten se zvnitřní v hierarchii jeho hodnot, postojů a všech vnějších projevů. 

Dopad moci na fyzickou a psychickou stránku pachatele je nepříjemný, bolestivý. 
Je empiricky dokázáno, že bolestivé tresty nemají výchovný efekt, a také V. E. Frankl 

svědčí o tom, že psychické a fyzické utrpení v koncentračním táboře vedlo k otupení vůči 
negativním podnětům, dočasné ztrátě prožívání citů, snížení vulnerability, až k apatii (Frankl, 
2006). 

Vnímáme-li prožívání a chování uvězněného z hlediska filosofické antropologie a 
respektujeme-li jeho potřeby a cíle jako výše popsaný „obraz člověka“ (Menschenbild), pak 
můžeme stoupencům prosté detence říci: „Divíte se, že chce utéct?“ Je to přece přirozené.“ 
Naštěstí prostá detence v absolutní podobě není lidskými prostředky realizovatelná. 

1.3.3.2. Zacházení orientované na příčinu kriminálního selhávání 
Dynamická stránka uvěznění nabízí blíže nespecifikovatelné množství variant 

zacházení. 
Pro všechny tresty, včetně trestu odnětí svobody je společné to, co napsal r. 1776 abbé 

Gabriel Bonnot de Mably (1709-1785): „Trest, mohu-li to tak říci, by měl zasáhnout spíš duši 
než tělo.“  (Foucault, s. 49) 

M. Foucault si klade otázku, co by trest v duši měl zasáhnout. A odpovídá si dalším 
citátem abbé Mably: „Jděte přímo ke zdroji zla.“ Dále parafrázuje jeho myšlenky o příčině 
kriminálního selhávání: „Zni čte pohnutku, která oživuje reprezentaci zločinu. Proti zlé vášni 
postavit správný návyk; proti síle jinou sílu, avšak sílu citlivosti a vášně, nikoli sílu ozbrojené 
moci.“ (Foucault, s. 162) 

Výše jsme popsali, že zdrojem energie pro změnu může být napětí mezi identitou 
vnitřní a vnější. Zmínili jsme také roli zla, které je součástí kriminálního selhávání člověka. 

V duši pachatele by tedy měl trest nastartovat a uvádět v pohyb dynamické procesy, 
které by vedly k trvalé změně, ke katarzi. Tyto procesy se odehrávají v napěťovém poli 
vztahů potřeb a cílů jednotlivce a potřebami a cíli společnosti. Spáchaný zločin postavil 
jednotlivce a společnost proti sobě, trest by měl porušený vztah obnovit. 

Zbývá proto hledat vztahové pole, které zůstává pro společnost i jednotlivce společné, 
může skrze ně probíhat a postupně se rozšiřovat dialog. Pro oba účastníky je vstupenkou do 
tohoto pole rozum a dále „síla citlivosti a vášně“, jak říká Mably. Rozum a cit je proto 
základem kognitivně-behaviorálního přístupu k zacházení s pachateli trestné činnosti. 

Cestou rozumu, edukací kognitivními prostředky může společnost objasnit pachateli, 
v čem tkví jeho slabina, čili příčina kriminálního selhávání a příčina, proč je každý projev 
jeho slabosti vůči zlu sankcionován a společnost reaguje na ni exkluzí. Pachatel může svou 
příčinu selhávání pochopit rozumovou cestou, když o svém negativním chování začne 
uvažovat ve srovnání s chováním jiných pachatelů, kteří se dopustili obdobného zločinu. 
Dojde-li k zobecnění, nadhledu, může být orientován ke změně, motivován k úsilí o 
vybudování obranných mechanismů, které eliminují nebo zabrání dalšímu páchání trestné 
činnosti. 

Správné chování (behavior) pak může být nacvičováno a posilováno, aby došlo k jeho 
upevnění. Při nácviku si může viník uvědomit, že ho neposkvrňuje to, co přijímá, nebo musí 
přijmout, ale to, co z něho vychází. 
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Člověk je nepokorný. Nepokořuje se ani před pravdivými argumenty, skloní se jen 
před pravdou o sobě samém, když ji pozná sám od sebe. 

1.3.3.3. Integrace, exkluze a chórismos 
Zatímco v praxi ostatních speciálně pedagogických oborů se zacházení s žáky nebo 

klienty ubírá cestou co možná největší integrace postiženého, poškozeného, handicapovaného 
nebo znevýhodněného člověka do společnosti, uvěznění člověka znamená oddělení individua 
od společnosti. Úkolem penitenciární pedagogiky je zdánlivě neřešitelný problém: dočasným 
vyčleněním (exkluzí) pachatele vytvořit prostor a čas, který má být všestranně využit pro jeho 
budoucí reintegraci. 

Z vyčlenění vězně ze společnosti, jeho vynětí z přirozených sociálních vztahů a 
prostředí, čili legální exkluze, vždy plyne napětí (čili zdroj využitelné energie a síly), které 
může a nemusí mít socializační efekt.  

Uvěznění může vést: 
- k prohloubení exkluze; 
- k prosociálnímu využití legální exkluze k výchovným účelům. 

Filosofie, která jde k počátkům jevů a věcí, nám však nabízí ukazatele směru, jakými 
cestami se máme dát při prosociálním zaměření uvěznění. 

Platón ve svém mýtu o jeskyni vidí všechny lidi jako vězně v poutech, když popisuje 
oddělení (χωρισµoς - chórismos) světa viditelného, tedy světa našeho poznání a vědy se 
světem věčných a pravdivých idejí. Narýsováním tohoto rozhraní „vlastně začíná filosofie“ 
(Petříček, 1997, s. 11). Chórismos vede mysl člověka k neustálému přibližování k ideovému 
zdroji relativních pravd, aproximaxi k něčemu, na čem se musí shodnout všechny myslící 
bytosti, lidé i Bůh (v němž spočívá pravda absolutní jako eschatologický cíl). 

Proto je Platónovi filosofie „spíše agatologií než ontologií, naukou o Dobru a o cestě 
k němu než vědou o jsoucnu“ (Palouš, 1991, s. 10) 

Svou existencí je totiž chórismos výzvou, na kterou po svém reaguje každý člověk, 
pachatele trestné činnosti nevyjímaje. Výzva AGE (αγε - nuže, vzhůru) je podle Palouše 
velmi signifikantní pro nejobecnější vědu o výchově, agogiku. Fundamentální agogika je 
spjata se samotnými základy a bytostným určením výchovy, jako hlavního nástroje kultury a 
civilizace. Agogika (Palouš, 1991, s. 17), či filosofie výchovy, je samozřejmě také základem 
speciálních pedagogických oborů, proto se v následujících řádcích pokusíme naznačit některá 
filosofická východiska pro penitenciární pedagogiku. K tomu účelu rozvineme Platónův 
přínos, především pojem chórismos. Myšlenka je to jednoduchá, ale ve své prostotě velmi 
bohatá, protože s jejím využitím se projasňují někdy složitě sdělitelné základní souvislosti 
filosofické, pedagogické i penologické. Zvláště budování penitenciární pedagogiky vyžaduje 
návrat k čistým filosofickým pramenům, jež snadno překrývá spleť právnických definic a 
vytrácí se podstata – člověk s jeho nedokonalostí, nedostatky, ale i důstojností a kvalitami, o 
které se musí opřít agatologie, pedagogický optimismus, tolik potřebný jako zdroj energie pro 
zacházení s kriminálně narušenými lidmi. Každý člověk, i zločinec, setrvává ve světě a svět 
vnímá. V roce 1968 odpověděl Patočka na otázku, „co rozumíme světem“, slovy: „Otevřenost 
duše“ (Pešková, 2004). Tak můžeme uvažovat i o vnímání chórismu v duši zločince. 

K překonání chórismu, k více nebo méně zdařilému propojení, či překlenutí propasti 
mezi světem idejí a světem našeho vědění, dochází při intelektuální práci, v diskurzech, při 
řešení protikladů. Začíná-li člověk vidět běžné věci v širších souvislostech, v nadhledu, koná 
stejnou práci, jako kterýkoli vědec – zažívá pocit propojení chórismu, překlenuje propast mezi 
světem idejí a světem našeho poznání. To je zázrak, na němž je postavena lidská civilizace a 
pedagogika. A dochází k němu i při zacházení s vězni, občas, když se taková práce daří. 
Dochází totiž k uvědomění si viny. To je středobod snažení penologie a penitenciární 
pedagogiky. 
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Přiblíží-li se odsouzený a jeho vychovatel v průběhu výkonu trestu odnětí svobody 
o krůček blíže k pravdivému pohledu na vinu a příčinu kriminálního selhání odsouzeného, 
bude to vždy díky překonání chórismu. Do tohoto procesu vstupují oba, vychovatel i 
odsouzený, jako sobě rovné bytosti, hledající a pojmenovávající λογοσ (logos - pravdu) a 
πσευδολογοσ (pseudologos - lež) v zájmu naplnění účelu výkonu trestu, v zájmu záchrany 
jednoho zločince pro společnost a jeho platného znovuzačlenění do ní. Aby taková práce měla 
smysl, musí být založena na oboustranném dodržování smlouvy, na fair play. 

Postavení subjektu i objektu výchovy je při procesu překonávání chórismu rovné, 
nikdo se nemůže chlubit výhodou a sociální rozdíl zde nehraje roli. Pozice obou je pak 
orientována stejným směrem a ze zkušenosti si mohou odnést přínosný zážitek, že vztah 
spolupráce na cestě k cíli pomáhá. Taková činnost více než výchovu připomíná vědecký 
přístup, stejné rysy nalezneme také v modlitbě. V obou případech jde o poznávání světa idejí, 
jednou epistemologickým uchopováním skutečností převážně materiálních a racionálních, 
podruhé iracionálním duchovním prožitkem. 

Chórismos propojujeme i při manuální práci. I stereotypní práce může obohatit duši 
jako pohybová mantra. Lidská mysl zažívá propojení nejmarkantněji při heuristických 
činnostech, např. při řešení technických problémů při práci s hmotou. Zážitek pochopení má 
v sobě radostný motivační prvek. 

Prožívání skutečné radosti se liší od deviantního egoistického uspokojování. 
Rozlišovacím prvkem skutečné radosti je její spojení s potřebou sdílení. O sdílení radosti se 
tedy musí opírat i postupy penitenciární pedagogiky. Celé zacházení s vězni nemůže 
samozřejmě směřovat k tomu, abychom ze všech vězňů vychovali filosofy. Ale vězeň, který 
je, stejně jako filosofové, ještě schopen se divit, zůstává otevřený vnitřní změně. Filosof 
zkoumá souvislosti a prožívá okamžik údivu thaumazein (θαυµάζειν – divit se, thauma – 
údiv, úžas, nadšení), kdy od problému odstupuje, snaží se o nadhled a znovu se k problému 
vrací schopen hlubšího vhledu. 

K překonávání chórismu dochází jak individuálním, tak i kolektivním úsilím, ale 
lidská snaha o překonání chórismu vždy souvisí s potřebou sdělovat, sdílet, komunikovat. 
Pedagogicky účinný model zacházení s vězni vyžaduje aktivní zapojení do společnosti – 
polis, protože „teprve od chvíle vstupu POLIS mezi člověka a bohy se PAIDEIA stává nutným 
předpokladem „nápravy věcí lidských“.“ (Palouš, 1991, s. 85) 

Samotné bytí duše v těle Platón také spojuje s pojmem chórismos. Člověk 
prolamováním k absolutním idejím usiluje o začlenění do společnosti, která je schopna jeho 
přínos ocenit.  

Člověk může chórismos propojovat třemi způsoby: 
• prací manuální, 
• prací duševní (myšlením, zkoumáním, sebereflexí, studiem a učením, tvůrčí a 

uměleckou činností), 
• pokáním a modlitbou. 
Tyto činnosti musí zahrnovat také program zacházení s vězni, nejpodstatnější činností 

přitom však je aktivní práce, protože úspěšné trestní systémy respektují podle Herberta 
Spencera (1820-1903) lidskou přirozenost a „dbají, aby jednání zločinné stihly přirozené 
následky, obmezujíce svobodu zločinnou potud, pokud toho žádá obecná bezpečnosti, a nutíce 
chovance, aby sám se živil, dokud žije v nesvobodě.“  (Cach, Dvořák, 1970, s. 106) 

V prožitku aktivního překonávání chórismu je obsažen mravní dopad, prosociální 
orientace této činnosti. Překonáváním chórismu se aktivitou samotného vězně překonává 
sociální exkluze vyplývající z uvěznění. Potřeba sdílení je přitom darem, který může 
penitenciární pedagogika přijmout jako dar a závazek. Z potřeby sdílení totiž plyne i potřeba 
vyrovnání se s vinou, v nejlepším případě pak potřeba kajícného návratu do společnosti.  
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Zde se dotýká filosofie s teologií, trest pak můžeme nahlížet také z hlediska 
soterologického a eschatologického.  

1.3.3.4. Rozpolcení a distorze lásky, parafilia 
Z rozdělení duše a těla (chórismos) vyplývá sklon člověka k oddělení od přirozeného 

řádu světa, zákonů lidských i božských, čili sklon k hříchu a zločinu. Na tuto všelidskou 
vlastnost upozorňuje Evangelium na několika místech, když kritizuje lidský rod jako 
zvrácený, pokřivený a cizoložný, přičemž pojem cizoložství (Marek 8, 38; Lukáš 9,41) je 
míněn ve smyslu porušení smlouvy s Bohem, odvrácení od něho, uctívání a láska k surogátům 
(náhražkám skutečných věčných hodnot). Lásku k Bohu nahrazuje zvráceným lidem láska 
k modlám (penězům, pomíjivé slasti apod.). 

Lidská láska jako mohutný zdroj společenských vztahů  
a) směřuje ke konsenzualitě jako základu společenství, morálky a zákonů,  
b) ale je náchylná k rozpolcení a distorzi (pokroucení), kdy v jednání člověka nabývají 

vrchu egoistické a zvrácené potřeby, které společnost ohrožují.  
Nebezpečné zacílení lásky jako její deformace dobře ilustruje staroslověnské slovo 

preljubodějstvije (cizoložství) kde předpona „pre“ vyjadřuje výše popsané špatné zaměření 
lásky (ljubov) k Bohem nepožehnaným hodnotám. Obdobný význam má také v poslední době 
zejména vlivem americké literatury zaváděný pojem „parafilia“, (para – řecká předpona 
vyjadřující, že jev je odlišný, vyskytuje se „vedle“ jiných obvyklých jevů, je nenormální; filia 
- láska), jímž jsou v úzkém smyslu označovány deviantní a někdy (ne vždycky) také zákonem 
stíhané formy sexuálních projevů. Trestná činnost obecně je de facto obvykle rovněž jen 
odchylným projevem lásky, při jistém zobecňujícím pohledu lze vlastně veškerou kriminalitu 
s nadsázkou také označit jako parafílii. 

Edukací směřující k pochopení deformace lásky a rozeznání příčin kriminálního 
selhávání ve vlastním životě vězňů plní vězeňská služba svůj úkol v rámci trestní justice. 
Vysvětlováním rozdílu mezi zákonným a nezákonným, mezi dobrem a zlem realizuje 
vězeňský personál nejen svou úlohu společenskou, ale má z hlediska teologického také podíl 
na dějinách spásy. 

1.3.3.5. Chórismos a úloha moci 
 Při překlenování chórismu se rozšiřuje epistémé jako společné myšlenkové bohatství 
všech lidí, kteří se generaci za generací a vždy znovu od začátku vracejí, aby obnovovali 
poznané a rozšiřovali nekonečně rozšiřovatelný průzor k nedosažitelné pravdě idejí. To je 
princip tradice, pedagogiky, kultury a civilizace. 
 Při poznávání pravdy o osobnosti a životě lidí nemá moc žádný význam, nejsou už 
žádné sociální rozdíly. Na cestě k pravdě jsou si vychovatel a žák rovni. Stejnou hodnotu má 
v těchto okamžicích poznání a zkušenost dozorce i vězně. Všichni mohou vnést svůj podhled 
na stejnou věc, tak mnohotvárnou a přesto monolitní, pravdu o lidstvu, společnosti i 
jednotlivcích, kteří ji tvoří. 
 O smyslu tohoto výroku může svědčit např. zpráva o tom, že odsouzené ženy besedují 
se žáky základních škol, hovoří o své vině, varují mládež na základě svých kriminálních 
příběhů před sklouznutím k trestné činnosti a ještě jim k tomu hrají a zpívají s vězeňskou 
kapelou (Nejezchlebová, L., 10. 3. 2008). Vězni vydávají svědectví o svém vztahu k vině, což 
má velký preventivní účinek na společnost. Tisíce vězňů pracují, práce každého jednotlivce 
by proto měla být vnímána jako jeho individuální snaha o návrat do společnosti, ale tento 
mikrosvět lidských osudů uniká bohužel optice sdělovacích prostředků. Zájem budí výstavy 
umělecké tvorby vězňů, které spojují společnost před a za zdmi vězení, propast chórismu je 
tak naplňována poselstvím srozumitelným oběma skupinám lidí, vinným i nevinným.  
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Stejný smysl má fakt, že pašerák drog Radek Hanykovics propuštěný 26. 2. 2006 ze 
zdravotních důvodů z vězení věnoval poslední rok svého života vyměřeného rakovinou 
přednáškám o škodlivosti drog a prevenci kriminality. Zemřel 31. 1. 2007. Takové zprávy 
jsou vzácné, ale existují. Uprostřed faktického stavu, kdy většina vězňů recidivuje a zůstává 
imunní všem snahám o změnu, naznačují tyto pozitivní poznatky, kam je třeba zaměřit 
pozornost při hledání metod účinného výchovného působení na pachatele trestné činnosti. 
 Moc je nezbytná, aby pachatel byl uvězněn, nebo jinak konfrontován s platnými 
zákony. Moc tím startuje započetí procesu, kdy viník vstupuje do vymezeného prostoru a 
času, který může a nemusí být vymezen zdmi vězení (totéž se může dít při alternativním 
trestu, nebo probačním dohledu).  

Moc pak viníku dá na výběr: 
- podrobit se vnějškově, ale ne vnitřně = zůstat vězněm své viny; 
- podrobit se vnitřně pravdě o sobě samém = získat nezávislost na vnější nesvobodě. 

 Tak to říká i heslo klasika české penologie F. J. Řezáče, úryvek z  evangelia (Jan 8, 
32) „Pravda vysvobodí vás.“ 
 Zločinná moc, jejímž použitím se pachatel de facto sám exkludoval ze společnosti, by 
měla být během procesu výkonu trestu vystřídána jinou mocí, která pachatele navrátí silou 
myšlenky k zodpovědnosti. Takovou mocí by mělo být výchovné zacházení, které legální 
exkluzi transformuje v příležitost ke změně - šanci na překlenutí reálného vyčlenění 
odsouzeného ze společnosti. Výsledek tohoto procesu se nedostavuje automaticky, vždy a 
v plné míře, přesto lze hovořit o trestu jako příležitosti ke změně – šanci. 

1.3.3.6. Moc, autorita a deontologie vězeňského personálu 
Kriminální selhávání souvisí s vývojem osobnosti, přičemž velkou roli hraje vztah 

k autoritám a pseudoautoritám. Socializace počíná překonáváním závislosti na prvotních 
autoritách, jimiž jsou rodiče, a pokračuje ve škole a v dalších společenských institucích, kdy 
socializovaný jedinec rozšiřuje svou odpovědnost a tím také svou svobodu. Přijímáním 
odpovědnosti se postupně začíná podílet na moci a rozhodování o sobě a společenských 
zájmech uplatňováním svých práv občanských a politických, včetně aktivního a pasivního 
volebního práva. 

Zdravá osobnost se socializuje ve třech stadiích: 
• egoismus (ego – já) - péče o vlastní potřeby); 
• altruismus (alter – druhý) – vztah k jiným lidem, soucit a pomoc; 
• illismus (illi – oni) - vztah ke společnosti, státu, vlasti, lidstvu. 

V průběhu socializace však osobnost překonává řadu úskalí, při nichž je stále 
přítomno nebezpečí v pohodlném podřízení pseudoautoritám, které nevyzrálým jedincům 
nahrazují autority rodičovské i formální. V případě poruchy osobnosti se může rozvinout 
orientace na uspokojování vlastních potřeb, pohodlnost, amorálnost, absence vyšších zájmů a 
život ze dne na den. Takový jedinec je líný plánovat svůj život, disponovat vlastní svobodou a 
odpovědností, proto může být snadno zneužit pseudoautoritou, která mu nabídne snadný zisk 
a vidinu pohodlí. Tím se deformuje vztah jedince k realitě a může se u něho rozvíjet defektní 
socializace. Skutečné autority (formální i neformální) pak vnímá nepříznivě, což ho může 
dovést až k trestnému činu a do vězení. 

Ve vězení dochází ke konfliktu mezi autoritami a pseudoautoritami. Socializaci 
ohrožuje, prosazuje-li formální autorita svůj vliv pouze použitím své moci, nepedagogicky, 
bez respektu k přirozeným lidským právům a tudíž nesprávně. Je snadné vyvolat pocit 
nespravedlnosti, nesvobody a obrannou reakci, odpor, který vězni znechutí i takové cíle, které 
sám považoval do té doby za správné. Protože nesvobodnému i cukr zhořkne, může se 
postavit do opozice a bořit všechny předkládané pozitivní vize a cíle.  
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Aby vězeňský personál byl pro vězněné osoby skutečnou autoritou a plnil 
kvalifikovaně svou společenskou povinnost, musí být pro svou práci speciálně připravován 
teoreticky i prakticky. Deontologie penitenciárního pracovníka vyžaduje především jeho 
vzdělávání v oboru penitenciární pedagogiky a výchovu ve smyslu profesního etického 
kodexu. Jak vyplývá z výše uvedených souvislostí, vězeňský personál koná důležitou sociální 
službu, vytváří podmínky pro další socializaci vězněných osob. Socializace v podmínkách 
věznice je možná pouze za podmínky, že každý jednotlivý zaměstnanec vězeňské služby 
nebude chápat svou práci jako soukromý boj se zločinci, nebude prohlubovat sociální exkluzi 
vězňů, ale přísně a náročně bude jako občan vůči občanům používat svěřené zákonné moci, 
pedagogických metod a prostředků, které směřují k budoucí reintegraci vězňů do společnosti. 

Přísné a humánní zacházení zároveň je nejdůležitějším etickým imperativem pro 
vězeňský personál i výzvou „age“ pro všechny osoby právem vyloučené, jimž není žádnou 
mocí odňata šance ke sdílení všelidských hodnot. Toto sdílení v sobě nese i transcendentní 
potenciál, teologickým pojmoslovím nazývaný communio, který má rozměr horizontální 
(člověk ↔ člověk) jako příležitost k přirozené a bytostné mezilidské interakci a rozměr 
vertikální (Bůh ↔ člověk) jako naplnění smyslu lidské existence. 

1.3.3.7. Meze a cíle socializace a zacházení ve věznici 
 U nejnebezpečnějších pachatelů stále zůstává vězení oprávněným prostředkem jejich 
izolace a ochrany společnosti jako zákonné opatření a sankce ultima ratio. 

Na základě výše uvedených úvah můžeme dovodit, že socializace jako proces, kterým 
prochází člověk po celý život, pokračuje i při zacházení s delikventy, a to jak formami 
nespojenými s odnětím svobody, tak i ve vězení. 
 Pojem „zacházení s vězni“, který je v současné české i zahraniční odborné literatuře 
používán (angl. treatment, něm. die Behandlung), v sobě zahrnuje: 

• komplex stavebně-technických opatření, která jsou nezbytná pro detenci vězněné 
osoby ve výkonu vazby i trestu odnětí svobody; 

• legislativní pravidla týkající se podmínek a forem zákonného omezení svobody; 
• zásady ochrany lidských práv vězňů 
• záruku jejich práv vězňů na práci, zdravotní péči a hygienu; 
• zásady výchovného zaměření zacházení s vězněnou osobou. 

Z výchovného hlediska se zacházením s vězni zabývá penitenciární pedagogika. 
Hlavním cílem penitenciární pedagogiky je vytváření výchovných podmínek ve vězení 

a uplatňování výchovných metod, forem a prostředků ve smyslu dosažení účelu zákona o 
výkonu vazby a zákona o výkonu trestu odnětí svobody. 

Penitenciární pedagogika se zaměřuje především na tyto praktické cíle: 
• eliminaci důsledků kriminálního a sociálního narušení osobnosti vězně; 
• preventivní opatření bránící prohloubení kriminálního narušení osobnosti 

vězně v průběhu výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody; 
• motivaci vězněné osoby k zapojení do práce a dalších prosociálních aktivit 

v průběhu pobytu ve vězení;  
• výchovu a vzdělávání vězněné osoby s cílem rozvinutí znalostí, dovedností a 

návyků, jež by jí umožnily platné začlenění do společnosti po propuštění a 
pomohly k nalezení takového životního stylu, který by vylučoval opětné 
páchání trestné činnosti. 

Ve smyslu platných zákonných předpisů tedy penitenciární pedagogika usiluje pouze o 
to, aby zacházení s vězni bylo zaměřeno podle výchovných zásad a poznatků obecné a 
speciální pedagogiky, popřípadě též dalších humanitních věd. Penitenciární pedagogika si 
neklade za cíl změnu osobnosti pachatele trestné činnosti, neboť dosažení takového cíle nelze 
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automaticky zaručit a v absolutním důsledku je lidskými prostředky nedosažitelný. Stanovení 
takového cíle by bylo vědecky nepodložené.  

Přesto však penitenciární pedagogika opírá své zaměření o agatologii a pedagogický 
optimismus, protože alespoň to je vědecky nepopiratelné a prokázané, že bez uplatnění 
pedagogických metod by se věznění stalo jen prostou nehumánní detencí a účinek trestu 
odnětí svobody by se minimalizoval, zatímco recidiva by vzrostla. 

Navzdory přísně kritickému vědeckému přístupu a skepsi je však třeba dodat, že 
penitenciární pedagogika se může pochlubit řadou úspěchů u nás i v zahraničí. 

Na skutečně vědecké úrovni se u nás penitenciární pedagogiky rozvíjí od šedesátých 
let XX. století, především zásluhou doc. PhDr. Jiřího Čepeláka, CSc., a jeho spolupracovníků 
a žáků. Ti všichni používali při zacházení s vězni pojmu „resocializace“ a „reedukace“ 
(převýchova, náprava). Od pojmu resocializace současná literatura upouští a používá pouze 
pojmu „zacházení“ (treatment), což jednak vyplývá z textů platné legislativy a jednak z faktu, 
že v prostoru věznice jsou vězněné osoby odděleny od společnosti, proto zacházení ve věznici 
může mít cíle, které směřují k budoucí resocializaci, avšak resocializace samotná může 
probíhat pouze u osoby, která se nachází na svobodě, tj. ve společnosti. V současné literatuře 
se ve vztahu k vězňům hovoří také o další socializaci. Teprve před propuštěním nastává 
příprava na reintegraci (tou je i vzdělávání) a po propuštění může být reintegrace dovršena. Po 
celou dobu od uvěznění po reintegraci však můžeme hovořit o „vytváření resocializačních 
podmínek, zacházení zaměřeném resocializačně apod.“ Resocializace obecně je hlavně vnitřní 
záležitostí osobnosti pachatele, záleží na jeho svobodné vůli a účinné transformaci pocitů 
viny, může podstatnou měrou probíhat až po propuštění z věznice, kdy se již svobodný občan 
v podmínkách právního státu sám rozhoduje o tom, zda bude aktivně postupovat při řešení 
svých životních potřeb a zájmů v souladu s platnými zákony a nebude se nadále dopouštět 
trestné činnosti. 

Resocializaci můžeme tedy zkoumat u osoby, která se vlastním přičiněním za 
eventuální asistence (v zahraniční literatuře označované jako „doprovázení“) začleňuje do 
společnosti po propuštění z výkonu trestu. O resocializaci v úzkém slova smyslu se proto dá 
hovořit nejspíše v praxi probační a mediační služby, nebo různých poradenských služeb, 
zatímco ve věznici je vhodnější pojem „zacházení“, „(další) socializace“, nebo „příprava na 
reintegraci“. 

1.3.3.8. Zacházení s odsouzenými jako model reality 
Prvním výrazným krokem, jímž započala reforma systému zacházení s vězni 

v Čechách i na Slovensku byl mezinárodní seminář v Trenčianských Teplicích (16.-18. 10. 
1990). Mezi účastníky byl spoluautor první verze Evropských vězeňských pravidel Kenneth 
Neale z Velké Británie, Helmut Gonsa z Rakouska a William Rentzmann z Dánska, který 
definoval tři základní principy zacházení s vězni (Rentzmann, 1990, s. 50): 

- normalizace; 
- otevřenost; 
- zodpovědnost. 

Na tyto principy při diskusích během semináře navázal také teoretický příspěvek 
PhDr. Františka Petra - vize životaschopného modelu výkonu trestu odnětí svobody. Tato 
vize, v deseti bodech zaznamenaná 30. října 1990 v interním periodiku tehdejší vězeňské 
služby České republiky (Bajcura, 1990, s. 2-3), byla poprvé operacionálně pojmenována jako 
„model reality“.  

Princip modelu reality při zacházení s odsouzenými je prostý: 
Výkon trestu odnětí svobody má do té míry naději na pozitivní ovlivnění osobnosti 

odsouzeného, do jaké míry  
- je modelem reality, jejíž nedílnou součástí výkon trestu odnětí svobody je; 
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- fungují ve výkonu trestu odnětí svobody tytéž základní sociálně psychologické 
mechanismy, které fungují v realitě, tj. ve společnosti.  

Jde o to, aby odsouzený odešel z výkonu trestu odnětí svobody do běžného života tak, 
jako žák autoškoly přestupuje z trenažéru do reálného automobilu. 

Represe není nejvýznamnějším zátěžovým momentem psychiky odsouzených ve 
výkonu trestu odnětí svobody; daleko závažnějším zátěžovým momentem je tlak k převzetí: 

- zodpovědnosti za práci na sobě samém, jejím průběhu a výsledcích; 
- a zodpovědnosti za průběh vlastního životního osudu v situacích, které mohou 

výchovní pracovníci věznice navodit, přičemž tyto situace budou přípravou na 
budoucí aktivní reintegraci odsouzeného do společnosti po propuštění. 

Stejně jako v přirozeném procesu socializace je zrání osobnosti provázeno postupným 
rozšiřováním kompetencí a odpovědnosti jedince za vlastní život, tak by měla pokračovat i 
cílená socializace při zacházení s vězni. Vize modelu reality je založena na tom, že v běžném 
životě (tedy i ve věznici) je každý dospělý člověk odpovědný sám za sebe, musí se sám 
postarat, aby měl nebo mohl: 

1/ najít legální pracovní uplatnění jako podmínku pro rozvoj potřeb uvedených v 
následujících bodech 2-7; 

2/ kde bydlet; 
3/ co jíst; 
4/ do čeho se oblékat; 
5/ pečovat o svou rodinu; 
6/ kulturně žít; 
7/ vzdělávat se a zvyšovat svou kvalifikaci, která zlepšuje jeho pracovní uplatnění 

nejen ve věznici (viz bod 1), ale především po propuštění. 
Kdybychom realizovali model reality jako systém zacházení s vězni v absolutní 

podobě, vypadal by život odsouzeného následovně: 
a) Odsouzený by začínal svůj výkon trestu v téměř holé cele, kde by měl pouze 

minimální hygienické vybavení.  
Model reality tedy předpokládá jako nezbytnou podmínku ubytování vězňů po 
jednom na cele, protože jedině tak může vězeňská služba zajistit bezpečnost 
jednotlivce před nebezpečím ze strany spoluvězňů a skutečně individuální 
zacházení. 

b) Holou celu s minimálním zařízením by si mohl odsouzený vybavit podle svých 
potřeb postupně teprve tehdy, až by si na pořízení dalších užitkových předmětů 
vydělal vlastní prací ve věznici. 

c) Ze své cely by mohl odsouzený vycházet podle programu zacházení: 
- do zaměstnání,  
- do vzdělávacích a edukačních aktivit rovnocenných zaměstnávání (tudíž 

poskytovaných bezplatně); 
- na vycházky podle zákona; 
- na zájmové aktivity organizované ve společných prostorách, na jejichž 

materiálních nákladech by se podílel z finančních prostředků získaných vlastní 
prací ve věznici. 

d) Vlastní prací by se také podílel na údržbě a úklidu individuálních a společných 
prostor uvnitř i vně budovy. 

e) Vlastní prací a vydělanými finančními prostředky by si zabezpečoval pro sebe 
stravování, praní oděvů a lůžkovin. 

f) Finančně by se podílel na veškerých nákladech na ubytování podle skutečné 
spotřeby (tj. vodné, stočné a elektrický proud). 
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g) Bezplatně by mohl využívat pomoci a rad pedagoga, psychologa, sociálního 
pracovníka a vychovatele. Jejich asistence by byla orientována tak, aby odsouzený 
samostatně rozvíjel vlastní kompetence a odpovědnost, a to nejen vůči věznici, ale i 
vůči své rodině a budoucímu zaměstnavateli apod. 

Základem modelu reality jsou tedy skutečné hodnoty práce, vzdělávání, sebeobsluhy a 
individuálního rozvoje, jaké mají v životě běžného člověka – viz výše zmíněný princip 
normality. Všemi prostředky by model reality v zacházení s odsouzenými bránil projevům 
prizonizace a vylučoval by pozitivní hodnocení prizonizovaného vězně.  

Tento reologický13 model existující vnější občanské společnosti (Petr, 1999, s. 75) by 
mohl být přitažlivý i pro odsouzeného. Čas strávený ve výkonu  trestu odnětí svobody je totiž 
nutno využít pro pozitivní ovlivnění osobnosti odsouzeného, jinak i on chápe, že mu jsou 
doslova promrhávána léta života. Je také nutno se definitivně rozejít s představou, že 
odstrašující moment trestu odnětí svobody je pozitivním výchovným činitelem; je-li vůbec 
jakým výchovným činitelem. 

Z hlediska ekonomického by znamenal model reality úsporu státních prostředků tam, 
kde jsou v současné době vynakládány zbytečně, nebo nespravedlivě. Je nutno se vzdát iluze, 
že všichni odsouzení jsou v pozitivním smyslu ovlivnitelní. Nejméně ovlivnitelní jsou zřejmě 
ti odsouzení, kteří navenek projevují "kladný přístup k výkonu trestu odnětí svobody", kteří 
již zaintegrovali výkon trestu odnětí svobody do svého životního stereotypu jako nedílnou 
součást a ve věznici vynikají víceméně dokonalou konformitou. Negativní prognóza se 
zvyšuje, jestliže předchozí charakteristika platí i pro rodinu odsouzeného. 

Model reality je nastaven reálně i vůči odsouzeným jako klientům. Dává totiž šance na 
nápravu těm, kteří se chtějí napravit. Nejúčinnější způsob zacházení s vězni může být založen 
na uplatnění glaserovského principu reality (reality therapy; Glaser, 2001), a to na kognitivní 
disonanci, která vzniká v psychice vězně tím, že ho vězeňský personál bezvýhradně přijímá 
jako člověk člověka a současně odmítá jeho trestnou činnost (ale i jakékoli selhání v plnění 
povinností). Tuto disonanci musí vězeň řešit prací na sobě, nechce-li obětovat snížení kvality 
vztahu s výchovným personálem i kvality své reálné materiální situace ve věznici. 

V tomto smyslu ovlivňuje model reality také systémy a struktury vnitřní diferenciace 
(Petr, 1999, s. 77), nezbytné pro motivaci odsouzených k aktivnímu podílu na programech 
zacházení v průběhu výkonu trestu odnětí svobody. 

Při komparativním studiu vězeňských systémů se ukazuje, že pojem model reality je 
pro svou operacionalitu opravdu výstižný. Moderní vězeňské systémy západní Evropy, USA a 
Kanady se zaměřují na rozvoj sebeobslužných činností a výchovu odsouzených k 
odpovědnosti a sebekontrole. Také současná struktura programů zacházení ve Vězeňské 
službě ČR tyto socializační prvky systematicky rozvíjí. Uvědomělá reflexe výše uvedených 
úvah by však mohla vést k posílení výchovného efektu stávajícího systému. 

1.3.3.9. Cíl a plán zacházení s odsouzeným 
Základním předmětem, kterým se po staletí vězeňství zabývá, je člověk. Tvor 

nesmírně dokonalý, vybavený nesmírnými možnosti rozvoje svých schopností, ale také 
selhávající, podléhající zlu, chybující a schopný se učit z vlastních chyb. Při zacházení 
s odsouzenými se v průběhu dějin penitenciárního zacházení střídaly a prolínaly tendence 
striktního, nehumánního trestání a mučení s pokusy o humánní přístupy léčení duše, 
projevovaly se extrémy nelítostné odplaty i shovívavé terapie. 

                                                 
13 Rheos – řecky „tok“; reologie se zabývá dynamikou materiálů v pohybu a vytvářením 
modelů těchto procesů. F. Petr použil pojmu reologický k podtržení dynamičnosti sociálních 
vztahů a interakcí v procesu socializace. 
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Současný přístup se opírá především o teorii učení, kognitivně-behaviorální terapii a 
realitní terapii. Respektuje přirozené potřeby člověka a ochranu společnosti. Proto vychází 
z diagnostiky odsouzeného a vytváří plán zacházení s ní, který je strukturován do několika 
kroků: 

a) je stanoven cíl zacházení 
- realisticky orientuje odsouzeného na uvědomělou reflexi příčiny jeho 

kriminálního selhávání a pojmenovává možnosti, kterými je schopen vlastní 
aktivitou dosáhnout změny, tedy eliminovat své delikventní chování; 

b) je vypracován plán činnosti v době výkonu trestu odnětí svobody 
- za účasti odsouzeného a na základě stanoveného cíle jsou definovány 

individuální aktivity, kterým se bude v čase vymezeném soudním rozsudkem 
během pobytu ve věznici věnovat; 

c) realizace plánu činnosti musí být opřena o smlouvu 
- odsouzený se svým podpisem zavazuje k plnění vybraných aktivit; 

d) odsouzený přijímá odpovědnost za své chování včetně dosažení dílčích cílů 
zaměřených ve smyslu hlavního cíle, který se týká hlavní příčiny jeho 
kriminálního selhávání; 

e) odsouzenému se vytvoří podmínky pro realizaci plánu činnosti; 
f) odsouzený plní stanovený plán a efekt jeho práce se vyhodnocuje 

- jednotlivé aktivity jsou za účasti odsouzeného hodnoceny, přičemž hlavním 
kritériem je od samého počátku jeho příprava na propuštění a reintegraci do 
společnosti; 

g) pravidelné vyhodnocení slouží odsouzenému jako zpětná vazba a motivace 
k dalším aktivitám po celou dobu pobytu ve věznici. 

Plán zacházení s odsouzeným a dílčí činnosti orientované na naplnění jeho hlavního 
cíle jsou označovány jako program zacházení, jehož složky se v průběhu pobytu odsouzeného 
ve věznici na základě cyklického vyhodnocování a řízeného dialogu s ním upravuje, vyvíjí a 
mění. 

Základní oblasti aktivit odsouzeného se člení na pět částí programu zacházení: 
1/ pracovní aktivity; 
2/ vzdělávací aktivity; 
3/ speciální výchovné aktivity; 
4/ zájmové aktivity; 
5/ oblast utváření vnějších vztahů (extramurální kontakty). 

 Při naplňování kontinuálního a individuálního přístupu k zacházení s odsouzeným má 
hlavní roli neustálé pozorování chování odsouzeného a neustálý výchovně zaměřený dialog 
s ním, na kterém se podílí celý tým specialistů, ale i všichni zaměstnanci vězeňské služby, 
kteří přicházejí do styku s vězni. Jednotící a koordinační úlohu přitom má vychovatel, do 
jehož oddělení byl odsouzený umístěn. 

Vychovatel odsouzeného nejen hodnotí, ale provází ho také svými radami a zpětnou 
vazbou po celou dobu výkonu trestu odnětí svobody. Přistupuje tedy k osobnosti odsouzeného 
z hlediska pedagogického i filosofického, protože vnímá všechny jeho projevy jako 
kontinuum. 

Vychovatel proto má šanci stát se odsouzenému významnou autoritou, může 
odsouzeného povzbudit a motivovat především pro zapojení do speciálních výchovných 
aktivit, které jsou úzce zaměřeny na příčinu kriminálního selhávání a v prosociálním smyslu 
jsou v programu zacházení nejdůležitější oblastí výchovného působení. 
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1.3.4. Racionální a iracionální složky zacházení s odsouzeným 

Člověk páchá trestnou činnost z racionálních a iracionálních důvodů. Stejně tak síly, 
které jsou schopné jej od páchání další trestné činnosti odvrátit, jsou racionální, ale také 
iracionální. Pouhým předložením rozumných důvodů, proč by se měl pachatel změnit a 
přestat páchat trestnou činnost, nelze automaticky dosáhnout cíle, čili naplnění účelu trestu. 

Kognitivně-behaviorální zacházení tímto způsobem postupuje, překládá jasné a 
rozumné argumenty, transparentní pravidla, ale pak výchovný tým už může jen čekat, jak se 
bude odsouzený chovat, zda dojde, či nedojde k změně. Co se ve vychovávaném objektu děje 
a který impulz bude nakonec příslovečnou poslední kapkou spouštějící cílenou změnu, to 
nelze předvídat, ani prokazatelně zjistit. Vždycky se jedná o individuální, skrytý proces v duši 
odsouzeného. 

Empirickými výzkumy jsou nejdůležitější oblasti působení na odsouzené zmapovány a 
na jejich základě jsou vytvářeny programy zacházení. Zúročují se přitom shromážděné 
domácí i zahraniční teoretické poznatky, osobní zkušenosti a angažovanost vězeňského 
personálu, ale praxe dospívá vždy jen k otevřené otázce. 

Otevřená otázka nás opět vrací na začátek, k filosofii, dotazování o vztahu mezi 
myšlením a bytím. Ke smyslu vědy a ohraničenosti lidského poznání. 

Filosofie je mocná tím, že nepřináší hotové odpovědi, ale učí nás vždy znovu klást 
otázky, z nichž se rodí věda.  

Filosofii předcházel iracionální obraz světa, mytologie. Již odedávna se člověk vracel 
k jejímu poselství a jako specificky lidský, z nevědomých emocí kondenzovaný náhled 
vnějšího i vnitřního smyslu jevů ji do pozornosti vědy při studiu lidské psychiky vrátil např. 
S. Freud (1991), C. G. Jung (1999) a E. Fromm (1999). Ve studiích o vině a boji 
s metafyzickou kategorií zla na dílo hlubinných psychologů navazuje z teologického hlediska 
A. Grün (2003). 

Filosofie, matka věd, vznikla při hledání opaku mytologie, při snaze namísto 
intuitivního zachytit a myšlenkově uchopit svět obrazem reálným. 

Mytologie vznikem filosofie nezanikla, působila na utváření mravního obrazu světa 
všech generací lidstva a nese své plody i dnes v dílech moderních pohádkářů nebo pohádek 
pro dospělé – žánru sci-fi. V socializace dítěte, učení zaujímání postojů k etickým hodnotám 
mají nezastupitelné místo pohádky. Jejich archetypy dobra překonávající zlo ve fantazii dítěte 
jsou bojem o budoucí zdraví duše dospělého. Umělecký obraz reálného světa s jeho mravními 
vztahy a hodnotami je důležitou součástí etické výchovy, která má proto své místo také 
v penitenciární pedagogice a včasné prevenci kriminality. Klasik české penologie F. J. Řezáč 
si toho také byl vědom a po zkušenosti z působení ve věznici věnoval ve své další životní 
etapě velkou pozornost výchově mládeže. Vytvářel seznamy vhodné literatury, zasílal do škol 
vybrané knihy a pohádky, chápal jejich smysl pro prevenci kriminality. Není proto hříchem 
proti etice vědy vracet se k mytologii jako k nevysychajícímu prameni inspirace, který může 
být výchovně uchopen při řešení dilemat dobra a zla, viny a katarze, trestu a naplnění účelu 
trestu. 

V této práci proto budeme věnovat pozornost všem důležitým racionálním a 
iracionálním složkám procesu přijetí viny a snah člověka o očištění od viny, katarzi, která by 
vedla ke změně chování viníka jako cíli penitenciárního zacházení s odsouzenými. 
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Cesta do nebe je vždy otevřena, ale málo lidí po ní jde. 

Vrata věznice jsou vždy zavřena, ale mnoho lidí se dostane dovnitř. 
čínské přísloví 

2. Historie zacházení s viníky – inspirace i varování 

Všechny živé organismy mají svůj genotyp, čili souhrn děděných vlastností druhu, a 
fenotyp, jenž je individuální realizací genetických vlastností v konkrétních podmínkách. 
Člověk, jako bytost nadaná svobodnou vůlí, je méně závislý na determinacích, jimž podléhají 
méně vyspělí živočichové. Člověk, jako tvor společenský, si také své prostředí vědomě vybírá 
a utváří – vytváří své osobní dějiny, které jsou součástí dějin lidstva. Historia, magistra vitae, 
je proto důležitým pramenem poznání „homo criminalis“, ale také pramenem pro zkoumání 
metod, které lidé v minulosti používali při zacházení se zločinci.  

V následujícím textu se pokusíme vybrat z historie některé zkušenosti z této oblasti 
lidské činnosti a při výběru budeme postupovat tak, abychom se soustředili na fakta zajímavá 
pro psychologii, pedagogiku, penologii a zvláště penitenciární pedagogiku. Budeme hledat 
doklady o výchovných formách, jež měly člověka přivést k pochopení viny a snaze o její 
odčinění, nebo očištění od ní, neboť účinná lítost (penitencia) je smyslem trestu.  

Význam slov trest, vina, svědomí, lítost, nebo náprava byla v dávné i nedávné historii 
lidstva chápána různě, na jejich výklad měly vliv společenské podmínky a různé formy moci. 
Proto se výklad těchto pojmů a penologických souvislostí neobejde bez popisu dobového 
kontextu, který se budeme snažit v textu minimalizovat, protože nám nepůjde o historii 
umění, nebo náboženství, ale o historii hledání účinných metod trestu. V tomto směru nám 
historie nenabízí přímou stezku prosluněnou lidskostí, naopak – nahlížíme do složitého 
labyrintu, v němž na jedné straně spatřujeme stále komplikovanější lidskou duši a na druhé 
straně moc, která svou silou někdy lidskou duši uplatňovanými tresty dusí a nepozvedá ho 
vždy k cílům spravedlnosti, lásky a svobody. Přesto návštěva tohoto bludiště může přinést 
pedagogice a dalším vědám dotýkajícím se psychiky zločince množství inspirací, ale také 
varování. Člověk zůstává v jádru stále stejný, proto i pradávné inspirace mohou přispět při 
hledání účinných metod zacházení s viníky v současné praxi.. 

U faktorů ovlivňujících účinnost trestu nelze mechanisticky přesně určit optimální 
hodnoty, kdy trest bude fungovat, nebylo by to vědecké. Člověk není automobil a jeho 
svědomí není spalovací motor, proto například odolává ranám biče, ale někdy ho rozpláče 
pohled na něžný kvítek sedmikrásky. 

Kde věda spekuluje o účinku, například u trestu smrti, tam politická moc, pokaždé za 
jásotu davu, jednou prohlašuje popravu za zákon, podruhé tentýž zákon ruší, aby ho jindy 
mohla opět za stejného jásotu obnovit. Vědci doporučují, zdůvodňují, zákonodárci rozhodují. 
K takovým vědecky neurčitelným limitům patří např. věková hranice trestní odpovědnosti, 
konkrétní délky trestů odnětí svobody za konkrétní trestné činy, kolektivní, anebo 
individuální ubytování vězňů a velikost cely pro jednoho člověka. Nepopiratelným limitem 
dnes už podle politické vůle vlád většiny zemí světa je, že by vězeň měl dostat najíst. A 
vědecky i politicky je nepopiratelné, že každý zdravý vězeň musí pracovat. 

V ostatních záležitostech už není nikdy tak jasno a historie, učitelka života, nás 
poučuje i o účelných limitech pro vytváření účinného a spravedlivého vězeňského systému, o 
schůdných, schůdnějších a slepých cestách, které by vedly k poznání viny, prevenci páchání 
dalších trestných činů a formách podpory zájmu delikventů o reintegraci do společnosti. 
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2.1. Socializace a trestání v pravěku 

2.1.1. Láska, výchova, agresivita, moc a tresty od pravěku ovlivňují naše životy 
Trestání je staré jako lidstvo samo. Od počátku bylo součástí komunikace a výchovy. 

Již u kolektivně žijících savců, především primátů, k nimž patřili i biologičtí předkové 
člověka, lze pozorovat prvky výchovy mláďat, mezi které patří varovné zvuky a tělesné 
tresty, při nichž starší a silnější jedinci používají fyzické převahy pro limitování chování 
dorůstající generace. 

Již před vznikem civilizace se tak vedle trestu jako nerozlučná dvojice objevují láska a 
agresivita, projevující se např. v lásce rodiče, který trestá mládě, aby ho uchránil před 
nebezpečím, kterému dosud nerozumí, anebo v lásce matky, která při ochraně mláděte zaútočí 
i na silnějšího útočníka. 

Rodina ve smyslu instituce vznikla na počátku dějin lidstva jako ochranné 
společenství, které chrání jedince před vnějším nebezpečím. Historicky pak byla rodina i 
místem vzdělávání, kde dítě získávalo vědomosti, dovednosti a návyky. Rodina je 
nejdůležitějším převodním mechanismem v předávání hodnot z generace na generaci. Rodina 
je pro dítě, ale i pro dospělé členy, institucí ochrany v nebezpečí, nemoci nebo konfliktních 
situacích. Je také „institucí sociální kontroly, trestu a odměny.“  (Klapilová, s. 27-28) 

Rodina je primární sociální skupina, nejvýznamnější součást společenské 
mikrostruktury, která má rozhodující vliv na utváření bezprostředních vztahů jedince a 
společnosti. Obecně lze říci, že rodina je společenství, které se uskutečňuje na společném 
biologickém, ekonomickém a kulturním základě ve vlastním materiálním a duchovním 
prostředí (Kraus, s. 134). 

Rodina je založena na vztahu muže a ženy, na vztahu rodičů a dětí a na plnění rolí 
vyplývajících ze společenských norem. Rodina je zapojena do širokého společenského 
systému, k němuž patří příbuzenstvo, přátelé, sousedé, škola a další, kteří rodinu obklopují, 
jsou s ní ve styku a nějakým způsobem ji ovlivňují. 

V kolektivním životě rodiny, skupiny nebo smečky limitují tresty chování jednotlivců 
tak, aby dodržování pravidel soužití většího počtu příslušníků jednoho druhu prospívalo 
celému společenství v konfrontaci se všemi nebezpečími, která číhají v okolní přírodě. 
Studiem celkového souboru vzorců chování organizmů v přirozených podmínkách, se 
zvláštním zaměřením na to, jak tyto vzorce chování umožňují živočichům přizpůsobit se 
specifickým změnám prostředí se zabývá etologie (Veselovský, 2005), zvláště etologie 
sociální (Hartl, Hartlová, 2000, s. 145). Dorozumívání, orientaci, péči o potomstvo a další 
projevy studuje etologie speciální. Biologicky předprogramované způsoby chování, týkající 
se vzájemných vztahů mezi lidmi ve skupině, generačních a pohlavních zvyklostí a rituálů 
zkoumá etologie humánní. Vzájemné chování zvířat i lidí je provázeno většími či menšími 
projevy agrese. 

Vnitrodruhová agrese je dosti rozšířená, neboť plní důležité funkce regulace sociálního 
chování, jako je ochrana teritoria a rodiny či výběr sexuálních partnerů. Zejména u savců však 
vznikly četné mechanismy, které agresi brzdí, oslabují nebo i zastavují (Lorenz, 2003). 
Přirozená agresivita ve vzájemném chování živočichů stejného druhu tedy málokdy vede 
k usmrcení, což obdobně platilo jistě i pro počáteční vývoj biologických předků člověka. 

Zákony divočiny jsou tedy v jistém smyslu „humánnější“ než chování rodu homo 
sapiens od prvních okamžiků vznikající lidské civilizace a kultury. Dokazují to nálezy zbraní, 
které nebyly používány jen na lov zvěře, nálezy kostí prehistorických lidí se stopami zranění a 
zabití způsobených nástroji jiných prehistorických lidí. S postupnou kmenovou a 
společenskou diferenciací přibývalo ozbrojených sporů, tehdy bylo především úlohou mužů 
chránit území, na kterém přechodně nebo později trvale sídlilo některé společenství lidí. 
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Členové společenství se museli dohodnout na společném postupu a řízení práce i boje na 
ochranu majetku nebo území, přijali své místo v hierarchii.  

Již nestál jedinec proti jedinci, ale na svou obranu dalo společenství vzniknout 
novému abstraktnímu prvku, který má sílu ovládnout jiné osoby, ale přitom svou existencí 
ovládá i své nositele – moc. Bez mocenského uspořádání se neobejde žádné společenství lidí. 
Moc je má v sobě potenci tvořit struktury, přináší lidem trvalý užitek i věčné napětí. 

Když se M. Foucalt zabýval „archeologií vědění“, věnoval velkou pozornost právě 
formám a projevům existence moci. Ve svém klasickém díle o zrození vězení (Foucault, 
2000) však začal shromažďovat doklady o vývoji „epistémé“, tj. myšlenkových struktur 
různých historických období, až teprve počínaje obdobím středověku. Chceme-li více 
pochopit výkon vazby a trestu odnětí svobody vcelku, má smysl sledovat moc již od jejích 
prvních projevů v pravěku. Vězení je historickým jevem, který někdy vzniká a někdy může 
zaniknout, najde-li moc za vězení alternativu. V historii lidské civilizace možná vězení jako 
forma trestu zanikne, avšak po celou dobu její existence nemůže zaniknout moc a její projevy. 

Moc je prospěšná pro ochranu společenství, ale projevuje se ze své přirozenosti také 
expanzivně. Ve válkách o území se objevují první váleční zajatci v poutech, o jejichž osudu 
vítězný kmen rozhodoval později a zajatci se tak stali prvními vězni. Omezení osobní 
svobody pomocí pout dokládá asi 10 000 let starý obraz vyrytý na zdi jeskyně v Addauře na 
Sicílii, který představuje několik lidských postav, stojících kolem ležícího člověka, svázaného 
tak, aby se škrtil, kdyby se pokusil napřímit (Lyons, 2003, s. 7). Přestože nevíme, zda 
mezolitická rytina (Obrazová příloha č. 1) zobrazuje válečného zajatce14 nebo trestaného 
pachatele zločinu, který se provinil proti zákonům kmene, stále je považována za 
pravděpodobně nejstarší záznam o věznění lidí a důkaz, že trest existuje stejně dlouho jako 
lidská společnost (Bovio-Marconi, 1954). 

V pravěku se tedy kromě výchovného trestu, uštědřovaného rodiči nebo pěstouny 
mláděti, objevil trest ukládaný na základě zvyklostí společenství, čili zvykového práva. 
Archeologie nám nemůže přinést hmotné důkazy o nejstarším věznění lidí, protože kožená 
pouta se brzo rozpadla a další prostředky, které sloužily k pravěkému výkonu vazby, dnes 
můžeme jen obtížně identifikovat. Přesto i na základě dostupných artefaktů lze konstatovat, že 
výkon vazby a budovy (např. jeskyně) využívané pro tento účel v době kamenné existovaly. 
Výkon vazby již v počátcích lidské civilizace sloužil jako jeden z nástrojů moci. 

2.1.2. Homo sapiens sapiens se od pravěku téměř nezměnil 
Již v kvartéru (antropozoiku) se na konci pleistocénu ze svých biologických 

předchůdců vyvinul člověk současného typu, který na počátku holocénu cca před 11,5 tisíci 
let začal zakládat první civilizace. Moderní člověk není jiný po stránce biologické i psychické.  

V současné době člověk výrazně změnil své životní podmínky, užívá moderní 
techniku nesrovnatelnou s primitivními počátky paleolitických kultur, ale zůstává ve své 
podstatě stejný. Během relativně krátkého období své existence pouhých několika tisíc let ve 
starověku, středověku i v období nebývalého civilizačního rozvoje, který začal průmyslovou 
revolucí na konci 18. století, nelze na tělesné i duševní stránce člověka nalézt viditelné stopy 
pokračující evoluce. Civilizační vymoženosti omezily fyzickou námahu, ale zatěžují člověka 
jednostranně, nebo snižují možnost přirozeného pohybu, jenž prospívá zdraví i duši, a toto 
omezení přináší civilizační choroby postihující svaly a kostru, způsobuje nejen problémy 
ortopedické a kardiovaskulární, ale působí i na psychiku (stres, deprese, potlačovaná 
agresivita atd.). Celostní medicína nabízí řešení, která respektují biologický základ člověka 

                                                 
14 Např. Henri Breuil (1877 – 1961) v této scéně viděl tanec s maskami a iniciační obřad, jiní 
autoři při interpretaci hledají sexuální významy.  



 46 

jako živočišného druhu a rehabilitační metody směřují vlastně zpět, k obnově pohybu a 
zatížení, na které je člověk geneticky vybaven. 

Psychologie se zpočátku vyhýbala přiznání, že člověk se od pravěku příliš nezměnil, 
neboť to neznělo příliš lichotivě. Studium chování člověka však nemůže zavírat oči před 
nepopiratelnými skutečnostmi. Etologické inspirace nyní neupadají k zjednodušeným 
schématům výzkumu chování živočichů mimo jejich přirozené prostředí, jak to bývalo 
v klasických laboratorních podmínkách ve Skinnerově kleci. V současné vědě se stírají 
hranice mezi etologií a sociobiologií (či behaviorální ekologií, etoekologií nebo ekologií 
chování). Psychologie však zůstává vědou o člověku. O jeho chování a psychických 
adaptacích „nám toho více řeknou studie současných lovecko-sběračských společností spolu 
s analýzou adaptivních problémů, jimž lidé čelili během dvou milionů let v pleistocénu, než 
chování potkanů a psů v laboratoři“ (Grim, 2001, s. 231). Přestože řada psychologů 
nesouhlasí se některými tezemi evoluční psychologie, neboť „lidské chování je velmi pružné 
a nelze je odvozovat od strohé, jednostranné závislosti na genetickém dědictví“  (Geist, 2000, 
s. 217), je třeba poznatkům etologie věnovat větší pozornost, a to zvláště při studiu 
zátěžových a mezních situací, do nichž se člověk i v moderní době dostává a jeho reakce se 
často opírají jen o přirozenou dědičnou výbavu.  

Mezi extrémní zátěžové situace způsobené omezením přirozeného pohybu patří 
v životě současného člověka pobyt ve vězení. Nejen vlivem drog, psychických onemocnění, 
ale i zátěžových situací způsobených nepříznivým sociálním prostředím, z něhož po dlouhou 
dobu nemá jedinec přirozenou možnost úniku, dochází k momentálním i dlouhodobějším 
regresivním projevům, kdy se osobnost vrací k pradávným fylogenetickým základům 
odpovídajícím dokonce předlidským formám chování. Již ve společenství opic jsou 
popisovány sociální struktury tvořené vůdčími typy samců, jimž přisluhují dva o stupínek v 
hierarchii nižší samci, z nichž prvý svou fyzickou silou oddaně vykonává špinavou práci za 
svého vůdce a druhý zase vyniká dovedností získávat si taktizováním na svou stranu vůdce i 
jeho potenciální protivníky. Obdobné schéma lze paradoxně rozpoznat i v základech 
sociálních vztahů popisovaných ve věznicích 21. století. 

2.1.3. Magický význam trestu 
 O formách trestů v pravěku lze jen spekulovat na základě raných písemných záznamů 
o vznikajících trestních systémech starověku, naše představy mohou také vycházet z 
antropologických a etnografických zkoumání chování lidských společenství, které i 
v současnosti žijí na úrovni doby kamenné.  

Pro trestní reakce na porušení zvykového práva v rodových a kmenových 
společnostech mají velký význam kultické zásady polyteistických, např. totemistických 
náboženství, v nichž hraje významnou roli úsilí o zachování souladu chování lidí 
s animistickými představami o harmonii přírodních principů. Společné zájmy rodu nebo 
kmene jsou chráněny nepřekročitelnými příkazy – tabu, jejichž přestoupení je v rámci 
magické logiky hodnoceno jako ohrožení řádu přírody (Freud, 1997). Podle antropologa B. 
Malinowského „magický rituál vzniká z úzkostné tenze, kterou umožňuje odreagovat… má 
zajistit úspěch, o jehož dosažení se pochybuje.“(Soukup, s. 124) Magie je vývojově starší než 
náboženství a na rozdíl od náboženství nenaléhá na vyšší moc prosbami, spíše se jí pokouší 
vnutit vůli toho, kdo magický úkon provádí. Podle J.G.: Frazera si magicky uvažující člověk 
počíná obdobně jako vědec - hledá, na jakém principu fungují zákonitosti přírody. Základním 
principem je víra v tzv. „sympatetii“, skrytý vnitřní soulad, který panuje mezi určitými jevy, 
věcmi nebo ději, na jehož základě se mohou či dokonce musí navzájem ovlivňovat. (Frazer, 
s.18-48) 

Zločin je v pravěku především chápán jako nebezpečí přivolání hněvu duchů, či 
později antropomorfizovaných božstev, a to nejen vůči pachateli, ale i vůči celému lidskému 
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společenství, jež by ponechalo provinění bez trestu. Trest je proto magickým úsilím o 
usmíření božstva a obnovení původní harmonie mezi lidmi a jejich živoucím (animisticky 
vnímaným) přírodním prostředím. Přestoupení tabu jednotlivcem vyvolává panický strach 
z ohrožení života všech ostatních členů pravěkého společenství, které vnímá zachování 
kultické čistoty jako podmínku sine qua non pro své bytí a nebytí uprostřed mocné přírody, 
z níž vystupují stejně síly životodárné jako síly smrtící. 

2.1.4. Vznik moci jako nástroje i fenoménu samého o sobě 
Rozhodnutí o trestu, který by postačil podle magických praktik k záchraně 

společenství, je tedy společnou odpovědností všech jeho členů delegovanou podle zvyklostí 
na radu starších, kteří při výkonu své pravomoci navazují na dlouholeté zkušenosti vlastní a 
na zkušenosti uchovávané kmenovou mytologií. Náčelník a šaman jsou jen výkonnými 
orgány magické kolektivní sebeobrany kmene před neúprosnou logikou číhajícího nebezpečí, 
které se otevírá porušením tušených souvislostí o fungování animisticky vnímaných 
nevypočitatelných a mocných přírodních sil. Moc přírody se tak transformuje do stejně 
neúprosného prosazování moci, jíž udržuje malé společenství v předepsaných mezích chování 
všech svých členů. Poprvé tak vystupuje na scénu moc jako samostatný fenomén, který 
v kultuře člověka začíná žít svým vlastním životem. 

2.1.5. Socializační proces, postupné rozšiřování odpovědnosti, iniciace a edukace 
Existence moci se zakládá jak jejím přijetím, tak i uplatňováním. Noví členové 

společenství založeného na dělbě moci se již do mocenských vztahů rodí, a proto jsou 
k respektování moci vychováváni. Součástí socializace je tedy zprvu vztah k matce, otci, 
členům rodiny a již ve velmi časném dětství také vztah k širšímu společenství a autoritám. 
Vrcholem socializačního procesu v pravěku byly iniciační obřady, v nichž nový člen osvědčil 
své ztotožnění se zájmy společenství, obdržel základní práva a přijal podíl odpovědnosti jako 
dospělý člen rodu nebo kmene. 

V kulturách lovců a sběračů i v počátcích období pastevectví a zemědělství byl cíl 
socializace velmi konkrétní, socializovaný jedinec měl osvědčit schopnost zabezpečit obživu 
sobě i své rodině a podílet se na ochraně společenství, jež mu zajišťovalo dělbou práce a 
vzájemnou pomocí místo k přežití. O prostor pro svou obživu a přežití muselo lidské 
společenství bojovat s přírodou a nepřáteli.  

Obava před reálným vnějším nebezpečím (divá zvěř, přírodní síly, nepřátelé) byla 
adrenalinovou záležitostí (k přirozené výbavě člověka patří, že právě v pubertě adrenalinové 
zážitky potřebuje), osobní prožitek dobrodružství nebyl samoúčelný, nevedl jen 
k individuálnímu uspokojení, ale vedl k socializaci, tedy dosažení uvědomělé ukázněnosti. 

Jednotlivec musel v průběhu socializace dojít k poznání, že získat si autoritu nelze 
křikem a fyzickou převahou, ale odpovědností za zájem společenství. Ne primitivní silou, ale 
ukázněností vyplývající z cvičení. Vzdělávání, jehož těžištěm byla pracovní a vojenská 
příprava, směřovalo k uvědomělé spolupráci s ostatními členy společenství. 

Náročné iniciační procesy mladých mužů i žen nebyly proto kratochvilným 
adrenalinovým sportem, ale až na práh prolití krve jdoucím zážitkovým výcvikem potřebným 
k tomu, aby dospělý byl připraven postavit se tváří v tvář tvrdé realitě tehdejšího života. 
Pokud obstál, s novým jménem přijatým při iniciaci získal i vážnost a přijímal odpovědnost. 
Obojí, čili právo i povinnost, považoval za součást své cti a seberealizace. 

Dítě bylo vychováváno, dokud bylo dítětem. Trestní odpovědnost získával jednotlivec 
nikoli na základě dosažení formálně stanoveného věku, ale přesně v té chvíli, kdy byl fyzicky 
schopen porušit tabu (incest, krádež, ublížení na zdraví, vražda apod.), namísto od rodičů již 
přicházela sankce od společenství prostřednictvím zvykového práva a mocenských orgánů. 
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Dovršil-li jedinec oficiálně svou socializaci a poté se provinil, popřel tím více nebo 
méně vlastní hodnotu, kterou při iniciaci získal. Při iniciaci však také přijal závazek 
podstoupit v případě provinění trest ve formě edukace, vyhnanství nebo ztráty života. 

V případě edukace dospělých pak vyvstává již v pravěku zřejmý fakt, že edukovaný 
jedinec ztrácí načas svá práva, čímž se jeho postavení formálně podobá dítěti, nad nímž však 
již nevykonává trestní pravomoc rodič, ale mocenský orgán společnosti. Na rozdíl od dítěte, 
kdy hovoříme o výchově, kterou má na starosti rodina, u dospělého již musíme hovořit o 
edukaci, kterou provádí společnost a její instituce. 

2.1.6. Autority na pomezí matriarchátu a patriarchátu 
Z některých společenství, žijících na úrovni matriarchátu, existují svědectví o velkém 

významu žen-matek. Zvláštní společenskou funkci však tehdy měly hlavně staré ženy, které 
ovlivňovaly život několika generací svých potomků. Úloha starých žen spočívala v podílu na 
uchovávání mravních základů života. Matriarchát ve vzorech vztahů v neolitu většinou 
ustoupil do pozadí jen vnějšími formálními projevy, ale náhradou za to ženský element získal 
výraznější oporu v mytologii a jeho vliv a význam nikdy nezanikl. I v současnosti se zánikem 
tradiční rodiny nabývá žena-matka znovu nejen na psychologickém, ale i formálním 
významu. Vlivem obecného úpadku úcty ke stáří však dnes chybí formální vyvýšení autority 
stařen, jaké v bylo matriarchátu společenskou realitou. 

S rozvojem zemědělství a řemesel rostlo bohatství lidských společenství, které 
vyžadovalo vojenskou ochranu, proto se prosazoval patriarchát s formálními autoritami 
náčelníka, kněze, a členů rady kmene. Neformální vliv si uchovávala autorita starců – žen i 
mužů. 

Autorita náčelníka se opírala o kombinaci jeho fyzické síly, zkušeností z bojové 
taktiky a správy vzájemných vztahů občanů. Jako vojevůdce potřeboval silný hlas, jako 
starosta a soudce i velké rozumové schopnosti, moudrost, odpovědnost a důvěru společenství 
v jeho spravedlnost. Funkce náčelníka v sobě zahrnovala povinnosti správní, soudní, vojenské 
i náboženské, pro něž vznikala s rozvojem kultu funkce kněžská.  

Kněz (šaman) byl zároveň lékařem, učitelem i psychologem, uchovával znalosti 
technologií a mýtotvorně dějinné zkušenosti.  

Náčelník a kněz se v zájmu svém i v zájmu společenství museli vzájemně respektovat 
a podporovat. Činnost náčelníka i kněze byla pod neustálou společenskou kontrolou nejen 
členů kmenové rady, ale i starců a bez výhrady také všech členů kmene. 

Všechny výše uvedené autority se podílely nejen na stanovení cílů a pravidel výchovy 
dětí, ale jejich vliv se podílel na konstituování institucí, jejichž úlohou bylo trestání dospělých 
formou edukace, exkluze nebo trestu smrti. 

2.1.7. Láska jako základ společenské smlouvy a úloha mocenských orgánů 
Na základě neformálních mezilidských vztahů (zpočátku zřetelně jen rodinných) a 

psychosomatických kvalit jednotlivců vznikla formální funkce náčelníka a dalších 
mocenských orgánů jako reakce na ochranu a další potřeby společenství. Vzájemná pomoc a 
láska členů rodinného i širšího společenství byla základem rodících se společenských vztahů. 
V době, kdy se formálním ustanovením náčelníka počíná společnost formálně strukturovat, 
byl charakter vzájemných vztahů dospělých členů malého společenství vysoce demokratický, 
protože se primárně opíral o pokrevní příbuzenství. Náčelník zpočátku hájil zájmy všech 
členů společenství jako otec velké rodiny, nikoli jejich pán. 

Teprve s růstem počtu členů a ovládaného území se rodinný původ společenské 
smlouvy postupně vytrácí a stále více se strukturuje počínající formální hierarchie. Navzdory 
vlivným demokratickým prvkům náčelník přestával být otcem a stával stále více pánem členů 
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společenství, kteří jeho nadvládu dobrovolně přijali. Původní otcovský charakter pozice 
náčelníka augmentoval a stal se autoritou institucionální. 
 V pravěké společnosti byl velmi transparentní vznik právních zvyklostí podle principů 
přirozeného práva, kdy normou normans je fyseí, čili přirozený společný zájem vymezené 
skupiny lidí, tzv. obecné blaho. Teprve v pozdějších fázích vývoje lidské civilizace se 
původní transparentnost a demokratické prvky vytrácely, stejně jako bylo původní uspořádání 
společenských vztahů na principech vzájemné lásky a úcty zakrýváno sílícími mocenskými 
zájmy. Avšak ještě v kmenových radách doložených v nejstarších dějinách slovanských 
národů a označovaných slovem „mir“, se scházely představitelé společenství v kruzích, které 
symbolizovaly rovnocenné postavení všech členů rady. V tomto kruhu bylo nalézáno 
pokojnou (mírovou) cestou společné stanovisko vyhovující všem lidem daného území. 
Praslovanské slovo mir mělo tedy několik významů, a to především:  

1/ mir – pokoj, opak napětí uvnitř duše jednotlivce nebo rozmíšek ve společenství, opak 
války mezi různými skupinami lidí, tj. smlouva o vzájemné podpoře, 

2/ mir – kmenová rada; lidé, kteří se sešli v kruhu,  
3/ mir – společný názor na vnitřní i zahraniční politické záležitosti,  
4/ mir – svět, či spíše část světa jako životní prostor, který společenství ovládalo. 

  
 Principy přirozeného práva vyjadřuje následující schéma: 
 

 
 

Mír jako základ společenského uspořádání v mýtickém zlatém věku lidstva, či model 
harmonie vztahů mezi bohy, přírodou a lidmi zmiňuje v 7. stol. př. n. l. ve svém díle Práce a 
dny nejstarší prokazatelně existující řecký spisovatel Hesiodos (Wülfing, 1988). V historii a 
mytologii mnoha národů světa hraje pojem mír obdobnou roli jako u starých Slovanů – je 
synonymem společenské smlouvy. Indogermánský základ slova priti-h (radost, osvobození) a 
prai- (chránit, milovat) je základem germánského Frieden, latinský základ pax a z něho 
odvozené anglické peace souvisí také s významem pangere uzavřít smlouvu, konsensus, který 
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se podle P. Anselma Grüna (2006) uskutečňuje současně na třech úrovních – rodinné, státní a 
božské.15 Obdobný význam má také řecké slovo eirene (eιρήνη) - mír, stav trvalého řádu, 
hojnosti a pokoje. V Panteonu je Eirene dcerou Dia a Themis, bohyně světového řádu a 
zákonného pořádku, je jednou ze tří hór, které měly na starosti tři řecká roční období: Eirene 
(jaro, mír), Eunomia (léto, zákonnost), Díké (podzim, spravedlnost) – o souvislosti ročních 
období a konstituování právního řádu u neolitických zemědělců se zmíníme později. Mír jako 
synonymum pro účelný řád zaznívá i v hebrejském základu slova šalom  מ(  kde má také ,( של3
význam neporušenost, blaho, štěstí, smíření, pravda a harmonie. Stejný semitský základ slova 
slm je obsažen i ve slově islám, kde mimo jiné znamená mír, poslušnost a čistotu ve vztahu 
k lidem a Bohu. Odraz pradávné společenské reality zachovaný v jazycích národů různých 
částí světa připomíná vznik společenské smlouvy jako základu přirozeného práva již v době 
před vznikem písma, čili v pravěku. 

Zachovávání společenského řádu, míru, blaha všech občanů a obrana spravedlnosti je 
tedy od počátku lidské civilizace úlohou mocenských orgánů, které ukládají tresty. 

2.1.8. Počátky trestání – exkluze, magická ochrana a iracionální tresty 
Počátky práva a trestání sahají již do období před vznikem písma. Tresty v pravěku 

byly ukládány na základě zvykového práva, které souviselo s magickými představami a 
mytologií daného společenství.  

Při trestání se dospělý opět dostal do role podobné dítěti. Již se nejednalo o výchovu 
směřující k socializaci, ale o další edukaci dospělého, jehož socializace již byla formálně 
dovršena. Viník se svým činem vzepřel cílům dosavadní socializace a společnost musela 
reagovat. Negativní zpětná vazba na viníkovo chování se diferencuje z hlediska 
pedagogického a psychologického.  

Nejmírnější reakcí známou z párové i skupinové komunikace je projev nesouhlasu 
spojený s pohrůžkou odnětí přátelského vztahu a lidské blízkosti, který funguje také jako trest 
a forma autoritativního nesmlouvavého vyžadování poslušnosti. Při trestání se odmítavé 
projevy dále stupňují, nabývají různých forem a intenzity, přičemž jejich společnou vlastností 
je exkluze. Diferenciace pravěkých trestů končí nejvyšším stupněm exkluze – trestem smrti, 
jenž je i v současnosti v některých zemích trestem ultima ratio. 

Podle principu stupňování exkluze lze obecně v činnosti orgánů moci již v pravěku 
rozlišovat trestání v následujících pěti kategoriích: 

2.1.8.1. Trest jako rituál a katarze – pokuty, oběti a fyzické tresty 
Méně závažné prohřešky, kdy nedošlo k porušení tabu, řešily mocenské autority 

(náčelníci) zdánlivě primitivními výchovnými prostředky, pokutami a tělesnými tresty. Jejich 
ukládání a rituály s tím spojené však rozhodně nebyly primitivní. Měly v dobovém kontextu 
vysoký výchovný účinek. 

Pokuty neměly jen význam, který dnes vyjadřujeme finanční hodnotou, ale sloužily 
jako nástroj magické očisty. Kouř vznikající spalováním obětovaných plodin nebo zvířat, 
popřípadě také krev obětního zvířete měly smýt stopu hříchu, vyrovnat vinu a obnovit vztah 
mezi člověkem a božstvem. Obřad obětování, stoupající kouř, slova pronášená při oběti, to 
vše působilo na psychiku trestané osoby ve smyslu jejího pokání. 

Tělesné tresty za menší provinění nemusely vést k porušení fyzické integrity pachatele 
– potrestaný nebyl zraněn, ale na vlastní kůži pocítil sankci.  

Při edukaci dospělých se již v pravěku otevřel dvojí problém, který soudnictví a 
vězeňství jako důležitá sociální služba musí řešit i v současnosti:  

                                                 
15 Mottem mezinárodního mírového kongresu v Bad Soden 5. 11. 2006 byla věta: „Vnitřní mír je přirozeným 
právem všech lidí a cílem všech náboženství světa.“ 
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a) otázka vnitřního přijetí trestu potrestaným  
- trest nesmí ohrozit reintegraci potrestaného do společnosti,  
b) otázka zachování důstojnosti potrestaného i při výkonu trestu 
- trest nesmí zavírat potrestanému cestu k opětnému získání práv a cti dospělého člena 
společenství, nesmí vést ke ztrátě identifikace viníka s právními zvyklostmi dané 
sociální entity a brát mu motivaci k jejich dodržování v budoucnosti, ale musí být 
příležitostí k odčinění viny. 
Vznikající mocenské orgány již v pravěku reflektovaly tato psychologická úskalí 

ukládání trestu a řešily je vytvářením předepsaných postupů trestu, tj. ritualizovanými 
formami, které respektovaly důstojnost potrestaného a bránily stejně nedůstojným 
svévolnostem trestajících. Trestání lehčích deliktů často za přítomnosti všech členů 
společenství, kteří výkonu trestu přihlíželi, bylo formou katarze (očištění) jednotlivce, který 
se provinil, i celého společenství od magického nebezpečí porušení řádu. 

Ukládání fyzických trestů, nedůstojné práce a pokut tedy plnilo funkci odplatnou, 
vyrovnávací a preventivní. 

2.1.8.2. Tři stupně sociální exkluze 
Závažná provinění proti zvykovému právu nemohla být řešena jako pouhý výchovný 

zásah. Trest v těchto případech měl charakter magické ochrany. Porušení tabu vyžadovalo 
rozsudek vynesený na základě kolektivního rozhodnutí dospělých členů kmene. Rozsudek na 
základě magických představ směřoval k očištění pachatele i celého společenství od 
negativního vlivu porušení tabu. Ukládání trestu se opíralo o mytologické představy, tradice a 
kolektivní mínění o tom, jak velká sankce by mohla postačit k usmíření magických sil 
rozhněvaných porušením tabu. Nepotrestaná vina jednotlivce by ohrožovala celé společenství. 
Tresty za porušení tabu proto nebyly primárně hlavním smyslem edukace dospělého, ačkoli 
jejich provádění mělo preventivní výchovný význam ve smyslu odstrašení ostatních členů 
společenství před pácháním zločinu, odstrašující totiž primárně nebyla krutost trestu, ale 
panický strach z magických důsledků porušení řádu přírody. 

Tresty, jejichž základem je především exkluze a nejsou spojeny s trestem smrti, 
můžeme členit do tří stupňů: 

 
a) Stigmatizace - ztráta práv člena společenství 
Po fyzickém trestu následovalo viditelné nebo slovní ocejchování, doživotní 

stigmatizace potrestaného. Jako trvale poznamenaný pak mohl dožít na okraji společenství a 
pozbyl dočasně nebo trvale práv, která přirozeně náležela všem dospělým osobám. 

 
b) Dočasné vydání na pospas živlům 
V méně závažných případech rozsudek přinesl pachateli povinnost vykonat životu 

nebezpečné úkony, jejichž úspěšné splnění (přežití) si společenství vykládalo jako potvrzení o 
dostatečnosti uloženého trestu a obnovení harmonického vztahu s magickými silami. Tato 
souvislost, která byla v magickém myšlení logická, zdůvodňovala provádění tortury a ordálů. 
Výsledek byl ve šťastnějším případě chápán tak, že božstvo ponechalo potrestaného naživu a 
harmonie byla obnovena (Ohlas na tento přístup vydání provinilce do vůle Boží je doložen i 
v Bibli: „Trestal mne přísně Hospodin, ale smrti mne nevydal.“ - Ž 118,18).  

 
c) Doživotní exkluze 
Závažná porušení tabu vedla zpravidla k vyobcování (vyhnanství) pachatele 

způsobem, kterým společenství usilovalo o zažehnání obavy z hněvu magických sil a očištění 
od viny spáchané jednotlivcem. Potrestaný ztratil své jméno získané při iniciaci i příslušnost 
ke své rodině a kmenu.  



 52 

Představa doživotní exkluze jako trestu je v lidské mysli živá od pravěku do 
současnosti, a to nejen u primitivních kultur, které stále žijí na úrovni doby kamenné.  

Podle Bible byli vyhnanci již první lidé Adam a Eva, kteří ztratili harmonický vztah 
k Bohu (Gn 3, 23), k vyhnanství odsoudil Hospodin i prvního vraha – Kaina (Gn 4,11-12).  

Ch. Darwin (1809-1882) autor slavné práce On the Origin of Species by Means of 
Natural Selection, or, the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life (O vzniku 
druhů přírodním výběrem, 1859), se v knize The Descent of Man, and Selection in Relation to 
Sex (Původ člověka a pohlavní výběr, 1871) zmiňuje, že v Ohňové zemi nalezl osaměle 
žijícího zcela nahého vyhnance, který se provinil proti zákonům svého malého kmene 
(Darwin, 2006). 

I v 21. století lidé často vyjadřují názory na trest pro zločince, které odpovídají výše 
popsanému pravěkému magickému myšlení. Ilustrací může být např. vyjádření babičky 
zavražděného pětiletého Jana R., která 3. 1. 2008 do kamery České televize řekla o své dceři: 
„Zabila dítě. Už to není má dcera. Nemám dceru.“ 

2.1.8.3. Symetrické vyvážení spáchané viny (talio) a rituální traumatizace 
Za závažná porušení tabu odnímalo společenství pachateli právo na ochranu zdraví a 

tělesné integrity a vydávalo ho ke krutému fyzickému utrpení a rituální traumatizaci.  
Zásah do tělesné integrity (zmrzačení), nebo amputace částí těla, kterými se pachatel 

dopustil trestného činu, nebo které poranil oběti svého trestného činu, vyplývá z magického 
úsilí o vyrovnání porušeného řádu, vyvážení ztráty jedné části těla obětováním stejné části na 
těle viníka. Římané nazývali tento souhlasný, zrcadlový trest „talio“ – odplata, jeho aplikace 
byla prvním pokusem společenství, či státu kontrolovat soukromou, krevní mstu (Lyons, 
2003, s. 11). Měl zabránit eskalaci krevní msty rozhodnutím, že akt odplaty – smrt nebo 
zmrzačení pachatele – musí rodině stačit..  

Zrcadlový princip „život za život, oko za oko, zub za zub“ byl ve starověku 
kodifikován a následně inkorporován do řady dalších zákonů v průběhu několika tisíciletí 
(Chamurabi; Bible: Ex 21, 23-25 a další kodexy). 

 

2.1.8.4. Trest smrti 
Při závažném porušení tabu byl viník odsouzen k fyzické likvidaci způsobem, kterým 

společenství usilovalo o zažehnání obavy z hněvu magických sil a očištění od viny spáchané 
jednotlivcem. U pravěkých společenství byla rozšířena víra, že svět tvoří základní čtyři 
elementy: země, voda, oheň a vzduch, některé tradice uvádějí i další elementy, jež 
reprezentují živou hmotu (např. dřevo). K magické katarzi bylo využíváno působení těchto 
elementů, o nichž se věřilo, že mají schopnost pohltit a očistit negativní energii 
koncentrovanou v těle viníka. Z této iracionální konstrukce vznikaly různé technologie 
očišťování, které ke smrti nevedly, ale především různé formy trestu smrti. 
 

a) Kamenování  
Kultovní charakter ukamenování se opíralo o víru v působení elementu země. Stejné 

iracionální zdůvodnění mělo i rituální zahrabání živého viníka do země. Také soudobé 
přírodní kmeny věří v očistnou sílu kamene, z různých minerálů vyrábějí amulety a nosí je 
pro štěstí. Podobně i obvykle racionálně uvažující lidé 21. století nosí ozdoby z drahých 
kamenů. Zemský element hrál roli také při svržení provinilce ze skály.  
 

b) Utopení 
Tento trest byl chápán jako očistný obřad, kdy element vody měl smýt pachatelovu 

vinu a smířit viníka i trestající společenství s božským řádem přírody. 
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Element vody byl využíván při trestání i při vyšetřování, přičemž oba procesy 
v splývaly paradoxním způsobem při provádění ordálů (božích soudů), při nichž byl 
vyšetřovaný svázán a vhozen do řeky: Když se utopil, byla vina prokázána. Když vyplaval, 
mohl být označen za čarodějníka a upálen. 

Topení máčením v nádobě s vodou se při vyšetřování používalo také jako mučení. 
Tento pravěký, drastický a nehumánní způsob vyšetřování je patrně využíván dodnes, 

a to nejen v kriminální subkultuře, ale přes protesty humanitárních organizací i v tajných 
službách bývalého SSSR nebo USA. Důkazem může být nález soukromého badatele M. 
Kaňky v bývalém vojenském prostoru tzv. Střední skupiny sovětských vojsk nedaleko 
středočeských Milovic. V osamoceném domečku byla v roce 1992 nalezena vana a vedle ní 
kovová klec – nález dokazuje užívání techniky, při níž jeden vyšetřovaný byl topen ve vaně a 
druhý na mučení musel z klece hledět s tím, že jim bylo vyšetřovateli řečeno: „Neutopíme 
toho, kdo se přizná.“ Na utopených nezůstaly viditelné stopy a ztráty na počtech vojáků 
Sovětské armády nasazených v zahraničí byly kalkulovány podle válečných norem - proti 
takové moci se jedinec nemohl žádnými zákonnými prostředky bránit. Stejná technika pod 
názvem waterboarding byla prokazatelně ještě v roce 2003 používána v USA.16  
 

c) Upalování 
Při tomto trestu mělo očistný význam působení elementu ohně. 
Upalování a pálení ohněm při ordálech bylo hojně používáno ve středověku, zvláště 

pak inkvizicí. 
 

d) Rituální pohlcení a kanibalismus 
V Oceánii, např. ještě ve 20. stol. kanibalové v Nové Kaledonii a Nové Guinei, házeli 

provinilce žralokům nebo je jednoduše snědli (Slušný, 2002, s.15). V prvním případě lze 
rozeznat dominantní očistný element vody, v případě kanibalismu rituál zahrnoval usmrcení 
speciálním kamenným nožem - element země, pečení masa - element ohně. 
 

2.1.8.5. Tresty iracionální - prokletí 
Pro všechny výše uvedené tresty je společné, že lze o nich uvažovat racionálně a 

posuzovat jejich cíle a efekt z hlediska psychologie, pedagogiky a dalších věd. Společné je 
také to, že všechny stupně trestů byly vlastně jen různými formami trestu jediného, který 
můžeme pojmenovat jako trest odnětí lásky – společenství odnímalo provinilému jedinci svou 
lásku, více nebo méně ho vyvrhovalo ze svého středu, exkludovalo. 

Společenské vědomí členů pravěkého společenství však nerozlišovalo racionální a 
iracionální prvky tak, jako člověk 21. století. Obojí bylo považováno za stejně reálné. 
Záměrné vzepření se společenskému řádu bylo výjimečným jevem, protože takového činu se 
většina lidí bála jako smrti. Vezmeme-li v úvahu tento strach, můžeme si představit, že již 
samotné slovo náčelníka mohlo být vnímáno jako trest. Proto mohl účinkovat i magický trest 

                                                 
16 Technika simulovaného topení - waterboarding - byla podle šéfa CIA Michaela Haydena použita při výslechu 
tří vysoce postavených členů Al-Káidy v letech 2002 a 2003, mimo jiné i na Chalídu Šajchovi Mohamedovi, 
údajném strůjci útoků z 11. září 2001, pro kterého Spojené státy žádají u soudu trest smrti. Proto Senát 
Spojených států schválil návrh zákona, podle kterého se budou muset tajné služby řídit pravidly vojenských 
vyšetřovatelů. Pro zákon v horní komoře hlasovalo 51 senátorů a 45 bylo proti. Sněmovnou reprezentantů návrh 
prošel již v prosinci 2007. Prezident George Bush návrh 9. 3. 2008 vetoval. K přehlasování prezidenta by 
senátoři potřebovali dvoutřetinovou většinu a tu zatím nemají. V současné době kruté zacházení s vězni zakazuje 
tzv. Detainee Treatment Act, který roku 2006 připravil John McCain, jenž v roce 2008 kandiduje na prezidenta 
USA. Znění tohoto zákona ve vztahu k waterboardingu užívaného v tajných službách je však podle některých 
názorů nejasné. (Gazdík, 2008) 
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odnětí lásky, která je podmínkou života - magické odsouzení k smrti. Náčelník nebo šaman 
měl podle magického myšlení jak právo, tak i reálnou moc udělovat nejen požehnání, ale i 
prokletí. 

Iracionální tresty jistě byly ukládány ve všech pravěkých společenstvích, jak dokládají 
popisy etnografů a antropologů, kteří v současnosti zkoumají zvyky tzv. primitivních kmenů. 
Psychologický účinek prokletí byl obrovský. Podle svědectví pamětníků např. u kmene 
Samburů v Keni prokletý pachatel vždy zemřel. Proto ve většině případů postačila pouhá 
hrozba prokletím. Tamější šaman „laibon“ vyslovil prokletí naposledy před třiceti lety. 
Prokletý byl běloch a půl roku umíral v péči moderní nemocnice, dokud jeho přátelé 
nezařídili odnětí kletby. Nemá smysl pokoušet se vysvětlovat pomocí exaktních vědeckých 
metod mechanismus fungování iracionálních trestů, ale přesto i současná racionální věda musí 
ukládání takových trestů zahrnout do výčtu sankcí, kterými byla vymáhána a udržována 
spravedlnost: „Ve společenství bez náčelníka, ale i bez policie, soudů a psaných zákonů, 
vymáhá laibon dodržování řádu svým slovem.“ (Horáček, 2008, s 23)  

I v současné době je nutné počítat psychologickým dopadem negativní zpětné vazby, 
slova vyřčeného autoritou, kterou viník respektuje, ať již je to soud, nebo kterákoli jiná 
autorita. Žijeme v multikulturním světě, ve kterém stále působí různé náboženské vlivy a 
ideologie (Abgrall, 2000, Vojtíšek, 2004). Podle antropologa Josefa Wolfa je magické 
myšlení v našem genofondu neobyčejně hluboce zakořeněno a je součástí našeho 
každodenního uvažování (Wolf, s.7). Nejen v islámském, ale i v křesťanském prostředí se 
aktivizují nebezpečné formy náboženského fundamentalismu, v různých oblastech světa 
vznikají nová náboženská hnutí a sekty, jejichž autority využívají iracionálních trestů jako 
významného mocenského nástroje.  

2.1.9.  Cyklus zemědělských prací, pojetí času, práce a disciplíny 
Na myšlení současného člověka má stále obrovský vliv změna, ke které došlo 

v neolitu, kdy lidé opustili lov a sběračství a přešli k zemědělství jako základnímu zdroji 
obživy. Přírodní cykly, střídání ročních období a systematické obdělávání půdy vedlo 
k ustálení vnímání času, a to zpočátku jako stále se opakujícího kruhu. Připoutání k půdě a 
stálý režim cyklických prací se odrazil v představách o řádu i disciplíně, kterou je nutné 
dodržovat pro zachování života celé společnosti. Režim práce a disciplíny převzali od 
zemědělců i řemeslníci, kteří se specializovali na zajišťování technických prostředků 
potřebných v zemědělství a podíleli se na dalším všestranném rozvoji civilizace. Kruh času 
vymezený východem a západem Slunce určoval dni. Na všech obydlených kontinentech 
nacházíme kruhová znázornění zemědělských cyklů, pravěké kamenné kalendáře. Cyklus 
přírodní se odrazil i v cyklech kultických. Různá náboženství světa nezávisle na sobě položila 
paralelně vedle sebe kruhový plán práce i modlitby, každý den byl spojením fyzických a 
duchovních úkonů posvěcen. Zdánlivě uzavřený kruh získal transcendentální význam a cíl. 

Prioritami pro život člověka se stala práce a čas. 
 Člověk na sebe v neolitu vzal jho práce a času, které nese dodnes. Zpoždění 
zemědělských prací, ale i se zemědělstvím spjatých dalších činností, znamenalo individuální i 
kolektivní ohrožení života. Koordinace přírodních a pracovních cyklů nebyla možná bez 
disciplíny, uvědomělého převzetí odpovědnosti za plnění vymezené role každým 
jednotlivcem. Tak již v pravěku vznikly základy disciplinární společnosti, která artikulovala 
cíle socializace svých členů a formy udržování společenského pořádku, včetně používaných 
trestů a sankcí. 
 Jednání jednotlivce, který vybočil z cyklicky opakovaných povinností, nebo se 
dokonce postavil proti zavedenému řádu, bylo vnímáno mocenskými orgány jako odchylka, 
deviace, na kterou je třeba reagovat od počátku procesu socializace, případně později i další 
edukace dospělých pomocí menších nebo větších sankcí a trestů. 
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 Civilizační vymoženosti současné společnosti poněkud zakrývají vztahy, které byly 
v pravěku transparentní, nehrozí již bezprostřední nebezpečí, že jedinec, který nebude účelně 
využívat čas k práci, zahyne. Socializační cíle však zůstávají v zásadě stejné – směřují 
k rozvinutí schopností každého jedince, které by mohl uplatnit ve prospěch společnosti. 
 I socializovaný člověk dneška považuje za normální cyklické střídání práce a 
odpočinku, dobrovolně si řídí režim dne tak, aby pravidelně vstával do práce, věnoval se 
záležitostem své rodiny a záležitostem společenským. Atributem slušného člověka je pořádek 
a systém, proto pokládá nástroje na určená místa, aby je mohl rychle uchopil sám nebo jeho 
spolupracovníci, při práci postupuje systematicky, nikoli chaoticky, což činil již pravěký 
zemědělec při žnutí obilí na poli v řadách orientovaných stále jedním směrem. Slušný člověk 
se prostě snaží mít pořádek ve svých věcech i ve svém svědomí. Již od pravěku se však ve 
společnosti vyskytují lidé, kteří se vzpírají dodržovat ve svém životě jakýkoli režim a 
parazitují na práci ostatních, ti se často dostávají do rozporu se zákonem. Zločinci se však 
nestávají všechny osoby, které se chovají jinak, než velí obecně uznávaný řád, protože člověk 
bytostně potřebuje svobodu a stále nachází nové cesty ke své seberealizaci. Na proměnách 
ustáleného řádu je založen společenský pokrok a společnost musí vždy posoudit, zda je nová 
cesta přínosem, nebo nebezpečím pro její zdravý rozvoj. Přirozené právo vytváří prostor pro 
takové hledání a vytyčování přirozených hranic pro lidskou svobodu. 

2.1.10. Rozštěpení cílů socializace a moci plodí antisociální postoje a kriminalitu 
Organizované zemědělství vedlo k růstu bohatství lidské společnosti a k nutnosti 

posilování mocenských orgánů. Rozšiřováním společenské hierarchie docházelo 
k diferenciaci dříve blízkých cílů osobních, rodinných a společenských. Jestliže jsme 
v předneolitickém období předpokládali velkou blízkost cílů společenských a individuálních, 
pak se vznikem zemědělství lze naopak předpokládat počátek nebezpečí jejich divergence. 
Zvykové právo ve společnosti prvních zemědělců se začalo vzdalovat původní 
transparentnosti a pochopení pro všechny členy kmene, stávalo se jhem. Nutnost cyklického 
vykonávání zemědělských prací stále neměnným, ale ověřeným způsobem se odrážela 
v rigiditě nařízení, která museli všichni členové společenství dodržovat, i když je ne vždy 
chápali. Namísto otevřené definice normy normans přirozeného práva (fysei) se již ve 
zvykovém, nepsaném právním řádu objevuje thesei, čili pozitivisticky stanovený imperativ. 
Takový právní řád se stává tuhým, proto také křehkým, vyžaduje více energie, prostředků 
(personálu) a sankcí sloužících k vymáhání jeho dodržování. 

Již od neolitické doby tedy můžeme položit počátky stavu, který známe do současné 
doby: něco jiného si říkají lidé doma a něco jiného na veřejnosti. Individuální představa 
spravedlnosti se začala, byť ne tak markantně jako v pozdějších dobách, vzdalovat představě 
kolektivní. 

Nutně muselo docházet k boji o moc v rámci kmene. Proti zavedenému řádu se stavěli 
ambiciózní jedinci, kteří se vymykali cílům své socializace. V případě, že si získali autoritu a 
vytvářeli kolem sebe de facto deviantní skupiny, bojovali proti tradici. To, co se z hlediska 
tradičních cílů socializace jevilo jako deviace, mohlo tedy vést k pokroku a prosazování 
nových myšlenek, které se někdy projevily také změnami v pojetí kultu. Vítěz předložil svým 
věrným k věření své individuální božstvo, svůj mýtus, který mu dopomohl k vítězství. 

Udržení moci po změně však směřovalo k opětnému obnovování tradic, protože 
revolucionáři po svém vítězství zpravidla používají stejných nástrojů k udržení své moci, 
jakých užívali ti, proti nimž povstali. 
 Obdobu tohoto procesu můžeme zachytit i v prostředí současných věznic 
s kolektivním způsobem ubytování. Deviantní osoby vězníme společně a nechtěně 
podporujeme vytváření širší deviantní skupinky, která má dočasně vlastní hierarchii a středem 
pomyslného kruhu tohoto uměle vytvořeného společenství pak není obecné blaho, které by se 



 56 

podobalo představám většiny naší společnosti. Deviantní norma normans je základem 
právního vnímání disociálních, či antisociálních jedinců a skupin vytvářejících se kolem nich, 
tj. zločinné společnosti. Rozvíjí se formy tzv. druhého života mezi vězněnými. 
 Tomuto negativnímu jevu mezi vězněnými osobami lze čelit nejen individuálním 
ubytováním a vysokým stupněm organizovanosti jejich života ve věznici, ale hlavně 
akcentem na fakt, že zájmy a cíle společnosti nejsou odlišné od potřeb a cílů občanů, vězni 
totiž zůstávají občany, byť jsou momentálně omezeni na svobodě. V právním státě, jehož 
cílem je ve smyslu přirozeného práva rozvoj obecného blaha, musí být společenské a zákonné 
individuální zájmy fakticky totožné.  

Z tohoto teoretického předpokladu vyplývá nutnost udržet u vězněných osob nejen 
rodinné, ale i širší společenské vztahy – především ty, které souvisejí se seberealizací 
vězněných, jejich budoucím pracovním uplatněním a prospěšnou reintegrací do společnosti. 
Při zacházení s vězni musí být zřejmé, že vězeňský personál není mocenským nástrojem 
samoúčelné represe, ale orgánem právního státu, součástí stejné společnosti, do které patří 
dozorce i vězeň. 

2.1.11. Vznik královské moci a rozštěpení kriminality na obecnou a politickou 
Růst bohatství a moci jednoho kmene vedl k mocenským ambicím, kmen usiloval o 

ovládnutí území jiných kmenů, a to většinou válečnou cestou. Pozici náčelníka vítězného 
kmene podporovalo také rozšíření kultu kmenového boha, jehož uctívání bylo vnuceno 
příslušníkům podmaněných kmenů. V panteonu polyteistických náboženství se bůh vítězného 
kmene dostává na první pozici a kult někdy absorbuje někdejší kmenová božstva pod jinými 
jmény. Vítězné války, rozšiřování územní moci a povinné úcty vůči božstvům vítězného 
kmene proměňovalo náčelníka ve vládce, despotu. V klasických starověkých orientálních 
despociích i v jiných prvotních státních útvarech měl despota různé tituly a jména, která 
můžeme zahrnout do jediného slova – král.  
 Vznik královské moci změnil celé území v majetek krále a všechny osoby v jeho 
služebníky. Král využíval k udržení své moci stále se rozšiřující státní aparát a právní řád, 
který se ideologicky opíral o náboženské představy. Král se stal synonymem a zosobněním 
právního řádu. Jeho osobě byly více nebo méně přisuzovány božské vlastnosti a původ. Král 
byl považován za svorník mezi materiálním a duchovním světem, skrze něho pomyslně 
procházelo veškeré blaho, které mohli jeho poddaní od přírodních a božských sil obdržet. 
Útok na majetek krále a porušení zákonů, které vydal, se fakticky rovnalo útoku na tělo krále. 
Král jako zosobnění boha se stal pramenem práva, jeho vůle normou normans. Úměrně tomu 
vzrostla intenzita vymáhání dodržování právního řádu, rozšiřovala se paleta sankcí a krutost 
trestů za závažná provinění. 

Války zrodily krále, král absolutistické (totalitní) právo a to nárůst kriminality, která se 
nadále dělila na obecnou a politickou.  

Obecnou kriminalitu tvořili krádeže majetku, který v posledku všechen patřil králi, a 
vraždy osob, které také byly pod ochranou krále. Politické kriminality se dopouštěli hlavně 
lidé privilegovaní, nezřídka příbuzní krále, kteří usilovali o jeho svržení. Níže postavení lidé 
ohrožovali krále většinou v režii osob výše postavených, usilujících o jeho svržení. 

Záměna přirozenoprávní normy normans za pozitivní a totalitní prohloubila rozpor, 
díky němuž se individuální a kolektivní cíle nadále vzdalovaly. Pro udržení pořádku a 
ukládání sankcí vznikl a dále se diferencoval aparát policejní, soudní a vězeňský.  

Dávno před vznikem písma, tedy ještě v pravěku, ztratil člověk původní svobodu tím, 
že opustil přírodu, přestal být zvířetem a začal se řídit vlastními zákony. Zákony rodící se 
lidské civilizace však mnohdy byly krutější, než býval dříve zákon přírody.  
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2.2. Starověk 

 Počátek období starověku je spojován se vznikem písma a vznikem složitějších 
společenských struktur, založených na dělbě moci. Moc naučila lidi psát a počítat – tak lze 
stručně vyjádřit jeden z atributů vzniku starověku. Zprvu jednotlivci dělali zářezy do dřeva o 
počtu svého dobytka, aby si později mohl jediný mocný reprezentant většího společenství 
uchovávat záznamy o svém majetku (zvířatech, výrobcích i lidech), který byl schopen vlastnit 
nebo užívat, čili ovládat. 
 Nejstarší dochované písemné záznamy umožňují lépe pochopit právní a společenské 
vztahy, z nichž nás nejvíce zajímá zacházení s vězni. Postavení vězňů je však úzce spjato 
s proměnami společenských struktur, různě diferencovaných v jednotlivých starověkých 
kulturách a obdobích. Písemné prameny zachycují mytologické soustavy, z jejichž logiky se 
odvíjejí tehdejší představy o řádu, spravedlnosti, vině, účelu trestu a formách zacházení, které 
v ideovém kontextu náboženských představ mají směřovat k pokání a nápravě viníků. 
Studium starověkých mýtů bylo a je zdrojem inspirace psychologů, pedagogů a filosofů. Pro 
jejich mravní účinek je třeba uvažovat také o jejich využití v současné penitenciární praxi. 
 Obecně lze říci, že tresty užívané ve starověku, jak svým původem, tak i magickým 
významem a zdůvodňováním, navazují na praxi trestů známých v době před vznikem písma, 
tedy v pravěku. Vyvíjí se však soudnictví, policie a zacházení s vězni. Vězení funguje pouze 
pro zajištění výkonu vazby a vyšetřování, až na ojedinělé výjimky, převážně případy 
politických vězňů a členů privilegovaných vrstev. 
 

2.2.1. Starověký Egypt 
 

Spojení horního a dolního Egypta ve 3. tisíciletí př. n. l. se v mytologii odrazilo v 
královském kultu sokolího boha Hora, syna Esety (Isis) a Usira (Osiris), za jehož žijící vtělení 
a legitimního následníka byl považován faraón. Vládce, jako syn všemocného boha Re-
Slunce, nejvyššího ze všech bohů, měl podle principů Maat, bohyně pravdy a spravedlnosti na 
Zemi udržovat univerzální a původní řád, bojovat proti rozpoutání chaosu, pod jeho 
blahosklonným dohledem nic nemělo nenarušovat pohyb hvězd, rozvodňování Nilu, ani 
vztahy mezi lidmi. Jako duchovní vůdce byl jediným mluvčím bohů na Zemi. Zdraví, 
plodnost a sexuální aktivita faraónova byla chápána jako podmínka dobré úrody, proto měl 
faraón četný harém. Bohatí Egypťané v tom panovníka napodobovali a nevnímali to jako 
sexuální nevázanost, ale příspěvek k rozvoji říše. Obdobně také ve starověkém Zimbabwe 
musel král pro výkon své funkce splňovat podmínku plodnosti (Drössler, 1980, s. 49). 
 Všichni obyvatelé Egypta byli služebníky, čili otroky faraónovými, ale toto slovo si 
nemůžeme vykládat podle pozdější klasické struktury společnosti otroků a otrokářů 
v antickém Římě.  

Podle posledních egyptologických studií byli materiální oporou rozvoje Egypta drobní 
svobodní zemědělci. Např. podle prací O. D. Berleva je zřejmé, že starověký stát mohli 
přivést k úspěchu pouze lidé osobně nezávislí, materiálně zabezpečení a zároveň ve svých 
aktivitách státem kontrolovaní, ideově a sociálně oddaní svrchované vládě. Veškeré úsilí 
egyptského člověka bylo zaměřeno na získání nesmrtelnosti v tomto světě, s vědomím, že 
věčnou památku si může zasloužit nikoli svými velkými činy, ale svým dobrým vztahem 
k lidem. Přičemž člověk bude lepší tím, čím více bude umět vládnout nad svým srdcem, tj. 
nad svými vášněmi a ambicemi. (Jemeljanov, 2001) 



 58 

Svobodní zemědělci v Egyptě nežili v žádném přepychu, jejich skromný život se příliš 
nelišil od relativně nuznějších materiálních podmínek, v jakých žili egyptští otroci. Přesto 
otroci i svobodní, včetně námezdně pracujících cizinců (Ex 14, 12), pociťovali v dobře 
administrativně fungující a úrodné zemi v údolí Nilu relativní dostatek jídla i dalších potřeb. 
Stát získával nové otroky jako zajatce v bojích (Sýrie, Núbie), nebo je kupoval (Obr. č. 1-2). 

2.2.1.1. Staroegyptské věznice, archiv delikventů a policie 
V době Střední říše se v textech kromě otroků, označovaných stejným slovem jako 

zajatci (Hm), objevují zmínky o trestních vězních a jejich příbuzných (Hmw-nswt, popřípadě 
Hmwt), kteří při budování zavodňovacích kanálů pracovali spolu se zajatci nebo otroky 
zakoupenými v Asii. Otroci mohli být zděděni nebo prodáni. Podle několika dokladů otroci 
mohli získat svobodu právní cestou. Uprchlí otroci byli odsouzeni k smrti. Přesto se 
v odlehlých oblastech při oázách tvořily skupiny uprchlých otroků a je doložen jejich boj 
s faraónovými policejními oddíly. 

Hierarchie podřízenosti a nadřízenosti staroegyptské společnosti byla velmi 
strukturovaná, proto často bývá znázorňována jako pyramida. Na jejím vrcholu stál faraon, 
dále vezíři a šlechta (příbuzenské vztahy s panovnickým rodem), správci jednotlivých 
regionů, dozorci nad statky a stavbami (např. zavodňovacích kanálů). Příslušníci vyšších i 
nižších společenských vrstev nebyli vlivem válek, politických sňatků a dalších vlivů nikdy 
etnicky jednotní, přesto se všichni považovali za Egypťany a své společenské postavení 
odvozovali od své funkce v pyramidě faraónových služebníků.  

S rozvojem státu a centralizací moci se osoba vladaře stávala více symbolem, než 
skutečným živým člověkem, ke kterému mohli mít členové společenství podobný vztah jako 
k otci, nebo dříve náčelníkovi kmene. Základ společenské smlouvy transformovaný do 
státotvorného mýtu o faraonově božském původu slábl, ač po sjednocení horního a dolního 
Egypta v jeden stát měl zpočátku sám o sobě vliv na pořádek a prevenci kriminality. Pokles 
autority kultu se projevoval růstem kriminality. Jakmile kult přestával plnit úlohu policie, 
bylo zapotřebí ho nahradit policií samotnou (Slušný, s.33). Nadále musel být pořádek 
udržován za cenu tuhého prosazování kultu, budování administrativního a vojenského 
aparátu, jenž měl od počátku egyptského státu také policejní funkce. 

V hlavním městě Vesetu (řecky Θήβαί - Théby) byla pro účely výkonu vazby a 
vyšetřování věznice zřízena tzv. Velká věznice. Brooklynský papyrus č. 35.1446 z konce 
období Střední říše (1648–1550 př. n. l.) uvádí 33 egyptských a 42 asijských jmen žen a 
mužů, kteří byli v Thébách vězněni (Horn, 1957). 

Již při studiu staroegyptské společnosti lze nalézt počátky některých principů, které se 
později budou objevovat jako typické znaky pro autoritativní, centralizované, či totalitní 
systémy vlády:  

- rozšiřuje se moc administrativního aparátu a jeho potlačovatelská funkce, 
- administrativní prostředky slouží pro kontrolu obyvatelstva, 
- objevují se první snahy o centrální evidenci osob nebezpečných státu.  
Výše uvedené znaky dokazuje fakt, že za 18. dynastie (sídlila přibližně v letech 1580-

1310 př. n. l. v Thébách) vznikl archiv zápisů o kriminálních činech a alba zločinců (Slušný, 
s. 68). Ve větších městech řídil místní věznice vezír (Tyldesley, 2001). 
 Egyptské trestní a procesní právo je známé jen z mála doložených případů, které se 
týkaly privilegovaných osob blízkých panovníkovi. 

Již před rokem 2400 př. n. l. radil velmož Ptahhotep svému synovi: 
„Užitečná je spravedlnost a její výtečnost je trvalé povahy. Od Usírových dob je beze 

změny a je trestán ten, kdo se neřídí zákony.“ (Tureček, 50) 
 V Ptahhotepových radách jsou obsaženy dva důležité principy: 
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1/ Princip prevence: Trestej tvrdě a nápravu určuj s přísností – pak bude zabráněno 
špatnému činu.17 

2/ Princip vyrovnávací: Viník má povinnost náhrady škody. Věc nahradí i 
několikanásobně, až stokrát. Náhradu může zajistit i vykonáváním nucených prací. 

2.2.1.2. Druhy trestů ve starověkém Egyptě 

2.2.1.2.1. Fyzické a difamující tresty 
Bití bylo také součástí výslechu. Jako trest se užívalo méně často, jako nejvyšší počet 

se uvádí 100 ran holí. 
K trestům patřilo viditelné označení zločince: odnětí nosu nebo uší. 
Pachatelé byli mrzačeni. 
Mezi výchovnými tresty se objevuje pranýř. (Tureček, 51) 
Podle reliéfů nechal Tutanchamon vsadit vězně do klecí a ukazovat jen na veřejnosti 

(Grimm, 1987, s. 202-206). Jedna taková v demontovaném stavu klec byla nalezena 
v nekropoli v Gíze.  

2.2.1.2.2. Mučení 
Podezřelý byl zatčen, uvězněn a vyšetřován, někdy za pomoci bití a mučení. Při 

procesu byly používány ordály, tzv. boží soud, jako prostředek sloužila voda a vyšetřovaný 
byl obvykle utopen, čili také usvědčen (Slušný, s. 66). 

Byly používány různé mučící nástroje (Klug, 2002), z nichž některé byly znázorněny 
(Obrázek č. 5) na reliéfu z doby Amenhotepa III. (vládl asi v letech 1405-1367 př. n. l ), např. 
dřevěná pouta (klády nebo prkna, jimž se ve středověku říkalo „housle“ a fixovala ruce, nebo 
hlavu a ruce), hole, důtky, obušky, nože, jako mučící i popravčí nástroj bylo užíváno zavěšení 
nebo ukřižování na kůlu (bez břevna), nebo kříži ve tvaru písmena X (Müller-Wollermann, 
2004). 

2.2.1.2.3. Pokuta a náhrada škody 
 Bohatší měli na zaplacení ve zlatě nebo naturáliích, chudší si mohli škodu odpracovat. 
Veškerý majetek mohl faraon nebo jeho soudní úředníci kdykoli viníkovi zmenšit nebo 
odejmout.  

2.2.1.2.4. Vězení jako vazba 
Ve starověkém Egyptě bylo vězení pouze zajištěním delikventa pro dobu do vynesení 

rozsudku.  
Vazební věznice jako zvláštní budovy existovaly v hlavním městě i v dalších městech, 

kde faraonovi úředníci vykonávali svou soudní pravomoc (Horn, 1957). Kapacita těchto 
věznic nebyla velká a jejich vybavení bylo strohé. Větší kapacita nebyla potřebná, protože 
delší soudní proces připadal v úvahu jen u osob výše postavených, nebo těch, které měly 
nějakou protekci. Věznění ve starověkém Egyptě se téměř obešlo bez budov. 

Soudní řízení s chudinou nebo otroky nebylo záležitostí trvající dny, ale minuty. 
Poprava nebo fyzický trest byl vykonán rychle a pak se odsouzený obvykle změnil v pracovní 
sílu bez jakýchkoli práv. Jak vyplývá z vyobrazení (Obr. 2) velkých skupin zajatců nebo 
vězňů (jejichž postavení bylo velmi podobné), v Egyptě byl obrovský počet lidí internován 
jinak než v budovách, pro tyto účely stejně dobře sloužily střežené dřevěné ohrady daleko od 
lidských obydlí, nebo dvory mezi domy ve městě. Lidé byli vězněni doslova stejně jako stáda 
dobytka. Bylo to levné a efektivní, protože v Egyptě málo prší a dodnes tam lidé přespávají 

                                                 
17 Slovo naučení, ponaučení a trest je ve staré egyptštině totožné. 
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pod širým nebem. Oděv byl v té době spíše výrazem spíše bohatství majitele, tato starost 
v případě vězňů byla proto zbytečná. Všichni vězni pracovali pod dohledem dozorců, kteří se 
od vězňů na pohled lišili jen málo, vlastně jen tím, že měli v ruce hole. Všichni vězni byli po 
většinu dne, dokud bylo světlo, využiti k práci. K práci dozorců byli využíváni také někteří 
z vězňů, kteří měli v tehdejší diferenciaci vězněných osob lepší postavení, což je známo např. 
z biblického příběhu o Josefu Egyptském (Gn 40, 4). Lepší postavení si mohl vězeň získat 
silou nebo znalostmi, např. jazykově vybavený vězeň mohl tlumočit pokyny vyšších dozorců 
lidem, s nimiž byl schopen se domluvit.  

Slovní základ hmw se objevuje v označení zajatců, otroků i vězňů. Zajatec nebo 
zločinec - jejich postavení se proto příliš nelišilo – všichni byli levnou pracovní silou. Neměli 
práva prostých Egypťanů, bez ohledu na etnický původ byli v Egyptě cizinci. 

2.2.1.2.5. Nucené práce 
Postavení chudých svobodných občanů a otroků se příliš nelišilo, ztížit jejich nuzné 

postavení bylo však možné uložením namáhavých a nebezpečných prací, nebo deportací do 
pracovních táborů zřizovaných podle potřeby při státních stavbách, vodních kanálech, 
kamenolomech, dolech v Etiopii apod. V drsných podmínkách to znamenalo prakticky totéž 
jako rozsudek smrti. 

2.2.1.2.6. Vězení jako trest 
 Pro privilegované osoby byl zcela výjimečně možný i trest vězením, jak vyplývá z 
Naučení pro krále Merikaréa (2050-2040 př.n.l.): 
„Střez se také nespravedlivě trestat, 
nezabíjej – to ti nepřinese žádný užitek, 
trestej ranami a vězením –  
pak bude tato země dobře spravována.“  (Papyrus St.-Petersburg 1116A, s. 46, verš 59-62) 

2.2.1.2.7. Trest smrti 
Faraon sám a jeho regionální správci měli pravomoc odsuzovat k smrti. Rozsudek byl 

prováděn (Hornung, 2004) stětím, upálením, naražením na kůl, oběšením, pověšením na kůl, 
nebo kříž, ukřižováním (Saifullah - Abdullah, 1999), ale i jinými formami. 

Reliéfy na stélách v Amadě a Elefantině zobrazují nepřátele, které nechal Amenhotep 
II. (1428–1397 př. n. l.) pověsit. Uťaté hlavy zrádců, nebo zajatých nepřátel, především 
vojevůdců a cizích politických představitelů byly zavěšovány na hradby sídelního města 
Théb. Zrádci byli také naráženi na kůl. Mrtvá těla byla pak spálena nebo hozena k sežrání 
krokodýlům, aby nic nezbylo z tělesných ostatků nepřátel faraónových. 

V harémovém procesu s vrahy Ramsese III. (19. dynastie, 1186-1154 př. n. l.), proti 
němuž zorganizovala povstání Teja, jedna z jeho manželek, která chtěla na jeho místo dosadit 
svého syna a používala také magických praktik, bylo bývalým vysoce postaveným 
odsouzeným dovoleno, aby spáchali sebevraždu. Jejich těla byla pak rituálně spálena (Heck-
Otto, 1977). 

2.2.1.2.8. Neúplný výčet trestů pro svobodné občany 
Egypťan, který měl majetek, nebo zastával nějakou službu, mohl nejčastěji očekávat 

následující tresty (Lurje, s. 146): 
- zmrzačení, 
- zmrzačení spojené s deportací na nucené práce do Etiopie, 
- prostá deportace na nucené práce do Etiopie, 
- 100 úderů holí s možným přídavkem 50 ran,  
- 100 ran holí a odnětí části nebo veškerého majetku, 
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- 100 ran a zaplacení dvojnásobku nákladů trestního řízení, 
- zabavení majetku, 
- vyříznutí jazyka, 
- ztráta postavení svobodného občana a nucené práce. 

2.2.1.2.9. Magické obřady – prokletí 
Rituál magického spálení nepřátel (Obr. 6a a 6b) je zobrazen na reliéfu z Červené 

kaple Hatšepsovet z období 18. dynastie (1490-1468 př. n. l.). Rodiče boha Amóna vkládají 
do ohně obraz nepřátel a nechávají ho shořet v plameni. V dolní části reliéfu je vidět, že 
spoutaní a klečící nepřátelé jsou vyobrazeni na vějířích, které jsou určeny ke spálení (Klug, 
2002). 

Základem magických rituálů (Ritner, 1993) bylo vyobrazení nepřátel na papyru, nebo 
jiném materiálu, popřípadě voskové sochy, doplňované jejich vlasy, nehty a ukořistěnými 
částmi oděvu. Magické rituály měly část hmotnou – zobrazení osoby, slovní – prokletí, 
vyslovování jména nepřítele a ochranného božstva, procesní – úkony znázorňující usmrcení 
nepřítele.  

Magické obřady směřovaly vůči osobám, které byly pro přímý útok nedostupné ze 
sociálních důvodů (viz přípravy vraždy Ramsese III.), nebo to byli političtí představitelé 
cizích zemí. Tyto obřady měly psychologický účinek, byly výrazem politického nepřátelství, 
nebo hrály roli při stmelení spiklenecké skupiny, jejíž členové se na obřadech tajně podíleli. 
Kněží, kteří obklopovali faraona a podíleli se svým vlivem na vládě, vytvářeli na faraónův 
příkaz voskové sochy osob, které měly být výše popsaným způsobem magicky trestány nebo 
zničeny. Magie byla proto součástí politiky i trestní praxe. 

2.2.1.3. Model socializace – totální podřízení řádu a moci 
Staroegyptská říše navzdory všem proměnám přetrvala po tři tisíce let na březích Nilu 

nejen díky své výhodné geografické poloze mezi mořem, pouští, horami a málo obydlenými 
pralesy na své jižní hranici. Opírala se především o centralizovaný administrativní systém a 
jednotnou ideologii založenou na náboženských tradicích. Udivovala příslušníky sousedních 
zemí svou monumentální architekturou a kulturou. Prostřednictvím nejstarších kultur v 
egejské oblasti působila jako nedostižný vzor při vzniku prvního pilíře budoucí evropské 
civilizace – antického Řecka. Stejně tak i antický Řím, jako druhý sloup, o který se dodnes 
opírají dějiny Evropy, se v císařském období úporně snažil vyrovnat se již upadajícímu lesku 
ptolemayovské říše navazující na dědictví někdejší moci faraónů, vládců s titulem synů boha 
Slunce. Něco z jeho lesku chtělo napodobit císařství Napoleona Bonaparte i nacistická 
totalita, jak je patrné z tvarosloví architektury a vojenských symbolů, které jsou dodnes 
přitažlivé pro různé extremisty. 

Přesné určení role každého člověka v mechanismu centralizovaného kolosu státní 
moci, pyramidálně strukturovaný administrativní aparát fungující cyklicky podle kalendáře 
zemědělských prací stejně neochvějně jako pohyb Slunce a hvězd na obloze, to jsou společné 
znaky o jejichž uskutečnění usilovaly všechny velké starověké státy, v Mezopotámii, Indii, 
Číně, Peru nebo Mexiku. Vědomé nebo nevědomé přejímání vzorů egyptské správy státu a 
uplatňování moci v administrativní praxi římské říše pak přeneslo prastaré tradice do základů 
kultur národů středověké Evropy a stalo se součástí nejen evropské, ale i světové civilizace 
současnosti. Karteziánsky strohé formuláře o správě panství, výnosu sklizně, těžbě surovin, 
stejně jako osobní doklady občanů Evropské unie ve své prostotě a účelnosti v sobě nesou 
stále pradávnou pečeť myšlení úředníka, a to nikoli typického byrokrata c. k. rakousko-
uherské monarchie, ale již staroegyptského písaře. 

Geometrická pravidelnost brázd dnešních polí, nastoupené šiky Caesarovy armády, 
knihy vyrovnané v řadě, data seřazená abecedně na internetových sítích, to vše nese znaky 
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všelidské potřeby po řádu a uspořádání světa. Cokoli vybočuje, je deviací a je nutné to 
urovnat.  
 Člověk má však také potřebu individuálního uchopení řádu. Proto se v procesu 
socializace vzpírá všemu, co je pro něho dosud nepochopitelné. 

Od doby starého Egypta má člověk stojící tváří v tvář monumentální moci řádu 
nepříjemný pocit ztráty svobody. I dobře míněnou změnu prosazuje s obavou, že dělá něco 
nedovoleného, ale je v jeho přirozenosti o prosazení své myšlenky usilovat. Je přirozeným 
právem člověka řád měnit ke svému obrazu. 
 Kdo se ve starém Egyptě postavil proti řádu, stal se zločincem. 

2.2.1.3. Pravzory dvou sloupů totalitních režimů - koncentrační tábory a magie  
Administrativní aparát v té době neuvažoval příliš o nápravě zločince, ani o jeho 

výchově, či další socializaci. Orientoval se jen na rychlý efekt, vnější donucení k poslušnosti. 
Kdo byl neposlušný, ztratil nárok na život, nebo byl přinucen stát se pouhou pracovní silou a 
v krutých pracovních podmínkách stejně svůj život brzy ztratil. Kdo se dopustil zločinu, 
musel ztratit i metafyzický nárok na život věčný, jeho jméno bylo proto vymazáno a jakýkoli 
obraz spálen, stejně jako pomíjející tělesná schránka. 
 Ve starých papyrech se jistě naleznou příběhy o moudrých soudcích, kteří dovedli 
zločince k rozpoznání viny a nápravě. K tomu, aby se však egyptská kultura stala 
inspirativním zdrojem pro penitenciární praxi, to však nestačí.  
 Staroegyptský administrativní aparát je však do dnešní doby průzračným modelem, na 
němž se můžeme učit všemu, čeho se při skutečně humánní zacházení s lidmi obecně a 
s vězni konkrétně musíme vyvarovat, chceme-li se orientovat na to jejich prosociální rozvoj. 
 Staroegyptské vězeňství objevilo principy, které můžeme nalézt v dalších orientálních 
despociích, o nichž na následujících stránkách, proto již nepojednáme tak soustavně, ale 
omezíme se jen na některé zajímavější zmínky. Byly to kultury, jejichž vojevůdci teprve 
nedávno opustili uspořádání rodové společnosti a stali se králi bohatších a rozvinutějších 
zemí, při zacházení s vězni byli jejich zákonodárci často krutější, než egyptští. 
 Na popisu staroegyptského vězeňství je však zarážející, že se v něm objevují principy, 
k nimž se lidská civilizace v pozdějších staletích a tisíciletích stále vrací. Můžeme se jen ptát, 
proč tomu tak je. A zdali tomu můžeme zabránit. 
 Především je to hromadnost zacházení s vězni. S ní je spojena proměna odsouzeného 
člověka v bezprávnou pracovní sílu. Vytváření pracovních táborů v Etiopii právem vyvolává 
asociace na koncentrační tábory nacistického Německa, gigantickou síť „nápravně pracovních 
táborů“ - sovětský GULAG, uranové doly vybudované československými komunisty podle 
sovětských poradců v okolí Jáchymova, vězeňský průmysl lidové Číny apod. 
 Starý Egypt byl nesporně totalitním režimem své doby. Snad každá totalita s sebou 
přináší kulturní a psychologickou regresi. Administrativní systém totalitních režimů 
jakéhokoli století nachází vždy znovu stejně prostá řešení kriminality a potlačení nepřátel 
státu, jaká nacházeli lidé, kteří na přelomu pravěku a na úsvitu starověku svou první 
civilizaci. Je pochopitelné, že ve staroegyptské kultuře zůstalo mnoho z předchozího 
pravěkého období, především výše popisované magické myšlení. Toto iracionální myšlení 
však znovu bují v totalitách nedávné doby i současnosti, důkazem je novodobé pohanství a 
mystika, kterou pěstovali Hitlerovi stoupenci. Náboženský fundamentalismus je v současnosti 
problémem nejen islámského světa, kde platí právo šaría.  

Ve 20. i 21. století zůstává magie součástí nejen okrajové kulturní scény, ale kupodivu 
i politického boje, jen se jí nyní říká psychotronika. Podle profesora Prokofjeva existovaly už 
za Stalina tajné týmy „senzibilů“, ale i psychologů a dalších odborníků, kteří v režii NKVD a 
později ministerstva vnitra a ministerstva státní bezpečnosti prováděli v zájmu Sovětského 
svazu téměř tytéž magické praktiky jako kněží na faraónově dvoře. A provádějí je údajně 
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dodnes. Seriózní vědecké publikace se proto zabývají problémy vytváření tajných 
psychologických zbraní, využití podvědomí a psychotroniky (Prokofjev, 2003) v politickém 
boji o moc a vládu nad světem.  

Člověk se od pravěku a starověku nezměnil. 
Otrokář i otrok se uchylují k magii tam, kde narážejí na neprostupnou bariéru 

nenávisti, sociální exkluze, izolace. Jakmile zmizí základ společenské smlouvy ze zorného 
pole lidí, kteří by se měli domluvit na společných pravidlech, otvírá se znovu nebezpečná 
propast iracionality, ze které vystupují jen temné stíny, ale nic dobrého. To by mělo být 
poučením a varovným mementem, které plyne z poznávání staroegyptského vězeňství. 
 
 

2.2.2. Mezopotámie 
 
 Dějiny dalšího civilizačního ohniska počíná příchodem Sumerů do oblasti dolního 
toku Eufratu a Tigridu ve 3. tisíciletí př. n. l. Vládu nad úrodným územím později převzali 
semitské národy a vliv na tuto oblast měli později také dobyvatelé přicházející ze severních 
horských oblastí. Správní systém a vznik prvních právních dokumentů se opíral o náboženské 
a vojenské tradice (Burian, Oliva, 1984; Pečírka, 1982) 

Nálezy nejstarších zákoníků Urgakina, krále města Lagaše (2350 př. n. l.), Ur-
Nammua, zakladatele třetí dynastie v Uru (kolem roku 2050 př. n. l). a Bilamy samozřejmě 
podporují domněnku, že psané zákony existovaly již dříve (Lyons, 2003, s. 15). 

Zákony obsahovaly zásadu materiálního postižení pachatele, zrcadlovou odplatu – 
talio (Lyons, 2003, s. 21), podle které byly utínány údy, kterými zločinec spáchal čin, tj. např. 
ruka, jazyk apod. U Chammurabiho (1750 př. n. l.) to byla také (Tureček, s. 78) smrt za smrt, 
mrzačení, oko za oko, kost za kost § 196–197, majetkové tresty, zotročení, infamující tresty 
(uříznutí ucha vzdornému otroku), nebo trest smrti pro cizoložné ženy.  

Otroctví mohlo být stanoveno jako doživotní. Bylo známo otroctví pro dluhy, 
ohraničené lhůtou na tři roky (Slušný s. 46). Postavení zajatců a otroků bylo podobné jako 
v Egyptě, jak je vidět z dobových vyobrazení např. z Uruku (Obr. 7). 

Chammurabi stanovil i procesní pravidla, čímž se trestní řízení stalo spravedlivějším. 
Vydání zákona zdůvodňoval božskou inspirací a na kamenné stéle se nechal vyobrazit 
v okamžiku, kdy mu bůh Slunce Šamaš předává zákon (Obr. 8). Chrámy v Mezopotámii 
plnily úlohu správních center, fungovaly zároveň i jako soudní dvory, neboť poskytovaly 
dostatečný prostor pro soudní líčení. Vězení se využívalo pro vyšetřovací vazbu, kde byli 
pachatelé drženi od zajištění až do soudního procesu.  

Vyšetřovací vazba byla v některých případech zajišťována s využitím kamenných 
budov při chrámech nebo v podzemí chrámů, jak dokazuje nález nejstaršího vězení v dnešním 
severním Iráku v lokalitě Tepe Gaura. V IX. vrstvě, datované kolem roku 2800 př. n. l., byly 
v místním paláci dvě úzké místnosti s mohutnými zdmi zahloubenými do země. 

V roce 1927 objevil lokalitu Tepe Gaura americký archeolog E. A Speiser (1902–
1965). M. Rothman (2002) přináší nejpodrobnější popis archeologické lokality, ale nálezu 
starověkého vězení nevěnuje pozornost. Schéma s detailním vyznačením cel (Obr. 9) uvádí ve 
své internetové prezentaci o asyrské městské architektuře archeoložka z Univerzity v Madridu 
Isabel Prieto González (Gonzáles, 2007) 

Starobabylonské dopisy (Altbabylonische Briefe, 1964) dokazují existenci vězení pro 
dlužníky (kiš-šatum) a v nich vězněných osob (nipûtum) a obecných věznic (nuparum). 

V jednom z dokumentů ve městě Mari se připomíná trest vězení sibittum. 
V novobabylonské říši se trest vězení užíval častěji, kdy postihoval odpůrce panovníka z řad 
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jeho rodiny nebo šlechty. Potrestaní chrámoví otroci byli zakováváni do želez a drženi 
v temných kobkách. Právo trestat bylo výlučně věcí vladařovy suverenity.  

Z období vlády asyrského krále Salmanasara III. (858-824 př.n. l ) se dochovala 
vyobrazení (Saifullah – Abdullah, 1999) krutých trestů pro poražené nepřátele – ukřižování 
(Obr. 10-11). 
 

2.2.3. Chetitská říše 
Chetité užívali vězení k zadržení i k trestu znali věznice pro dlužníky nebo dlužníky 

prodávali jako otroky (Slušný, s. 95). 
 

2.2.4. Persie 
V době perské říše (553 – 330 př. n. l) se vyvinul na základě starších a okolních vlivů 

zvláštní justiční systém, který znal pro některé případy také trest vězení (Slušný, s. 262).  
Věznice byly již v předíránské době ve všech maloasijských a mezopotamských 

městech. Sloužily především k vyšetřovací vazbě, kde pachatel zakovaný do želez čekal na 
soud nebo popravu.  

V pozdějším období perských dějin se trest vězení rozšířil a souvisel s trestem 
nucených prací pro nižší vrstvy a s izolací členů panovníkovy rodiny nebo šlechty. Trest 
vězení byl diferencován. V horším případě byl vězeň ponechán v hladomorně nebo vystaven 
hladovým krysám, nedostatku hygieny a v kobce doslova shnil zaživa. V elamském kraji 
Bizaë nedaleko města Bendodaboronu stála „Pevnost zapomenutí“ Giligerdon, za jejímiž 
zdmi mizeli lidé, o nichž se na královském dvoře nesmělo mluvit (Soward, s. 23). Vězení 
hlídali strážci v čele se správcem. 
 

2.2.5. Starověká Indie 

2.2.5.1. Společnost a tresty 
Indická kultura se opírá o prastaré tradice – védy. Védská společnost se dělila na čtyři 

kasty  (varny18): bráhmani – kněží, kšatrijové – bojovníci, vaišjové – řemeslníci, obchodníci a 
zemědělci, šúdrové – sloužili vyšším varnám. Výše trestu (Tureček, s. 99) byla tedy ukládána 
nejen podle závažnosti trestného činu, ale i podle kasty, ze které viník pocházel. 
1. Bráhmani – Trestem pro ně byla jen pokuta, pokání a vypovězení. Bráhmani byli vyjmuti 

z trestu smrti a tělesných trestů (např. cejchování, zohavení a bičování). 
2. Kšatrijové – Byli trestáni smrtí, mučením, nebo mrzačením (trest postihoval podle 

zrcadlového principu páchající úd). Nejnižším trestem byly pokuty. 
3. Vaišjnové – Kromě výše uvedených trestů jim mohli vykonávat i nucené práce jako 

veřejný trest (tak si také mohli odpracovat dluh, pokud neměli na pokutu). 
Velmi zřídka se objevuje i trest vězením. 

4. Šúdrové – Jim byly udělovány tresty bez omezení. 
Z příslušnosti ke kastě vyplývalo postavení, práva a chování člověka. Chováním se 

v hinduismu rozumí nejen zachovávání pravidel mravních, ale i rituálních. Být znovu zrozen 
do lepšího postavení, o stupeň výše v hierarchii kastovní soustavy, lze dosáhnout pouze 
přísným dodržováním pravidel (dharma), platných pro příslušnou kastu nebo vyvržence mimo 
kasty. Tak se smrt stává branou ke změnám osudu. Znovuzrození je jisté; pouze ti, kteří 
dokáží správně vytvarovat své duševní já, se mohou časem vyvázat z cyklu reinkarnací a 

                                                 
18 Varna – sanskrtsky barva, původně barva pleti, později všeobecné označení pro kastu. 
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dosáhnou osvobození (rnókša) v blaženém kataleptickém stavu (nirvána). Osvobození v 
indické tradici znamená něco zcela jiného než v tradici evropské (Krejčí, 2002, s. 72). 

Vězení ve starověké Indii sloužilo hlavně pro vazební účely, ale výjimečně (pro výše 
postavené osoby a zvláštní případy) také jako pro trest odnětí svobody. Králové, např. Ašóka 
(273 – 232 př. n. l.) udělovali čas od času vězňům amnestii.  

V Indii byl vyvinut systém místních soudů světských a bráhmanských, odvolacím 
soudem byl soud královský. Nejvyšším soudcem a rádcem krále při tvorbě a výkladu zákonů 
byl vždy bráhman. Samotný text Bhagavadgíty, jedné ze základních hinduistických knih, byl 
učením o rozlišování dobra a zla, byl pramenem mravní výchovy (Bhagavadgíta, 1989). 

Za vlády krále Čandragupty (327–297 př. n. l.) popsal filosof Kautilja19 (Obr. 12) 
v Učebnici věcí světských – Arthašástra20 povinnosti vladaře takto: „Odmítáním 
spravedlivých a přijímáním nespravedlivých, jednáním, jež vede k nerozumnému a 
bezprávnému násilí, zanedbáváním dobrých a řádných zvyků, konáním bezprávných skutků a 
nevykonáváním spravedlivých, neplacením dluhů a placením toho, co se platit nemá, 
netrestáním provinilců a ponecháváním na svobodě lidí, kteří by měli být ve vězení, … 
zanedbávání ochrany lidu před zloději a okrádáním lidí o majetek … bezcharakterním 
jednáním a nespolehlivostí, nepoužíváním nápravných prostředků proti zlu a zanedbáváním 
naléhavých úkolů, ledabylostí a nedbalostí v péči o osobní svobodu a majetek poddaných – 
tím vším způsobuje vladař, že poddaní upadají do stavu bídy, toužení a neuspokojení.“ 
(Slušný, s. 282)  

V Indii byly rozšířené tělesné tresty, popravy nabodnutím na kůl, pověšením, 
utopením, upálením. Mírnější tresty byly odstupňovány: napomenutí, pokárání, pokuta (nebo 
nucené práce) a tělesný trest. 

Zvláštní formou trestu bylo vyloučení z vyšší kasty nebo zařazení do smíšené kasty, 
což mělo jistě svůj původ v trestu vyhnání provinilce z rodu nebo vesnice.  

Prodej člověka do otroctví nebyl v kastovním systému běžný. Indičtí otroci byli 
zejména válečnými zajatci a mohli se po čase vykoupit nebo si výkupné odpracovat. Dlužní 
otroctví se nevyvinulo. Dlužník zůstával u věřitele, dokud si neodpracoval dluh nebo pokutu. 

2.2.5.2. Pokání (prájaščitta) a využití tzv. elementů při očišťování 
„Právní texty hovoří obšírně o pokání (prájaščitta21), které bylo mocným prostředkem 

k zachování důležitosti a vlivu bráhmanů a často i zdrojem jejich značných příjmů. Texty 
rozeznávají mnoho druhů pokání: půsty, modlitby, dary bráhmanům, které jsou stále znovu a 
znovu zdůrazňovány jako neobyčejně účinné, návštěva posvátných míst a sebetrýznění jdoucí 
někdy až k sebevraždě. Často se setkáváme s předpisy úplně fantastickými: např. ten, kdo při 
východu slunce mumlá posvátnou strofu gájatrí 1008krát, je očištěn od všech hříchů kromě 
vraždy bráhmana; ten, kdo požije opojný nápoj, má se očistit tím, že pije horkou vodu až se 
opaří k smrti apod. Tyto extrémní spekulace byly pozdějšími texty odmítány jako nevhodné 
pro nový věk. 
Ten, kdo nekonal předepsaná pokání, vystavoval se nebezpečí vyloučení z kasty; opětné přijetí 
do kasty bylo velmi nákladné. Trestní právo světské a předpisy o očistě a pokání se v praxi 
uplatňovaly společně: vedle světského trestu bylo viníkovi ukládáno pokání předepsané 
dharmasútry. Právní texty často obratně přimíchávají elementy náboženské i do právní praxe 
světské. Tak např. zločinci všeho druhu mohou podle Manua (9, 240) ujít potupnému vypálení 
znamení a zaplatit jen pokutu, jestliže vykonají předepsané pokání. V Indii nikdy nebylo 
pevných hranic mezi pravomocí světskou a duchovní.“ (Tureček, s. 111) 

                                                 
19 Kautilja, známý také jako Chanakya nebo Vishnugupta napsal učebnici Arthašástra v letech 312-296 př. n. l. 
20 Anglický překlad dostupný na internetu Kautilya's Arthashastra (1915 Shamasastry translation) 
 http://www.mssu.edu/projectsouthasia/history/primarydocs/Arthashastra/index.htm [30.1.2008] 
21 Anglický přepis ze sanskrtu: prayashchitta. 
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 Pokání podle indických tradic pamatuje na všechny komunikační cesty k lidské mysli 
a duši, stejně jako výuka podle zásad Komenského postihuje všechny smysly – 1. zrak, 2. 
sluch a rovnováhu, 3. hmat, 4. čich a 5. chuť.  

Jako materiální prostředky, které působí na smysly, byly a jsou nejen podle indických 
tradic, ale i v jiných kulturách světa, používány všechny tzv. základní elementy, tj. země, 
voda, oheň a vzduch, ale i elementy, jež reprezentují živou hmotu (např. dřevo a aromatické 
látky organického původu). Všechny elementy se začaly využívat k očišťování od karmické 
viny a v současné době v indických tradicích nacházejí inspiraci různé psychoterapeutické 
přístupy – např. logoterapie, biblioterapie, dramaterapie, sankalpa, autogenní trénink, 
arteterapie, muzikoterapie, aromaterapie, koncentrativní pohybová terapie, taneční terapie, 
reflexní terapie, různé formy jógy, ale i hypoterapie a další metody. U všech hraje roli 
myšlenka, slovo, pocit, pohyb, kontakt s hmotou, nebo představou této hmoty, čili elementu, 
do něhož se mohou při meditaci, nebo modlitbě, rozptýlit lidské starosti, slabosti a hlavně 
viny.  

Významnou roli mezi elementy má oheň planoucí magickým světlem duchovního 
poznání ve svíčkách, nebo v očistném plameni, v němž jsou spalováni zesnulí. Pokračováním 
ohně je dým indických vonných tyčinek a kadidla. Základem kadidla užívaného při 
křesťanské liturgii je pryskyřice labdanum z keře Cistus ladanifer, které využívá také 
v aromaterapie na zmírnění agresivity, nervozity a depresí (Veselý, 1998). Klesající kouř 
signalizoval Kainovi, že Hospodin jeho oběť nepřijal (Gn 4, 5). Stoupající kouř kadidla 
očišťuje bohoslužebné předměty a vymezuje modlitební prostor. Ve věznicích pozorujeme 
sklon k častějšímu kouření obviněných i odsouzených, v němž můžeme spatřovat nejen 
projev hledání náhradního uspokojení při kolektivně sdílené regresi libida k orálnímu stadiu 
(Freud, 1991), komunikační rituál (kouření neverbálně signalizuje sounáležitost, nikoli 
agresi), intuitivní hledání úniku ze stresu v nevlídném prostředí a ze zvýšené psychické zátěže 
způsobené pocitem viny, ale možná i vědomé, nebo nevědomé vyjádření potřeby vězňů po 
kontaktu s transcendentnem. 

Voda jako očistný element se používá k omývání těla zvnějšku, jogíni se umí 
očišťovat i uvnitř těla – ústa, nos, střeva. Voda se v indické tradici používá i jako prostředek 
k očištění od iracionální nečistoty - viny (dědičného hříchu) a materiální prostředek, který 
může být spojen s nehmotným slovem. Podobně i v křesťanských rituálech je element vody 
užíván pro její očistný účinek při křtu, či posvěcování předmětů. Lze zmínit i to, že 
pravoslavní duchovní vlévají vařící vodu do kalicha v závěru modlitby proměnění, a to se 
slovy „teploto víry naplň se Duchem Svatým“, jako symbol vroucí víry věřících, kteří budou 
eucharistické dary utraque speciam požívat. Sami pak požívají velmi horkou vodu při 
purifikaci kalicha po eucharistické bohoslužbě, což asi jen shodou okolností připomíná výše 
citovanou zkušenost výše zmíněných indických kajícníků, kteří se očišťují od hříchu vroucí 
vodou až na práh vnitřního opatření. 

2.2.5.3. Mantra gájatrí 
Žádný úkon při pokání podle indických tradic se neobešel bez spojení s myšlenkovým 

obsahem, slovem. V mantrách se projevuje snaha o oproštění od tělesných počitků, orientace 
vertikálně vzhůru ve smyslu kosmologických představ o stvoření tří světů, nebeského, 
neviditelného (dobré i zlé síly, podobné křesťanským andělům a démonům) a pozemského. 

Je důležité se šířeji zmínit o mantře gájatrí, jedné z nejdůležitějších manter užívaných 
nejen indickými kajícníky, ale i věřícími k denní modlitební potřebě. 

Gájatrí je starobylé, několik tisíc let staré védské metrum o 24 slabikách (většinou 3 x 
8 slabik, ale někdy i jinak), nebo jakákoli píseň (matra) složená formou gájatrí metra. 
Personifikací této mantry je bohyně Gájatrí, manželka Brahmy, matka véd i matka prvních tří 
kast. Gájatrí je považována za velmi silnou védskou mantru, která má sloužit k rozpouštění 
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negativní karmy, ochraňuje, očišťuje (také potravu) a vede k osvícení. Někteří guruové (např. 
Saí Bába) ji radí zpívat třikrát nebo lépe devětkrát denně. Gájatrí lze také zpívat s džapamálou 
(růžencem o 108 korálcích, tj. 36 x 3 korálků). Lze ji recitovat libovolně často. Důležité je, 
aby byl počet recitací dělitelný třemi. 

V tantrické tradici je několik gájatrí manter, které velebí různá božstva. 
Jedna z klasických gájatrí manter zní:  

originál (sanskrt): český komentář a překlad: 
Óm bhúr bhuvah svaha 
tat savitur varénjam 
bhargó dévasja dhímahi 
Dhijó jónah pračódaját 
 

Meditujme o ÓM, božském prazvuku, z něhož povstaly tři říše, 
hrubá zemská, jemnější éterická a nejjemnější nebeská (bhúr 
bhuvah svaha). Uctívejme (varénjam) nejvyšší nepopsatelné 
božské Bytí (tat), tvořivou, životadárnou sílu, která se projevuje 
i ve slunci (savitur). Meditujme (dhímahi) o zářivém (bhargó) 
světle (dévasja) Božím, které zničí všechnu tmu, všechnu 
nevědomost a všechny nectnosti. Ó Bože, vroucně tě prosíme 
(jónah pračódaját), ať Tvé světlo osvítí naši mysl (dhí). 

 
Téma pokání (prájaščitta,) je stále aktuální v hinduismu a buddhismu, proto pro děti, 

mladé i starší kajícníky vycházejí různé publikace (Subramuniyswami, 2001), kde se poučují 
o mytologických tradicích, mantrách  a formách očišťování vhodných k náboženské praxi 
aktualizovaných pro současného člověka. 

2.2.5.4. Učení o nenásilí 
Vliv na zacházení s viníky měly v Indii vždy náboženské představy tří základních 

indických náboženství, hinduismu, džinismu a buddhismu.  
Vedle hinduismu začalo v 6. století Džinovo22 učení hlásat přísné odříkání a nenásilí. 

Antikriminální zaměření džinismu je velmi zřejmé. 
Koncem 6. století Buddhovo23 učení zamítlo dvě krajnosti – neúčelné bohatství na 

jedné straně a přílišnou askezi na straně druhé. K osvobození člověka z procesu neustálé 
inkarnace měla vést střední osmidílná cesta ke zničení strasti: 

1. pravý názor 
2. pravé rozhodnutí 
3. pravá řeč 
4. pravé jednání 
5. pravé žití 
6. pravé snažení 
7. pravá bdělost 
8. pravé soustředění. 
Středobodem Buddhova učení je tedy člověk samotný: „Člověk sám činí zlo a sám se 

poskvrňuje. Také sám zlo nečiní a sám se očišťuje. Jeden druhého neočistí.“ 
Mezi náboženstvími Indie nikdy neexistovala nepřekročitelná hranice a myšlenky se 

navzájem prolínají. V dějinách lidstva prvým známým pokusem uzákonit ve státě 
náboženskou neboli kultovou svobodu (Tureček, s. 509) je edikt indického krále Ašoky (273-
232 př. n l.), který nezbytnost náboženské svobody zdůvodňoval takto: „Všechny náboženské 
skupiny si z toho či onoho důvodu zaslouží úcty. Když člověk takto jedná. Povznáší své vlastní 
náboženství, a zároveň prokazuje službu i náboženským skupinám jiných lidí.“( Néhrú, s. 115) 

                                                 
22 Džinismus byl založen v 6. století před naším letopočtem Vordhámánem Mahávíra Vhardhamána Mahávíra. 
Jeho životopisné údaje se liší v podání džinistické a vědeckém. Narodil se v severní Indii a byl zemřel v Biháru. 
Podle tradice žil v letech 590-527 (či 510) př. n. l. a podle vědců v letech 540-486 př. n. l.   
23 Buddhovy životopisné údaje jsou také uváděny různě: 623-543 př. n. l. nebo 563-483 př. n. l. 
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Všechny pradávné indické tradice v 19. a 20. století ovlivnily evropskou a světovou 
filozofii, náhled na člověka, na jeho vinu a trest. Spatřujeme také vliv na formy pomoci a 
zacházení s člověkem, který vinu cítí. 

Z praktického hlediska při zacházení s vězni se v inspiraci ze starých indických tradic 
nabízí možnosti hledání prvků využitelných v malém prostoru vězeňské cely. Lze cvičit 
například nejen vybrané jednoduché ásány a mudry, kterým se přičítá kladný účinek pro 
získání duševní vyrovnanosti, zvládání agresivity apod., ale i náročné metody mentálního 
očišťování. 
 

2.2.6. Starověká Čína 
 
Pojetí práva v Číně ovlivnily dvě základní představy: 1/ teorie jednoty světa a 2/ škola 

právníků (Tureček, s. 140). Oba pohledy se doplňovaly, nebo si odporovaly – tradiční 
univerzalistické systémy kosmické harmonie a na ně navazující učení moudrých filosofů 
někdy právníci ve službách císařské moci potřebovali, jindy je vyvraceli, a někdy jich 
zneužívali pro zdůvodnění čehokoli, co bylo právě třeba: 

2.2.6.1. Teorie jednoty světa: 
Čínská mytologie předpokládala univerzální magickou spojitost všech věcí světa, 

jejichž zdárná existence byla podmíněna jejich harmonií. Co odporovalo kosmické harmonii, 
zasloužilo si trest. 

Myšlenka, že tradiční metody trestu nemusí být nejlevnějším způsobem boje se 
zločinem, není nijak nová. Čínská filozofie pohlížela na trest jako na součást elementu „jin“, 
čili jako na negativní ovlivňování chování, které musí přirozeně doplnit „jang“, čili pozitivní 
vliv, například rodiny, vesnické komunity nebo obchodních či náboženských organizací. 

Morálnímu poselství mytologie se čínští filosofové nestavěli do cesty. Abstrahované 
mravní principy rozvíjeli dále s vědeckou systematičností. Namísto tradičního dodržování 
náboženských ritů, zaručujících spasení člověka, postavil Konfucius (551–479 př. n. l.) 
morálně etické normy chování člověka, projevující se především v úctě k rodičům, Nebesům, 
vládci a tradicím, snahu o vlastní sebezdokonalování. Vyzvedl tím nutnost aktivního přístupu 
člověka k vlastnímu jednání. Spravedlnost uvnitř státu měla zajišťovat vláda spravedlivého 
panovníka, působícího na poddané svým způsobem života.  

Souběžně se začalo šířit učení Lao-c´ o principu tao, na jehož základě kolem roku 300 
př. n. l. rozvinul Čou Jen učení o protikladných principech jin a jang.  

Taoisté byli pro svou moudrost často pronásledováni a zabíjeni, jejich myšlenky o 
fungování státu jsou svou lakoničností dodnes výstižné. Inspiraci v učení Lao-c´ můžeme 
najít i pro zacházení s vězni: „Podceňování protivníka se blíží porážce. Zvítězí ten, kdo má 
s protivníkem slitování“ (Scheufler, 1991, s. 22). 

 

2.2.6.2. Škola právníků 
Opírala se o naprostou závaznost vyhlášeného a všem známého zákona.  
Názory školy právníků konfuciánská nauka odmítala. 

2.2.6.3. Praktická politika – každý hlídal každého 
Státní administrativa se opírala o školu právníků. V roce 356 př. n. l. začal svou 

reformu Šang Jang, první ministr čchinského vládce Siao-kunga. V zájmu bezpečnosti státu a 
vnitřní stability byly rodiny rozděleny do skupin po pěti a deseti a byly propojeny systémem 
vzájemného ručení a odpovědnosti za zločiny. Základem trestní odpovědnosti přestal být 
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jedinec, na jeho místo nastoupil kolektiv, který byl v případě trestného činu jedince 
odpovědný stejně jako pachatel samotný. Popraven mohl být pachatel i celá jeho rodina 
(Tureček, s. 148). Kdo zločince neudal, byl přeťat vedví. Udavač byl odměněn. Oslabovaly se 
tím rodinné svazky a posiloval stát. (Slušný, s. 308)  

Rozvinul se systém správní a soudní. Vyvinula se škála sofistikovaných a velmi 
krutých trestů, s jejichž popisem a výčtem nemá smysl se zdržovat. Například odpírání 
spánku a rafinovaná fyzická i psychická mučení, která ve 20. století doznala dalšího rozkvětu. 
Udělované tresty byly nesmírně tvrdé i vůči členům vládnoucího rodu (Tureček, s. 149). 

2.2.6.4. Věznice – vazba i trest 
Ve všech městech byly vazební věznice. Někteří vězni, zvláště výše postavení, mohli 

ve vazbě strávit i dlouhá léta. Ačkoli tedy věznice nebyly určeny pro výkon trestu odnětí 
svobody, reálně takový trest vlastně existoval, po tu dobu, kdy vězněný ztratil přízeň císaře. 
Ale i císař chtěl občas projevit laskavou tvář a v mytologickém smyslu symbolicky obnovoval 
princip harmonie přírody vyhlašováním amnestie (Tureček, s. 149). Zákoník Tang deklaroval 
amnestii pro mladé, staré a pro mentálně či fyzicky handicapované vězně. 

2.2.6.5. Odsouzení – státní otroci 
Již ve druhém tisíciletí př. n. l. se v Číně zřizovaly na úrodných místech namísto 

vězení pracovní tábory pro lehčí zločince a zajatce, kde trestanci pracovali zejména 
v zemědělství. Později se z takových táborů vyvinuly normální zemědělské osady 
(Vondruška, 1993). 

Velký počet odsouzených se stával státními otroky, levnou pracovní silou pro císaře. 
Celým rodinám mohla být kolem očí zeleně vytetována čára a to je odlišilo od ostatních 
občanů. Odsouzení mohli vykonávat nucené práce všude, kde bylo třeba. Byli posíláni na 
státní stavby, např. stavbu Velké čínské zdi. 

Řada odsouzených se ani nemusela stát otroky, postačilo vyslání na ochranu hranic, 
kde většina službu nepřežila. 

2.2.6.6 Principy feng-šuej 
 Ve starověké Číně se při zacházení s vězni nerozvinuly metody, které by zasluhovaly 
nápodobu. Čínské učení o jednotě světa nás však může inspirovat při projektování věznic.  

V architektuře nyní často využívané prvky učení feng-šuej se opět se opírají o 
iracionální představu vyváženosti elementů, výsledný projekt však lze vysvětlit i zcela 
racionálními důvody: VODA bývá symbolizována modrou podlahou a skleněnými předměty, 
DŘEVO zastupuje nábytek a rostliny, OHEŇ představuje rozmanité osvětlení, ZEMI 
symbolizuje např. kamenný obklad, KOV představují kovové předměty se zaoblenými tvary, 
VZDUCH vede k používání velkých vertikálních i horizontálních ploch, otevřených prostorů 
a přístupových cest nezatarasených zbytečnými předměty. 

Architekt nebo bytový designér respektující principy feng-šuej spolupracuje s majiteli 
již od výběru pozemku přes projekt až po návrh a realizaci interiéru. Výsledek je vždy 
ohromující. Nejenže vše dobře vypadá a působí opravdu harmonicky, ale obyvatelé se ve 
svém novém domově cítí dobře, uvolněně a vyrovnaně. Přitom je každý dům a interiér úplně 
jiný – společným prvkem je pouze převaha přírodních materiálů a vyváženost vnímaných 
„energií“. 

Na stres si ve věznicích stěžují nejen vězni, ale i vězeňský personál. Mají pocit 
nedostatku vzduchu a světla. Úspornost a jednoduchost forem při projektování podle principů 
feng-šuej by mohla znamenat i úsporu (stále tolik chybějících) nákladů na výstavbu a úpravy 
vězeňských zařízení. 
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2.2.7. Starověký Izrael 
Na právní zvyklosti ve starém Izraeli působily vlivy zákonodárství Egypta, 

Mezopotámie a Kenaanu, vždy však transformované zásadami tehdy ojedinělého 
monoteistického náboženství. Základním právním a etickým přínosem izraelské kultury pro 
současnou civilizaci zůstává i dnes Desatero přikázání, které podle Bible (Ex 20, 1-17) předal 
Bůh Mojžíšovi na hoře Sion: 

1. V jednoho Boha věřit budeš; 
2. nebudeš mít jiné bohy; 
3. nevezmeš jméno Boží nadarmo; 
4. sedmý den budeš světit; 
5. cti otce svého a matku svou; 
6. nezabiješ; 
7. nezesmilníš; 
8. nepokradeš; 
9. nevydáš křivého svědectví; 
10. nebudeš toužit po majetku bližního. 
Lid Izraele se považoval za královské kněžstvo, z toho vyplývala alespoň formálně 

rovnost všech členů společenství před zákonem. Postavení krále v Izraeli se lišilo od jiných 
států, jejichž ideologie byla založena na polyteistických náboženstvích. Izraelský král si 
nemohl přičítat božské vlastnosti, svou moc však deklaroval jako službu Boží vůli. 

Židovské zákony byly posvěcené Biblí a jejich porušení bylo chápáno jako světský i 
kultovní zločin. Pramenem práva byl Pentateuch, z něho pak hlavně ustanovení Desatera 
přikázání a kněžské předpisy obsažené v knize Leviticus, později také Mišna a Talmud24. 

Tresty měly účel: 
- výchovný; 
- preventivní (odstrašení); 
- odškodňovací (restorativní); 
- odplatný; 
- zčásti také očistný ve smyslu pokání (pokus o získání božího odpuštění).  
Trestné činy nehrdelního charakteru se trestaly vězením, vyhnanstvím, souhlasným 

(zrcadlovým) trestem, bičováním nebo pokutou. (V postbiblickém období se ustanovení 
vykládala metaforicky a za tělesná zranění se preferovalo ukládání pokut.) 

Těžší přestupky, zvláště související s proviněním proti kultovní čistotě, byly v 
biblických dobách trestány nemilosrdně smrtí. Fyzické tresty s trvalými následky, utínání údů 
apod., znamenaly zároveň vyloučení z náboženského společenství. Zmrzačený, nemocný, 
nebo chromý člověk nesměl vstoupit do chrámu. 

2.2.7.1. Vazební věznice 
Občanská rovnost sice teoreticky zakládala možnost vzniku trestu vězením, ale 

v podmínkách tehdejších otrokářských zvyklostí a vlivem ekonomické náročnosti se tento typ 
trestu více nerozvinul. Skutečný trest vězením byl jen řídkým jevem. Náznakově se objevuje 
v době královské (za vzpouru), ale týkal se jen dříve vysoce postavených a privilegovaných 
osob. Delší věznění chudších osob bylo v otrokářském systému neefektivní. 

V soudním vězení se ocitl prorok Jeremiáš, když vyzýval Židy, aby nebojovali, ale pro 
záchranu Jeruzaléma a chrámu se podrobili babylonskému králi Nabukadnezarovi II., který 
město nakonec roku 586 př. n. l. rozbořil. V té době byla ve městě tři různá vězení. Nejlehčí 
                                                 
24 Mišnu zkompiloval rabi Juda ha-Nasi koncem 2. stol. př. n. l., talmud vznikl mezi 220 př. n. l. a 470 n. l. 
Interpretaci mišny a talmudu provedl cordobský filosof Maimonides (1135-1204) a Josef ben Efraim Caro 
(1488-1575). 
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bylo u síně městských stráží, těžší v bývalém domě písaře Jonatana, kde byl vězeň držen 
v jámě nebo ve sklepení. Nejhorší byla jáma Melchiášova, syna krále Sidkiáše. V bahně na 
dně této jámy mohl přežít vězeň jen několik dní (Jr 38, 6). Po návratu z babylonského zajetí 
zažila soudní vězení další rozkvět (Slušný, s. 141).  

2.2.7.2. Trestní vězení 
Vězení se ukládalo za opakované činy pachatelům, kteří již byli odsouzeni podvakrát. 

Podle Maimonida se vězení ukládalo za spáchání hrdelního trestného činu pachatelům, které 
nebylo možné popravit kvůli formalitám.  

2.2.7.3. Vyhnanství v ochranných městech 
Za neúmyslné zabití se ukládal trest vyhnanství do jednoho ze šesti určených 

ochranných měst. O vyhnanství do ciziny se neuvažovalo, protože tam by pachatel mohl být 
nucen uctívat cizí bohy. Vyhnanství trvalo až do smrti nejvyššího městského duchovního 
(Lyons, 2003, s. 33). Vězňové byli ubytováni na náklady města, protože zde žili proti vlastní 
vůli.  

2.2.7.4. Dlužní otroctví 
V Izraeli bylo rozvinuto dlužní otroctví, časově však omezené sedmi lety.  

2.2.7.5. Tresty smrti 
Prastará pohanská víra v očistnou sílu kamene se projevovala v trestu smrti 

ukamenováním.  
Později se uplatňovalo také stětí mečem.  
Věšení bylo spíše součástí zneuctění pachatelovy mrtvoly.  
Upálení bylo chápáno jako očistné působení ohně, ale bylo málo používáno, protože 

pak nebylo možné uložit mrtvolu do hrobu.  
Ukřižování se před obdobím římské nadvlády používalo výjimečně, pouze jeden popis 

popravy (2 S 21, 9) naznačuje, že sedm Saulových synů vydal král David k ukřižování 
Gibeóňanům, aby odvrátil hladomor, který Bůh seslal na Izrael za Saulovu genocidu 
spáchanou dříve na Gibeóňanech. 

2.2.7.6. Ordály – kletby - magie 
Boží soud byl v Izraeli spíše výjimkou, Starý zákon ho povoloval pouze v případě 

obvinění manželky z nevěry. Jednalo se o proces podmíněně účinkující kletby, která mohla 
mít značný psychologický efekt. Podle ustanovení kněžského kodexu (Nu 5, 11-31) mohl 
muž, i když neměl pro příčinu žárlivosti svědky, přivést podezřelou ženu ke knězi, který ji dal 
vypít vodu s prachem z podlahy v příbytku a přijal od ní oběť ze suché mouky ke spálení na 
oltáři. Po tomto procesu měla nevěrná žena onemocnět a potratit, zatímco nevinná měla dále 
plodit děti. Toto opatření bylo velmi mírné ve srovnání s faktem, že prokázané cizoložství 
bylo v Izraeli automaticky trestáno smrtí (Lv 20, 10). 

2.2.7.7. Pokání, půsty, modlitby 
Striktní dodržování kultické čistoty bylo trvalou součástí běžného života. Ortodoxní 

židé se v případě pocitu viny, neštěstí, nebo nepřízně osudu (Boha) káli formou veřejnou i 
soukromou, roztrhli svá roucha, sypali si hlavu popelem (viz výše o víře v očistný účinek 
elementu ohně a země), postili se a modlili.  

Odraz této praxe hojně nacházíme v žalmech, přičemž z penitenciárního hlediska je 
nejvýznamnější žalm č. 51 (Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství své), v němž lze 
analyzovat několik psychologických rovin práce s vinou. V tomto žalmu je patrná cesta 
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k vnitřní obnově a k návratu hříchem porušené někdejší ideální harmonie s Bohem i lidmi, 
proto je také ve východní i západní křesťanské tradici nejčastěji využívaným kajícím žalmem. 
V křesťanské liturgické i individuální modlitební praxi má stejně důležité místo, jaké zaujímá 
v indickém pokání mantra gájatrí. 
 

2.2.8. Starověké Řecko 
Ve starověkém Řecku byly položeny základy demokratického zřízení, práva a 

soudnictví, které vystřídalo kmenové zvyklosti, které se opíraly o krevní mstu: „Pobyt vrahův 
zemi poskvrňuje, jeho odchodem je poskvrna smyta, stejně jako zprvu jen jeho smrtí. Kultové 
představy a idea odvety pronikají ideu trestů.“  (Tureček, s. 189) 

Po mýtickém Titánu Prométheovi je asi nejslavnějším vězněm Sokrates. Jeho žák 
Platón byl také vězněn a o trestání vážně přemýšlel. Podle Platóna (347–427 př. n. l.) záležela 
morální špatnost v neznalosti dobra, zasazoval se o pilnou a úzkostlivou péči. V jedné 
kapitole dialogu Gorgiás se zmiňuje o léčení špatnosti v duši spravedlivým trestem a připisuje 
se mu výrok „trestat znamená léčit duši“. Ve své Ústavě dokonce navrhuje diferenciaci 
věznic do tří typů podle režimu a stupně ostrahy. První typ měl být určen pro zadržené osoby 
očekávající přelíčení a rozsudek, druhý pro polepšení výtržníků, provinilců a tuláků, třetí na 
venkově pro potrestání zločinců prací. Zůstalo samozřejmě jen u návrhu, protože jinak bylo 
starořecké vězeňství stejně kruté a primitivní jako ve všech starověkých státech. Aristoteles 
(322–284 př. n. l.) požadoval, aby zlomyslnosti a nemravnosti byly trestány zákonem. Podle 
jeho názoru se mají neposlušným ukládat tresty a pokuty a nenapravitelné zločince je třeba 
zcela vyobcovat ze společnosti. Domníval se, že špatný člověk se dá zkrotit pouze bolestí, ale 
s tímto jeho názorem pozdější filosofové nesouhlasili. 

Nevyčerpatelným zdrojem inspirace pro zacházení s vězni je však antická mytologie.  

2.2.8.1. Vyhnanství 
Ze starořeckých států bylo vyhnanství (ostrakismus) používáno pouze v Athénách 

(Slušný, s. 170). Jednalo se o trest vyhnanství na deset let, ostrakizován mohl být každý 
athénský občan, o němž se ostatní domnívali, že jeho ambice mohou znamenat nebezpečí pro 
stát. 

2.2.8.2. Vazební věznice 
V Athénách existovala od roku 450 př. n. l. zajišťovací vazba (δεσµωτήριον) nedaleko 

kruhového shromaždiště městské rady (prytaneion – viz obr. 13), kde hořel věčný oheň 
bohyně Hestie25 a prytanové tam, podobně jako archonti na nejvýznamnějším soudu 
Areopagu, soudili pod širým nebem, dokud jim Filip II. Makedonský (382-336 př. n. l.) 
nenechal postavit důstojnou budovu. Dozor nad vězni měl výbor 11 úředníků (οἱ Ἕνδεκα), 
nazývaný také dozorci nad zločinci, a jejich zřízenci – státní otroci, kteří jako kati prováděli 
trest smrti.  

V athénském desmoteriu (Obr. 14 a 15) byl vězněn i Sokrates (469-399 př. n. l.), kde 
také musel vypít jedovatý odvar z bolehlavu. Otrava jedem byla v antickém Řecku obvyklým 
trestem (Obr. 16). 

2.2.8.3. Trestní otroctví 
Trest vězení plně nahrazovala praxe prodeje odsouzených do otroctví. Věznění otroci 

těžili olovo a stříbro v Laurijských dolech, pracovali v kamenolomu, nebo točili t ěžkými 
žernovy v mlýnech. Z lomů se pokoušeli o útěk. Nejslavnějším se stal útěk 20 000 otroků 

                                                 
25 Hestiá - bohyně domácího krbu, ochránkyně pronásledovaných a vyhnaných. 
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z Attiky v době porážek Athén za Peloponéské války (431 - 404 př. n. l.), který na jistou dobu 
doslova ochromil celou ekonomiku Athén. 

2.2.8.4. Mstící božstva v řecké mytologii 
Při vysvětlování, edukaci a emocionálním uchopování poznatků epistemologicky 

nashromážděných není na škodu prezentování vnitřně složitých jevů prostřednictvím učelově 
(názorně či terapeuticky) vybraných mytologických obrazů, které má každá civilizace či 
kultura. Řecká mytologie nabízí penologii dostatek materiálu k analýze i využití. A to nejen 
v otázce viny a trestu, ale především svědomí a pokání. 

V nejstarších lidských kulturách ještě chybělo chápání svědomí jako důležité složky 
sebekontroly autonomní osobnosti, ale na přelomu končící rodové společnosti a rodícího se 
mocenského uspořádání rané antické kultury budila tušená úloha svědomí společenský zájem, 
který intuitivně uchopené složité souvislosti a zkušenosti z rodinné, či kmenové paměti 
zobrazil v mytologii. Současná věda usiluje o objektivní analýzu svědomí, zkoumá jeho 
dynamiku a možnosti ovlivnění, či probuzení svědomí, ale při hledání skutečně účinných 
postupů a procesů pozitivního zpracování viny jako motivace k nápravě, očištění a trvalé 
změně pachatelova chování je úspěšná stále jen částečně. Pojem svědomí patří ve 
společenském vědomí a morálce stále k těžko uchopitelným jevům. Lidé s málo rozvinutým 
svědomím jen málo naslouchají vědeckým argumentům a mentorování, ale jednoduchý obraz 
nebo příběh má šanci prodrat se i obrannými mechanismy chladné anetické osobnosti a vložit 
do její duše nechtěné a popírané otázky. Mýty nepočítají s úlohou svědomí a jeho úlohu 
ponechávají antropomorfizovaným iracionálním silám, božstvům. Podle historické analýzy 
nejstarších mýtů jsou jednou z forem vzniku antických božstev vzpomínky na konkrétní 
osoby, jimž ústní podání postupně přidává stále více božské rysy. Ve vypravování o radách a 
zkušenostech starých moudrých žen, které bývaly autoritou celé obci, se postupně stávaly 
skutečné osoby „dušemi předkyň matriarchálního rodu s ochranitelskými schopnostmi“ 
(Thomson, 1958, s. 224) a později bohyněmi. Mýtické postavy Moiry (úděl, osud) měly 
zabezpečovat spravedlivý podíl na výtěžku kolektivní práce, udržovat rovnoprávnost všech 
členů rodu, tak jako to dělají matky svým dětem - každé česky mluvící dítě zná říkanku 
„Vařila myšička kašičku“, ale málokdo si uvědomí, že v ní žije mýtus o spravedlivém dělení a 
fyzickém i citovém saturování všech, včetně toho „malíčka“, na kterého se nedostalo, ale 
dostal nakonec vlastně nejvíc – potvrzení matčiny blízkosti a vrchovaté lásky.26 Je udivující, 
jak silný a radostný citový náboj má tento kratičký útržek mýtu, opět a opět opakovaný včetně 
rituálních pohybů jako liturgie, či jako mantra, jejímž prostřednictvím se děti rády dožadují 
potvrzení živého pouta s matkou. 

Dlouhý seznam bohyň, které ochraňovaly rodinu, kmen a město, dbaly na 
spravedlnost, právo a řád, svědčí o morálním významu, který ženy měly ve společenském 
vědomí ještě dlouho po epoše matriarchátu. V paměti dospělých mužů, žen i dětí žila 
vzpomínka na jejich lásku, napomínání, nebo kárání, a působila nejen jako pouto k domovu a 
společenství, ale i výčitka a morální imperativ. V české literatuře Božena Němcová ve své 
Babičce vytvořila ideál, který se stal pro celý český národ Moirou, mytologickou postavou, 
jejíž mravní účinek působí na dlouhou řadu generací již od roku 1855. Z pedagogického 
hlediska a z perspektivy zacházení s vězni je to zajímavá skutečnost, protože v kasuistice řady 
odsouzených, o něž z různých důvodů nemají zájem rodiče, lze nalézt příklady 
korespondenčního nebo jiného pozitivního vlivu babiček - ty zůstávají pro odsouzené (zvláště 
mladistvé) morální autoritou.  

                                                 
26 Tuto lidovou říkanku dokonce Jan Zrzavý v doslovu ke knize „Teorie memů“ označuje za mem. Nelze však 
souhlasit s tím, že by tento mem mohl být při socializaci škodlivý. (Zrzavý, 2001)  
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V této souvislosti lze pak chápat úlohu bohyně trestu Poeny (Ποινή), jejíž jméno se 
dostalo do pojmenování penologie.  

Jméno bohyně Poeny (latinsky Furia) je  
- příbuzné s řeckým slovem πενία (slovo je významově široké: nouze, chudoba, 

nesnáze, tíseň); 
- totožné se slovem ποινή (užívané ve významu: cenná náhrada za spáchaný zločin, 

pomsta za někoho zabitého, odplata, pokuta, později obecně trest, či konkrétně trest 
ve vězení, ale také trápení, utrpení, trýzeň, nebezpečí). 

Zatímco Poena byla zosobněním trestu, ztělesněnými výčitkami napadajícími a živým 
svědomím pachatele zločinu byly v řecké mytologii Erynie, černé bohyně pomsty (πίνιµοι 
’Ερινυες - mstící Lítice).  
 Charakteristiky Erynií zaznamenal např. Homér a Hesiodos, ale také klasičtí řečtí i 
římští dramatikové v mnoha variantách. Zosobňují jednu z nejstarších představ o pykání za 
zločiny jako symbolické ochránkyně vesmírného řádu – kosmu, jenž je protikladem chaosu. 
(Martin, 1993, s. 84). Podle jedné verze se narodily z kapek krve a spermatu, které dopadly na 
Gaiu (Zemi), když Kronos zranil Úrana, jinde jsou označeny jako dcery Acheronu a Noci 
(Vollmer, 1874, s. 209), popřípadě dcery bohyně Poeny. Patří mezi prvotní podsvětní 
chtonická (ze Země vycházející) božstva řeckého pantheonu. Podobně jako Moiry 
(personifikace osudu) se řídí jen vlastními zákony a neuznávají autoritu olympských bohů. 
Pronásledují každého, kdo porušuje náboženský a občanský řád, vyvyšuje se nad bohy, nebo 
se dopustí zločinu na členech rodu. Zobrazovány byly jako okřídlené ženské postavy s hadími 
vlasy a ohnivýma očima, třímající pochodně nebo biče (Obr. 17). Jejich počet nebyl určen, 
později se představa ustálila na třech sestrách, jimž byla v mytologii určena tato jména: 

Megaira (Μεγαίρα - závistný hněv); 
Allekto (Αλλήκτω - neusmiřitelně, neukojitelně pronásledující); 
Tisifone (Τισιφόνη - mstící vraždu. Jméno složené ze slov: τίσις - pomsta, odplata, 

pokuta; φόνος – vražda) 
Úloha Erinyí je nejzřetelněji popsána v osudech Oresta z prokletého rodu Átreovců. 

Orestes byl synem Agamemnóna, krále Argu a Mykén, a Klytaimnéstry, která spolu se svým 
milencem Aigisthem zabila Agamemnóna po jeho návratu z trojské války. Malého Oresta 
zachránila jeho sestra Élektra a ukryla ho u sestry Agamemnónovy Anaxabie, manželky 
Strophia, krále ve Fókidě, kde byl vychován spolu s princem Pyladem. Když dospěl, dozvěděl 
se v delfské věštírně, že má na příkaz Apollónův pomstít otcovu vraždu. V Mykénách zabil 
Aigistha, ale matkovraždy se dopustit nechtěl. Na naléhání Élektry, která trpěla jako otrokyně 
na dvoře Aigisthově, si zahalil tvář a takto Klytaimnéstru probodl. Tím se prokletí dovršilo, 
ale Orestés propadl šílenství a jako vyhnanec byl dlouhou dobu pronásledován vyčítavými 
hlasy Erinyí. V delfské věštírně obdržel od Apollóna dva příkazy, jimiž se měl očistit. 
Nejprve se dostavil k athénskému soudu, předchůdci areopágu, který ho na zásah Athény 
osvobodil. Pak se musel vypravit na nebezpečnou cestu do Tauridy na Krym, odkud měl do 
Athén přinést sochu bohyně Artemis a vystavil se tak ohrožení vlastního života. V Tauridě 
byli Artemis obětováni všichni cizinci, jejichž hlavy byly zavěšovány na Artemidin oltář. 
Oresta a Pylada tam poznala Artemidina kněžka Ífigenia, sestra Orestova, pomohla jim 
uniknout a společně dopravili sochu Artemis do Athén. Tak se Orestés zbavil šílenství a 
pronásledování Erinyemi. 

„Erinye nebyly původně nic jiného, než tytéž předkyně jako Moiry, jenomže 
v negativním pojetí. Měly za úkol trestat ty, kdož překročili zděděná ustanovení ztělesněná 
Moirami. …v období přechodu od kmenové společnosti k státu představovaly tyto postavy 
královskou moc a staly se příbuznými a podřízenými Dia a později Díké.“  K formálnímu 
vývoji významu slova Díké je třeba uvést toto pořadí: 1. stezka, 2. zvyk, 3. msta nebo trest, 4. 
soud, 5. bohyně spravedlnosti, 6. abstraktní myšlenka spravedlnosti. „Díké tedy zasahuje do 
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lidských osudů, aby trestala provinilce. Zasahuje celou společnost a výsledkem jsou ztráty na 
životech. Koná totéž co Erinye, ale s jedním rozdílem. Choroba, kterou přináší, není rázu 
fyzického, nýbrž společenského. Není to mor ani hlad, ale útlak a občanská válka. 

Můžeme tedy říci, že Díké střeží nový řád, jako Erinye střežily starý. Tak jako Erinye 
trestaly porušení Moiry, Díké trestá porušení Metra. …zatímco Moira byla znamením 
rovnocenného „údělu“, zakládajícího se na rodových právech každého člověka, Metron 
ukazuje, že člověk je odkázán do omezené „míry“, již nesmí překročit. To bylo aristokratické 
pojetí.“ (Thomson, 1958, s. 224–225) V průběhu historie lidstva se ve vlnách postavení 
člověka zhoršuje a zase zlepšuje. Jestliže v současné době faktická moc někdejší netitulární 
aristokracie tvořené „nomenklaturními kádry“ a vysokými funkcionáři totalitního režimu 
vyvanula, v mytologickém podvědomí generace, jejíž socializace začala v době 
společenského uvolnění, se spíše než Díké budou opět dostávat ke slovu Moiry a Erinye, 
proto asi tato generace (navzdory častému cestování po celém světě) bude mít větší potřebu 
hledat své kořeny, pociťovat zakotvení a zázemí ve svém rodu, jinak se vystaví nebezpečí 
mravního úpadku. 

2.2.8.5. Klasický antický penitenciární model 
V Orestově příběhu je popsána forma katarze viníka, spočívající jednak v přiznání 

viny před lidmi i bohy, jednak ve vykonání životu nebezpečného úkolu. Na katarzi se podílí 
setkání s čistou a nevinnou bytostí, v tomto případě to byly jak bytosti božské (Apollón, 
Artemis, Athéna), tak čistá bytost lidská (Ífigenia, kdysi Agamemnónem za jeho hřích 
obětovaná na usmíření Artemidě, která za nevinnou dívku sama určila k obětování laň).  

Na základě Orestova příběhu a srovnáním s příběhy dalšími (např. Oidipus) lze 
zobecnit funkční vzorec pokání, tj. antický model katarze viníka takto (viz dále schéma): 

1/ Pachatel se dopustí trestného činu 
- zejména vraždy nebo incestu, otcovraždy, matkovraždy; 

2/ Pachatele začínají pronásledovat Erinye 
- Erinye stíhají zvláště porušení rodinných vztahů; 

3/ Pachatel se stává vyhnancem a je štván výčitkami Erinyí; 
4/ Z pronásledování Erinyemi není úniku a pachatele může vysvobodit pouze: 

- zešílení; 
- smrt (sebevražda); 

5/ Pachatel se setkává s čistou a nevinnou bytostí (božského nebo lidského původu) 
- dostává rady, jak může přijmout svůj trest, očistit se od spáchané viny, setkání mu 

nastavuje zrcadlo a pomáhá mu při katarzi;  
6/ Pachatel plní úkoly 

- vydává se lidskému soudu; 
- plní životu nebezpečné úkoly; 
- očišťuje se oběťmi a pokáním. 

7/ Po splnění všech úkolů se dovršuje katarze pachatele; 
8/ Po očistné fázi a po vykonaném úkolu se usmířené Erinye mění v Eumenidy, velebné 

božské bytosti působící všude blaho a pořádek, udílející zemi hojnost, pokojné počasí 
a úrodu, prospívající státu, klidu a souladu v rodině; 

9/ Porušený řád je obnoven; 
10/ Pachatel žije dále bezúhonným a požehnaným životem. 
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Schéma: 
KLASICKÝ ANTICKÝ PENITENCIÁRNÍ MODEL 
 

 
 

2.2.8.6. Rozeznávání viny skutečné a vnucené 
Aktualizovat představu Erinyí má smysl i dnes, kdy škola a rodina málokdy umí 

pachatele nepatrného zločinu pochválit za přiznání viny. Pokání, ve spirituálním prostředí 
běžná součást života, se stává nezvyklou a neobvyklou situací. Současný člověk se vlivem 
sekularizované výchovy brání rozeznávat v sobě zlo, stále se vyviňuje, ospravedlňuje a 
dokazuje jiným i sobě, že je lepší, než ve skutečnosti je. Selhání považuje za nepřípustné, 
zbytečně se vystavuje nebezpečí života ve lži a přetvářce. Do výchovy se z preventivních 
důvodů musí dostat metody, jejichž prostřednictvím by člověk rozpoznával své slabosti a 
špatné sklony, ale nelekl se jich. K tomu potřebuje pomoc a podporu. Edukativní prostředky 
zaměřené na přirozený vztah k vině mají smysl při zdravé sebepercepci. 
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Zároveň je však nutné dát pozor na úskalí, kdy se člověku podsouvá vina za něco, co 
v sobě necítí. Pak se uzavře a zaujme vůči takovému vychovateli, autoritě, či doktríně 
filosofické nebo církevní postoj výrazně skeptický. Práce s vyvoláváním pocitu viny je 
nebezpečná. Toto napětí popsal Eugen Drewermann při své pražské přednášce27 takto:„Ptáš 
se, jak k Bohu. Lidé ti radí: ptej se kněží a teologů. - Ale potkáš jen strašidlo v kostele, které 
musí pít každou neděli krev, aby ti mohlo odpouštět hříchy. Sigmund Freud by řekl, že takový 
Bůh je racionalizace NadJá.“ V této souvislosti Drewermann kritizuje církve obecně a 
upozorňuje, že principy probouzení pocitu viny zneužívají účelové manipulace sekt, reklamy 
nebo fundraisingových agentů. Z pozice hlubinné psychologie vyzývá proto morální teologii 
(Drewermann, 1997), aby znovu promyslela svou nauku o dědičném hříchu a antropologii. 
Poukazuje též na nebezpečí, které pramení z rozpolcení mravnosti a z odmítání nevědomého. 

Při práci s vinou je proto vždy jen prospěšný návrat k antickému penitenciárnímu 
modelu, jehož schéma nám může pomoci při analýze stavu svědomí pachatele (Obr. 18) a 
jeho připravenosti k účinnému pokání. 

2.2.8.7. Katarze jako součást penitenciárního procesu 
Součástí antického penitenciárního modelu je katarze. Za katarzi dnes považujeme 

duševní očistu spojenou s pocitem uvolnění, odstranění silných negativních citových zážitků a 
úzkostí jejich sdělením, znovuprožitím (promítnutím), uvědoměním si jejich příčin. Katarzí se 
podle psychoanalytiků může člověk zbavit nevědomých příčin psychických obtíží. S katarzí 
úzce souvisí umění a otevírá širokou možnost uplatnění různých forem arteterapie. Již 
starověcí filosofové spatřovali v estetickém působení uměleckého díla na člověka povahu 
katarze. Podle Aristotela vyvolává umění, zvláště hudba a tragédie, v člověku silné city, které 
mají očistný, zušlechťující vliv, osvobozující duši od záporných vášní a afektů. V 
Aristotelově pojetí se estetický význam pojmů katarze prolíná s aspekty etickými i 
náboženskými.  
 

2.2.9. Starověký Řím 
Římané uctívali morální zásady: virtus (ctnost a udatnost), pieta (úcta k bohům a 

lidem), gravitas a dignitas (občanská důstojnost) a fides (věrnost). Římští filosofové, např. 
Cicero (106–43 př. n. l.), často psali o výchově mládeže založené na úctě k autoritám a 
udržování osvědčených tradic: „nezkušenost mladého věku má být posilována a řízena 
prozíravostí starců“.  V náročné výchově viděl Cicero také prevenci před mravním úpadkem: 
„Nejvíce se pak má chránit mladý věk před smyslnou žádostivostí a cvičit se v namáhavých 
úkolech a otužovat se duševně i tělesně, aby mladí muži vynikali silou a horlivostí v plnění 
povinností vojenských a občanských.“ (Cicero, 1970, s. 73) 

Marcus Fabius Quintilianus (35–96 n. l.) často řečnil o škodlivosti tělesných trestů 
tehdy často používaných v armádě a k trestání nemajetných občanů (Monatová, 1998, s. 67; 
Netík, Netíková, Hájek, 1997, s. 30 ). 

Za císařství morální zásady valem upadaly a rozmáhala se kriminalita, která 
zasahovala všechny vrstvy obyvatelstva. 

Římské právo upřesnilo pojem viny (culpa, dolus). Základem trestního práva 
otrokářského Říma je stanovisko (Tureček, s. 464), že bez viny není deliktu: „Sancimus ibi 
esse poenam, ubi et noxa est“ (Just. C 9, 47, pr, Arcadius et Honorius, roku 399 n. l.).  

                                                 
27 Přednáška ve velkém sále FF UK v Praze 25. 6. 1997 na téma „Ježíš Kristus v obrazech Bible“. 
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Při definici trestného činu (Tureček, s. 465) byl rozlišován zlý úmysl (dolus malus) a 
deliktní způsobilost, tj. přihlížení k věku a nerozumnosti (et aetati et imprudentiae 
succurritur). 

V římském právu se rozlišovala tzv. tripartice forem viny (Tureček, s. 466), čili t ři 
stupně trestné viny: 

1. zlý úmysl, někdy vystupňovaný v obmysl (dolus, dolus coloratus); 
2. vinu vědomou, (scientia, sciens); 
3. nedbalost (culpa v užším smyslu, negligentia). 

2.2.9.1. Trestání ve starém Římě 
V nejstarších dobách se trestalo provinění na životě nebo zdraví člověka odplatou 

stejným (talio). Jiným zbytkem velmi starých zvyků bylo sacratio – za určitá provinění se 
pachatel stal sacer, čili byl vyloučen z kultovní a právní pospolitosti obce, pozbyl ochrany 
života a majetku, kdokoli mu mohl odejmout majetek, nebo ho beztrestně zabít. Místo trestu 
vězení znali staří Římané trestní otroctví (servitus poenae, servi poenane) a dlužní otroctví. 
(Slušný, s. 215) 

Nejčastějšími tresty byly pokuty, zabavení nebo zničení nemovitého majetku. Za těžké 
zločiny byly ukládány tělesné tresty (později jen pro vojáky, cizince a osoby nízkého 
původu), nebo ztráta hrdla sekerou (za císařství mečem), zaškrcením, nebo svržením 
z Tarpejské skály(Tarpeius mons). Cizinci a otroci byli přibíjeni na šibenici ve tvaru písmena 
T (Groh, 1937, s. 47).  

Odsouzení i trestu se mohl občan vyhnout dobrovolným odchodem z Říma do cizí 
obce (exilium). Na sklonku republiky bylo vyhnanství i trestem, a to se zachováním 
občanských práv a jmění (relegatio), nebo s jejich ztrátou (deportatio). Za císařství byly 
ukládány nucené práce v dolech (ad metala), štvanice šelmami (ad bestias) a gladiátorské hry 
(ad ludum gladiatorium), Koloseum bylo sloužilo tedy také jako věznice (Obr. 22).  

Podle zvyku musel být na svobodu propuštěn zločinec, na němž spočinul pohled 
kněžky bohyně Vesty, protože Římané věřili, že již tento pohled člověka očišťuje. 

2.2.9.2. Věznice pro výkon vazby 
Trest vězení (vincula) nebyl známý, pro zajišťovací a vyšetřovací vazbu sloužilo 

vězení – carcer (ohrazení). Zejména urození občané byli vyšetřování na svobodě, ale museli 
se zdržovat v Římě (tzv. volná vazba – custodia libera), nebo v soukromé vazbě (custodia 
privata). Ve volné vazbě byl držen zpočátku apoštol Pavel, ale později stejně jako apoštol Petr 
poznal carcer Tullianus. 

Na severovýchodní straně Kapitolu poblíž Fóra byla ve 4. stol. př. n. l. z kamene 
vystavěna věznice carcer Mamertinus, v jejíž podzemní části byl pro nejnebezpečnější vězně 
carcer Tullianus (Slušný, s. 207) a níže pod ním ještě Robur - kruhová kobka bez světla a 
čerstvého vzduchu, jejíž vchod byl zavalován těžkým kamenem (Obr. 19-21). Nejhlubší 
kamenná stavba původně sloužila jako cisterna, kterou vybudoval patrně již třetí římský král 
Tullus Hostilius (vládl v letech 640-616 př. n. l.). Podle římského vězení, které nese jméno 
podle Claudia Mamertina (římský konzul v r. 361 n. l.), byla stavěna i další vězení (Chreňo, 
1998). Takový typ věznice, nazývaný studna smrti, byl později využíván ve středověkých 
hradech, má ho i pražská Daliborka, byl využíván i v pařížské Bastile. 

Na věznici dohlížela trojčlenná komise tresviri capitales, plnící také policejní funkce. 
Tresvirové dohlíželi na popravy, bičování a soudili drobné přestupky osob nižšího stavu a 
otroků. Rozsudky prováděl kat (carnifex, carnificator). 
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2.3. Počátky křesťanství 

2.3.1. Učení o odpuštění 
Křesťanství se zrodilo ve starověkém Izraeli, který byl tehdy součástí Římské říše. 

Učení Ježíše Krista reflektuje proto jak právní zvyklosti Izraele, tak i Říma, přináší však při 
pohledu na člověka naprosto nový humánní rozměr.  

Zaměření na odpuštění charakterizují například tato slova zaznamenaná v evangeliích: 
„Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky“(Mk 2, 17), „a odpusť nám naše viny, jakož i 
my odpouštíme našim viníkům“ (Mt 6, 12), „Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: Pane, 
kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát?“ Ježíš mu 
odpověděl: Pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesátkrát sedmkrát.“ (Mt 18, 21-22). 

Z praktického hlediska je možné k citaci evangelia doplnit komentář, že je popisován 
vztah mezi lidmi, kteří spolu opakovaně přicházejí do styku a jeden z nich ubližuje druhému. 
Mravní doporučení se pak týká situace, kdy viník chápe svou vinu a žádá oběť o odpuštění. 
Perikopa tedy líčí v koncentrované podobě přesný sled událostí: vina – pokání – odpuštění. 
Trpí-li křesťan od někoho nespravedlnost a nemůže se bránit, měl by také odpustit, ale to je 
již příliš náročný požadavek, jenž může v krajní míře vést k sebezničení, které křesťanská 
etika vylučuje (Mt 22, 39) a přikazuje křesťanovi také péči o vlastní bytost přikázáním „Miluj 
bližního svého svého, jako sebe samého.“  

Učení o odpuštění lze interpretovat rovněž s použitím antického penitenciárního 
modelu, výrazněji se však projevuje rozčlenění pokání ve dvě formy odpovídající světské a 
božské spravedlnosti. Milosrdný Bůh upřímnému kajícníkovi odpouští, ale neodnímá mu tím 
povinnost přijmout trest udělený lidskými soudy.  

Evangelium proto vyzývá křesťany k respektování světského i duchovního práva slovy 
„Dejtež tedy, co jest císařovo, císaři, a což jest Božího, Bohu“ (Lk 20, 25). Apoštol Pavel 
povinnost vůči státu konkretizuje výzvou bratřím, aby byli podřízeni těm, kdo mají vládu a 
moc, ať je poslouchají a jsou vždy ochotni ke každé obecně prospěšné práci (Tt 3, 1).  

2.3.2. Učení o rovnosti všech lidí otevírá cestu k humánnímu zacházení s vězni 
Starý zákon a právní spisy na něj navazující zachovávají pojetí výlučnosti vyvoleného 

národa, královského kněžstva spojeného smlouvou s jediným Bohem. Jen z izraelského lidu, 
který zachovává všechny náboženské předpisy a je tedy kulticky čistý, má podle proroctví 
vzejít Spasitel, Mesiáš. Lidé hříšní, postižení, nakažení malomocenstvím a zločinci byli 
považováni za osoby z vlastního národa vyloučené, nečisté. Nečistí byli samozřejmě cizinci.  

V tom se podobá pojetí většiny kultů starověkých národů, které cizince a příslušníky 
jiné „nestátní víry“ považovaly z náboženského i právního hlediska za méněcenné. To platilo 
od starověkého Egypta s jeho pojetím krále jako vtělení boha až po římského císaře, kterému 
byly stavěny sochy jako bohu. Cizinci a jinověrci měli již v Egyptě omezené právní 
postavení, nebo zde žili přímo jako otroci.  

Státní moc v Izraeli i v jiných starověkých státech provinilce z vlastního národa 
stavěla na roveň otrokům a vězni se tak stávali de facto cizinci ve vlastní zemi. Svobodní 
občané necítili povinnost starat se o zlepšení situace otroků a utrpení vězňů, pomáhat 
cizincům, mít s nimi soucit, natož je dokonce litovat. Tendence k takové míře exkluze 
pachatelů trestných činů trvá dodnes. 

Právní zvyklosti spjaté se Starým zákonem proto cizince (pohana) staví na roveň 
s vězni a otroky, jak dokazuje například hebrejský text ranní modlitby vytištěný v roce 1846, 
svědčí i o nižším kultickém postavení žen (Machsor, 1846, s. 24-25): 
„Požehnán budiž Ty, Věčný, náš Bože, Vládce světa, žes mi nedal státi se pohanem. 
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Požehnán budiž …(atd.), žes mne neučinil otrokem. 
Požehnán budiž …(atd.), žes mne neučinil ženou. 
...Požehnán budiž …(atd.), jenž osvobozuješ vězně.“28 
 Proti této exkluzi stojí evangelium, které stírá veškerou starozákonní výlučnost 
vyvoleného izraelského národa a zrovnoprávňuje ženy, cizince i zločince skrze jejich víru – 
viz např. příběh o kananejské ženě (Mt 15, 21-28), skrze jejich etické jednání – viz 
podobenství o milosrdném Samaritánovi (L 10, 25-37), nebo prostřednictvím jejich pokání – 
viz příslib spasení lotra ukřižovaného po pravici Ježíšově (L 23, 39-43). 
 Křesťanské pojetí rovnosti bylo však první, co bylo v praktickém životě a politických 
vztazích pokřiveno scholastickými interpretacemi, když se filosofie stala špatnou služkou 
teologie. Protože opisy antických textů byly v době kulturního úpadku evropské kultury po 
pádu Říše římské paradoxně častěji lépe zachovány v islámském prostředí, antická filosofie se 
na přelomu prvního a druhého tisíciletí zvláště do západní Evropy vracela deformována nebo 
opatřena islámskými komentáři, v nichž bylo akcentováno dualistické vnímání dobra a zla, 
černobílý pohled na člověka a svět, který je původnímu ortodoxnímu křesťanství cizí. 
Politicky pragmatičtí Arabové a Turci nazírali v té době svět spíše podle utilitárně vybraných 
myšlenek Aristotelových než Platónových. Tato ideová deformace v praxi následujících 
staletí přinesla hrozné plody, mezi které patří schisma, inkvizice, války křesťanů proti 
křesťanům a politické konflikty s náboženským podtextem táhnoucí se až do 21. století. 

Tím více vyniká naprostá ojedinělost a náročnost původního etického imperativu 
rovnosti a lásky mezi lidmi, které lidské civilizaci přineslo poselství Ježíše Krista. Současná 
etika by bez něho byla značně ochuzena. Také v náhledu na zacházení s vězni by bez stálého 
připomínání významu evangelia i v současnosti hrozilo nebezpečí opětné převahy principů 
odplaty a represe. 
 Přitom evangelium nesměřuje k tzv. opičí lásce, tj. nadržování a lítosti osob, které si 
žádnou lítost nezaslouží. Evangelium vylučuje přetvářku, pokání hrané jen na oko, které má 
zmást lidi a snad i Boha - skutečný kajícník totiž musí začít s pokáním u sebe. V přiznání 
vlastní nedokonalosti tkví křesťanské pojetí rovnosti lidí před Bohem. 

2.3.3. Zánik otroctví, pomoc chudým a vězňům 
Po celé období starověku bylo nelidské postavení a zacházení s otroky i vězni 

obdobné, ne-li přímo totožné. Teprve krize Říše římské vedla k postupnému zániku otroctví, 
z otroků i chudých svobodných občanů se stávali kolóni a vznikal kolonát jako předstupeň 
feudálního zřízení.  

Kolonát se rozvíjel od 1. století př. n. l. zpočátku na Apeninském poloostrově jako 
důsledek krize otrokářských velkostatků (latifundií), na nichž koncentrace otrockých 
pracovních sil znesnadňovala účinný dohled nad otroky, a proto docházelo k poklesu 
produktivity práce a k nebezpečí vzpour. Od 1. století n. l. se kolonát začal šířit i v 
provinciích. Kolóni zprvu mívali pachtovné stanoveno v penězích, ale pro potíže se splácením 
se postupně přešlo k nájemnému v naturáliích, měnícímu se podle úrody v daném roce. 

Od 3. století vzrůstal odpor kolónů, kteří utíkali z místa svého působení. Ve snaze 
zajistit pravidelné odvádění daní vyměřovaných podle počtů lidí pracujících na pozemcích 
proto Konstantin Veliký r. 332 svým zákonem kolóny dědičně připoutal k půdě. 

Počátky feudalismu spadají tedy do stejného období, kdy se v Říši římské i za jejími 
hranicemi začalo šířit křesťanství. Nové náboženství oslovovalo svou humanitou a 
univerzalitou lidi bez ohledu na majetek. Vznikající církevní obce se od počátku orientovaly 
na sociální péči o nejchudší a dosud společensky exkludované skupiny, cizince i vězněné 
osoby ve smyslu evangelního příkazu „byl jsem ve vězení a navštívili jste mne“ (Mt 25, 36). 

                                                 
ֶבד  ׀ ַמִּתר  ֲאסּוִריםַעַׂשִני  ָהעָֹלם  ֶׁשּלֹא  ָע ינּו  ֱאלֵֹה  E Gֳָּתה ָברּוך  28  
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Křesťané prosazovali rovnost také v otázce otroctví, proto usilovali o polepšení 
sociální situace otroků a o jejich propouštění. Kuriózní příklad nastal v polovině 2. století 
v římské církevní obci, kdy biskupem byl otrok. Jeho pán, který byl křesťanem, při liturgii 
líbal žehnající ruku svého otroka (Aleš, 1993, s. 191).  

Za císaře Nera (vládl v letech 54-68 n. l.) započalo v letech 64-68 první 
pronásledování křesťanů. Křesťané byli často vězněni, mučeni a různými krutými způsoby 
popravováni, protože nemohli projevovat státem vyžadovanou úctu k císaři jako bohu. 
Císařům byly v podmaněných zemích stavěny sochy, vládce byl nazýván „Dominus et deus 
noster“. Císař Marcus Aurelius (vládl v letech 161-180 n. l.) potvrdil Trajánův reskript z r. 
112 o zacházení s křesťany: „Ty, kteří jsou v křesťanství neoblomní, popravit, římské občany 
mečem, ostatní hodit divé zvěři, odpadlíky propustit na svobodu.“ (Aleš, 1993, s.142) Od 
roku 250 platil edikt proti křesťanům vydaný císařem Deciem (vládl v letech 249-251 n. l.), 
podle něhož se podezřelí z křesťanství museli dostavit před komisi a vyznat svou víru, jinak 
byli potrestáni. Víru zapírali hlavně bohatí, dokonce i kněží, ale počet martyrů (µαρτυς – 
svědek, mučedník) neobyčejně vzrostl. Vězněné křesťany často za cenu osobního nebezpečí, 
nebo podplácení stráží navštěvovali jejich příbuzní a členové církve. Někteří křesťané žili 
dobrovolně ve věznicích, aby mohli pomáhat vězňům. Ve věznicích se dokonce křtilo. 
Křesťané posílali celé výpravy, aby jídlem a slovem posílili v ězně odsouzené k nuceným 
pracím v dolech, kde byli odsouzení stále svázáni po dvou k sobě a do smrti nevystoupili na 
povrch. (Aleš, 1993 s. 189) V roce 253 svolal kartaginský biskup Cyprián církevní 
shromáždění, které rozhodlo, že povinností kněží je navštěvovat vězně bez ohledu na jejich 
zločiny a starat se o duše zadržených čtením Bible. Kněží také měli poskytovat pomoc 
propuštěným (Chreňo, 1998). Při tažení proti křesťanům za císaře Diokleciána (vládl v letech 
284–305) se v roce 303 naplnila vězení tak, že nebylo místo pro kriminální zločince.  

V době, kdy křesťané představovali asi 10 % obyvatelstva státu, byl Diokleciánův 
edikt již anachronismem (Aleš, 1993, s. 172). Čistky probíhaly zejména v armádě. Roku 293 
císař Dioklecián rozdělil říši na západní, kde byl jeho spoluvladařem Constantius Chlorus 
(293-306) a východní, kterou ovládal spoluvladař Galerius (293-311). Když Dioklecián roku 
305 odstoupil, v západní části říše pronásledování ustalo. Ve východní části Galerius po těžké 
chorobě vydal těsně před smrtí edikt, kterým bylo křesťanství od roku 311 povoleno s tím, že 
se křesťané musí modlit ke svému Bohu za zdraví císaře a společné i vlastní dobro, aby stát 
v každém ohledu prospíval.  

2.3.4. Křesťanství jako státní náboženství 
Konstantin (306-337) a Licinius (308–324) roku 312 podepsali první milánský edikt, 

který povoloval v západní části říše křesťanskou víru těm, kdo již věří, ale s výhradou, že 
nikdo další už nebude přijímán do církve. Teprve druhý milánský edikt roku 313 dal 
křesťanům plnou svobodu (liberam potestatem). Licinia, který navzdory podpisu ediktu 
pronásledoval křesťany, Konstantin porazil r. 324 a nechal ho r. 325 popravit. Tím se 
Konstantin stal samovládcem a mohl uskutečňovat svůj dávný plán, aby z křesťanství učinil 
jediné náboženství v říši. Roku 324 vydal manifest, ve kterém žádal, aby každý vstoupil do 
„skvělého domu pravdy“. 

Nejvyšší státní úřady obsadil křesťany, dal postavit nádherné křesťanské chrámy, 
pohanské chrámy nechal zpustnout a ty, které sloužily nemravnému kultu, dal zbořit. Zakázal 
soukromé pohanské oběti, zvláště ty, kde by mohli pohanští kněží lid vydírat. Měla být 
svěcena neděle. Rodinný život upravil zákonem ve smyslu křesťanského světonázoru. 
Biskupům dal jistá práva i ve světském soudnictví, kněze osvobodil od veřejné služby, 
církevní majetek od daní, křesťanským chrámům dal právo azylu. Zrušil nelidské tresty, 
zvláště ukřižování. Zakázal vpalovat otrokům potupné znamení na čelo a prodávat děti. 
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Nechtěl se však zpronevěřit římskému právu a nařídil, aby nikdo nebyl pronásledován pro jiné 
náboženské přesvědčení. 

Od 4. století n. l. docházelo k zániku otrokářské moci (Tureček, s. 259), propouštění 
z otroctví se provádělo veřejně v chrámě před duchovním a věřícími (manumissio in ecclesia, 
in sacrosanctis ecclesiis). V západní části říše se později postavení otroků opět zhoršilo. 

Podmínky vězňů se poněkud zlepšily za panování křesťanských císařů. Nařízení 
týkající se vězení vydávali i císaři Konstantin (306-337), Theodosius (379–395), Honorius 
(395–423) a další - nařizovali oddělování vězňů podle pohlaví, dále aby bylo dbáno o jejich 
zdraví a prostřednictvím biskupů také o jejich duchovní potřeby. Roku 367 rozhodl Valens 
(364–378) a později i Gratian (375–383) o propuštění lehčích zločinců na den vzkříšení 
Krista. Byzantský císař Justinián (483–565) nařídil roku 529, aby biskupové týdně 
navštěvovali vězně, dohlíželi na činnost žalářníků a případné nedostatky oznamovali císaři. 
Pokud by soudci nebo žalářníci kladli biskupům překážky, měli být potrestáni pokutou dvou 
liber zlata (Řezáč, 1995). Justinián uložil soudcům přijímat stížnosti uvězněných osob a 
stanovil náklady na provoz vězení. 

2.3.5. Dobrovolní vězni pouště - eremité 
Ještě před vydáním druhého milánského ediktu odcházeli někteří křesťané do pustých 

míst, aby tam našli bezpečí a mohli žít v souladu se svou vírou. Důvody jejich odchodu byly 
různé. Někteří se na poušť uchýlili z obavy před pronásledováním, jako např. první známý 
poustevník sv. Pavel z Théb (Obr. 25), který se narodil ve vzdělané a bohaté křesťanské 
rodině kolem roku 230 a v 15 letech osiřel. Ve 22 letech se dozvěděl, že se ho švagr chystá 
udat jako křesťana a zmocnit se dědictví po rodičích. Zpočátku myslel, že se vrátí, až 
nastanou příhodnější časy, ale na poušti nalezl nový smysl života v chudobě a pokání. Stal se 
eremitou (z řec. slova ’έρηµος – opuštěný, poušť).  

Eremité se objevovali od 2. století n. l. v Egyptě (např. Nitris, Sketis, Kellia), u 
Mrtvého moře, v Sýrii, Pontu a Thrácii (Obr. 24). Příchod zbožných kajícníků do pouště může 
být v některých směrech srovnáván např. s esejskou skupinou, která se kolem roku 130 př. n. 
l. stáhla z městského prostředí do pouště kolem Mrtvého moře a díky nálezům rukopisů 
biblických textů z oblasti Kumránu přitahuje pozornost odborníků i laiků. Křesťanští 
poustevníci, monaši (řecky µοναχός – osamocený) vyhledávali nehostinná místa, kde se chtěli 
plně věnovat duchovnímu zápasu (starosl. podvig) a naplnit výzvy evangelia k životu v 
askezi, modlitbě a kontemplaci. 

Poustevníky se stávali z různých důvodů lidé bohatí i chudí, lidé žijící dosud poctivě, 
ale i velcí hříšníci a zločinci. Když kajícník přišel do pouště, sám si vytesal svou celu (kelii) 
do skály, věnoval se po desítky let jen samotě, mlčení, modlitbě a práci. Po čase nebyl bývalý 
hříšník k rozeznání od svatého starce. Své tělo sytili nepatrným množstvím potravy, nežebrali, 
ale skromné živobytí si zajišťovali vlastní prací. Brzy za těmito, často i stoletými starci 
chodili lidé pro duchovní rady, za které monaši nečekali žádnou odměnu. 

Právě duchovní pomoc, kterou monaši uměli přinést lidem, vylučuje námitky, nebo 
podezření z jejich sobeckého zaměření na vlastní spásu a nezájem o záležitosti světa. 
Dobrovolná sociální exkluze a izolace neměla nic společného se solipsismem, který popsal 
Johann Gottlieb Fichte (1762–1814) jako přesvědčení člověka o tom, že vnější svět existuje 
jenom v jeho hlavě (ve vědomí), přičemž takový člověk by se obešel bez Boha i bez lidí. A 
v takovém příkladu bychom nenalezli nic, co by z hlediska pedagogického bylo přínosem pro 
socializaci, pro duchovní obohacení lidské společnosti. Avšak monachům šlo nejen o vlastní 
spásu, ale o soustředění na dobro v jeho samé podstatě. Modlili se, očišťovali a oprošťovali 
od hříchu nejen kvůli vlastní spáse, ale modlili se za celý svět a všechny lidi. I v samotě kelie 
zůstávali v trojúhelníku vztahů k lidem a Bohu, protože „ člověk se stává člověkem jen mezi 
lidmi“ , jak vyjádřil Fichte proces socializace (Anzenbacher, 2004, s. 172). I v odtržení a 
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izolaci pokračovala tato trojrozměrná reflexe. O prospěšnosti takových spirituální zkušeností 
a praktickém významu úsilí o koncentraci dobra jako filosofické a duchovní kategorie 
přinášejí svědectví nejen křesťané, ale i duchovně pracující osobnosti jiných náboženství, 
které někdy musí čelit kritice, že se zaměřují jen na sebe, např. buddhisté. O takové potřebě 
individuální modlitby v „ráji srdce“ a povinnosti křesťana vynášet plody setkání s Kristem do 
„labyrintu světa“ se výstižně vyjádřil ve své nikoli prvoplánové alegorické knize-rébusu také 
náš učitel národů J. A. Komenský r. 1624. 

V současné literatuře se často, např. s uvedením citací z listů apoštola Pavla, vyskytuje 
neopodstatněné paušální tvrzení, že křesťanství staví osamělý život, či celibát vzhledem 
k naději na perspektivu spásy výše a podceňuje život běžných lidí v manželství. Příběhy 
z pateriku však dokazují něco jiného, složitějšího, co se vymyká letmému černobílému 
hodnocení. Nabízejí vnitřní pohled na cíle socializace, které se tak často snažíme definovat, 
ale stále nám cosi uniká. Vhled do tohoto problému může přinést například příběh o 
nenápadném koželuhovi, který se staral o svou rodinu a jeho život se na pohled neodlišoval 
od života většiny lidí ve městě, ale jeho duchovní poznání bylo v své prostotě blíže ideálu 
pokory, k němuž směřoval sv. Antonín Veliký na poušti desítky let: 

„Stal se jednou hlas k blaženému Antoniji: »Antoniji! Ještě jsi nedosáhl úrovně 
koželuha, žijícího v Alexandrii.« Uslyšev to, vstal starec časně ráno, vzav hůl, spěšně se 
ubíral do Alexandrie. Zjevený muž se velice podivil, když Antonije spatřil. Starec koželuhu dí: 
»Vyprávěj mi o svých skutcích, neboť kvůli tobě jsem za tebou přišel, opustiv poušť.« Koželuh 
odvětil: »Nevím o sobě, že bych kdy vykonal cokoliv dobrého, a proto každé ráno, když 
vstávám z lože, před tím, než se vydám za svou prací, říkám si sám sobě – „Všichni obyvatelé 
tohoto města, od velkého po malého, vstoupí pro své dobré skutky v Království Boží, leč já 
jediný půjdu kvůli svým hříchům do věčných muk.“ Tato slova pak opakuji ve svém srdci před 
tím, než ulehnu ke spánku.« Uslyšev to, blažený Antonij odpověděl: »Vpravdě jsi, synu můj, 
jako mistr – správce klenotů – získal poklady Království Božího, seděv pokojně ve svém 
domě.«“  (Moudrost pouštních otců, 1997, s. 25) 

Eremity měli křesťané ve velké vážnosti; svou autoritu uplatňovali zejména v době 
církevních sporů (4.–5. stol.). Za zakladatele mnišství je považován výše již citovaný koptský 
stařec sv. Antonín Veliký (251–356), o němž alexandrijský biskup Athanasios (295–373) 
sepsal r. 365 řecky „Βίος και πολιτεία του οσίου πατρός ηµών Αντωνίου“ (česky: Život a činy 
našeho svatého otce Antonína)29. Záhy poté anonymní autor pořídil první doslovný a nepříliš 
dokonalý latinský překlad, který r. 373 překonal Evagrius z Antiochie (320-393) druhým 
překladem „Vita Antonii“30. Evagriův překlad (Obr. 27) získal značnou proslulost, byl 
v následujících staletích mnohokrát opisován a pomáhal šířit ideu mnišství i na Západě (Obr. 
23 a 26). 

Eremité, kteří se časem usadili poblíž sebe, udržovali vzájemné styky (κοινος βιος), 
začali vytvářet prvé podoby klášterů (monastýry, lávry) a řídili se společnými pravidly. První 
takovou obec zřídil egyptský mnich Pachomios (294-346), který získal sedm tisíc stoupenců 
(i žen za vedení Pachomiovy sestry), kteří se usídlili v Tabennisi. Rozdělili se na skupiny 
označené písmeny řecké abecedy. Společně stolovali, pracovali tělesně a shromažďovali se 
v určitých hodinách k modlitbám a vzájemnému povzbuzování. Jinak požívali naprosté 
svobody a do přísných cvičení nenutili starce, děti a nemocné. Architektura prvních klášterů 
byla velmi strohá, připomínala věznici uprostřed pouště, jak dokládá skalní klášter v egyptské 
Kellii (Obr. 28 a 29) 

                                                 
29 Řecký text: Migne, 1887 (titulní stránka - viz Obrazová příloha, Obr. 27); český text: Atanáš, 1996 
30 Evagriův latinský text viz Migne, 1864. Nové kritické vydání a studie o šíření latinského překladu 

v evropských knihovnách ve čtyřech stovkách různých rukopisných kodexů od raného do vrcholného 
středověku viz Bertrand, 2005.  

    Další podrobnosti viz http://katalog.kupkomputer.pl/archive/Anthony_the_Great    
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Z takzvaných pouštních otců je často citován kromě sv. Antonína např. jeho učedník 
avva Ammon (4. stol.), starec (geron) Agathon Egyptský (4./5. stol.), avva Athanasios (4. 
stol.) Makarios Veliký z Egypta (asi 390-391), syrský poustevník Eusebios (5. st.), egyptský 
monach Pafnutios (5. st.), učitel dětí císaře Thedosia a pozdější eremita v Lybijské poušti 
Arsenios Veliký (354-450). Jejichž příběhy a výroky byly v následujících staletích sepisovány 
do sborníků označovaných jako Apophthegmata Patrum. 

Ve východní církvi se mnišský způsob života stal brzy oblíbeným, až módním. 
Většina biskupů vychvalovala mnišství a oddávala se mu alespoň po nějaký čas. Sv. Basilios 
z Caesaree kappadocké (330-379) se pokusil sepsat pro monachy první řád, řeholní pravidla. 
Na západě propagoval mnišství Benedictus z umrijské Nursie (480-543). Založil klášter na 
Monte Casinu, v němž se mniši řídili trojím celoživotním závazkem chudoby, cudnosti a 
poslušnosti (Molnár, 1952, s. 85). 

Před rokem 324 byli egyptští monaši často pronásledováni, pouštní kláštery bořeny a 
bezbranní lidé vražděni vojskem (Sokrates Scholasticus, 1990, s. 51). V době, kdy se 
křesťanství již stalo státním náboženstvím, připomínali monaši svým životem poselství 
Evangelia – skromnost a lásku k bližnímu. V samotných začátcích byl však vznik mnišství 
ovlivněn mnoha motivy nebiblickými, např. vidinou stoicky dokonalého člověka, vliv měly 
také tehdejší filosofické směry, např. novoplatonismus, křesťanský chiliasmus, montanismus 
apod. Obdobné tendence k asketismu nacházíme i v jiných náboženstvích, např. v hinduismu, 
buddhismu, taoismu, ale i v islámu. 

2.3.5.1. Hesychie – praktická duchovní pedagogika 
Cílem duchovního života, o jaký usilovali pouštní otcové, je dosažení hesychastického 

(mlčenlivého) klidu, tj. bdělého pozorného mlčení, pokorné moudrosti (starosl.: 
smirenomudrije). 

Místem pokání byla kelie (cela), nevelká místnost, kterou si mnich často sám vytesal 
do skály (Obr. 30 a 31). Pro náhodného návštěvníka takové kelie bývá prvním dojmem 
nesnesitelné ticho, které až tlačí do uší, v nichž začne zpočátku hučet. 

Monach uzavřený v osamění do temnoty své kelie nebyl duchovně sám, mnohem 
výrazněji se mohl soustředit na vertikální rozměr svého duchovního zápasu – nad sebou 
vnímal Boha a pod sebou všechny svody, vyplývající z toho, co odporuje Božímu řádu. Byl to 
zápas se zlým (Grün, 1995), vnímaným dokonce v konkrétní antropomorfní podobě – 
zkušenosti z těchto zápasů zaznamenané ve výrocích otců hovoří často o vidění démonů. 
„Jung mluví o démonech v souvislosti se svou naukou o autonomních komplexech a projekci. 
Projekce je »nevědomé, tj. nevnímané a neúmyslné promítnutí subjektivní duševní skutkové 
podstaty do vnějšího předmětu«“ (Grün, 1995, s. 7). Také současní duchovní učitelé 
upozorňují na potřebu konkretizování kategorie zla: „Primitivní národy připouštěly existenci 
temných sil a snažily se před nimi chránit různými znameními a kouzly. Středověký člověk 
věděl, koho se bojí a bránil se proti němu Kristovým křížem. Ale novodobý strach už neví, 
koho se bojí. Je to strach bezpředmětný, zírající strnule do prázdna, do temna, na něco 
beztvarého.“ (Guardini, 1992, s. 13) Logicky propojené myšlenkové struktury, jež ovládají 
lidskou mysl, motivují, či pudí člověka k negativním činům a projevují se pak někdy i 
navenek v jeho společensky nebezpečném chování, obrazně popisují psychoanalytikové i 
poustevníci, kteří na rozdíl od psychologů popisují své pocity zcela konkrétně jako beztělesné 
duchovní síly zaměřené konkrétním směrem. Věda a víra se přitom nevysvětlitelným 
způsobem dotýká. „Jsme skutečně tak přesně obeznámeni s tajemstvím myšlenek a vášní? 
Víme, co jsou ve skutečnosti city, komplexy? Nakonec tedy nejde o víru či nevíru v démony, 
nýbrž o jevy, které mniši popisují jako démony a s nimiž se my dnes stejně jako oni dříve 
musíme vypořádat.“ (Grün, 1995, s. 4) 



 85 

Jsou-li tyto myšlenkové struktury jednoduše pojmenovány jako démoni, prospívá to 
jejich identifikaci, jež je operacionálním klíčem k boji proti nim. 

„Démonologie starých mnichů je naukou praxe, v žádném případě teorií. Správné 
zacházení s démony je důležitější než spekulace o jejich přirozenosti a podstatě. Démoni byli 
původně anděly. Avšak odpadli od Boha a tak se stali zlými. Nyní se pokoušejí svádět ke 
zlému lidi. Evagrius rozeznává tři skupiny rozumných bytostí: anděly, démony a lidi. A těmto 
třem bytostem přiřazuje tři duševní mohutnosti: nous (ducha) andělům, thymos démonům a 
epithymia (vášeň-žádostivost) lidem. Thymos je emocionální součástí duše, částí vznětlivou, 
vzrušivou, v níž vznikají prudká hnutí jako hněv, nenávist, žárlivost. Démon je 
charakterizován jako bytost, v níž převládá thymos – irascibilní část duše, jež působí vzrušení 
a zmatek. Slepý hněv, který zuří a běsní proti druhým, je u Evagria obrazem podstaty démona. 
Jednou dokonce mistr ztotožňuje démona s člověkem, který je bez sebe hněvem: »Žádná 
neřest nepromění rozum v démona tolik jako hněv, protože hněv uvádí oblast duše do varu… 
Nevěř, že by byl démon něco jiného než hněvem zmatený člověk.«“  (Grün, 1995, s. 5). 

Evangelium proti „pokolení“ démonů zná základní doporučení: „Toto pak pokolení 
nevychází, jediné skrze modlitbu a půst“  (Mt 17, 21). 

Hesychasté se naučili rozeznávat povahu „svých“ démonů, soustředěním své vůle a 
modlitbou se je pak lépe učili ovládat - bojovat proti zlu v sobě. Nepodceňovali záludnost a 
úskoky démonů, jejich neustálé hledání slabých míst v duši duchovního zápasníka.  

Druhy démonů a 8 neřestí 
Mniši rozlišovali druhy démonů podle osmi neřestí a dělili je do tří skupin podle 

platónské trichotomie duše: 
1/ Obžerství, smilstvo, hrabivost. 
První tři neřesti jsou základními pudy, daly by se přiřadit k orální, anální a oidipální 

fázi raného vývoje dítěte. Tyto pudy náleží k lidské přirozenosti a nedají se bez dalšího 
odstranit. Spíše jde o jejich integraci a užívání správnou měrou. 

2/ Smutek, hněv, acedia31. 
Dalšími třemi neřestmi jsou negativní nálady, jejichž zvládnutí je obtížnější – nedají se 

ovládnout tak, jako pudy. Správné zacházení s nimi vyžaduje duševní rovnováhu a vnitřní 
zralost. 

3/ Slavomam a pýcha. 
Ještě obtížnější je zápas s posledními dvěma neřestmi, protože nejnezkrotnější je duch. 

Zde si mohou démoni z člověka nejvíce a nejsnáze utahovat (Grün, 1995, s. 21). 
 
Zkušeností z neviditelných bojů s neřestmi a démony monaši duchovně sílili a mohli 

svou nesdělitelnou zkušenost předávat jiným lidem. Okamžik pochopení nebo poznání bývá 
spojen s příjemným zážitkem, často i smíchem. Svědectví monachů o duchovním boji proto 
někdy provází svérázný absurdní humor, jenž zprostředkovává novým adeptům poučení o 
velmi vážných a složitých duchovních zkušenostech. 

Takové zkušenosti byly získávány nejen osamělými poustevníky, kteří jen zřídka 
viděli živého člověka, ale i monachy sdílejícími svůj úděl v koinobii. Monachy život 
v monastýru učil klást zasvěcené otázky poustevníkům a usilovat při setkání s nimi o hlubší 
poučení. 

Při svých zápasech pociťovali monaši pomoc Boží, kterou přijímali s dojetím a 
usilovali o ovládnutí svých emocí, aby dojetí nesklouzlo do romantické sebelítosti, která je 
krokem k egoismu, či do planého nadšení, v němž se skrývá řada dalších svodů založených na 
nepravdivém obrazu sebe sama: 

                                                 
31 Acedia – duchovní lenost, nesoustředěnost, duchovní apatie. Projevuje se neschopností k modlitbě, těkáním 
k vnějším podnětům, hyperaktivitou. Mniši popisují, že nejčastěji přichází mezi 8 a 10 hodinou ráno. 
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„Dojetí – duchovní citlivost, vnímavost (starosl.: umilenije); duchovně vnímaný stav 
srdce (nemá nic společného s emocionálním unesením, citovým vzplanutím, sentimentalitou!); 
exaltovaná emocionalita totiž bývá v duchovním životě většinou spojena s oklamáním 
démony.“ (Moudrost pouštních otců, 1997, s. 168) 

Duchovní zápas vyžaduje podle sv. Antonína upřímnou introspekci, které pomáhá 
systematický přístup a využívání sdílení v koinobii: 

„Zkoušejte sami sebe, …sami sebe zkoumejte! (2 Kor 13,5). Proto ať si každý 
dennodenně uvědomuje své denní i noční přestupky. …a v čem máme nedostatky, to se snažme 
zlepšit. Abychom se vystříhali hříchu, zachovávejme následující. Ať si každý z nás všímá a 
zaznamenává svoje provinění a duševní hnutí a jaksi záměrně si to vzájemně oznamujeme. 
Buďte ujištěni, že – poněvadž se budeme stydět, že to vyjde na veřejnost – určitě přestaneme 
hřešit a také myslet na to, co je nečisté. (Atanáš, 1996, s. 62) …tak pokud budeme zapisovat 
své myšlenky a navzájem si je sdělovat, snadněji se vyvarujeme špatností. (Atanáš, 1996, s. 
63) 

Zároveň sv. Antonín varuje před nebezpečím, které je spojeno se vzpomínkami na 
spáchané zločiny. Monach musí udržet na uzdě své emoce, aby se neobnovila a nevrátila 
v duši člověka touha po někdy příjemných pocitech spojených se vzpomínkou na ně:  

„Chraň se toho, aby se tvoje mysl poskvrňovala vybavováním si dřívějších hříchů, a 
tak se v tobě neobnovovalo jejich prožívání.“ (Moudrost pouštních otců, 1997, s. 14) 

Na jiném místě pak sv. Antonín doporučuje opatrnost při sdílení myšlenek 
z duchovního zápasu. Monach si má vybírat osvědčené duchovní autority a radit se jen 
s takovými lidmi, kteří jsou dostatečně zralí a připravení – dnešními slovy bychom řekli, že o 
své vině by měl člověk hovořit pouze s terapeutem, nebo v terapeutické skupině zkušeným 
terapeutem vedené: 

„Své myšlenky neodhaluj všem, ale pouze těm, kteří mohou spasit tvoji duši.“ 
(Moudrost pouštních otců, 1997, s. 14) 

Další poučení se také týká komunikace ve skupině, ale má platnost na všechny lidi, 
s nimiž monach přichází do styku: 

„Nikoho pod žádnou záminkou neusvědčuj z jeho nedostatků.“  (Moudrost pouštních 
otců, 1997, s. 14) 

Podle pouštních otců je pokání cestou k osvobození od závislosti na zbytečnostech 
nedůležitých pro skutečný duchovní růst: 

„Ten, koho svědomí usvědčuje z čehokoliv, co se týká naší přirozenosti, je vzdálen 
svobodě; kde je usvědčení, tam je obvinění; kde je obvinění, tam není svoboda.“ (s. 76) 

Příběhy o dokonalých starcích (starec – pojem označující v pravoslaví nikoli fyzický 
věk, ale autoritu zkušeného duchovního rádce) dokazují jejich povznesenost nad starostmi 
materiálního světa, jejich svobodu a schopnost vidět i ve zločincích své nemocné bližní a 
duchovní děti: 

„Jednou přišli zloději krást k otci Eupreniovi; on jim pomáhal vynášet věci z kelie; 
zloději vzali vše a odešli; v kelii zůstala pouze starcova hůl; starec ji vzal a odnesl zlodějům.“  
(Moudrost pouštních otců, 1997, s. 47) 

Z několika dalších citací výroků starců (Moudrost pouštních otců, 1997) si můžeme 
udělat představu o dvou základních bodech „programu zacházení“ s „dobrovolnými vězni 
pouště“:  
a/ Pokora, pravda, sebeovládání, fyzická práce: 

 „Kdo se ospravedlňuje, ten se vzdaluje od pokání. 
Kdo odsuzuje hříšníky, ten ze sebe vyhání pokání.“ (s. 78) 
„Pýcha a povýšená mysl svrhly ďábla s nebes; pokora a poslušnost vynáší člověka ze 

země do nebe.“ (s. 12) 
 „Pry č se lží! Vyhání z tebe bázeň Boží. (s. 21) 
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„Svým žádostem a přáním nevyhovuj. (s. 22) 
„Ani jednu minutu neobětuj lenošení.“ ( s. 22) 
 „Cílem (asketického duchovního) zápasu je získání plodu, tj. modlitby mysli. Ovšem 

jako je pro strom nutná ochrana a ozdobení listy, tak je pro duchovního zápasníka potřebná i 
tělesná práce.“ (s. 34) 

 
b/ Smývání vin slzami, pláč srdce: 

„Každé noci omývej své lože slzami.“ ( s. 21) 
„Všichni běsové nejsou tak hrozní, jako je strašné následování vlastního srdce – tzn. 

svých myšlenek a (duševních) hnutí, a nikoli zákona Božího.“ (s. 80) 
„Plá č srdce hojí rány, které mu způsobili jeho vnitřní nepřátelé.“ s. (77) 

2.3.5.2. Složky pokání hesychastů z pedagogického hlediska 
Analyzujeme-li pokání křesťanských monachů a eremitů z 2.-6. století, můžeme 

s použitím křesťansky modifikovaného antického penitenciárního vzorce rozpoznat 
následující složky, jež jsou obecně důležitou součástí doporučení pro penitenciární zacházení 
s lidmi, kteří se dopustili nějakého přestupku nebo trestného činu: 
 
Kajícník musí:  
 
1/ Rozeznat dvě roviny své existence: 

a) horizontální  - bytí na světě; 
- vztah k jiným lidem; 

b) vertikální - duchovní rozměr mezi dobrem (Bohem) a zlem. 
 

2/ Zorientovat dvě stránky života: 
a) vnitřního  - myšlenky; 

- vnitřní řeč sama se sebou; 
- cíle; 

b) vnějšího  - řeč (a mlčení) s ostatními lidmi; 
- chování k sobě i k jiným; 
- práce. 

 

3/ Vytvořit si představu (obraz, identifikaci) dvou bodů, podle nichž lze orientovat 
vnitřní a vnější život: 

a) vina – konkrétní zlý čin, nebo všechny hříšné sklony, které mohou vést k opakování 
hříšného jednání; 

b) vize budoucího stavu mysli a chování. 
 

4/ Změnit svou představu času: 
 a) každý okamžik prožívat jako dar 

    - příležitost k vnímání dobra, kterým je jeho život sám; 
    - příležitost, aby mohl konat dobré věci; 
b) s trpělivostí a pozorně vnímavou pokorou přijímat vše, co se mu momentálně daří i 

nedaří v materiální i duchovní oblasti, neboť 
    - neúspěch je jen nepochopený dar; 
    - v rozpoznání vlastní momentální nedokonalosti je již obsažena dokonalost celá; 
c) vše co koná, musí činit tak, jako by to měl být jeho poslední čin v jeho životě 
d) jako jednu stejnou chvíli prožívat tři momenty 
    - přítomný okamžik; 
    - okamžik Posledního soudu, kdy budou zváženy všechny jeho dobré i špatné činy; 



 88 

    - okamžik spásy (ve smyslu prézentní eschatologie); 
e) léta prožitá v pokání se nehromadí jako kapitál, který by zvyšoval lidskou hodnotu 

kajícníka, ale zápasník se zlem je stále na počátku (jako Sysifos). 
 

5/ Neustále omývat své srdce slzami: 
Toto doporučení je jádrem křesťanského pokání, jádrem zkušenosti hesychastů. 
Je v něm vyjádřena důležitost myšlenky, ideje, která chápe všechno fyzické a vnější 

(práce, vyslovovaná slova modlitby, slzy, vnímatelné projevy emocí) jen jako prostředek 
vnitřního duchovního zápasu.  

Srdce není vnímáno jako anatomický orgán, ale synonymum pro mysl, vůli a sílu 
člověka, který se vzpírá zlu v sobě samotném. Z takto chápaného srdce může vytrysknout 
nevysychající pramen slz, očišťující proud pravdy, který jako voda smývá vše, co se pravdě 
vzpírá. Nejde tedy o slzy skutečné (vnější), ale o myšlenku, psychický stav nazývaný pláčem 
srdce. 

Pláč srdce není egoistickým pláčem nad bědným stavem potrestaného strádajícího 
fyzickým a psychickým utrpením v nedobrovolném vězení, ale pláčem poznání pravdy o sobě 
samém, pláčem díků za nezasloužený dar spásy, pláčem osvobozující radosti. 
 
6/ Upevňovat dosažené výsledky pokání a nepropadnout sebeklamu: 

Stav dosažený vítězstvím nad démony nazývá Kasián „čistota srdce“, Benedikt 
„pokora“, Atanáš „ataraxie – oproštěnost“, Evagrios „apatheia – nevášnivost“. 
 Známky tohoto stavu Evagrios popisuje ve svém díle Praktikos např. takto: 

„Začne-li se intelekt bez rozptýlení modlit, ustává boj o emocionální část duše – ve 
dne i v noci.“ (Grün, 1995, s. 56) 

„Duše obdržela nevášnivost (apatheia), je-li bez vášní nejen k věcem, nýbrž je bez 
nepokoje (ataraxie) i vzhledem ke vzpomínkám.“ (Grün, 1995, s. 57) 

 
* * * 

Při zkoumání historických pramenů nalézáme doklady o užívání různých forem 
očišťování člověka od viny, které prostřednictvím lidského těla a různých materiálních tzv. 
elementů usilují o dotyk duše člověka. Naproti tomu se na první pohled může zdát, že 
zkušenost pouštních otců jde přímo k jádru věci: vinu a hříšné sklony člověka vidí jako 
slabost, či nemoc duchovní podstaty, která může být léčena zase jen prostředky stejné povahy, 
tedy prostředky působícími především na psychickou a duchovní složku lidské bytosti. 

Ano, mohlo by se nám na první pohled zdát, že praxe pouštních a současných 
terapeutů je stejně jednostranně specializována a odtržena od „nízké“ hmoty. V obou 
případech však je nutný celostní přístup k člověku, což dobří terapeuti vědí. 

Také pouštní otcové věděli, že celý svět má hmotnou i duchovní podstatu, stejně tak 
člověk, který ve světě žije. Materiální i duchovní stránka se neustále prolíná a jedno od 
druhého nelze oddělit. I v působení materiálních elementů na materiální složku člověka je 
duchovní podstata (hodnota) přítomna – proto (nejen) vězni chutná docela jinak buchta 
upečená milující matkou, než totéž pečivo zakoupené v obchodě. 

Můžeme tedy právem konstatovat, že hesychasté se svým pojetím práce s duší člověka 
přiblížili moderní vědě, která teprve mnohem později, s odstupem mnoha staletí poněkud 
pokročila v poznání lidské psychiky dále. Zároveň však nemůžeme podceňovat pradávné 
tradice s jejich přírodními tzv. elementy, které užívají svým způsobem pohané i křesťané. 
V obou případech jde, jak řekl abbé Mably poslancům a Mefistofeles Faustovi, o duši. 

Jde o duši terapeuta, jenž by o ni mohl přijít vlivem erupce nebezpečných forem 
duchovnosti v době new age. Hlavně však jde o duši zločince, v němž máme správně probudit 
pokání, aby pak jednou opustil věznici a už se do ní nevracel, ale jako tichý a nenápadný 
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spoluobčan pokračoval s plačícím srdcem v očišťování a společensky prospěšném životě bez 
recidivy. 

2.4. Islám 

2.4.1. Islámské právo 
Šaría (arabsky ةعيرش) je systém islámského náboženského práva. Je to právní rámec, 

který reguluje některé veřejné i soukromé aspekty života lidí žijících v právním systému 
založeném na muslimských principech. 

Slovo „šarí‘a“ pojmově zahrnuje význam „cesty ke zdroji vody“ nebo též „vyšlapané 
stezky“, po níž je třeba kráčet. V náboženském slovníku islámu dostala šarí‘a význam cesty, 
která má být následována, a návazně též význam záruky jistoty a bezpečí. (Křikavová a kol, 
2002, s. 38) 

Islámské právo (šarí‘a, šar‘) patří jednoznačně do první skupiny, je souborem Bohem 
zjevených pravidel, které musí zbožný muslim dodržovat, má-li náležitě plnit všechny své 
povinnosti. Svoji platnost a legitimitu šarí‘a odvozuje od svého božského původu – je 
manifestací vůle Všemohoucího, nezávisí na autoritě žádného pozemského zákonodárce nebo 
jednotlivce. Islámské právo je stejně jako Korán (qur‘án) chápáno jako věčné a nestvořené. 
(Kropáček, 2003, s.117)  

Právním systémem jsou z hlediska náboženského hodnoceny všechny lidské činy 
v pěti třídách: 

1) fard, wádžib – činy povinné dle Koránu, ať už individuálně (např. modlitba, 
půst) nebo kolektivně (džihád, pohřební modlitba); 

2) sunna, mustahabb, mandúb – činy doporučené na základě Prorokových výroků 
a jeho praxe; 

3) mubáh – činy indiferentní – nepřikázané ani nezakázané; 
4) makrúh – činy zavrženíhodné, kterých je třeba se vystříhat, byť nejsou 

explicitně zakázané nebo trestné; 
5) harám - činy zakázané, tedy hříšné a trestné (Kropáček, 2003, s. 124-125). 

Účelem Koránu není vytvořit právní řád, ale stanovit principy, při jejichž dodržování 
mohou věřící dosáhnout ráje. 

Na rozdíl od sekulárního právního systému se v islámském právu vyskytuje i prvek 
odměny jakožto reakce na žádoucí chování jednotlivce – ten může být jak potrestán za své 
protiprávní jednání, tak naopak odměněn (myšleno hlavně ve smyslu metafyzickém) za 
soulad své životní praxe s právními nařízeními. V pozměněné struktuře normy tak po 
hypotéze a dispozici následuje „odměna“, byť ve světě příštím. „Toto jsou omezení Boží a 
kdokoliv poslouchá Boha a Posla Jeho, tomu Bůh dá vstoupit do zahrad, pod nimiž řeky 
tekou, a v nich nesmrtelný bude – a to je úspěch nesmírný“. (Korán 4:13, s. 523) 

2.4.2. Očista vodou nebo pískem podle islámského práva šarí’a  
Také v islámu můžeme najít inspiraci pro zacházení s viníky, pozoruhodný je v tomto 

směru islámský súfismus. 
„Zájem naší veřejnosti o islám v posledních letech neustále narůstá a spolu s tím se 

zvyšuje i pozornost, kterou čeští zájemci věnují i jedné z „tváří“ islámu, která bývá v záplavě 
zpráv o teroristických, extrémistických či fundamentalistických „projevech“ muslimů často 
neoprávněně odsouvána do pozadí, a to súfismu, čili islámské mystice. Tento spirituální 
proud představuje – na rozdíl od mnoha jiných podob islámu – vcelku velmi nekonfliktní 
téma.“ (Ostřanský, 2007, s. 55) 
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Od 9. století se v prostředí islámu začaly tvořit různé islámské řády, které spojoval 
souhrn rituálů duchovního výcviku – taríqa. Taríqa je metodou morální psychologie, sledující 
cestu duše k Bohu. Tato metoda vede každého toužícího jedince různými etapami od doslovné 
praxe zjeveného zákona (šarí'a) k božské realitě (haqíqa). Bylo tomu tak v IX.- X. století 
našeho letopočtu, a velcí súfí, Džunajd, Halládž, Sarrádž, Qušajrí, Hudžwírí jsou také velcí 
mystičtí učitelé. Příslušnost k jednomu z těchto bratrstev projevovala i bydlením v "klášteře" 
(takíja), většinou jen na určité více či méně dlouhé období, zřídkakdy na celý život. Většina 
členů řádu se ženila. Byla tedy dost podobná současným křesťanským třetím řádům (Vitray-
Meyerovitch, 2007). 

Taríqa mauláwíja byla založena v Turecku Džaláluddínem Rúmím (1207–1273), ale 
jejím skutečným organizátorem byl jeho nejstarší syn, Sultán Veled. Jejím nejoriginálnější 
zvyklostí je slavný tanec samá', který dal také jejím členům název tančící derviši.  

V islámu nacházíme vedle krutých trestů aplikovaných na základě taliačního principu 
(popravy a utínání údů) také podobné očistné praktiky, jaké jsme výše popsali u křesťanských 
hesychastů. Duchovní očista je prováděna formou modlitby, ale i materiálními prostředky, 
jejichž použití je zaměřeno na duši. 

Stav znečištění mentálního (např. porušení půstu) nebo fyzického (např. dotyk 
nečistého zvířete) se podle islámského práva šarí’a odstraňuje očistným omytím, které je dle 
závažnosti poskvrnění rovněž dvojího druhu (Potměšil, 2008). Velké znečištění odstraní jen 
ghusl, tj. úplné omytí celého těla s vypláchnutím úst a nosu. Lehké znečištění lze odstranit 
částečným omytím (wudú’, tawaddu’). 

Voda platí za čistou a očišťující, jde-li o vodu tekoucí nebo (v jiných případech) pokud 
se nezměnila její barva, chuť a vůně. Může jít o vodu dešťovou, pramenitou, studniční, říční 
nebo mořskou. Pro jednotlivé konkrétní případy právníci rozpracovali soubor mnoha dalších 
podrobných pravidel (řeší např. použití vody stojící v nádobě, vody z kaluže, vody znečištěné 
listím, prachem či obsahem cizorodé látky - např. sirupu, vývaru, omáčky; rozebírána je 
otázka velikosti a znečištění vodní jímky, z níž je ještě přípustné vodu použít atp.) Není-li po 
ruce voda, jako například v poušti, provádí se očista jemným pískem. 

Očista se nemá omezovat jen na fyzickou stránku, ale musí jí předcházet zbožné 
předsevzetí (níja) a doprovázet ji myšlenky na Boha – má tak jít zároveň o očistu srdce a 
ducha. (Kropáček, 2003, s. 94) 

Stránka materiální a duchovní je tedy v očistě podle islámského práva spojena, vidíme 
v ní však tradiční základy, které svým původem sahají až do pravěku, kdy očista souvisela 
s univerzalistickým vnímáním harmonie přírodních elementů, které jsme již výše zaznamenali 
v tradicích jiných náboženství světa – v tomto případě elementu „vody“ a „země“ (písek). 
 

2.5. Římské právo ve středověku 

2.5.1. Byzantské právo v prvních slovanských státech 
S přijetím křesťanství přicházeli východní a jižní Slované v 9. století do styku 

s vyspělým byzantským právem, vybudovaným na podkladě římského práva. Recepce 
byzantského práva u Slovanů nevytlačila však tak mohutně domácí právo obyčejové, jak 
tomu bylo při recepci římského práva v západní Evropě, kde sice začala později, tj. od 11. 
století, ale zato v následujících dvou stoletích získala převahu. Byzantské právo získalo 
v právu prvních slovanských států trvalejší a zejména v ruské oblasti dlouhodobý vliv pouze 
prostřednictvím východní, pravoslavné církve. 

Zdrojem slovanského práva byly sborníky zákonů zahrnující normy a novely vydané 
císařem Justiniánem (483–565), především však zákoník práva soukromého vydaný patrně 
v letech 739–740 Lvem III a Konstantinem Kopronymem z dynastie Isaurovců, jejichž 
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spoluvladařství spadá do let 720–741. Tento zákoník, nazývaný krátce Ekloga (εbκλογή – 
sborník), obsahoval 18 titulů (tj. hlav zákona), z nichž sedmnáctý byl věnován trestnímu 
právu (Saturník, 1922, s. 6). Dalším významným zdrojem byl Prochiron (πρόχειρος νόµος), 
zákoník císaře nové dynastie Basilia Makedonského (vládl 867–886), který obsahoval 40 
titulů, z nichž 39. byl věnován trestnímu právu (Saturník, 1922, s. 7).  

Za první právní sbírku sepsanou staroslověnsky podle byzantských vzorů je 
považován nomokanon, jehož autorství je připisováno velkomoravskému arcibiskupu sv. 
Metodějovi († 885). Patrně je však dílem Metodějových žáků a vznikl v 9. století 
v Bulharsku, přesto však nelze vyloučit, že již na Velké Moravě byly do staroslověnštiny 
přeloženy nejdůležitější právní předpisy týkající se fungování církve. Jako nomokanon se 
označují sbírky smíšeného obsahu, které mimo zákony církevní (κάνονες) obsahují i zákony 
světské (νόµοι), jimiž se duchovenstvo v záležitostech církevních muselo řídit. Nejstarším 
dochovaným nomokanonem je dílo Jana Scholastika o 50 titulech, patrně z doby panování 
císaře Justina II. (565–578) a nomokanon o 14 titulech z doby císaře Heraklia (629–641), 
přepracovaný v roce 883 za patriarchy Fotia, který byl současníkem slovanských věrozvěstů 
Konstantina a Metoděje (Saturník, 1922, s. 15). Překlad Scholastikova nomokanonu se záhy 
objevil v Kyjevské Rusi, ale v 11. století na Rusi a v Srbsku ve 12. stol. se více rozšířil 
překlad nomokanonu o 14 titulech. 

V Bulharsku vznikla kratší ze dvou verzí dalšího právního spisu připisovaného podle 
Panonské legendy rovněž sv. Metodějovi, Zakon sudnyj ljudem (Законъ соудныи людемъ), 
jehož autor užil ke své práci pozdní kompilace Eklogy, zvané Ecloga privata, zejména ze 
XVII. kapitoly o trestním právu, kterému věnoval největší prostor, na několika místech použil 
také trestů z Mojžíšových zákonů obsažených v Pentateuchu a jeho formulace církevních 
trestů vycházejí z kanonických penitenciálů sv. Basila Velikého. Širší verze Zakonu sudného 
judem byla sepsána v Kyjevě, patrně po vydání Ruské pravdy, unikátního soupisu zvykového 
práva, který vznikl za vlády (1016–1054) kyjevského a novgorodského knížete Jaroslava I. 
Moudrého (978–1054) a reflektuje více byzantské vzory a méně také vzory západního 
římského práva (Saturník, 1922, s. 58; Bibikov, 2006). 

2.5.1.1. Trestání a pokání podle Zakona sudného ljudem 
Podle Zakona sudného ljudem, který cituje Saturník dle vydání D. Dubenského 

(Русские достопамятности, sv. II., Moskva 1843), si můžeme udělat představu o trestním 
právu u Slovanů v 10. a 11. století, které zahrnovalo kruté tresty odplatné, např. stětí, oběšení, 
bití, uřezávání údů podle pravidla talio, ale také pokuty, vyhnanství a církevní tresty 
zahrnující posty, zákaz vstupu do chrámu a přijímání eucharistické svátosti. U násilných 
trestných činů byly pod vlivem Mojžíšových zákonů uplatňován tresty talionis, projevuje se 
ale tendence ke zmírňování pravidla „oko za oko“ a možnost vykoupení z krevní msty. (Viz 
Textová příloha č. 1) 

Za vraždu byl určen trest smrti mečem, ale po roce 1054 bylo možné se z trestu 
vykoupit a pachatel byl vypovězen ze země. Výjimka z trestu smrti platila pro šílence a děti 
mladší 7 let (Saturník, 1922, s. 53 a 127). Pravidlo talia bylo podmíněno tehdejším 
společenskými vztahy. Za bezprostřední zabití otroka byl jeho pán souzen, pokud však otrok 
zemřel na následky bití až po několika dnech, pán nebyl trestán.  

Vypíchl-li však otroku jeho pán oko, musel ho propustit podle Mojžíšova zákona. 
Za udeření kněze hrozilo utětí ruky, nebo pokuta 12 zlatníků. 
Loupež byla trestána smrtí mečem. Za poškození na těle musel, opět v souladu 

s Mojžíšovým zákonem, pachatel uhradit postiženému léčení.  
Velkou pozornost věnuje Zakon sudnyj ochraně manželství, žen, dětí a sirotků (např. 

Ekloga se zmiňuje o sirotčincích).  
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Pozornost byla věnována péči o mravnost. Za znásilnění ženy mladší 13 let byl 
pachateli uříznut nos a musel poškozené dát polovinu svého majetku (viz Ekloga, XVII, 31). 
Pederastie byla trestána smrtí obou mužů, osvobozen byl pouze pasivní účastník sexuálního 
styku mladší 12 let. Zoofilie byla trestána v závislosti na tom, o jaké zvíře šlo, pachateli mohl 
být uřezán penis, nebo mohl strpět 100 ran holí, pak byl prodán pohanům a stržené peníze 
byly rozdány chudým. 

Cizoložníkům byl v souladu s penitenciárními kánony Basila Velikého a Kormčí 
knihou (Viz Textová příloha č. 2) ukládán půst o chlebu a vodě na sedm let a odstupňované 
vyčlenění z církevního života: první 2 léta stání před chrámem při liturgii, další 2 léta uvnitř 
chrámu do čtení evangelia, 2 léta do Creda, 1 rok po celou liturgii a teprve pak přijetí svátosti 
eucharistie (Saturník, 1922, s. 56 a 130). 

Chrám, nebo klášter byl místem azylu, kde mohli zejména pachatelé majetkových 
deliktů čekat na soudní vyřešení svého případu, zaplacení pokuty apod. 

Vězením byly trestány jen privilegované osoby a duchovní. Zákon sudnyj uvádí 
dokonce doživotní trest žaláře v okovech pro mnicha, který měl pohlavní styk s jeptiškou. 

Duchovní osoby měly zvýšenou odpovědnost za péči o mravný a bezúhonný život 
laiků, zákon byl proto na ně přísný, ale jejich mravní kredit kladl vysoko. Např. svědectví 
kněze mělo hodnotu svědectví 12 bezúhonných mužů.  

2.5.2. Recepce římského práva v západní Evropě 

2.5.2.1. Úpadek vlivu římského práva v západní Evropě 
Psaná podoba římského práva začíná rokem 449 př. n. l., kdy byl sepsán zákon 

dvanácti desek, a vrcholí v kodifikační činností východořímského císaře Justiniána I. 
Základní dílo, z něhož dodnes poznáváme tradice římského práva, tedy vzniklo až po pádu 
Západořímské říše, která existovala od roku 293 do roku 476, kdy do rukou vizigótského 
krále Odoakara předal vládu poslední římský císař Romulus Augustus. Pádem Říma a 
zánikem obrovské starověké říše ale římský vliv na evropskou kulturu ještě zdaleka nekončil. 
Jeho kulturní odkaz žil na západě i na východě bývalé říše, kde roku 330 Konstantin Veliký 
přejmenoval osadu Byzantion na Konstantinopolis a učinil ji hlavním městem Východořímské 
říše. Tam byl roku 534 vydán Codex Iustinianus repetitae praelectieonis, známější jako 
Corpus iuris civilis, tzn. soubor občanského práva, zkráceně označovaný CIC. Byla to 
kompilace děl předních římských právníků uplynulých 1000 let v 50 knihách. Římské právo 
bylo velmi vyspělé a Evropa po pádu Římské říše na ně zprvu nebyla schopna navazovat. 
Všechy staré prameny práva, které nebyly v CIC, pozbyly závaznosti, tedy i citační zákon. Na 
východě přestal být CIC v 9. století používán po vydání tzv. Basilik, což byla sbírka 60 knih 
zákonů, které platily až do pádu Konstantinopole v r. 1453. Na západě, kde téměř 60 let před 
vydáním CIC vládli barbaři, nebyl už Justiniánův kodex známý (Pokrovskij, 1917). 

2.5.2.2. Barbarské zákoníky 
V barbarských státech založených na troskách Římské říše vznikaly zákoníky 

vydávané germánskými panovníky. Tyto kodexy, psané středověkou latinou často 
obohacovanou o germanismy, shrnovaly zvykové právo barbarů a inspirovaly se v římském 
právu. Každý kmenový svaz měl své obyčejové právo a svůj zákoník, obsahující nové 
královské právo. Počátkem roku 476 byl vydán první psaný a velmi obsáhlý vizigótský 
zákoník Codex Euricianus, který recepci římského práva u barbarů zahájil. Pramenem 
přejímání římského práva byl hlavně Codex Theodosianus, úřední sborník císařských 
konstitucí, jenž v době svého vydání r. 438 platil ještě na východě i na západě římského 
impéria. Mezi nejznámější a nejstarší (St. Gallen, 2008) dochované barbarské zákoníky (Obr. 
32–36) patří Lex Salica - sálský zákon z r. 510 Lex Ribvaria - kodex ribvárských Franků 
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(vznikl v letech 613–623), Edictus Rothari – langobardský zákoník z r. 643, jednotný, jasný, 
vrcholné vyjádření germánského práva, Lex Alamanorum - alamanský zákon (r. 630), Lex 
Baiuvariorum, bavorský zákon (asi po roce 740), Lex Gundobada (r. 484), zákon 
burgundského krále Gundobada (474–516), upravující vztahy mezi Římany a Burgundy. Pro 
podmaněné římské obyvatelstvo bývaly vydávány zákony založené na pozdním římském 
právu, pro tehdejší zaalpskou Galii to byl např. zákon visigótského krále Theodoricha (453–
66) Edictum Theodorici Regis – platil pro Góty i Římany, nebo Lex Romana Visigothorum, 
neboli Breviarum Alaricianum (r. 506).  

2.5.2.3. Král a církev – dvojí moc a dvojí právo 
Franští králové vydávali samostatné zákony rozdělené do kapitol (capitula), odtud 

vzniklo označení - kapituláře (capitularia). Dělily se na capitularia mundanta – zákony 
světské, capitularia ecclesiastica - církevní  a capitularia mixta - smíšené. Církev, ač měla na 
západě za svou hlavu papeže, byla církví zemskou, a proto podléhala králi. Vznikla tak 
obdoba byzantského caesaropapálního sytému. Franský král se nazýval rex et sacerdos, král a 
kněz (Středověký král mohl číst při korunovaci Evangelium, proto vznikl pro Vratislava II. 
Vyšehradský kodex, iluminovaný evangelistář, a v spolu se svatováclavskou korunou je mezi 
českými korunovačními klenoty uchováván jáhenský plášť Karla IV.). Papeži byla tedy 
přisuzována pouze úloha pastorační, duchovní správy. Středověk znal dvojí právní vědu a 
dvojí právo: církevní kanonické a římské (civilní). 

2.5.2.4. Otroctví v raném středověku 
Otroctví po zániku Západořímské říše nezaniklo, ale navíc se ještě utužilo. Ve franské 

říši se otroci dělili na servi casati, otroky usedlé, pracující na propůjčené půdě, byli obdobou 
kolónů a předchůdci nevolníků, a servi non casati, otroky neusedlé, kteří nebyli vázáni na 
půdu a připomínali nejvíce otroky starořímské. Zvláštnosti otroctví v raném středověku byly 
hlavně dvě. Jednak otroci tehdy měli již velmi omezenou, ale přece jen jistou právní 
subjektivitu, mohli vlastnit movitý majetek, uzavírat sňatky a mít rodiny a byli sami trestně 
odpovědní. A pak mezi příčiny vzniku otroctví přibyly dlužní insolvence, trest, narození z 
otroka či otrokyně, i když druhý z rodičů byl svobodný, podle pravidla horší ruky, a prodej 
sebe sama do otroctví (autotradice), o kterém vydávaly osoby takto se prodavší obnoxiační 
listinu. 

2.5.2.5. Stěhování národů a vznik lenního systému 
V důsledku nájezdů Hunů z Asie r. 375 dala do pohybu germánská etnika začalo 

období stěhování národů. Vizigóti se přesunuli na území dnešní Francie a Španělska, 
Vandalové do Hispánie a severní Afriky, Burgundi do okolí Ženevského jezera, Ostrogóti a 
později také Langobardi do Itálie, Frankové zpočátku na jih Francie, pak se jejich moc 
rozšiřovala. Z kmenových náčelníků vznikaly králové, kteří zpočátku neměli pevné sídlo, 
přesunovali se z místa na místo a vládli své říši tzv. ze sedla. Vytvářením rodové aristokracie 
vznikal lenní systém a vyvíjel se vztah mezi vazalem, který byl seniorovi (králi) vázán 
přísahou věrnosti. Lenní vztahy utužovaly barbarské zákoníky, založené na personalitě práva. 
S přijetím křesťanství vznikaly kapituláře, královské výnosy a nařízení týkající se záležitostí 
světských, církevních a kapituláře smíšené. Rozvoj práva se stavěl proti zvykovému právu 
krevní msty a pravidlem se stal wergeld, možnost vykoupení se z krevní msty. Král a 
aristokracie uplatňovala také svou roli soudní. 

Lenní systém se stal součástí kodifikací, např. zákoník Libri feudorum z r. 1158, který 
navazoval na langobardské právo, byl později připojován k Justiniánským kodifikacím. 
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2.5.2.6. Objevení a cíle recepce římského práva v západní Evropě 
Teprve v roce 1075 byl náhodně objeven manuskript CIC. To byl počátek recepce 

římského práva v západní Evropě a jeho ohromného rozvoje. Centrem studia římského práva 
byla nová gotická instituce – universita. Právníci pod vedením mistra Irneria (škola glosátorů) 
na Boloňské univerzitě znovu nacházeli výhody římského práva. Pomocí různých 
glosátorských škol v západní Evropě docházelo k zavádění některých částí římského práva do 
praxe. To podporovala poměrně velká část panovníků, protože římské právo umožňovalo 
lepší způsob správy majetku než dosavadní zvykové právo, navíc se mohli odvolávat na 
Princeps legibus solutus est, tj. panovník není vázán právem. Pro kontinentální Evropu byl 
velmi výhodný i systém rovnosti subjektů, ochrany vlastnictví a řada dalších problémů byla 
řešena pro tehdejší Evropu více než dobře. 

V politickém a sociálním životě západní Evropy probíhaly hluboké změny. Feudální 
řád nikdy nedospěl k právní jednotě a státy usilovaly o vytvoření silné centrální moci 
založené na osobě krále. S tím ladilo římské právo Justiniánova kodexu opřené o princip 
absolutní moci monarchy. Právníci vychovaní římským právem, tzv. legisté, byli účinnými 
pomocníky králů v soupeření o moc s feudály, jejichž práva chtěli omezit jurisdikcí a úporně 
prosazovali myšlenku, že jediným pramenem práva může být pouze král. Tím chtěli dospět ke 
sjednocení soudnictví ve státě. 

Rozvíjel se ekonomický život, sílil tržní obrat vnitřní i mezinárodní, města rozkvétala, 
ani vesnice nezůstávaly nedotčené. Místní, zemské právo se omezovalo na nedostatečně jasné 
zvyky a bylo krajně rozdrobené. Nejen regiony, ale každá sociální skupina žila podle 
vlastního práva – lenní právo, dvorské právo, městské právo, cechovní právo, selské právo 
atd. Vlastnická práva, vzniklá na půdě feudálního řádu, byla zatížena různými omezeními. 
Všechny lidské bytosti byly spjaty rozličnými druhy závislostí - feudálních, občinových, 
rodových a rodinných. 

Řešení těchto problémů nabízelo přijetí římského práva a psaného práva – lex scripta, 
které mohlo také přinést přesnější vymezení osobní svobody lidí, potřebné pro zintenzivnění 
jejich ekonomických aktivit. Není proto divu, že recepci římského práva podporovaly 
subjekty zainteresované na politickém a ekonomickém rozvoji – královská vláda, inteligence, 
obchodníci a města. Nejúporněji hájili své odvěké zvyky proti římskému právu sedláci, kteří 
během německé selské války r. 1525 žádali odstranění všech „doktorů práv“. Recepce 
římského práva se uskutečňovala v jednotlivých částech Evropy různou měrou a různými 
cestami (Pokrovskij, 1917). 

2.5.2.7. Recepce římského práva ve Francii a Anglii 
Nepřerušovaný vliv římského práva spatřujeme v románských zemích, Itálii, Hispánii, 

jižní Francii. V Itálii už v 9. století škola langobardského práva v Pavii prohlašovala, že 
římské právo je lex generalis omnium a může se stát hlavním zdrojem městských práv. Také 
v Hispánii byl zákon Breviarium Alaricianum místní recepcí římského práva, odvolávající se 
na aequitas32 (božskou spravedlnost a slušnost) jako hlavní pramen práva, ztotožňovaný 
s královskou mocí.  

Ještě větší význam mělo římské právo v jižní Francii, kde v polovině 12. století 
vznikla kompilace římských pramenů v provensálském jazyce, tzv. Lo Codi. Na severu 
Francie bylo římské právo rozvíjeno díky univerzitě v Orleans a vznikl tam na přelomu 11. a 
12. století tzv. Brachylogus. K tomuto trendu se po počáteční nedůvěře brzy přidružila 
Pařížská univerzita (papež Honorius III. zakázal studovat kněžím římské právo na této 
univerzitě bullou Super speculam r. 1219, protože kanonické právo považoval za dosti 
propracované). Samotné slovo univerzita bylo reminiscencí na doby, kdy latinský jazyk a 

                                                 
32 Ratio in iure aequitas integra. - Smyslem práva je úplná spravedlnost. 
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římské právo bylo univerzálním jevem od Hispánie po Sýrii. Úsilí právníků o obnovu 
univerzálních římských hodnot ve Francii teprve po sedmi staletích završilo vydání 
Napoleonova kodexu Code Civil r. 1804. 

Francouzské království v průběhu celého středověku ze všech sousedů Německa 
nejúspěšněji a nejdůsledněji unikalo z dosahu univerzalistických představ o jediném světovém 
impériu, kterým byla obnovená římská říše německých císařů. Francouzský král se vždy 
považoval za jednoho z nástupců Karla Velikého a tudíž byl ve stejném postavení jako byl 
německý císař. Přesto se ve Francii římskému právu dařilo, a to proto, že nebylo pojímáno 
jako „ratione imperii“, tedy právo obnovené říše, ale jako „imperio rationis“, právo vládnoucí, 
dokonalé. 

V Anglii počíná učení římskému právu ve 12. století (glosátor Vacarius) za vlády 
Jindřicha II. a jeho vliv neustal, ani když ve 13. století narazil na rostoucí opozici směřující ke 
vzniku anglického (později též amerického) obecného práva „common law“, které bylo na 
rozdíl od kontinentálního „civil law“ založeno na precedenčním systému. Systém common 
law postupně nahradil všechna partikulární práva. Od r. 1236 platila proklamace proti 
římskému právu, skupina vlivných profesionálních právníků vyloučila jeho vliv slovy 
„nepřejeme si, aby anglické právo bylo měněno“. Feudální řád byl v Anglii silnější, proto i 
právo se tam vyvíjelo jinak, než na kontinentu. 

2.5.2.8.  Recepce římského práva v Německu 
Zcela zvláštního charakteru nabyla recepce římského práva v německé oblasti. 
Kromě obecných příčin, ovlivňujících rozšiřování římského práva všude, v Německu 

jeho recepci umožňovala ještě okolnost, že tzv. Svatá říše římská se považovala za 
pokračovatelku věčného Říma a její císařové chápali Justiniánův kodex jako dědictví otců, 
k němuž vydávali dodatky. Tato fikce ulehčovala cestu římskému právu v Německu. Jestliže 
se jinde královská moc ve svém boji s feudalismem snažila opírat o římské právo a legisty, 
pak němečtí císaři mu projevovali osobní ochranu. Proto dal Fridrich privilegia Boloňské 
univerzitě. Napomáhala tomu i myšlenka národního sjednocení Německa, která byla 
uskutečněna až v 19. století. 

Němečtí císaři velmi pomáhali rozšiřování vyučování práva, zakládali řadu univerzit – 
Praha (1348), Vídeň (1368), Heidelberg (1386), Kolín (1388), Erfurt (1392), Würzburg 
(1402), Lipsko  (1409) atd. Vzdělaní právníci zaujali pozice v administrativě a u soudů. 

Velký význam v tomto směru mělo r. 1495 zřízení soudu pro celou říši – 
Reichskammergericht. Při jeho vzniku bylo ustanoveno, že polovina z jeho 16 členů musí 
sestávat z učených právníků a dále bylo předepsáno, že i druhá polovina má být vybrána 
z osob znalých římského práva. Při rozhodování měl soud soudit na základě římského práva a 
teprve v druhé řadě měl brát na zřetel „dobré“ německé  právo (redliche, ehrbare und leidliche 
Ordnungen, Statute und Gewohnheiten). Tato praxe se šířila i do dalších soudů. Na základě 
institutu „Aktenversendung“ byly sporné případy zasílány univerzitám k vyjádření. 

Následkem toho byla v 16. až 17. století německá recepce římského práva přímá a 
bezprostřední. Základem byl Justiniánův Corpus iuris civilis zprostředkovaný a proškrtaný 
univerzitními glosátory a komentátory, tedy systém nazývaný „Digesta“ nebo „usus modernus 
Pandectarum“, nebo též „heutiges römisches Recht“, čili „současné římské právo“ (Obr. 35) 

V jednotlivých německých státech vzniklo mnohem později úsilí o kodifikaci 
občanského práva s cílem jeho sjednocení, v Bavorsku byl r. 1756 vydán Kodex 
Maxmilianeus Bavaricus, v Prusku r. 1794 Preussisches Landrecht, v Rakousku r. 1811 
Všeobecný občanský zákoník, v Sasku r. 1863 Saský zákoník. Všechny tyto národní kodexy 
odstraňovaly na území jednotlivých států formální přijetí římského práva, které však 
zůstávalo v platnosti v ostatních knížectvích. Po sjednocení Německa r. 1871 začala v letech 
1874-1888 pracovat komise, jejíž první projekt nebyl přijat. Teprve po úpravách vstoupil 
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nový německý občanský zákoník v platnost r. 1901. I v něm, ale i v jádru dalších kodexů 
západní Evropy, tak přežíval odkaz římského práva. 

Vývoj německého práva ve 20. století násilně a s velmi tragickými důsledky přerušilo 
vydání tzv. Norimberských zákonů r. 1935, a to Zákona o říšském občanství – byla rozlišena 
tzv. vyšší a nižší rasa a Zákona na ochranu německé krve a německé cti – zákaz uzavírání 
manželství mezi říšskými občany a občany nearijského původu. Po druhé světové válce pak 
německé právo radikálně odstranilo tyto nebezpečné nacistické deformace právního systému, 
které měly krutý a nehumánní dopad na dějiny 20. století, a opět navázalo na předchozí právní 
tradice. Posílila se pozice přirozeného práva při hledání pozitivně vyjádřených kodifikací, 
přičemž odkaz římského práva nalezl nové vyjádření. 

2.5.2.9. Racionalismus a přirozené právo soupeří s římským právem v 18.–20. století 
V roce 1753–1766 začala tzv. brněnská komise pod vedení dvorního rady prof. 

Azzoniho připravovat jednotný občanský zákon Codex Theresianus. Marie Terezie vyzvala 
komisi k přepracování návrhu, opření zákonů o přirozenou slušnost – aequitas. R. 1776 
převládl názor odpůrců kodifikace a práce byla zastavena. V práci pokračovala v letech 1783–
1790 komise svolaná Josefem II. Za Leopolda II. dvorská komise, kterou vedl 
přirozenoprávní teoretik Karel Antonín Martini, uvedla na zkoušku v územně omezenou 
účinnost Západohaličský zákoník. Vedení komise převzal po Martinim vídeňský profesor 
přirozeného práva František Zeiller, který dokončil práce na Všeobecném občanském 
zákoníku r. 1808. Vyhlášen byl 1. 6. 1811 a stal se nejdéle platným zákonem na našem území. 
Většími novelizacemi prošel až v letech 1914–1916, recepční normou byl přijat za první 
Československé republiky, návrh jeho změny vypracovaný v letech 1926–1937 nebyl přijat a 
nahradil ho teprve občanský zákon č. 141/1950 Sb., který byl nedokonalým kompromisem 
mezi evropskou tradicí a vnucenými sovětskými vzory. Náhradou za něj byl socialistický 
občanský zákoník č. 40/1964 Sb., který s mnoha novelami platí dodnes. 

2.5.2.10. Trestní právo ve Svaté říši římské 
Ve středověku docházelo v trestním procesu k postupnému prosazování zásady 

oficiliality, která znamená, že soud zahajuje vyšetřování ze své úřední povinnosti, i bez 
návrhu soukromé osoby. K tomu účelu se rozvíjel systém soudů podléhajících přímo králi, 
šlechtě a soudy městské. 

Postupně ztrácely na váze iracionální, zpočátku podle zvykového práva předkládané 
iracionální důkazy, jakým byl ordál, nebo přísaha. Jejich místo při racionálním procesu zaujal 
výslech svědků, zejména doznání obviněného jako nejpodstatnější důkaz. K doznání však 
někdy bylo používáno mučení, k jehož rozvoji přispíval vliv inkvizičních procesů proti 
osobám obviněným z kacířství a tajným nekatolíkům. 

Proces často probíhal formou neveřejného jednání, ale rozsudek byl vyhlašován 
veřejně a také samotný výkon trestu (zejména tělesné tresty a popravy) byl prováděn 
z důvodu generální prevence jako odstrašující divadlo. 

Při ukládání trestu převažoval princip odplaty, ale začala se také rozlišovat subjektivní 
stránka trestného činu. 

Odplatný princip při praktickém provedení trestu vycházel z prastarého principu 
taliačního, symbolizoval zrcadlový obraz spáchané trestné činnosti, odsouzení byli proto 
mrzačeni a krutým, sofistikovaně na etapy prodlužovaným způsobem popravovány. 
Rozšiřovala se možnost výkupu v penězích, propadnutí majetku, tresty vyhnanství, snížení 
cti. 

Od 14. století se postupně začíná v některých případech objevovat trest odnětí 
svobody a věznice ve výjimečných případech neslouží jen výkonu vazby, ale i výkonu trestu. 
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 Na říšské úrovni platil a od r. 1532 (Obr. 37) ovlivňoval trestní praxi raného 
novověku, tj. v 16.–18. století, trestní řád Constitutio Criminalis Carolina (CCC), tzv. Hrdelní 
soudní řád císaře Karla V. (1500–1558). Jeho autorem byl Johann von Schwarzenberg 
(tomuto zákoníku předcházel řád Constitutio Criminalis Bambergensis z r. 1507 od téhož 
autora). 

Mezi pozitiva CCC patří: poprvé byl psán v němčině, byly propracovány skutkové 
podstaty trestných činů, rozlišoval pokus od dokonaného trestného, přihlížel k polehčujícím a 
přitěžujícím okolnostem. 

Mezi nedostatky CCC lze uvést fakt, že vzhledem k rozdrobenosti právních systémů 
chyběla právní jistota, že soud k němu vždy přihlédne. Nadále se používalo mučení jako 
nástroje doznání během soudního procesu. Hlavním nedostatkem bylo jeho zaměření. Účelem 
trestu nemělo být polepšení, ale především zneškodnění pachatele (princip odplaty).  

Vliv CCC na evropské právo byl značný. V roce 1764 kodex ve svém slavném spise 
„O zločinech a trestech“ kritizoval Cesare Beccaria a jeho myšlenky ve svých důsledcích 
znamenaly zrod moderního trestního práva, v němž jsou samozřejmostí principy „není zločinu 
bez zákona“ a „není trestu bez zákona“. 

2.5.2.11. Zákon a král 
Pramenem středověkého trestního práva byla vůle krále. Římské právo, zvykové právo 

a nalézání spravedlnosti podle přirozeného práva bylo sjednocováno představou jediného 
právního řádu reprezentovaného, či personifikovaného osobou krále. Každé porušení 
právního řádu pak bylo vnímáno nejen jako útok na abstraktní představu harmonie mezi 
právními subjekty, ale i jako symbolický útok na krále.  

„V každém přestupku je jistý crimen maiestatis a i v tom nejmenším zločinu existuje 
potenciálně malá královražda.“ (Foucault, 2000, s. 95) 

Moc krále vládnoucího z boží milosti v sobě zahrnovala nedotknutelné božské 
principy, podobné těm, které již byly popsány u egyptských faraónů a dalších starověkých 
vládců. Samotná koruna na hlavě panovníka symbolizovala jeho božské vlastnosti a žezlo 
v jeho ruce nejvyšší světskou moc nad lidmi rozčleněnými od vrcholu pyramidy 
společenských vztahů až po její základy. 

Spojení světské a duchovní moci v křesťanské symbolice bylo vyjádřeno osobou 
Božího Syna, Ježíše Krista, jako krále, „jehož království není z tohoto světa“. Krále, který se 
dal korunovat trnovou korunou a obětoval se za spásu svého lidu smrtí na kříži. Krále, který 
podle eschatologických představ přijde jako soudce na konci všech věků a jemu se budou 
zodpovídat nositelé korun zlatých, vládci zodpovědní za vládu nad světem, ale i všichni lidé, 
kteří mají podle slov Evangelií a učení církve své vládce poslouchat.  

Láska jako nejvyšší zákon, král nenásilí a pokoje, Bůh milující, byl součástí ideologie 
královské moci, která se v praxi opírala o násilí a zdůvodňovala božským původem legalitu 
svých sankcí vůči lidem vinným i nevinným. Spravedlnost jako abstraktní a relativní pojem, 
stále závisela na vůli lidí, nositelů světské a církevní moci. 

Středověká spravedlnost a moc se tedy opírala o iracionální základy, které byly 
otřeseny teprve po staletích šířením racionalismu a osvícenectví. Nové mýty, rozvoj 
demokratické moci a vize budování právního státu bez krále se chtěly nadále opírat více o 
rozum než o víru, ale paradoxně narážely v průběhu historie na stejný problém – rozum byl 
zaměňován za víru, právo za náboženství. Byl to totiž stejně jako za dob faraónů a králů zase 
jen omylný rozum lidský, který lidem samotným přináší ve své velikosti i nízkosti nejen 
veliké blaho, ale i mnohá utrpení.  
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2.5.2.12 Inkvizice - namísto lásky povinnost a doznání hříchů na mučidlech 
Vznik inkvizice je na samém počátku spjat s bojem proti kacířům. 
Od pádu západořímského císařství veškeré hereze podléhaly jen trestům, které 

kacířům udělila církev podle církevního práva. Někteří kacíři byli podle zvykového i 
římského práva souzeni, exkomunikováni a někteří upáleni. Od 11. století lze pozorovat 
posun v chápání hereze, která začala být trestná, např. r. 1022 dal v Orleánsu francouzský král 
Robert Svatý (996–1031) upálit 13 heretiků a v letech 1051–2 byli v Goslaru za přítomnosti 
císaře Jindřicha II. kacíři oběšeni. Církev disponovala jen disciplinárními tresty pokání 
udělovanými jen duchovním, což v boji proti herezím nedostačovalo, a proto se začal 
prosazovat postup, že kacíři odsouzení církví, byli předáváni k potrestání světské moci 

Církvi začaly být nebezpečné ve 12. století sekty, které se hlásily ke křesťanské 
chudobě a zpochybňovaly tak mocenské pozice papeže a krále. V Provenci to byli kataři, 
později nazývaní také albigenští podle města Albi, kde jim nebránila ve víře světská feudální 
vrchnost. V podobném duchu také založil svou řeholi „lyonských chudých“ kupec Pierre 
Valdès roku 1176. Učení valdenských se dále šířilo z Francie hlavně do Lombardie, kde již 
existovaly podobné kacířské skupiny.  

Ve snaze vybudovat hráz proti heretikům položil základy inkvizičních soudů papež 
Inocenc III. (1198–1216), který měl všechny předpoklady ke spojení tehdejšího práva a 
teologie v účinný nástroj právního zajištění římskokatolického pravověří. Teologii studoval 
v Paříži a právo na univerzitě v Bologni, kolébce středověkého aplikovaného římského práva. 
Své reformní úsilí rozvinul perfektní přípravou a svoláním pouze měsíc trvajícího IV. 
lateránského koncilu (1215), kde bylo kromě důležitých organizačních a soudních záležitostí 
církve stanoveno pravidlo, že každý katolík se musí alespoň jednou do roka účastnit o 
velikonocích zpovědi a přijímání. (Hroch, Skýbová, 1987, s. 25) 

Zpověď, která byla původní tradicí založena jako nástroj duchovního léčení a pomoci, 
ztrácela svůj charakter opírající se o dobrovolný vztah lásky mezi věřícím a Bohem, začínala 
ve svém významu vystupovat do popředí a stávala se povinností, nástrojem kontroly svědomí. 

Roku 1219 byla vyhlášena první křížová výprava křesťanů proti křesťanům – proti 
albigenským v Provenci. Pro jejich trestání bylo po počátečních zkušenostech třeba rozvinout 
dlouhodobou koncepci spolupráce církve a světské moci, zpracovanou Inocencem III. a 
realizovanou jeho pokračovateli.  

Hlavními pomocníky pro vymýcení kacířství se ve 13. století staly dva nové řády, 
dominikáni a minorité. Řád bratří kazatelů – ordo fratrum predicatorum (OP), nazývaný podle 
svého zakladatele Dominga de Guzmán (1170–1221) vznikl roku 1215 jako nový žebravý řád 
na základě augustiniánské řehole a ještě Inocenc III. ho krátce před svou smrtí vyslal do boje 
proti katarům v jižní Francii. V roce 1216 řád potvrdil Honorius III. (papež v letech 1216–
1227) a již roku 1234 byl sv. Dominik prohlášen za svatého. Řád menších bratří - ordo 
fratrum minorum (OFM) založil roku 1209 František z Assisi (1181 či 1182/?/–1226) 
prohlášený za svatého r. 1229, který zpočátku narazil na odmítavý a pohrdavý postoj 
Inocence III., jenž však brzy změnil názor a řád potvrdil. Honorius III. potvrdil další rozšíření 
řádu včetně tzv. třetího františkánského řádu pro laiky. Dominikáni při boji se vzdělanými 
kacíři, kteří znali velmi dobře Bibli, vycházeli z rozumu a poznání, zatímco minorité se 
obraceli k citu a lásce.  

Právě těmto dvěma řádům papež Inocenc III. svěřil nově zřízené soudní inkviziční 
tribunály, které postavil zcela mimo pravomoc místních ordinářů (biskupů) a mimo vliv 
světských vrchností. Řehoř IX. pravomoc inkvizice ještě rozhojnil. 
 Od IV. lateránského koncilu mohla církev zahájit soudní proces ze tří podnětů: 
1/ per accusationem – na základě obžaloby viníka; 
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2/ per denuntiationem – na základě udání viníka; 
3/ per inquistionem – na základě vyhledání viníka. 

Do počátku 13. století platila v obojím právu stará římskoprávní zásada „per 
accusationem“, že soudní proces může být zahájen na základě obžaloby a že skutečný žalobce 
musí viníkovi prokázat jeho vinu. Dále také pouze biskup na základě udání mohl uložit 
viníkovi epitimii (tj. usvědčení skrze zpověď, napomenutí a pokání s konkrétními duchovními 
úkoly), aniž s ním zaváděl soudní trestní řízení. Avšak Inocenc III. převrátil a kriminalizoval 
původní, na tradici založený smysl penitenciárního (duchovně léčebného) procesu a 
denunciace se stala podnětem pro zahájení normálního soudního procesu tím, že církev 
podala žalobu „per accusationem“. Hlavním nástrojem v boji proti kacířům se však stala zcela 
nová soudní procedura – inkviziční soud.  

Inquiro znamená latinsky hledám, vyhledávám. Iniciativa v soudním procesu 
vycházela od soudce samotného a moc souce-inkvizitora byla neomezená, byl žalobcem i 
soudcem zároveň. Obviněný sám musel prokázat svou nevinu, ale cílem inkvizitora bylo 
pouze získat doznání označeného viníka. Zásada presumpce neviny byla popřena. Církev sice 
zrušila ordály – „boží soudy“ uplatňované na základě pohanského zvykového práva, ale 
začala při inkvizičních procesech používat mučení. Povolení mučení při inkvizičních 
procesech se opřelo o Justiniánův kodex CIC citací o urážce královského majestátu v bulle 
„Ad extirpanda“ papeže Inocence IV. z roku 1252. 

Světská feudalita reprezentovaná císaři přijala za svou zásadu, že církevní trest 
exkomunikace je nutné stvrdit trestem světským, tedy smrtí, protože urážka Boha převyšuje 
urážku světské vrchnosti. Při potírání kacířů v Lombardii v tomto smyslu vydal zvláštní 
zákony již r. 1184 Fridrich I. Barbarossa a spojení církevní a světské moci potvrdil svou 
listinou při císařské korunovaci v roce 1220 i Fridrich II. Ve statutech města Brescia se 
objevila formulace o pronásledování kacířů „secundum leges et iura imperiali et canonica et 
specialiter infra scriptum legem d. Friderici imperatoris et secundum eius tenorem…“ – 
„podle zákonů a práv císařských a kanonických zvláště níže psaného zákona pána císaře 
Fridricha …“ a tuto konstituci vložil papež Řehoř IX. Do papežských register v letech 
1230/31, čímž ji zavedl jako všeobecné nařízení pro celou západokřesťanskou Evropu. 
(Hroch, Skýbová, 1987, s. 37) 

Inkvizice začala pracovat nezávisle na místních biskupech a nejvyšší poradní instancí 
byl jen papež, který mohl jmenovat generálního inkvizitora – prvním byl v letech 1262–1294 
kardinál Orsini. Inkvizitoři získali i právo udělovat odpustky a osvobození od kacířství, byli 
provázeni osobní stráží, nikdo na ně nesměl útočit. Inkvizitoři si najímali notáře, konzultory, 
úředníky, exekutory, dozorce v inkvizičních věznicích. Náklady na věznění si museli hradit 
obvinění sami. Všeobecnou povinností každého křesťana se stalo udat kacíře i jen při pouhém 
podezření, nechtěl-li se sám vystavit pronásledování inkvizicí. Jména svědků zásadně nebyla 
uváděna. Podezření z hereze automaticky padalo i na příbuzné a známé obviněného. Systém 
denunciací se začal rozvíjet do stejné dokonalosti jako systém vzájemného ručení a 
odpovědnosti za zločiny z doby čínského císařství. 

Inkviziční tresty byly odstupňovány podle výše poklesku. Pomluva mohla vést jen 
k odpřísáhnutí o pravověrnosti a menšímu pokání. Odsouzený kacíř mohl jen stát při liturgii 
před chrámem, nebo mohl být odsouzen k dočasnému či doživotnímu vězení zakován do 
želez o chlebě a vodě. Odmítl-li přísahat, byl však předán katům a následovalo monstrózní 
divadlo, veřejné upálení. Dům kacířův mohl být zbořen. 

Mezi oběti inkvizice patřili členové řádu templářů (1307), Mistr Jan Hus (1415), Jana 
z Arku – Panna orleánská (1431). 

Za vlády Isabely Kastilské (1451-1504) a Ferdinanda Aragonského (1452–1516) 
předal papež Sixtus IV. (1414–1484) funkci generálního inkvizitora ve Španělsku Tomasu 
Torquemadovi (1420-1498), který v čele Supremy (Suprémo Tribunal de la Santa Inquisición 
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položil základy novodobého rasismu při pronásledování španělských Židů. Podle královského 
dekretu z r. 1492 se museli Židé vystěhovat pod trestem smrti a ztrátou veškerého majetku, do 
vyhnanství si nesměli brát zlato a stříbro, jen základní životní potřeby. Židé, kteří nebyli na 
cestě okradeni a rozpitváni zloději hledajícími v jejich těle zlato, našli útočiště především 
v Nizozemí, kde je ve 20. století zastihla nacistická genocida. V Torquemadově díle 
pokračoval Francisco Gonzales Ximenes de Cisneros (1437–1517), který se zaměřil na 
násilné převracení španělských Maurů na katolickou víru. Přestože v roce 1491 poslední 
granadský emír Boabdil podepsal kapitulační listinu, zaručující práva Maurů včetně článku 32 
„Žádný muž ani žena maurského původu nebudou silou nuceni, aby se stali křesťany“ (Hroch, 
Skýbová, 1987, s. 92), okamžitě byla zahájena necitlivá misie, Ximenes připravil roku 1499 
královská nařízení o zvýhodnění Maurů, kteří přestoupí na křesťanství a za jediný den byl 
schopen pokřtít čtyři tisíce Maurů, které postavil na několik generací pod dohled inkvizice a 
pálil arabské knihy. Deset let po vyhnání Židů, r. 1502, byla vydána královská Pragmatika, 
podle níž se musí vystěhovat všichni muži starší 14 let a ženy starší 12 let, pokud nepřestoupí 
ke křesťanství. Ve Španělsku působila inkvizice až do r. 1865 a tato bolestná zkušenost se 
odrazila i ve výtvarném umění, jak dokazuje např. El Grecův psychologicky působivý portrét 
inkvizitora (Obr. 38) 

V roce 1542 ustanovil papež Pavel III. (1534–1549) inkvizici v Římě jako centrální 
úřad pro všechny země, pro který se ustálil název Sacra Congregatio Romanae et universalis 
inquisitionis (Congregatio S. Oficii). Římská inkvizice byla nenáviděnou institucí stejně jako 
papež Pavel IV. (1555–1559), o jehož smrti se rozšířila zpráva ráno 18. srpna 1559 (zemřel až 
večer) a římský lid reagoval otevřením inkvizičního vězení, odkud bylo propuštěno 70 vězňů 
a budova byla zapálena. Pius V. (1559–1565), který proslul vykázáním všech prostitutek 
z Říma, pro něž vybudoval tábor a později ghetto obehnané hradbami, kde se pod dohledem 
kněží měly převychovávat, dal také roku 1566 příkaz ke stavbě nové budovy římské 
inkvizice. Brzy se na revoluční nadšení z r. 1599 zapomnělo a lid opět hojně navštěvoval 
monstrózní autodafé, pálení kacířů na hranicích, kterým církev pokrytecky dokazovala, že při 
mučení a popravách neprolévá krev.  

Inkvizice v celé Evropě pronásledovala kacíře, příslušníky a tajné vyznavače jiných 
náboženství. Dále pronásledovala na základě denunciací různé léčitele a výjimečné osoby 
obviněné ze spojení s ďáblem. Dominikán Heinrich Kramer (Institoris) spolu s Jakobem 
Sprengerem rozvinul démonologickou vizi v knize „Malleus maleficarum“ – „Kladivo na 
čarodějnice“ (1487), která proti démonům již nebojovala duchovními cestami jako hesychasté 
a pouštní otcové, ale metodami materiálními – na mučidlech vynuceným přiznáním a ohněm. 
Církev s Institorisem nesouhlasila, na popud biskupa byl vypovězen z Německa a jeho kniha 
se později dostala do seznamu zakázaných knih. Přesto byla ve své době velmi populární, 
dokud španělský jezuita Martin Delrius v Nizozemí nevydal r. 1599 v Lovani (Leuven) knihu 
Disguisitionum magicarum libri sex. 

Čarodějnické procesy byly v českých zemích ojedinělé. Jediným územím, které 
významněji postihly, bylo Jesenicko a Šumpersko s převládajícím německým obyvatelstvem, 
které sousedilo se Slezskem; odtud na naše území pronikala pověra o moci čarodějnic. Během 
17. století zde bylo upáleno asi sto lidí. Známý je případ Jindřicha Bobliga z Edelstadtu, 
který, podobně jako několik dalších osob, zneužil svého postavení světského soudce a 
vynucoval torturou podle Delriovy knihy doznání ke smyšleným zločinům. Šumperský děkan 
Kryštof Alois Lautner vystoupil jakožto zástupce církve na obranu čarodějnic, avšak sám 
roku 1685 skončil na hranici. Velmi negativní roli v celém případu ovšem sehrál Lautnerův 
představený, olomoucký biskup Karel II. z Lichtenštejna-Kastelkornu, který Lautnera 
Bobligovi vydal. K posledním procesům došlo v Šumperku roku 1696. Tyto procesy 
zachycuje též známý historický román Václava Kaplického „Kladivo na čarodějnice“ (1963), 
podle něhož byl r. 1969 natočen stejnojmenný film. 
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Obětí inkvizice se stávali také intelektuálové, svobodně smýšlející vědci. Inkvizice se 
byrokratizací stala nenasytným mechanismem, odlidštěným monstrem bez lítosti a citu, který 
naháněl hrůzu věřícím i nevěřícím: „Jednou puštěný inkviziční stroj připomínal vzteklého psa, 
který se utrhl ze řetězu a vrhá se na vlastní i cizí lidi. Vždyť ďábel se snažil svést nejen 
marrány a Morisky, nejen prosté lidi, ale i ty nejvlivnější, nejzbožnější křesťany.“ (Grigulevič, 
1973, s. 212) Dne 17. února 1600 byl po dlouhém procesu upálen někdejší dominikánský 
mnich a „v hříchu setrvávající kacíř“ Giordano Bruno (1548–1600). Do domácího vězení byl 
odsouzen 22. 6. 1633 Galileo Galilei (1564–1642), který své učení odvolal, ale na hrob mu 
mohlo být vytesáno jméno až 30 let po smrti a teprve roku 1835 bylo jeho dílo vyškrtnuto ze 
seznamu zakázaných knih. 

Inkvizice během staletí rozvinula do ďábelské dokonalosti výslechové metody a 
zacházení s obviněnými, které byly později používány v různých diktátorských a totalitních 
režimech ve dvacátém století. Bohužel se takové praktiky objevují i dnes. 

Inkvizitoři měli s vyslýchaným jednat vlídně a přátelsky, jako účinný prostředek se 
osvědčily dlouhé přestávky mezi výslechy, držení obviněných v samovazbě a izolaci od 
jakýchkoli zpráv zvnějšku, používání provokatérů a agentů z řad usvědčených kacířů, kteří si 
denunciací chtěli zasloužit mírnější trest. Při mučení byla používána tzv. garrucha – spoutaný 
byl zavěšen za spoutané ruce na kladku a bolest se stupňovala přikládáním závaží. Ve 
Španělsku byla často užívána tortura del aqua, mučení vodou (Obr. 41), která se vlévala 
vyslýchanému do úst, aby se dusil. 

Obdobné, ještě drastičtější metody byly používány světskými soudy, kde se 
vyslýchanému na skřipci při nejvyšším stupni tortury přikládal na tělo oheň. 

 
 

2.6. Středověké vězeňství 

Po celé Evropě zřizovali feudálové vězení na hradech a měšťané ve svých městech, 
např. ve sklepeních radnic. Tato vězení sloužila téměř výlučně pro zadržení obviněného po 
dobu vyšetřování a před vykonáním rozsudku, časté byly tělesné tresty a popravy. (Francek, 
2000) Trest dlouhodobého odnětí svobody byl zcela výjimečným opatřením u 
privilegovaných osob. Provoz vězení vyžadoval značné náklady a ekonomicky byl pro 
středověká města i šlechtu nepříjemnou zátěží. Přesto se výjimečně věznění jako trest 
objevovalo, například bohaté italské městské státy budovaly věznice pro dlouhodobější tresty 
již v 15. století (Vondruška, 1993).  

Ve srovnání s pozdním obdobím antickým se životní podmínky vězňů ve středověku 
zhoršily, při výsleších byla používána tortura, církevní soudy dříve a světské soudy později 
přestaly jako důkaz viny používat ordály. Stav a podmínky vězení, zejména nedostatek 
potravy a doslova vražedné hygienické podmínky samy o sobě navíc nedávaly vězněným 
šanci přežít ve věznicích delší dobu. Existovaly však osobnosti, které se snažily na stav a 
osudy vězňů upozornit. Ve Španělsku to byl roku 1252 sám král Kastilie a Leonu, král Svaté 
říše římské v letech 1257–1275, ve své době neobvykle vzdělaný Alfons X. Moudrý (1221–
1282), v Itálii arcibiskup milánský kardinál Karel Boromejský (1538–1584), který sepsal 
pravidla, jimiž s měla vězení řídit, ve Francii na bědné podmínky vězňů upozorňoval kněz 
Claudius Bernard (1588– 1641), který sloužil chudým a doprovázel odsouzené na popravu. 
V Janově bylo roku 1513 obnoveno propouštění uvězněných dlužníků na tři církevní svátky: 
Velikonoce, Vánoce a svátek sv. Jana (Řezáč, 1995). 
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2.6.1. Středověké vězeňství v českých zemích 
Věznice byly ve středověku všude v Evropě budovány v místě výkonu spravedlnosti. 

V českých zemích byli výkonem soudnictví pověřeni správci panovnických sídel, na 
královských i šlechtických hradech byly obvykle v podzemí vyčleněny prostory pro věznění. 
Zpočátku musely být nejtěžší tresty potvrzeny panovníkem, ale později přecházela správní i 
soudní pravomoc na feudály, kteří ji vykonávali v obvodu svého panství. Šlechta se věznění 
často vyhýbala zárukami, že se k soudu dostaví. (Chreňo, 1998) 

Od 13. století se rozvíjela města, zřizovaly se městské samosprávy, jimž byla 
udělována také soudní pravomoc a začalo budování městských vězení. 

Městská vězení spravoval královský rychtář, později jeho pravomoci přecházely na 
městskou radu, městská vězení se začala diferencovat, přičemž byla zohledňována závažnost 
trestných činů vězněných osob a jejich sociální původ, aby se oddělili v ěznění měšťané od 
osob nižšího původu. Postupně se vyvinuly tři typy městských vězení. 

Lehké vězení bylo nazýváno také přední šatlava, světnice, stuba, rathouzní, nebo 
přední vězení. Ocitali se v něm za lehčí přestupky měšťané a další důvěryhodné osoby. 
Vězení bývalo v budově radnice, v šatlavním domku, nebo ve věžích městského opevnění, 
bývalo v něm vždy okno do ulice, skromný nábytek (pec, stůl, lavice), vězeň si mohl připlatit 
na lepší jídlo, nebo mu ji donášeli příbuzní, mohl si také přinést vlastní peřiny a nádobí. 
Návštěvy mohly přicházet celý den, dobové záznamy vypravují o pitkách a rvačkách. Dveře 
se nezamykaly, aby mohl uvězněný měšťan chodit po domě, výjimečně se povolovalo i 
opuštění domu. 

Středním typem městského vězení se říkalo zadní šatlava, birdovna, či zadnice. Častěji 
se nacházelo v šatlavním domku. Ocitali se v něm pachatelé hrůzných činů, tuláci, žebráci a 
poddaní z okolí. Vězni byli kováni do řetězů, připoutáni ke stěně, nebo zavíráni do klády. 
Vybavení bylo strohé, výjimkou bývala kamna. Jídlo bylo špatné. Muži i ženy bývali 
ubytováni neodděleně. 

Nejtěžšímu městskému vězení, jaké bývalo jen ve větších městech, se říkalo sklep, 
žalář, či dolní světnice. Bylo určeno pro vzpurné zločince, kteří napadali biřice, nebo členové 
loupežnických tlup, kteří by mohli být vysvobozeni svými společníky. Vězni do těchto sklepů 
bývali spouštěni otvorem ve stropě po provaze, okna ani nábytek tam nebyl, jen staré hadry a 
sláma.  

U lehčích přestupků bývalo kratší věznění zároveň trestem, např. za opilství, 
výtržnosti, ale také dluhy. Výjimečně v něm odsouzený mohl strávit i několik let. 
(Vondruška, 1993) 

Také v českých městech vznikala od 16. století vězení pro dlužníky, uvězněnými na 
návrh věřitele z rozhodnutí městské rady. Věřitel se podílel na nákladech výkonu trestu, aby 
zachoval život dlužníka. Podle pražského práva měl být nemajetný dlužník po osmi dnech 
propuštěn, zadlužení šlechtici byli drženi purkrabím ve vězeňských prostorách Pražského 
hradu (Vaněček, 1964). 

Prominentní vězni byli drženi v královských hradech. V Praze to bylo v Černé věži, 
Daliborce a Mihulce. Na Křivoklátě byli vězněni např. biskup Jednoty bratrské Jan Augusta 
(1500-1572) a jeho pomocník Jakub Bílek, nebo alchymista Edward Kelley (1555–1597), na 
Žebráku komorník Rudolfa II., člen Jednoty bratrské a alchymista Jeroným Makovský 
z Makové (vězněn 1603–1624). 

Teprve po třicetileté válce se pro závažné trestné činy již namísto popravy častěji 
využívalo vězení, stále častěji se objevují snahy o využití pracovní síly odsouzených. Podle 
nařízení z roku 1684 mohlo být odsouzení k trestu smrti zaměněno odesláním na galeje 
rakouského válečného loďstva, popřípadě na stavby pevností budovaných v Uhrách proti 
tureckému nebezpečí. (Vondruška, 1993) 
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Při vyšetřování a trestání ve středověku bylo často používáno právo útrpné (Obr. č. 
39–43.), kterému se nebudeme podrobněji věnovat, abychom se lépe soustředili na 
inspirativní historické zdroje pro zacházení s vězni, nikoli na líčení barbarských praktik, 
jejichž počátky sahají až do pravěku, ve středověku se rozvinuly a bohužel dodnes přežívají 
ve vědomí, či podvědomí veřejnosti jako temný stín. 

2. 7. Počátky novodobého vězení 

Michel Foucault název své knihy „Dohlížet a trestat“ doplnil podtitulem „Kniha o 
zrodu vězení“, což výborně vystihuje jeho snahu zachytit zdroje, z nichž se na přelomu 18. a 
19. století v řadě evropských zemí a v severní Americe zrodily základy masového používání 
trestu odnětí svobody, který se stal hlavním ve škále trestů a zacházení s odsouzenými ve 
věznicích se stalo svébytnou součástí trestní justice. Od okamžiku této kvalitativní změny 
pojetí trestání vznikaly různé formy zacházení s vězni, na které dodnes navazují současné 
vězeňské systémy.  

Čtenáře v úvodních kapitolách Foucault šokuje popisem technologie mučení a poprav, 
o jejichž historickém vývoji, kontextu zvykového, přirozeného, římského a kanonického 
práva jsme některé důležité údaje doplnili ve výše uvedeném textu. Popis tortury a taliačního 
trestání Foucault neuvádí samoúčelně, jde mu nejen o kontrast, ale i o pochopení mechanismu 
proměny – negace krutosti humanizací, která však měla a má své ekonomické, sociální a 
filosofické důvody, k nimž se ještě vrátíme. 

Při hledání předobrazů moderního vězeňství Foucault vychází především 
z francouzských reálií, avšak svůj výklad rozšiřuje popisem zacházení s pachateli v některých 
zahraničních institucích, pokud v nich vidí myšlenkové zdroje „zrodu vězení“. V následujícím 
textu se pokusíme uvádět v chronologickém pořadí některé Foucaultovy údaje a doplňovat je 
o další souvislosti nutné k jejich pochopení, ačkoli on se ve filosofickém textu tolik nevázal 
jejich systematickým řazením. Doplníme především některá fakta významná pro vývoj 
v českých zemích. 

2.7.1. Rozpad feudalismu 
V otrokářském i feudálním řádu byla většina nejníže sociálně situovaných osob 

připoutána k půdě, jejich pohyb i aktivity byly přímo, či nepřímo kontrolovány. Dopadení 
zločince a jeho potrestání fyzickými tresty, nebo prací tím bylo ulehčeno a policejní orgány té 
doby neměly mnoho práce s pátráním a stíháním delikventů. Vědomí neustálé kontroly a 
nemožnosti úniku před spravedlností snižovalo počet delikventů. Věznice proto měly jen 
malou kapacitu, nebylo jich třeba budovat tolik, jako v pozdější době. 

Na různých místech a v různé době začaly teprve v době rozpadu feudalismu nastávat 
změny předznamenávající vznik nového společenského řádu. Začal růst počet nemajetných, 
kteří hledali práci, či jakoukoli, tedy i nezákonnou formu svobodného života. Válkami, 
vyvlastňováním vesnického obyvatelstva nebo v Anglii dokonce vyháněním z půdy kvůli 
masovému zavádění chovu ovcí přibylo bezdomovců, chudých lidí, žebráků, tuláků a zlodějů, 
s nimiž si stát zpočátku nevěděl rady. Sankce uplatňované proti tulákům (v Anglii r. 1547) a 
žebrákům (r. 1572) neměly efekt. Začaly vznikat pracovní domy. (Paníček, 1970, s. 30) 

2.7.2. Využití práce delikventů v polepšovnách a donucovacích pracovnách 
Ještě ve středověku se v některých kulturně vyspělejších oblastech Evropy začaly 

rozvíjet kapitalistické výrobní vztahy, proto také stát začal v delikventech vidět volnou 
pracovní sílu, což rozhodujícím způsobem ovlivnilo další vývoj vězeňství. První praktické 
pokusy o využití delikventů k práci se objevily tam, kde byla již rozvinuta námořní doprava a 
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obchod, kde se rozvíjela manufakturní výroba jako základ budoucího průmyslu, tj. především 
v Anglii, Nizozemí, v italských městech, později také v Německu a ve Francii. 

Pro osoby sociálně vyloučené, žebráci, tuláci, drobní zloději, prostitutky a děti bez 
domova vznikaly v 16. století polepšovny a pracovní domy – Maison de Correction, 
Workhouses, Werkhiusen, Werkhäusen, které svým posláním slučovaly úkoly represivní a 
výchovné. Jejich vznik je obecně považován za přelom v historii vězeňství. Ačkoli nebyly 
ještě věznicemi v současném smyslu slova, sehrály tyto ústavy rozhodující roli v procesu 
vytváření novodobých věznic. Základní složkou koncepce zacházení s vězni se totiž tehdy 
stalo jejich zaměstnávání. Přispěly ke vzniku myšlenky výchovné funkce trestu odnětí 
(dočasného zbavení) svobody ve věznici, která akcentovala element zaměstnávání jako 
prvořadého umravňujícího činitele. 

2.7.2.1 Bridewell 
V roce 1553 dal Edvard VI. (1547–1553) k dispozici pro ubytování dětí bez domova a 

k trestání neřádných žen zámek Bridewell na okraji Londýna (Obr. 44–45). Město 
přebudovalo bývalý královský palác pro účely věznice, nemocnice a pracovního domu, který 
zpočátku nesl název Workhouse, později House of correction, což mělo zdůrazňovat 
penitenciární charakter rodící se instituce. Jméno Bridewell se později přeneslo i na jiné 
londýnské vězení, které fungovalo v letech 1615 až 1855 a další vězení ve Westminsteru, ale i 
na jiných místech ve Velké Británii, později též v USA. 

Život v Bridewellu se od počátku opíral o jasný vnitřní řád, administrativu a 
organizační koncepci, důraz byl kladen na organizaci práce v různých dílnách, v nichž se 
chovanci mohli učit řemeslům a za pomoci duchovní péče byli vedeni ke kázni a pořádku. 

 

2.7.2.2. Rasphuis v Amsterodamu 
Amsterodamský Rasphuis založený r. 1596 v objektu bývalého kláštera klarisek je 

obecně považován za nejstarší z modelů novodobého zacházení s delikventy a za inspiraci 
dalších zařízení, která později na různých místech Evropy začala delikventy systematicky 
zaměstnávat prací. (Foucault, 2000, s. 181) Také pro dívky byl roce 1597 v Amsterodamu 
otevřen Spinhuis, kde chovanky předly a tkaly. 

K založení obou ústavů dala městské radě podnět myšlenka dvou nizozemských 
humanistických vzdělanců. Jedním byl purkmistr Amsterodamu Pieter Corneliszoon Hooft 
(1581–1647) a druhým Dirck Volkertszoon Coornhert (1522–1590), právník, politik, 
překladatel a básník, svobodomyslný katolík, který sám zažil pobyt ve vězení, kam byl uvržen 
španělskou vládou, ale podařilo se mu uprchnout. Po návratu z exilu v porýnském Kleve a 
Xanten vstoupil do služeb Viléma Oranžského (1553–1584), který zachovával v Nizozemí 
náboženskou toleranci a teprve po dlouhém váhání přistoupil ke kalvinismu, který Coornhert 
ve svých spisech kritizoval. Často se v literatuře uvádí, že Rasphuis vznikl nezávisle na vlivu 
nějakých zkušeností z anglického Bridewellu, ale tomuto názoru lze oponovat ohledem na 
úzké politické vztahy. Např. Vilém Oranžský se při svém odporu proti Španělům opíral o 
pomoc anglické královny Alžběty (1558–1603). Spolupráce s Anglií měla tradičně širší 
kulturní rozměr, v jehož rámci lze předpokládat moment inspirace pro řešení problému 
zacházení s deklasovanými osobami, jejichž počet narůstal v Nizozemí stejně jako v Anglii. 
Nelze vyloučit, že právě Coornhert a Hooft osobně viděli, nebo měli zprávy o fungování 
pracovního domu Bridewell. Často se také uvádí příběh o chlapci, kterého amsterodamští 
soudci měli za drobnou krádež odsoudit k smrti, ale nemohli se shodnout na rozsudku. Tehdy 
se prý vynořil spásný nápad založit pro takové případy zvláštní dům, kde by si mohli 
delikventi svou vinu odčinit prací. (Obr. 46–48) 
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Spíše než věznicí byl Rasphuis donucovací pracovnou (Zuchthaus) pro žebráky a 
polepšovnou pro mladé delikventy. Foucault při svém popisu cituje vyčerpávající studii o 
Rasphuisu a Spinhuisu v Amsterodamu, kterou publikoval Thorsten Sellin r. 1944 v USA33. 
Zacházení s delikventy se opíralo o tři hlavní principy:  

1/ délka trvání trestu mohla být v jistých mezích určována správou věznice podle chování 
uvězněného; 

2/ práce byla povinná, vykonávala se společně (individuální cela byla dodatečným 
trestem), na celách pro 4–12 osob na jedné posteli spali dospělí vězni po dvou, 
mladiství po třech, za práci dostávali plat; 

3/ byl zaveden přísný časový rozvrh, systém zákazů a příkazů, neustálý dohled, 
napomínání, náboženská čtení, celý soubor prostředků pro „vedení k dobru“ a 
„odvracení od zla“. 
Chlapci v Rasphuisu tkali látky, ale hlavně brousili na prášek, „rapšlovali“ červené 

dřevo z brazilských stromů Caesalpinia Brasiliensis, odtud pochází také název rapšlovna. 
Prášek byl používán k barvení textilu, nábytku a jeho barvy patrně dodnes vidíme v typických 
odstínech obrazů holandských mistrů 16. a 17. století. Rašplovna fungovala až do roku 1815 a 
v roce 1892 byl objekt zbourán. 

Půdorys třípodlažního objektu rašplovny měl tvar obdélníku se dvorem uprostřed 
(jedno patro bylo v podzemí). Místnosti byly využívány víceúčelově, byly současně 
nocležnou, jídelnou i dílnou. Okna byla zamřížována, dveře dvojité, z nichž vnější byly 
opatřeny okénky pro podávání stravy, vnější byly tvořeny železným katrem. Každá místnost 
měla primitivní záchod. Kázeňské problémy a málo usilovná práce byla trestána umístěním 
do podzemních kázeňských cel, z nichž jedna byla „vodní“ – neustále do ní tekla voda a 
delikventi museli pumpovat, aby se neutopili.  

Krátce po vzniku ústavu byl holandsky, francouzsky a později i německy vydán 
pamflet Miracula San Raspini redivi (Zázraky zmrtvýchvstalého sv. Rašpla) popisující 
zázračná uzdravení lenochů a zlodějů vyhýbajících se práci (Obr. 49), který učinil s rašplovny 
nejznámější dům v Amsterodamu. (Kalisz, 2004, s. 19) Podle jeho vzoru vznikly podobné 
domy v Brémách, Hamburku, Lübecku, Gdaňsku, v hanzovních městech i jinde. 
 

2.7.2.3. Leuchtenburg 
Za vlády sasko-altenburského vévody Fridricha II. vznikla v roce 1724 na hradě 

Leuchtenburgu káznice s donucovací pracovnou, chudobincem a ústavem pro choromyslné. 
Tyto ústavy fungovaly až do roku 1871. Během této doby prošlo káznicí 5195 trestanců a 
káranců (korigendů), což odpovídá roční kapacitě 100 až 150 vězňů. Vězni šili uniformy pro 
armádu nebo pracovali v textilních manufakturách a porcelánkách pro místní podnikatele, 
vyráběli hračky, duševně nemocní vykonávali pomocné práce, řezali dřevo uklízeli apod. Do 
různých forem detence se dostávali především tuláci, bezdomovci, žebráci, zloději a 
prostitutky. Pravidla zacházení s vězni byla velmi přísná, až na výjimky vězni nosili řetězy a 
pouta. Hlavní náplní převýchovy byla práce od rána do noci, přerušovaná pouze třikrát denně 
v době výdeje jídla, kterému předcházela společná modlitba, strava byla velmi skromná. 
Vnitřní řád káznice byl v roce 1732 upraven podle vzoru káznice v Celle, která vznikla pod 
vlivem filantropických myšlenek již roku 1710. Základní zásady káznic byly dvě: „Bázeň 
Boží je základem veškeré dobré kázně“ a „Přísné trestání nepilných“. Vězni byli trestáni 
hladem, bičováním, společným zakováním do želez apod. Ve srovnání s přetrvávajícími 
středověkými trestními zvyklostmi, kdy byly i malé delikty a drobné krádeže postihovány 
                                                 
33 Sellin, T. Pioneering in Penology: The Amsterdam House of Correction in the Sixteenth and Seventeenth 
Centurie. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1944. 
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trestem smrti, lze chápat zacházení s vězni v Leuchtenburgu jako pokroková. Jejich 
předobrazem byly již v 16. století donucovací pracovny v Londýně a Amsterodamu. (Bajcura, 
2006, s. 16; Kühling, 2006, s. 92–95) 

 

2.7.2.4. Pražské donucovací pracovny  
V Čechách vznikaly první donucovací pracovny v režii měst a vrchnostenských úřadů 

od počátku 18. století. V Praze vznikla na základě guberniálního nařízení z roku 1738 
donucovací pracovna „špinhaus“ nedaleko Klementina. Chovanci vyráběli v manufaktuře 
látky a vydělávali si denně asi 4 krejcary. Další manufaktury určené dětem byly v Bělé pod 
Bezdězem a v Horním Litvínově. Zemská donucovací pracovna na Hradčanech byla v roce 
1854 administrativně pořízena Svatováclavské zemské trestnici v Praze. Doba strávená 
v donucovací pracovně závisela na chování vězňů. Vězni propuštění z výkonu trestu ve 
věznicích museli od roku 1830 strávit nějaký čas v donucovací pracovně a teprve z ní 
odcházeli na svobodu. (Uhlík, 2006, s. 169-177) 

Činnost donucovacích pracoven v závěru jejich existence upravoval zákon č. 89/1885 
říšského zákoníku, o robotárnách a polepšovnách, který byl zrušen až v roce 1950. 

2.7.2.5. Diskuse o přínosu protestantů a katolíků při zrodu novodobého vězení  
„Rasphuis historicky utváří spojení mezi teorií pedagogické a spirituální transformace 

jedinců neustálým výcvikem, charakteristickou pro 16. století a trestními technikami 
vynalezenými v 2. pol.  18. století.“ (Foucault, 2000, s. 182) Podle Foucaulta dal Rasphuis 
vzniknout třem institucím, které umožnily ustavení základních principů, jež se poté vyvinuly 
každý svým vlastním směrem: 

1. káznice v Gentu (Gand); 
2. anglický model; 
3. Philadelphie, Walnut Street. 

V těchto třech typech věznic vidí Foucault základ budoucích vězeňských systémů a 
konstatuje, že všechny vznikly v protestantském prostředí v Evropě a v Americe, kde podle 
jeho názoru nelze považovat vliv římskokatolických tradic za hlavní zdroj při utváření modelů 
zacházení s vězni.  

Tento názor lze přijmout s doplněním, že přínos amerických kvakerů se svými 
systémem ticha, samoty a podtržení významu cely jako prostředí podmiňujícího duchovní 
soustředění delikventa na obraz Boží v duši je protestantským uchopením prvokřesťanských 
tradic, zkušeností prvních mnichů a poustevníků, hesychastů, o nichž jsme již pojednali výše. 
Osamocená kontemplace nebyla a není monopolem římskokatolickým, ale v duchu hesla „ad 
fontes“ byla reflektována a znovu uchopována jako nástroj duchovní a mravní obrody 
křesťany všech konfesí.  

Zdá se, že prvenství protestantů je v oblasti uplatňování nových metod zacházení 
s delikventy a jejich zaměstnávání nezpochybnitelné. V této otázce však nehrají roli jen vlivy 
duchovní, ale politické a ekonomické. Reformační myšlenky nacházely ohlas v materiálním 
prostředí technicky rozvinutějších zemí. Tedy tam, kde došlo k přechodnému, nebo 
systematičtějšímu narušování pevnosti feudálních vztahů, na jejichž ochranu římskokatolická 
církev razantně vystupovala po celé období středověku i v počátcích novověku. V Anglii a 
Nizozemí se brzy objevila volná pracovní síla jako budoucí nositel myšlenek, jejichž 
krystalizace později vedla k buržoazním revolucím, deklaraci práv a svobod člověka. Nový 
model člověka jako autonomního subjektu v právním státě se teprve rodil, ale výchovné cíle 
pedagogiky 16. a 17. století v reformačním prostředí mu v mnohém pomohly na svět – viz 
Komenského revoluční pansofické představy o všestranně vzdělaném člověku. Také 
z pracovních domů měli být propuštěni lidé schopní soběstačného života bez páchání trestné 
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činnosti. Profil absolventa zahrnoval návyk na pravidelný denní režim a schopnost 
kvalifikované práce, včetně úcty k mravním zásadám a Bohu jako hlavním součástem 
autoregulačních mechanismů svobodného člověka, nevázaného již feudálními vztahy. 

Za cenný přínos Rasphuisu můžeme považovat především fakt, že vězni se v době 
výkonu trestu vzdělávali, zaučení nebo vyučení bylo velkou praktickou hodnotou pro jejich 
další život, a totéž můžeme říci o tom, že za práci dostávali plat. Vzdělání, zaměstnání a plat 
(byť malý) jsou základními složkami modelu reality, jímž by uvěznění mělo být, aby plnilo 
svůj účel. Tento koncepční přínos byl na svou dobu opravdu pokrokový. 

Svou roli při vzniku pracovních domů v 16. století mělo v protestantském prostředí 
také učení o predestinaci, které hlásal v Ženevě francouzský teolog Jan Kalvín, vlastním 
jménem Jean Cauvin (1509–1564). Toto dogma chápe svět a lidské osudy jako Bohem 
předem determinované již při stvoření. Stejně předem dané je podle kalvinistů také to, zda 
jednotlivý člověk je určen ke spáse, nebo je zapsán v knize hříšníků učených k věčnému 
zatracení, do které však nikdo nemůže před posledním soudem nahlédnout. Dogma o 
predestinaci tedy vede k závěru, že každý člověk se má po celý život snažit o mravný život a 
usilovat o něj každým svým činem bez ohledu na neznámý výsledek svého úsilí. Takový 
přístup vede k pilnosti v práci, pomoci bližním, skromnosti a modlitbě. Práce proto 
v protestantském prostředí byla navýsost ceněna jako důležitá křesťanská mravní hodnota. 

Všechny tyto vlivy lze zahrnout do příčin prvenství nových modelů v protestantském 
prostředí a v podmínkách vznikajících kapitalistických společenských vztahů. 

Teprve sto let po Rasphuisu vznikl v katolickém prostředí podobný projekt, který M. 
Foucault s pro něj typickou provokující ironií a nadhledem svobodného kritického filosofa 
přezíravě vynechal, ačkoli je zřejmé, že o něm dobře věděl, protože v literatuře je často 
uváděn jako jeden z prvních vzorů na počátku novodobé historie vězeňství. Doplníme proto 
předem, že oním „modelem často citovaným v 18. století“ měl na mysli především 
polepšovnu sv. Michala v Římě. 

V poznámce k textu uvádí pod čarou (Foucault, 2000, s. 181): 
„Stranou můžeme ponechat jiný „model“ často citovaný v 18. století. Je to model 

navrhovaný Mabillonem v jeho Reflexious sur les prisons des ordres religieux, vyd. z r. 1845. 
Zdá se, že toto dílo bylo exhumováno v 19. století v momentě, kdy se katolíkové přeli 
s protestanty o místo, které zaujímali ve filantropickém hnutí a v určitých administrativních 
oblastech. Mabillonovo dílo, které patrně zůstalo relativně neznámé a bez většího vlivu, 
ukazovalo, že „původní myšlenka amerického trestního systému“ byla „zcela klášterní a 
francouzskou myšlenkou, ať si kdokoli říká cokoli o ženevském či pensylvánském původu“ (L. 
Faucher).“ 

Francouzský benediktinský mnich Jean Mabillon (1632–1707) považoval vězení za 
vhodný nástroj nápravy zločinců (Obr. 50). Jako základ zacházení s vězni navrhoval (Řezáč, 
1995, s. 8) podle své osobní zkušenosti a hlubokého studia teologických, právních a 
filosofických pramenů tři zásady: 

- samotu, 
- mlčení, 
- zaměstnání. 

Podle těchto zásad se řídil režim v polepšovně sv. Michala v Římě (1703). Před ním je 
zmiňován také útulek „Casa pia di rifugio“, který r. 1653 ve Florencii založil mnich Filippo 
Franci (1625-1693) pro exkludované živly a narušenou mládež. (Kalisz, 2004, s. 22) 

Systém ticha a izolace na celách se později z Itálie přenesl do Flander, kde byl 
uplatňován v nově založené káznici v Gentu (1772) a odtud se tyto principy šířily dále, až do 
USA, kde dostaly dodnes široce užívaný název „silent system“ a „solitery system“.  
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2.7.2.6. Polepšovna sv. Michala v Římě 
Papež Klement XI. založil roku 1703 v Římě ústav sv. Michala (Obr. 51), který byl 

pro mladistvé delikventy (Casa di correzione del San Michele) vybudován vedle nemocnice a 
útulku pro starce a sirotky (Borzacchiello, 2005). Vznikl patrně první ústav, v němž byli vězni 
ubytováni samostatně v celách. V obdélníkové třípodlažní budově, bylo po delších stranách 
celkem 60 individuálních cel, uprostřed traktu se táhla pracovní hala, v jejímž čele byl oltář. 
Režim byl založen na společné práci za přísného dodržování mlčení ve dne a osamocení na 
cele v noci. Účel polepšovny vyjadřoval nápis „Parum ext coercere improbos poena, nisi 
probos efficias disciplina“ (Málo pomáhá svírat nešlechetníka poutem, neučiníš-li jej 
šlechetným kázní), hlavním prostředkem bylo spojení výchovy prací a výchovy náboženské 
ve svébytný systém nápravné výchovy.  

Podle římského vzoru vznikl podobný ústav v Miláně, který se od centrální haly 
s oltářem rozbíhal na dvě křídla, jedno pro chlapce a jedno pro dívky. Každá ze shodných 
částí měla individuální a společné cely, kapli, dílny, učebny a vycházkové dvory. Režim byl 
založen na výchově prací, náboženstvím a výukou. Přísné dodržování mlčení již nebylo 
vyžadováno. (Di Gennaro, 1975) 

2.7.3. Předchůdci klasické koncepce trestu  
Materiální podmínky se rozvíjely souběžně s ideovými, tj. se vznikem nových 

myšlenek v oblasti práva a filosofie. Proto jsou v seznamu filosofů, kteří položili první 
základy budoucí nové vědě – kriminologii, především Angličané a Francouzi. Ačkoli se 
někdy vytrácelo a přetrhávalo povědomí o některých teologických východiskách, opomíjený 
odkaz křesťanské lásky k bližnímu byl nově uchopen, nabýval nového praktického vyjádření 
v humanistických přístupech k delikventům. Příčiny zločinnosti neviděli zastánci 
přirozenoprávní teorie v dědičném hříchu, nebo zásahu zlého ducha, ale v přirozených zlých 
sklonech člověka samotného (Paníček, 1970, s. 40).  

Filosofové uvažující o vztazích státu a práva, o lidských právech z hlediska filosofické 
antropologie a nové vizi společnosti, kritizovali trestní systém své doby (Kuchta, Válková, 
2005, s. 51) 

Thomas Morus (1478–1535), autor známé Utopie, viděl nebezpečí devalvace 
veškerého trestání v ukládání příliš těžkých trestů za lehká provinění, např. za krádeže. 
Obával se rizika, že odstrašující efekt trestu se přísným trestáním sníží. 

Thomas Hobbes 1588–1679 a Baruch Spinoza 1632–1677 odůvodňovali legitimitu 
trestu pudem sebezáchovy společnosti a účel trestu viděli v polepšení, či likvidaci pachatele a 
v odstrašení všech ostatních. 

John Locke 1632–1704 na základě přirozenoprávní teorie a představy o společenské 
smlouvě teoreticky zdůvodnil požadavek zákonnosti a proporcionality trestů.  

Charles de Montesquieu (1689–1755) kritizoval svévolnost trestního soudnictví a 
vznesl požadavek právní jistoty a zákonnosti, soudcovské nezávislosti a proporcionality 
trestů. Chápal nutnost uplatňování výchovného vlivu trestu a veřejného mínění jako 
důležitého nástroje v boji proti zločinnosti. Dokazoval, že krutost trestů zbavuje lidi strachu 
z nich, protože vede jen k zoufalství. Dobrý zákonodárce se podle jeho názoru musí snažit 
zločinům předcházet, než je potom trestat.  

Podle J. J. Rousseaua (1712–1778) je zločin porušením společenské smlouvy a má 
proto politickou povahu.  

Francois Voltaire (1694–1778) byl odpůrcem krutých trestů a svévolnosti soudců.  
Podle J. P. Marata (1743–1793) má být trest humánní a nemá být pomstou.  
Jacques Pierre Brissot (1754–1793) nesouhlasil s těžkými tresty a tvrdil, že člověk 

není rozeným nepřítelem společnosti, ale stává se zločincem následkem okolností. 
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Gabriel Bonnot de Mably (1709–1785) se dožadoval zakotvení práva na principech 
humanity a nápravném působení trestu (Obr. 53). 

Osvícenci požadovaly především následující čtyři záruky spravedlnosti: 
- záruku stíhání (nullum delictum sine lege); 
- záruku trestu (nulla poena sine lege); 
- záruku procesní (nulla justitia sine lege); 
- záruku sankce (nulla poena sine crimine). 

2.7.4. Cesare Beccaria - představitel klasické kriminologické školy 
Když nové myšlenky začaly ovlivňovat společnost v Evropě, začaly se názory na trest 

měnit. Soudilo se, že trest má dostatečně odstrašovat, musí být předvídatelný a přiměřený 
zločinu. Vězení těmto racionálním osvícenským myšlenkám dokonale vyhovovalo. Délku 
trestu bylo možné předem stanovit v zákoně a byla tudíž jistota, že se obviněný nestane obětí 
soudcova rozmaru. Převážně strašlivé vězeňské podmínky se v průběhu 18. století zlepšovaly, 
aby odpovídaly vznikajícím koncepcím lidských práv. Vězeňské režimy poprvé naznačily 
možnost reformy a nápravy provinilců. 

Krátké pojednání, které pod vlivem četby osvícenských spisovatelů sepsal Ital Cesare 
Beccaria (1738–1794) „O zločinech a trestech“ (Dei delitti e delle pene) změnilo směr historie 
trestu (Obr. 52).  

„Ve své práci ostře zkritizoval tehdejší justiční a sankční systém, především korupci a 
svévoli všemocné policie a zdlouhavé soudní inkviziční řízení, které často vůbec nerozlišovalo 
mezi obviněným a odsouzeným a používalo jako vyšetřovacího prostředku tortury, nelítostné 
trestní zákonodárství s mrzačícími, barbarskými sankcemi a masovým používáním trestu smrti 
a tehdy ještě v části Evropy praktikované procesy s čarodějnicemi.“ (Kuchta, Válková, 2005, 
s. 51) 

Cesare Bonesana, markýz di Beccaria studoval na jezuitské koleji v Parmě (1750–
1758) a pokračoval v právnických studiích v Pavii, kde dosáhl vědecké hodnosti doktorské. 
S podporou přátel v Miláně začal číst osvícenské anglické a francouzské autory a napsal řadu 
esejí. Jeho první dílo mělo název „O nápravách finančního zmatku v Miláně roku 1762“. 

Beccaria sepsal a vydal svůj spisek na žádost bratří Pietra a Alessandra Verriů, kteří 
vedli kroužek radikálních intelektuálů, známý jako Akademie pěstí, jehož členem byl i 
Beccaria. Přátelé mu doporučili téma a dali informace, rozvíjeli námět a společně uspořádali 
jeho dílo do jakéhosi čitelného výboru. Ačkoli se toto pojednání týkalo systému trestního 
soudnictví, s nímž Beccaria neměl žádnou zkušenost, ani osobní znalost, bratři Verriové 
zaujímali taková místa, aby mu všechny potřebné informace mohli poskytnout. Hrabě 
Alessandro Veri byl prezidentem nejvyšší finanční a obchodní rady v Miláně a měl úřední 
post „ochránce vězňů“ v Miláně a Pietro Veri pracoval na historii práva útrpného. 

Beccariův stručný traktát aplikoval osvícenské teorie na rozbor stávajících zákonných 
a trestních institucí. Našel však krutý a iracionální systém, kde právo bylo nejasné a tresty 
svévolné a přehnané. Beccariovy přesvědčivé a pečlivě zdůvodněné argumenty volaly po 
radikální reformě: veřejné soudní jednání, ukončení mučení a tělesných trestů a zavedení 
trestů rychlých a přiměřených spáchanému zločinu. Beccaria byl přesvědčen, že jednotlivec se 
má vzdát jen co možná nejmenší části svobody; měl by se vzdát pouze toho, co je absolutně 
nutné pro udržování bezpečnosti společnosti. Společnost pak má právo trestat občana pouze 
natolik, aby byl ochráněn veřejný pořádek: 

„Všechno, co tuto míru přesahuje, je týráním, nikoli spravedlností. Povšimněte si, že 
spravedlnost chápu pouze jako dohodu potřebnou k udržení zájmů jednotlivců pohromadě, 
aniž by se kterýkoli člověk mohl vrátit k původnímu barbarskému stavu. Veškeré tresty, které 
překračují nutnost dodržování této smlouvy, jsou ve své podstatě nespravedlností.“ 



 110 

A takto Beccaria ze svého utilitárního hlediska prohlašuje, že mučení a popravy byly 
nejen barbarské, ale také neúčinné: 

„Jaké jsou, všeobecně řečeno, vhodné tresty za zločiny? Je trest smrti skutečně 
užitečný nebo nezbytný pro bezpečnost či dobrý stav společnosti? Je mučení a trápení 
v souladu se spravedlností, nebo jenom poslouží závěrům, jaké navrhuje zákon? Jaká je 
nejlepší metoda prevence kriminality?“  
„…Účelem trestu není mučit citlivou bytost, ani odčinit zločin již spáchaný. Výsledkem trestu 
má tudíž být zábrana, která zločince odradí od dalšího zraňování společnosti a odradí jiné od 
páchání podobných skutků.“ 
(Lyons, 2003, s. 107)  

Beccaria tvrdil, že právě jistota trestu, nikoli jeho přísnost, má působit jako 
odstrašující složka. Toto byl pravděpodobně první vážný výzkum teorie, že trest přirozeně 
zajistí maximální odstrašení. 

Základní pilíře Beccariova díla: 
1/ Jako všichni klasičtí teoretikové věřil, že všichni jednotlivci mají svobodnou vůli a jednají 

na jejím základě.  
2/ Věřil, že všichni jednotlivci mají svůj rozum a hledají své vlastní uspokojení. To je klíč ve 

vztahu mezi zákonem a zločinem. Zatímco jednotlivci rozumně hledají své nejlepší zájmy, 
což ovšem může vést k deviantnímu jednání, zákon jehož cílem je uchovat společenskou 
smlouvu, se pokouší deviantní jednání zastavit. Tato dvě proti sobě směřující úsilí pak nutně 
končí spory mezi jednotlivcem a společností.  

3/ Předpokládal u lidí manipulovatelnost. Všeobecně sdílený lidský motiv rozumového 
soukromého zájmu, který dělá lidský úkon předpověditelný a řiditelný. Trestní soudnictví 
kontroluje všechna sociálně deviantní jednání, kterých se svobodný jedinec může dopustit 
v honbě za osobním potěšením. S trestem nebo hrozbou trestu tak může trestní soudnictví 
ovládat svobodnou a rozumovou lidskou bytost. Úkolem trestního soudnictví je nalézt ty 
pravé tresty nebo hrozby.  

4/ Vyjádřil nejen potřeby trestního soudnictví, ale také vládní právo mít zákony a tresty. Věřil 
ve společenskou smlouvu nebo ideu, že svobodní a racionální jednotlivci si vyberou žití ve 
společnosti namísto života v izolaci. Když si vyberou žití ve společnosti, pak se dobrovolně 
vzdávají některých svobod výměnou za bezpečí a komfort společnosti.  

5/ Zákony jsou navrženy jako základ společnosti a jako pravidla pro určení, která jednání jsou 
povolená nebo zakázaná. Zákony jsou podmínky společnosti svobodných a rozumných 
jednotlivců. Je tedy potřeba mít nějaký systém předpisů zabezpečujících, že jednotlivci ve 
společnosti budou chráněni před osobami nebo skupinami osob toužícími získat zpět 
svobody, ztracené ve společenské smlouvě a chtějí způsobit újmu osobním svobodám 
ostatních ve společnosti.  

Beccaria píše: 
„Ale pouze mít ustanovené tyto předpisy není dostatečné, musí být chráněny proti 

soukromému uchvácení jednotlivci, kteří chtějí nejen svůj podíl, ale také podíl jiných 
jednotlivců ve společnosti“. 

Dílo „Dei delitti e delle pene“ bylo poprvé publikováno v roce 1764 v Monaku, ale 
Beccaria se obával politické reakce, proto je publikoval původně anonymně. Až poté, co bylo 
přijato a akceptováno státní mocí, publikoval je Beccaria pod svým jménem. Mnoho lidí 
nemohlo uvěřit, že tento tichý, neznámý muž napsal dílo takového významu. Pojednání bylo 
veřejně pochváleno Kateřinou Velikou34, Marií Terezií a citováno Voltairem, Thomasem 
Jeffersonem35 a Johnem Adamsem36. 

                                                 
34 Kateřina II. Alexejevna (1729–1796) – ruská carevna (1762–1795). 
35 Thomas Jefferson (1743–1826) - třetí americký prezident (1801–1809) a hlavní autor amerického prohlášení 
nezávislosti (1776).  
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Dílo mělo okamžitý úspěch, dočkalo se několika vydání a bylo přeloženo do 
francouzštiny a do angličtiny. Světové popularitě Beccariova díla prospěl zájem osvícenců a 
šťastná náhoda. Když Malesherbes37 obdržel šesté vydání Beccariovy práce, požádal o 
vysvětlení některých pasáží, které mu nebyly jasné, náhodně přítomného Morelleta38, aby mu 
je vysvětlil. Pak ho vyzval, aby se ujal překladu celého díla. Francouzské vydání vyšlo v roce 
1766. Později bylo publikováno v řadě dalších jazyků po celém světě a ovlivňovalo reformu 
trestního systému. Do jazyka českého dílo přeložil a poznámkami opatřil roku 1893 JUDr. 
Josef Sládeček, obhájce ve věcech trestních. 

Francouzští intelektuálové pojednání vřele přivítali. Pojednání se týkalo sporných 
otázek státní moci (zločin a lidská práva), které byly v té době velice diskutovány. 
Oslavovaný Beccaria byl proto pozván do Paříže, aby se setkal s tehdejšími velkými mysliteli. 
Bolestně ostýchavý autor toto pozvání váhavě přijal. Po příjezdu do Paříže však bylo jasné, že 
Beccaria se s osvícenskými intelektuály neshodne, připadal jim totiž jako „dětinský imbecil 
bez páteře, neschopný žít odloučeně od své matky“. Beccaria opustil Paříž dříve, než původně 
plánoval. Po pobytu v Paříži se distancoval od přátel a ukončil i svou činnost v Akademii 
pěstí. Odešel do rakouských služeb, kde nebyl tolik známý a tiše pracoval pro habsburskou 
státní moc. Bez podpory svých přátel již nikdy nenapsal nic, co by bylo hodno publikace.  

Když mu Kateřina II. nabídla skvělé místo na ruském dvoře. Beccaria nabídku 
nepřijal. Zejména d'Alembert39 ho r. 1767 varoval, aby Itálii neopouštěl. Jakmile vešlo ve 
známost, že byl Beccaria vyzván, aby šel na ruský dvůr, učinil hrabě Firmiani návrh hraběti 
Kaunicovi, aby byl Beccariovi dán úřad, který by byl přiměřený jeho zásluhám, a aby zamezil 
jeho odchodu z Itálie. Obdržel místo profesora na Milánské univerzitě, později byl také 
jmenován dvorním radou. 

Po jeho úmrtí rostla legenda o něm především ve Francii a Anglii. Mnoho lidí si v té 
době myslelo, že byl umlčen státní mocí. Veřejnost si nechtěla připustit, že Beccaria odešel 
do ústraní dobrovolně. 

Pod vlivem jeho díla zahájili tehdejší absolutističtí vládci trestněprávní reformy. „Byly 
to především zákaz tortury, kterou v roce 1776 nechala zrušit císařovna Marie Terezie a 
zrušení trestu smrti (s výhradou jeho možného použití v době výjimečného stavu) arcivévodou 
Josefem II., pozdějším císařem, v roce 1788.“ (Kuchta, Válková, 2005, s. 52) 

Beccaria je považován za otce klasické kriminální teorie a humanizace trestání. Je 
pozoruhodné, že jeho myšlenky tolik oslovovaly nejen monarchy, kteří hledaly formu utužení 
své absolutní moci, ale také jejich politické odpůrce – republikány. Jeho pojednání mělo 
rozsáhlý a trvalý dopad na Ústavu USA, Listinu práv a svobod a systém trestního soudnictví 
v USA. Díky tomu je vliv jeho díla patrný dodnes.  

2.7.5. Káznice v Gentu 
Gentská káznice v sobě spojuje prvky, které se od 16. století vyvíjely v Nizozemí a od 

17. století v Itálii. Svou koncepcí, která zahrnovala diferenciaci a systém zacházení, je již 
dokonalým vzorem věznic 19. století. 

Podmínky pro založení káznice v Gentu uzrály kromě ekonomických podmínek také 
pod vlivem Beccariových myšlenek, jež se šířily Evropou také kvůli Voltairově předmluvě k 
                                                                                                                                                         
36 John Adams, Jr. (1735–1826) – druhý prezident USA (1797–1801).  
37 Chrétien-Guillaume de Lamoignon de Malesherbes (1721–1794) – právník, státník, ministr a obhájce krále při 
procesu s Ludvíkem XVI. v roce 1792. V roce 1751 dostal královské privilegium jako cenzor Encyklopedie, 
která by bez jeho osvícených názorů a dobrého vztahu s Diderotem asi nebyla publikována. Skončil pod 
gilotinou r. 1794.  
38 André Morellet (1727–1819), francouzský ekonom a spisovatel.  
39 Jean Baptiste Le Rond d'Alembert (1717–1783) – osvícenský filosof, studoval zprvu práva, pak medicínu, 
posléze se sám vzdělal v matematice a fyzice, v níž jako člen týmu encyklopedistů nejvíce proslul, byl členem 
francouzské, berlínské a petrohradské akademie věd.  
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francouzskému překladu knihy “O zločinech a trestech“ z roku 1766. V roce 1768 byla 
dokonce Beccariova kniha vytištěna v Nizozemí (Ryck, 2002). Její vydání podpořilo 
pokračování reformy justice, kterou v rakouském Nizozemí v letech 1765–1766 připravoval 
Goswin de Fierlant (1735–1804), představený velké rady města Mechelen (franc. Malines). 
Ve svých úvahách navazoval na myšlenky Beccariovy, Voltairovy a učení starších britských 
filosofů a právníků (Hasquin, 2003). R. 1771 předložil návrh na zrušení tortury v rakouském 
Nizozemí (La Peine, 1991). Úsilí směřující k odstranění tortury a trestu smrti posílilo 
myšlenky budování nápravných domů, s nimiž Nizozemci měli zkušenosti (correctiehuizen). 
Demografický nárůst koncem 18. století znamenal také pokračování pauperizace a 
nezaměstnanosti obyvatelstva. Bylo proto nutné hledat účinné ekonomické i justiční 
prostředky k omezení nárůstu delikventů. 

Rakouské císařovně Marii Terezii (1717–1780) předložil roku 1771 Jean Jacques 
Philippe Vilain XIV. (1712–1777), purkrabí v jižním Nizozemí40, které tehdy náleželo 
k habsburské monarchii, návrh na založení káznice v Gentu (franc. Gand). Podle návrhu 
vikomta Vilaina XIV. projekt a stavbu provedla firma Malfaison & Kluchman v letech 1772–
1775 a r. 1774 byla již věznice otevřena. Vilain XIV. byl později povýšen císařovnou na 
vikomta a o vězeňství napsal r. 1773 často citované dílo „Mémoire sur les moyens de corriger 
les malfaiteurs et fainéants à leur propre avantage et de les rendre utiles à l' Etat“. Krátce po 
otevření věznice v Gentu byl k vězeňským účelům upraven také zámek Vilvoorde nedaleko 
Bruselu (1779).  

Gentská káznice byla vybudována při vodním kanálu, aby byla zajištěna levná doprava 
materiálu potřebného pro výstavbu i pozdější provoz. Tvar osmiúhelníku zajišťoval ostraze 
dobrý přehled o pohybu vězňů (Obr. 57–60). Objekt byl rozdělen na osm oddělených 
čtyřúhelníkovitých traktů, jež se sbíhaly v osmistěnném dvoře, z jehož stěn vedly dveře do 
všech osmi traktů. 

Návrh gentského systému byl mimo jiné inspirován zacházením s delikventy v ústavu 
sv. Michala v Římě (1703). Také zde byly uplatněny principy izolace vězňů na celách v noci, 
dodržování ticha při společně organizovaných aktivitách, z nichž nejdůležitější byla společná 
práce v dílnách, ale také vzdělávání. 

Objekt v Gentu byl rozdělen na čtyři oddělení pro: 1. těžké zločince, 2. lehké zločince, 
tuláky a žebráky, 3. ženy a dívky, 4. nezaměstnané dělníky a opuštěné děti. 

Koncepci zacházení s vězni založil Vilain XIV. na základním principu, jímž byla 
práce. Podle jeho pamětí se ve Flandrech tehdy potýkali s problémem tuláctví a za hlavní 
příčinu zločinnosti Vilain považoval lenost. Vyhošťování žebráků a tuláků ze země nic 
neřešilo, zatímco jejich zaměstnání ušetřilo náklady na provoz věznice, policii a 
administrativu. Trestní práce byla organizována podle ekonomických imperativů. Ústav měl 
zajišťovat jistý druh „univerzální pedagogiky práce“ pro ty, kteří se dopouštěli zločinů pro 
lenost. Východiskem z problému byla delikventům možnost navyknout práci, oživit svou 
chuť do práce, která by byla výhodnější než lenost. 

Tresty musely být dost dlouhé, aby byl dostatek času na výchovu a dokončení 
„rekonstrukce homo oeconomicus“ (Foucault, 2000, s. 183), tj. minimálně 6 měsíců, aby 
vězeň získal zručnost. Délka trestu se proto řídila podle: 

- nápravy 
- získání schopnosti ekonomického využití vlastní pracovní síly. 

Profil absolventa káznice směřoval k tomu, aby byl: 
1/ usměrněn v mravech, 
2/ navyklý práci, 

                                                 
40 Rakouské Nizozemí tvořila federace 6 zemí (Brabant, Flandry, Hainaut, Namur, Limburg, Luxemburg), 
z nichž každá měla své vlastní tradice, práva a hovořilo se v nich dvěma jazyky.  
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3/ zaopatřený tím, co si našetří před propuštěním, 
4/ vybaven zručností, která mu zajistí živobytí bez nebezpečí páchání dalších zločinů. 

Ideály vložené do gentského systému pochválil při své návštěvě r. 1778 J. Howard, 
který byl překvapen čistotou, pořádkem a organizovaností zacházení s vězni, z nichž 280 
mužů a 170 žen mělo zajištěnu pravidelnou práci. Zároveň však jeho zpráva svědčí o 
bariérách nepochopení, na které muselo vedení věznice od samého jejího otevření v roce 1773 
narážet. Císař Josef II. ustoupil stížnostem podnikatelů v okolí věznice, některé stroje musely 
být demontovány a prodány bez ohledu na to, že vězni budou na celách ponecháni zahálce. 
Teprve později byl nalezen kompromis a situace se zlepšila. 

2.7.6. Francouzská republika popravila svého krále 
Po pádu Bastily 14. 7. 1789 (Obr. 54) vypukly v celé Francii lidové bouře. Ludvík 

XVI. odvolal vojsko a ukázal se v Paříži, aby to lidu oznámil. Pak přijal z rukou pařížského 
starosty tříbarevnou kokardu, a co bylo nejdůležitější: uznal nad sebou novou, svrchovanou 
moc - francouzský národ. Stal se občanem, monarchie však ještě nebyla zrušena. 

Zástupci třetího stavu - základ pozdějšího Konventu - zatím odhlasovali prohlášení 
lidských a občanských práv „Declaration des Droits de l´homme“: „Lidé se rodí a umírají 
svobodní a sobě rovní…“ 

„Dekret z 13. března 1790 nařizoval, aby byli propuštěni na svobodu „všechny osoby 
držené v zámcích, církevních budovách, káznicích, policejních věznicích či jakýchkoli jiných 
vězeních na základě královských zatykačů nebo rozkazů činitelů výkonné moci“. (Foucault, 
2000, s. 180) 

Ústava a trestní kodex roku 1791 ruší tělesné tresty, torturu, galeje a omezuje výrazně 
používání trestu smrti. Hlavním trestem se stalo odnětí svobody. Trestní sazby byly 
v zákoníku přesně stanoveny a soudce nemohl délku věznění měnit. Královské právo udělení 
milosti bylo zrušeno, proto počet vězňů narůstal. 

Revoluce nejprve věznice vyprazdňovala a rušila, aby je vzápětí přeplnila a začala 
bodovat nové, aniž by byla schopna zajistit zlepšení poměrů v nich. Honoré Gabriel de 
Riqueti hrabě de Mirabeau (1749–1791), který jako mladík prošel pro dluhy několika 
věznicemi včetně pevnosti If, navrhoval v čele komise jmenované Národním shromážděním 
nový systém, jehož součástí měly být tyto prvky: 

- práce; 
- izolace na celách; 
- postupné prověřování známkovacím systémem, odměnami a tresty; 
- dohled nad propuštěnými vězni. 
Tyto moderní zásady zůstaly pouze na papíře.  
Tři roky po revoluci, dne 21. září 1792, byla ve Francii vyhlášena republika. 
Před soud byl postaven král. 
Maximilien Robespierre (1758–1794) přednesl 3. 12. 1792 v Konventu své argumenty 

pro popravu krále: 
„Zde se nevede soudní proces. Ludvík není obžalovaný a vy nejste žádní soudcové. 

Jste pouze politikové a zástupci národa … Vaším úkolem není vyslovit nad někým soudní 
rozsudek, ale přijmout opatření v zájmu veřejného blaha. Pokud jde o mne, příčí se mi trest 
smrti a k Ludvíkovi necítím lásku ani nenávist … Ale sesazený král v lůně revoluce, která má 
ještě daleko k tomu, aby byla pevně zakotvena … takový nemůže být zneškodněn uvězněním 
nebo vypovězením. S bolestí vyslovuji osudnou pravdu: je lépe, aby zemřel Ludvík, než aby 
zahynulo 100 tisíc poctivých občanů…“ 

Dne 21. 1. 1793 byl král Ludvík XVI. popraven (Obr. 55.) 
Představa o právní moci zosobněné jediným člověkem – králem, základní východisko 

právních řádů starověku i středověku, opora myšlenkových koncepcí římského práva, to vše 
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definitivně skončilo. Základem práva a státní moci měla být napříště výhradně kolektivní vůle 
občanů. 

V rámci teorie společenské smlouvy se právo trestat „proměnilo z odplaty panovníka 
na obranu společnosti.“ (Foucaoult, 2000, s. 141) Jestliže představa krále jako zosobnění 
zákona byla abstraktní a delikventy před pácháním zločinů nezastavila, pak představa zákona 
v demokratické společnosti byla (a je i nyní) ještě abstraktnější. Potřebné zakotvení představy 
zákona v nejširším společenském vědomí jako životně nezbytného řádu a přiblížení prevence 
kriminality myšlení delikventní populace se zkomplikovalo.41 

Rok a půl po popravě krále byl Robespierre označen za tyrana a 28. července 1794 
stejně jako král skončil svůj život pod gilotinou. Robespierrova smrt ilustruje složitost období, 
kde se mladá republika po pádu královské moci teprve učila budovat principy právního státu, 
které by bránily vzniku oligarchie. A již v tomto období se rodila další historická etapa, v níž 
si veškerou moc vybojoval vojevůdce Napoleon Bonaparte a prohlásil se císařem. 

Napoleonův trestní kodex r. 1810 dovršil středověké ideály římského práva. Svým 
úsilím o zvýšení autority vládce se vracel historicky zpět, opíral se tvrdě o prastarý princip 
odplaty. Avšak zavedením limitů pro délky trestních sazeb odnětí svobody uvolnil ruce 
soudcům a byl zase krokem vpřed. Tělesné tresty a mučení nebyly obnoveny, proto se 
Napoleonův kodex stal vzorem pro jiné země, také pro habsburskou monarchii, která hledala 
moderní a účinné formy udržení absolutismu. 

Republika i monarchie, která byla načas obnovena, pokračovaly v budování věznic ve 
zrušených klášterech a hradech. Například benediktinský klášter Mont Saint-Michel 
v Normandii (Obr. 56) sloužil po skončení francouzské revoluce jako věznice v letech 1810-
1863. Feudální systém zanikal a přibývalo věznic. 

Totéž se dělo navzdory válkám a revolucím na celém světě. 

2.7.7. Zánik nevolnictví na našem území a růst kriminální populace 
Podle středověkého chápání byl člověk poddaným, což byl jasně definovatelný právní 

vztah, ačkoli zvykové právo vnášelo do této problematiky chaos a právní vakuum bylo 
nesystematicky naplňováno mimoekonomickými tlaky. Poddaným příslušela určitá oprávnění 
a povinnosti. Osoba zrozená na stupni poddanství byla závislá na svém feudální pánovi a 
poddaný nemohl o své újmě změnit ani bydliště, ani povolání, ani jiné stránky svého života a 
života svých dětí. Ke všemu (i k sňatku) potřeboval nevolník povolení vrchnosti. 

Poddaným se někdy vedlo lépe, někdy hůře, podle milosti vrchnosti, ale nelze pevně 
stanovit datum, např. že od třicetileté války začalo nevolnictví. Počátky můžeme zaznamenat 
počínaje 15. stoletím zejména na východě Německa, v Čechách, Polsku a Uhrách, kde se 
nebývale utužily životní podmínky poddaných na základě pozemkového panství a vyvinulo se 
dědičné poddanství, které se v extrémních případech podobalo otroctví. V politickém smyslu 
bylo již interpretováno jako reálné osobní vlastnictví – Leibeigenschaft, čili nevolnictví.42 

Během 17. a 18. století se ovšem výrazné omezování práv poddaných ze strany šlechty 
stalo tak samozřejmou věcí, až lidé z okolí Josefa II. zastávali názor, že poddaní jsou dle 
platného právního stavu skutečně majetkem vrchnosti. Tento vztah byl v Evropě známý v 
období raného středověku, kdy byl sedlák zcela bezprávný a nazýval se německy Leibeigen, 
anglicky serf, či latinsky servus, tedy de facto otrok, který však nemohl být prodán a mohla 
být prodána pouze půda, na které pracuje. Když tedy chtěl Josef II. v Čechách 

                                                 
41 Osobuje-li si někdo královská práva a úctu, mělo by to být v republikánské společnosti dokonce považováno 
za nemravné a protiprávní. Tím spíše se absolutismus moci rozvíjí v kriminální subkultuře, jejíž představitelé se 
chovají k ostatním jako králové (viz vězeňský argot – king = nejvýše postavený vězeň v určitém oddělení, či 
věznici). Zdá se, že negativní subkultury, především ta vězeňská, plodí sociologickou regresi – ve skleníkovém 
prostředí se vyvíjejí vztahy obdobné pravěkým a starověkým formacím. 
42 http://lexikon.meyers.de/index.php?title=Leibeigenschaft&oldid=182067  
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Leibeigenschaft zrušit, česká šlechta oponovala, že v zemi žádný Leibeigenschaft není, i když 
často o svých poddaných hovořila jako o „meine Leibeigen“. 

Jeden člověk z Josefova okolí prý pročetl celé Obnovené zřízení zemské z roku 1627, 
aby našel akt zavádějící Leibeigenschaft, který by mohl císař zrušit, ale neuspěl. Nakonec se 
zjistilo, že šlechta měla pravdu a nic takového v zemi fakticky neexistovalo. I když se tedy 
tradičně říká, že Josef II. zrušil nevolnictví, bylo by asi přesnější říct, že zakotvil základní 
občanská práva poddaných.43 

V českých zemích bylo nevolnictví zrušeno patentem Josefa II. dne 1. 11. 1781, na 
Slovensku pak 22. 8. 1785. 

Tím ale nebylo zrušeno poddanství, které lze definovat jako stav nesvobody plynoucí 
z feudální závislosti zemědělského obyvatelstva na vrchnosti; mírnější než nevolnictví. 
Vyplývá ze základních vztahů, tj. feudálního vlastnictví základních výrobních prostředků. 
Základ poddanství je určitý stupeň připoutání poddaného k půdě a povinnost odvádět feudální 
rentu. 

Poddanství v Čechách bylo zrušeno roku 1848 a tomuto aktu se často říká zrušení 
roboty. 

Do nedávné doby byl všeobecně přijímán názor, že společnost se v předindustriální 
době (tj. přibližně do konce 18. století) vyznačovala rysy nehybnosti, že byla statická a její 
mobilita byla jen velmi omezená. Tento pohled vycházel ze studia právních a hospodářsko-
sociálních podmínek venkovského obyvatelstva. Nicméně konkrétní mikrohistorické 
výzkumy ukazují, že venkovská společnost rozhodně nehybná nebyla, že zde probíhala 
migrace z nejrůznějších důvodů a na nejrůznějších úrovních. (Velková, 2006) 

Současní autoři rozlišují čtyři základní druhy pohybu poddaných obyvatel – tato 
kategorizace je více méně založena na časové dimenzi migrace.  

1/ Krátkodobý pobyt mimo panství, k němuž většinou docházelo z profesních (cesty 
řemeslníků na trh, formanská živnost), ale též osobních důvodů (návštěvy, pouti, 
oslavy).  

2/ Sezónní migrace, které bývaly spojeny s polními pracemi.  
3/ Dlouhodobá, i několikaletá, nepřítomnost na panství (vandr, čelední služba).  
4/ Trvalý odchod z panství, např. při sňatku. (Maur – Grulich, 2006, s. 7–18) 

Všechny tyto jevy svědčí o tom, že v 18. a 19. století se ve společnosti vyskytovali 
lidé, kteří se volně pohybovali z panství do panství a přecházeli hranice států. V narůstání 
jejich počtu můžeme spatřovat základ pro rozvoj počtu delikventních osob. V době, kdy byli 
více vázáni k půdě, bývali potencionální delikventi pod masivní společenskou i úřední 
kontrolou, trestní mechanismus byl subsidiární, mnohé policejní a soudní funkce zvládal 
rychtář přímo na místě, jen závažnější trestné činy předával skutečným soudům. 

S rozvojem průmyslu a kapitalistických vztahů začala růst města, která počátkem 19. 
století začala dokonce bourat své hradby, jako poslední relikty středověku. Kameny 
zbouraných hradeb mohly být docela dobře využity na stavbu nových věznic, protože ty malé, 
středověké, už přestávaly stačit. Uvolnění masy volných pracovních sil a houfné migrace 
posílilo anonymitu, v níž se daří kriminalitě, která je však od té doby nutnou daní za mnohé 
prospěšné věci, které středověk neznal. 

2.7.8. Věznice jako univerzální trest 
K duši člověka přistupujeme skrze jeho tělo, skrze vše, co cítí, co vnímá smysly. A 

spoléháme na jeho rozum. Středověké přistupování k tělu delikventů postupovalo přesně tak. 
Tělo bylo mučeno, řezáno, člověk trápen a usmrcován. 

                                                 
43 http://cs.wikipedia.org/wiki/Nevolnictv%C3%AD 
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Osvícená doba přinesla nové úvahy. Člověk má právo na nedotknutelnost své tělesné 
schránky, ale jeho tělo může být neporušené umístěno na určité místo a nuceno k určité práci. 
Vidíme tu ekonomický pohled.  

Ale komu tedy tělo patří? Proč se hlavním trestem stalo vězení? 
Na tyto otázky se pokusil hledat odpovědi M. Foucault roku 1975 knize Dohlížet a 

trestat. 

2.7.8.1. Právo společnosti na tělo zločince a přesun orientace trestu na duši 
Tělo, jež má být respektováno, „ve skutečnosti náleží nikoli zločinci, jenž má být 

trestán, ale lidem, kteří poté, co podepsali pakt, mají právo praktikovat na něm moc, k níž se 
sjednotili.“ (Foucault, 2000, s. 143) 

Zločinec nemůže uniknout trestající moci, která drží jeho tělo a uplatňuje na něm svou 
vůli. Trest je nevyhnutelný, moc absolutní. Tím se stává trest odnětí svobody závažnějším 
zásahem do osudu člověka, než bývala jeho poprava. Navíc má skýtá takový trest rozměr 
pedagogický a efekt ekonomický. 

Foucault (c. d., 2000, s. 143) vysvětluje, že reforma trestání nebyla motivována 
humanitou, která by jakoukoli měrou nadržovala pachatelům, kteří nemají před mocí úniku, 
ale hledal se mechanismus regulace této absolutní trestající moci z hlediska ekonomie 
zacházení s těly zločinců: „Zde leží kořeny principu, podle něhož by nikdy neměl být použit 
„nehumánní“ trest, byť by zločinec mohl docela dobře být zrádcem či zrůdou.  
…důvod neleží v nějaké hluboké humanitě, kterou v sobě zločinec skryl, nýbrž v nezbytné 
regulaci účinků moci. Právě tato „ekonomická“ racionalita musí vyměřovat trest a přitom 
předepisovat náležité techniky. „Humanita“ je respektované jméno, udělené této ekonomii a 
jejímu pečlivému kalkulu.“44 

Moc ovládající plně tělo začala směřovat k duši: 
„Vše, co se nachází skryto pod humanizací trestů, jsou pravidla, která autorizují, či 

přesněji vyžadují „mírnost“ jako propočítanou ekonomii trestající moci. Vyvolávají však 
rovněž přesun v bodě aplikace této moci: nejde už o tělo a o rituální hru přemrštěného 
utrpení, …, jde o ducha, či spíš o souhru reprezentací a znaků, která cirkuluje diskrétně, 
nicméně s nutností a samozřejmostí v myslích všech. 

Vstupujeme tím skutečně do věku netělesného trestání?“ (Foucault, 2000, s. 156) 
Cílem reformy nebylo trestat méně, nýbrž lépe; „trestat možná s menší přísností, 

avšak proto, aby se trestalo s větší univerzálností a nutností; vpravit moc trestat hlouběji do 
těla společnosti“. (Foucault, 2000, s. 131) Vidina mučení a popravy byla mlhavá ve srovnání 
s administrativním rozsahem nově budovaných spádových věznic, díky nimž se ve vědomí 
všech lidí rozšířila dosavadní dualita bytí na tomto a onom světě v triádu: 

1/ život na tomto světě; 
2/ život zčásti, nebo celý jeho zbytek strávený ve věznici; 
3/ představa posmrtného života modifikovaná jeho světovým názorem (např. 

představa ortodoxní: spása, zatracení, či římskokatolická: nebe, očistec, peklo). 
Zakořeněním představy neustále hrozící možnosti trávit čas ve vězení a novou 

představou trojnosti světa pronikala moc hlouběji do „těla společnosti“, lépe naplňovala jeden 
ze základních cílů trestu: generální prevenci. 

Po proniknutí do těla společnosti se idea vězení začala instantně vstřebávat a 
rozšiřovat ve společenském vědomí. Existence vězení jako myšlenka se i v současnosti dále 
rozšiřuje a nabývá nových podob a společenských funkcí (viz výše zmíněná Derridova 
myšlenka o nahrazení disciplinární společnosti koncem 20. století formou společnosti 
                                                 
44 Marat se v „Plan de Législation criminelle“ ptá: Jaké jsou „prostředky pro zmírnění přísnosti trestních zákonů 
ve Francii, které by neuškodily veřejné bezpečnosti“… „vede extrémní přísnost zákonů ke snížení počtu a 
závažnosti trestných činů u zvrácené populace?“ 
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kontrolní – jejím projevem jsou např. všudypřítomné kamery ve veřejných budovách a na 
komunikačně rušných místech). 

2.7.8.2. Šest obecných pravidel ukládání trestu 
Trest je třeba vypočítat nikoli z funkce zločinu, nýbrž z možnosti jeho opakování. 

Nezaměřovat se na minulý přestupek, ale na budoucí porušení pořádku. (Foucault, 2000, s. 
145) 

Prostřednictvím techniky trestních znaků, která směřovala k převrácení celého 
časového pole trestní akce, zamýšleli reformátoři dodat moci účinný ekonomický nástroj, 
zobecněný na celou sociální sféru, schopný kódovat veškeré jednání a následně omezit celou 
rozptýlenou doménu nezákonností.  

Technika spočívala na šesti hlavních pravidlech: 
1. Pravidlo minimální kvantity: 

Zločin je spáchán proto, že obstarává jisté výhody. Kdyby se spojila idea zločinu 
s ideou jen o něco větších nevýhod, přestal by být zločin žádoucí. 

„Aby trest vyvolával účinek, který se od něj očekává, postačí, když újma, kterou 
způsobuje, převýší prospěch, jejž viník ze zločinu čerpal.“45 (Foucault, 2000, s. 146) 

2. Pravidlo dostatečné ideality: 
Cílem není pociťování utrpení, útrapy jsou nahrazeny představou „útrap trestu“. 

Trestání již nepracuje s tělem, ale s reprezentací. Maximalizována má být reprezentace 
trestu, nikoli jeho tělesná kvalita. (Foucault, 2000, s. 147) 

3. Pravidlo vedlejších účinků: 
Trest musí působit svými nejintenzivnějšími účinky na ty, kteří žádný špatný skutek 

nespáchali. „…stačilo by nechat ostatní věřit, že viník byl potrestán.“ (Foucault, 2000, s. 
147) 

Beccaria navrhoval namísto trestu smrti neustávající zotročení, neboť bolest otroctví je 
pro odsouzeného rozdělena do tolika dílků, kolik mu zbývá okamžiků života; nekonečně 
dělený trest, elejský trest. Utrpení, které odsouzení snášejí, jsou stažena do jediné 
reprezentace, jež se tak stává mnohem děsivější než představa smrti. Je to ekonomicky 
ideální trest: je minimalizován vzhledem k těm, kteří jen podstupují, a je maximalizován 
vzhledem k těm, kteří si jej představují. 

„Mezi tresty a způsoby, jimiž jsou aplikovány v poměru ke spáchaným přečinům, je 
třeba volit prostředky, které vyvolají v duchu lidu nejsilnější a nejtrvalejší dojem a které 
jsou zároveň nejméně kruté k tělu viníka.“46 (Foucault, 2000, s. 147) 

4. Pravidlo naprosté jistoty: 
Každý zločin bude po zásluze potrestán. 
Policie a justice musejí postupovat jako dvě vzájemně se doplňující činnosti téhož 

procesu. „Není to ani tak krutost trestů, jako spíš důkladnost jejich vykonávání, co udržuje 
celý svět v poslušnosti.“47 (Foucault, 2000, s. 148) 

5. Pravidlo obecné pravdy 
Ve starém systému polopravdy bývali poloviníci, věty vynucené útrapami měly 

hodnotu autentifikace, presumpce viny určovala míru trestu. 
Nyní: Ruší se jakékoli korelace mezi stupněm podezření a mírou trestu. 
Až do okamžiku definitivního prokázání, že zločin byl spáchán, musí být obviněný 

pokládán za nevinného. 

                                                 
45 Beccaria, C.: Traité des délits et des peines, 1856, s. 89. 
46 Beccaria, C.: Traité des délits et des peines, 1764, vydání z r. 1856, s. 87. 
47 Vattel, E.: Le Drois des gens, 1768, s. 163. 
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Splétá se zde složitý a nekonečný vztah s množstvím vědeckých diskurzů, nad nímž 
trestní justice dodnes nedosáhla kontroly. Kdo je pánem spravedlnosti, není již pánem její 
pravdy. (Foucault, 2000, s. 150) 

6. Pravidlo optimální specifikace 
Je nutný zákoník, který by prezentoval každý typ trestného činu a pevně stanovoval 

tresty. 
Idea jednotného trestu nemá stejný účinek na všechny – roli hraje společenské 

postavení a bohatství člověka – lze předpokládat recidivu bohatých…? (Foucault, 2000, s. 
152) 

„O kolik méně je vinen ten ze dvou lidí, kteří spáchali týž zločin, jenž měl stěží 
prostředky potřebné k živobytí, nežli ten, který se utápí v nadbytku? O kolik více je zločincem 
ten ze dvou křivopřísežníků, jejž vychovávali od dětství tak, aby mu vtiskli vědomí cti, nežli 
ten, který byl ponechán přírodě, jemuž se nikdy nedostalo žádného vzdělání?“48 (Foucault, 
2000, s. 153) 

2.7.8.3. Cíl: klasifikovat zločiny, klasifikovat tresty a individualizovat uložený trest 
Souběžně s potřebou paralelní klasifikace zločinů a trestů pozorujeme, jak zde proráží 

nezbytnost individualizace trestů ve shodě s jedinečnými charaktery jednotlivých zločinců. 
Tato individualizace bude velkou vahou zatěžovat celou historii moderního trestního práva; 
má své kořeny právě zde: ve smyslu teorie práva a podle požadavků každodenní praxe je tato 
individualizace nepochybně v radikální opozici k principu kodifikace práva; avšak z hlediska 
ekonomie trestající moci a technik je zcela zřejmé, že kodifikace systému „trestný čin – trest“ 
a modulace páru „zločinec – trestání“ jdou ruku v ruce a dovolávají se jedna druhé. 

Individualizace se ukazuje jako konečný záměr přesně přizpůsobeného zákoníku. 
(Foucault, 2000, s. 153) 

Když Linné49 vytvořil systém pro biologii, očekávalo se, že i v kriminologii (která 
dostala své jméno až r. 1885) může někdo obdobně sestavit paralelní taxonomii zločinů a 
trestů tak, aby každý jedinečný trestný čin a každý trestaný jedinec spadali bez rizika 
nahodilosti pod ustanovení jednoho obecného zákona. V 18.–19. století se však formy 
antropologické individualizace konstituovaly ještě příliš hrubým způsobem. (Foucault, 2000, 
s. 154) Dokonalosti nabývaly pouze byrokratické (nikoli vědecké) metody archivace a třídění 
informací o vězních.50 

Beccaria si všímal síly, která lidi vede uspokojování potřeb, a která někdy naráží na 
zákony: „Jako přitažlivost těles nás vždy jakási tajemná síla tlačí směrem k našemu 
blahobytu. Tento impulz je ovlivňován jen překážkami, které proti němu staví zákony. Všechny 
rozličné činnosti člověka jsou důsledky této niterné tendence.“51  

Foucault na základě Beccariovy myšlenky definuje kritérium pro ideální a individuální 
trest na každý zločin:  

„Nalézt pro zločin odpovídající trest znamená nalézt takovou nevýhodu, že pouhé 
pomyšlení na ni zbaví myšlenku na zločin veškeré přitažlivosti.“ (Foucault, 2000, s. 159) 

                                                 
48 Marat, J.-P.: Plan de législation criminelle, 1780, s. 34. 
49 Carl von Linné (1707–1778) - vytvořil pro biologii systém třídění druhů, botanickou a zoologickou 
systematickou nomenklaturu. 
50 V této souvislosti lze připomenout, že potřeba centrální evidence vězňů a podezřelých živlů vznikla již ve 
starověkém Egyptě, když se vytvářel jeden z prvních modelů administrativy a centrální moci, jak bylo popsáno 
výše. Na přelomu 18. a 19. století se na mnohem vyšší kulturní úrovni opakoval podobný trend: namísto 
faraónových písařů se správci archivů stali součástí hierarchie moci, mohutného rozvoje dosáhla tajná policie 
využívající konfidentů z řad delikventní populace, agenti přecházeli ze sítě království a republiky do sítě císaře 
Napoleona a ve všech zemích bez rozdílu společenského zřízení začala éra, kdy v politice i justici nesmírnou 
hodnotu stále více získávaly ověřené informace. 
51 C. de Beccaria, Traité des délits et des peines, 1764, vyd. 1856, s. 119. 
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Beccaria chtěl dát „trestu podobu co možná nejvíce shodnou s povahou přestupku, aby 
strach z potrestání odvrátil mysl od cesty, kterou ji vedla perspektiva výhodnosti zločinu.“52 a 
právě tak i z pradávných taliačních principů byla odvozena logika francouzského Zákoníku 
z roku 1791:  

zneužití veřejné svobody  →  zbavení osobní svobody, 
zpronevěra a lichva  →  pokuta; 

domýšlivost  →  ponížení; 
žhářství  →  upálení. 
zahálka → trestní práce 
krádež  →  konfiskace; 
vražda  → smrt; apod. 

Při analogickém trestání53 se trestající moc skryla za princip symbolické komunikace. 
Stranou pozornosti zůstala již výše citovaná myšlenka abbé Mably zaměřená na 

příčinu kriminálního selhávání: „Jděte přímo ke zdroji zla.“54 Zničte pohnutku, která oživuje 
reprezentaci zločinu. Proti zlé vášni postavit správný návyk; proti síle jinou sílu, avšak sílu 
citlivosti a vášně, nikoli sílu ozbrojené moci. (Foucault, 2000, s. 162) 

Všechny tyto úvahy však historie smetla ze stolu a hlavním trestem se stalo uvěznění. 

2.7.8.4. Vězení se stalo hlavním trestem 
Podle M. Foucaulta se na konci 18. století vytvořily tři typy technologie moci, které se 

projevují v různých souvislostech a situacích dodnes a dále se vyvíjejí. Podle jeho myšlenek 
(Foucault, 2000, s. 193–194) můžeme vytvořit přehlednou tabulku, která tyto tři typy moci 
charakterizuje: 

I. II. III.  

Typ moci Monarchické právo Reformisté Utilitaristé 
Zdroj práva panovník 

a jeho moc 
společenské těleso 

jako systém  
autority a vědění 

administrativní aparát 

Projev práva rituální  
znamení  

odplaty aplikované na 
tělo odsouzeného před 

očima diváků 

 
znak 

procedura 
rekvalifikace jedinců 

orthopedagogika 

 
stopa 

ve formě 
návyků a chování 

 
Forma 
trestání 

Ceremonie reprezentace moci 
jako  

nepřetržitá 
rekodifikace ducha 

občanů 

technika donucování 
výcvik 

Postavení 
trestaného 

poražený nepřítel právní subjekt 
v procesu 

rekvalifikace 

jednotlivec podrobený 
bezprostřednímu 

donucení 
Cíl působení 

moci 
mučené tělo duše manipulovaná 

reprezentacemi 
tělo podrobené výcviku 

 
Výkon trestu se v průběhu proměn I.-III. typu moci vyvinul od modelu starého 

k novému, jehož těžištěm je vězení jako hlavní ukládaný trest.  
                                                 
52 Tamtéž. 
53 Tento princip je patrný u La Peletierovy představy kriminální legislativy 1791 – viz: Le Peletier de Saint-
Fargeau, Archives parlamentaires, sv. XXVI, 3. června 1791, s. 321–322. 
54 G. de Mably, De la législation. Oeuvres complètes, 1789, sv. IX, s. 246. 
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model starý  model vězení 
reprezentativní → účelový 

scénický → donucovací 
označující → samotářský 

veřejný → utajený 
kolektivní → tělesný 

 
Myšlenka, že by uvěznění mohlo tak jako dnes pokrývat celý střední prostor trestání 

mezi trestem smrti a lehkými tresty, nemohla přijít reformátorům na mysl ihned. Ale během 
krátké doby se zadržení stalo základní formou trestu. Ve francouzském Trestním zákoníku 
z roku 1810 již zaujímá celé pole možných trestů:  

1/ nucené práce – forma uvěznění; 
2/ galeje - vězení v otevřeném prostoru; 
3/ zadržení – vazba; 
4/ uzavření – trest. (Foucault, 2000, s. 173) 

Uvěznění se Napoleonovo císařství rozhodlo velice rychle realizovat podle trestní, 
administrativní či geografické hierarchie subsidiárně od nejnižšího stupně, spojené s každou 
smírčí justicí:  

- /maisons de police/ městské policejní stanice  
- /maisons d´arrêt/ okres – vazební věznice 
- /maison de correction/ - nápravné zařízení v každém departementu 
- /maisons centrales/ - na více než jeden rok trestu 
- galeje – v některých přístavech 

Všechny roviny trestní justice se musely přizpůsobit patrům admistrativní centralizace. 
Popraviště, na němž bylo mučené tělo vystaveno rituálně manifestované síle 

panovníka, nahradila architektura. Trestní moc nyní reprezentovala: 
- zcela jiná materialita,  
- zcela jiná fyzika moci,  
- zcela jiný způsob pohlcení lidských těl. 

Počet vězněných osob narostl rychle do té míry, že snese srovnání se současnými 
statistikami. 

Během Restaurace (1815–1847) a za červencové monarchie (1830–1848) se ve 
francouzských věznicích nacházelo 40 až 43 tis. vězňů55 (Foucault, 2000, s. 174), čili asi 166 
vězňů na 100 tisíc obyvatel, což odpovídá zhruba četnosti vězňů, jaká je v poslední době 
v ČR.  

Divadlo trestání nahradil rozsáhlý uniformní aparát vězení, jehož síť ohromných 
budov se začala šířit po celé Francii i po Evropě. (Foucault, 2000, s. 175) 

2.7.8.5. Anglický model – princip izolace jako součást výchovy gentlemana 
Kromě principu práce podtrhl anglický model jako podmínku nutnou k nápravě 

delikventů opět princip izolace (Foucault, 2000, s. 184), který požadoval r. 1775 Jonas 
Hanway (1712–1786) ve spisu „The Defects of Police“ a podrobněji se nad jeho významem 
zamýšlel ve svém spise „Solitude in Imprisonment“ (Obr. 61), který vyšel v Londýně r. 1776. 
Disciplínu považoval za nezbytnou k nápravě lidské přirozenosti a dodržování křesťanských 
povinností za potřebné k obnově vnitřního míru v člověku a dobrého řádu. 

J. Hanway (Obr. 62) byl bohatý podnikatel v oblasti dopravy, jeden z prvních 
anglických gentlemanů, od něhož se Angličané naučili nosit deštník, ale především velmi 
vzdělaný spisovatel a filantrop, který navštěvoval a podporoval různé veřejně prospěšné 

                                                 
55 E. Decazes, Hlášení králi o věznicích. Le Moniteur 11. dubna 1819. 
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instituce (např. věznici Bridewell), dělal si o nich vlastní úsudek, s nímž se nijak netajil a své 
názory publikoval. Věznice chápal jako společensky prospěšná zařízení pro modifikování 
jedinců a v roce 1775 použil poprvé pojem „correctional institution“ – nápravné zařízení. O 
své představě ideálního vězení mimo jiné napsal: „P ředstavy nemocnice a ústavu pro zločince 
jsou neslučitelné; avšak pokusme se vytvořit z vězení autentické a účinné reformatorium 
(reformatory) namísto toho, aby bylo jako jiná vězení jen školou neřesti.“56 (Foucault, 2000, s. 
190) 

Jako gentleman si vysoce vážil výchovné hodnoty, jež tkví v právu každého jedince 
mít alespoň jednu vlastní místnost. Toto právo nechtěl upřít ani vězňům, zvláště pokud 
pracují. Společné ubytování vězňů považoval za neprospěšné z hlediska prevence kriminality, 
ale i z hlediska nulové možnosti rozvoje samostatného individua schopného vymanit se 
z vlivu mravně ubohé a zpustlé spodiny společnosti. Pedagogický odkaz gentlemanů, jakým 
byl Hanway, se hluboce vtiskl do stylu anglické výchovy, pro kterou je dnes nepředstavitelné, 
že by dospívající dítě nemělo svou samostatnou místnost.57 

Důvody samostatného ubytování vězňů (solitery confinement in prison) tedy byly: 
a) negativní: 

proti  - promiskuitě; 
 - špatným příkladům; 
 - útěku; 
 - vydírání; 
 - spolčení v budoucnosti. 

b) pozitivní: 
osobnosti přinesly hrozný šok, v němž však jsou utajena dvě pozitiva: 
 - možnost návratu k sobě samému; 
 - odhalení hlasu dobra na dně svého vědomí. 

 

Michel Foucault komentuje anglický trend, který byl v USA později pojmenován jako 
solitary-system, takto: 

„Cela, tato technika křesťanského mnišství, která přežila pouze v katolických58 zemích, 
se stala v této protestantské společnosti nástrojem, jímž lze současně rekonstituovat homo 
oeconomicus a náboženské vědomí.“ Vězení mělo představovat „…místo pro individuální 
transformace, jež by navrátily státu subjekty, které ztratil.“ (Foucault, 2000, s. 184) 

2.7.8.6. Situace v Británii - potřeba nové trestní legislativy a nového modelu věznic 
Od první poloviny osmnáctého století byli delikventi z Anglie, Walesu, Skotska a 

Irska často odsuzováni k deportaci do amerických kolonií, na kterou např. v Londýně čekali 
uvězněni ve staré lodi zakotvené na Temži. Když ratifikací „Deklarace nezávislosti“ 
Kontinentálním Kongresem vyhlásilo 4. července 1776 třináct amerických kolonií svou 
nezávislost na Velké Británii, byl položen základ vzniku USA. Vězeňské lodě pluly nadále již 

                                                 
56 J. Hanway, The Defects of Police, 1775, 52 
57 Samostatné ubytování je považováno v Británii za samozřejmost. Dokonce i literární a filmový Harry Potter 
bydlí v nekouzelnickém světě u svých „mudlovských“ pěstounů Dursleyových sice pod schody, ale minimální 
požadavek samostatného ubytování je tím splněn. 
58 M. Foucault v těchto úvahách opomíjí řecký Athos, nevybavuje si ani koptské a pravoslavné monastýry 
v Paříži, nic mu nepřipomněla katedrála Alexandra Něvského na rue Daru, pár kroků od Champs-Élysées a 
Vítězného oblouku, jejíž zlaté báně musel jistě zahlédnout. Je zřejmé, že o dobrovolné exkluzi ortodoxních 
pouštních otců jako možnosti úniku z hierarchie světské moci a o zvláštním protipólu vězeňství patrně 
neuvažoval. Při práci na díle Dohlížet a trestat asi obzor tohoto jinak vždy ostře kritického pozorovatele 
paradoxně zastínila architektura připomínající barokní mocenský triumfalismus římskokatolické církve ve 
Francii doby Ludvíka XIV. 
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jen do Austrálie. Z více než 100 tisíc mužů, žen a dětí však více než třetina zemřela během 
úmorné cesty. Poslední vězeňská loď byla zničena roku 1857.  

Po vyhlášení nezávislosti USA v roce 1776 nebyla Velká Británie připravena zvládat 
nárůst delikventů. Plány připravovaných věznic v té době ještě neexistovaly ani na papíře a 
zároveň se začal připravovat zákon pozměňující systém trestů. K přípravě nového zákona 
nejvíce přispěli dva nanejvýše k tomu kvalifikovaní lidé, reformátor vězeňství J. Howard 
(1726–1790) a právník W. Blackstone (1723–1780). 

2.7.8.7. Reformátor vězeňství John Howard 
John Howard (1726–1790) pocházel z prosperující rodiny, po studiích se věnoval 

obchodu a cestování (Obr. 63). Bylo mu třicet let, když se r. 1756 po Lisabonském 
zemětřesení vydal lodí z Hannoveru do Portugalska. Loď přepadli francouzští korzáry a 
všichni cestující byli uvězněni v Brestu. Již v mládí tedy zažil nelidské zacházení a hrozbu 
smrti hladem. Po řadě dnů utrpení byl vyměněn za zajatého francouzského důstojníka. Po 
návratu se věnoval rodině a práci. Obě manželky i jediný dosti nezdárný syn mu brzy zemřeli. 
Své životní naplnění a našel v roce 1773. Tehdy byl jmenován do funkce vysokého šerifa 
v Bedfordshire, osobně začal kontrolovat činnost soudů a navštívil také věznici. Zjistil, že 
personál nebyl placen a dozorci žili jen z toho, o co obrali vězně. Ve věznici byli bez 
diferenciace společně drženi obvinění i odsouzení, ba dokonce i ti, kteří měli být dávno 
propuštěni, ale neměli finance na zaplacení výstupního poplatku vymáhaného při opuštění 
věznice. Rozhořčený Howard pak zbývajících 17 let života zcela obětoval reformě vězeňství. 
Začal na vlastní náklady cestovat, kontroloval poměry ve vězeních a založil společnost pro 
reformu vězeňství (League for Penal Reform), která později přijala jeho jméno. 

Howardova návštěva věznice v Horshamu (hrabství Sussex) byla podnětem k realizaci 
unikátního plánu věznice se samostatnými celami (Obr. 65). Věznice byla budována na tři 
etapy od roku 1775 a výstavba pokračovala po několik desetiletí. Po 70 letech provozu byla 
věznice kvůli výstavbě železného mostu v Horshamu r. 1845 zbourána. Malá věznice se 
zapsala do historie jako první věznice nového typu v Británii, ale často se na ni zapomíná a 
uvádí se pouze dodnes fungující věznice v Gloucestru. 

O svých inspekčních cestách začal John Howard psát systematické a podrobné zprávy, 
včetně plánů, map a návrhů ke změnám. První vyšla r. 1777 pod názvem „The State of 
Prisons in England & Wales“. Kniha byla r. 1778 vydána francouzsky a r. 1780 německy. 
John Howard ve svých spisech nepřesvědčoval silou argumentů, ale prostými fakty (Paníček, 
1970, s. 42). Ve statistice z roku 1779 uvádí, že ve Velké Británii bylo 4379 vězňů, z nichž 
téměř polovina (2078) byla uvězněna pro dluhy a 798 obviněných čekalo na rozsudek.59 
Nejhorší život měli chudí vězni, protože ve věznici nemohli pracovat, hradit si stravu a platit 
své dluhy. Bohatší vězni i vězeňský personál s nimi zacházel hůře než se psi. Museli hladoví, 
polonazí a pokrytí hmyzem spát na chladné zemi, nebo na kousku shnilé slámy. Věznice 
konce 18. století byly plné nakažlivých nemocí a úporného zápachu. 

Od roku 1777 začal Howard navštěvovat i věznice v dalších evropských státech. 
Navštívil věznice v Nizozemí, Německu, Francii, Španělsku, Dánsku, Švédsku, Rusku a 
Polsku, studoval informace o věznicích v řadě dalších zemí. Roku 1789 vydal o svých 
evropských cestách knihu One account on the principial lazarettos, v níž popisuje věznice, 
kasárna a nemocnice (Obr. 66). Jeho poslední cesta vedla do Ruska, kde na přání carevny 
Kateřiny studoval vojenské lazarety. Při cestě se nakazil „vězeňskou nemocí“ - tyfem, zemřel 
a byl pochován r. 1790 v tehdy nově založeném přístavu Chersonu u ústí Dněpru do Černého 
moře. O důstojné rozloučení s významným Angličanem se osobně postaral moldavský 

                                                 
59 HOWARD, J. The State of the prisons in England and Wales with preliminary observations, 1777. (2. 
doplněné vydání z r. 1780). 
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princ60, ačkoli Howard žádal skromný pohřeb bez obřadu. Svými současníky byl považován 
za jednoho z nejvýznamnějších Evropanů 18. století. 

Některé z Howardových návrhů se uskutečnily již za jeho života, mnohé však daleko 
později. Howard se brzy přijel podívat, jak město Gloucester využívá pro vězeňské účely r. 
1785 zrušený zámek a nebyl vůbec spokojen. Realizace nových penitenciárních myšlenek se 
tam ujal Sir Georgie Onesiphorus Paul, který o plány na vybudování zcela nové věznice 
požádal proslulého vězeňského architekta Williama Blacburna (1750–1790). V Gloucestru 
byla v roce 1779 vybudována věznice (Obr. 67a) s celovým systémem, nazývaná 
„Penitentiary House“, která se svými 300 samostatnými celami pro mladistvé i dospělé muže 
a 50 celami pro ženy byla mnohem větší než věznice v Horshamu a stala se vzorem dalším 
ústavům, např. r. 1785 otevřené věznici Wymondham u Norfolku (Obr. 67b), o jejíž 
zprovoznění se staral Sir Thomas Beevor.61 

Základní principy věznic zakládaných pod Howardovým vlivem vycházely z 
praktických potřeb společnosti.  

Přinášely prevenci kriminality: 
- vzděláváním; 
- gramotností; 
- občanskou naukou. 

V nových věznicích byl určen a zveřejněn omezený rozsah práv vězňů. 

2.7.8.8. Penitenciary Act 1779 – první legislativní úprava vězeňského systému 
Penitenciárním zákonem britského parlamentu byl roku 1779 zaveden poprvé systém 

státních věznic. John Howard a Sir William Blackstone (Obr. 64) jako autoři preambule a 
základních obrysů tohoto zákona mají hlavní zásluhu na tom, že „Uv ěznění za účelem 
transformace duše a chování vstoupilo do systému občanských zákonů.“  (Foucault, 2000, s. 
184) 

Zákon doporučoval uvěznění jako hlavní  alternativu dosavadních dvou nejvyšších 
trestů: trestu smrti, nebo deportace. Aby byl tento zákon uveden do praxe, dal parlament téhož 
roku podnět k založení dvou nových věznic v Londýně. 

Vydáním zákona nastal „obrat temporality trestání“ cílem trestu již nebylo vyhladit 
zločin, ale zabránit jeho opakování. Trest začal v časové ose myšlenkově směřovat do 
budoucnosti, k prevenci, což charakterizoval W. Blackstone takto: „P ředmětem trestů není 
odpykání zločinu; jeho určení je třeba ponechat na nejvyšší bytosti; avšak účelem je zde 
prevence činů téhož druhu.“62 (Foucault, 2000, s. 190), 

Preambule zákona popisuje individuální uvěznění v jeho: 
a) trojí funkci: 

- odstrašujícího příkladu; 
- nástroje konverze; 
- možnost vyučit se. 

Někteří zločinci by podrobeni „izolovanému uvěznění, pravidelné práci a vlivu 
náboženské výchovy“ mohli „nejen vzbuzovat zděšení u těch, kteří by měli sklon je 
napodobovat, nýbrž i sami sebe napravovat a získávat návyk k práci“. (Foucault, 2000, s. 
184) 
b) trojí základ: 

- izolace   (běžní vězni izolováni v noci, ve dne společně pracovali; 
 nejnebezpečnější vězni měli být izolováni celý den); 

- práce; 
                                                 
60 Patrně princ Alexander Ypsilantis (1725–1805). 
61 http://www.wymondham-norfolk.co.uk/org&clubs/heritage_museum/index.html 
62 W. Blackstone, Commetaire sur le Code criminel d´Angleterre, fr. překlad, 1776, s. 19 
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- náboženská výchova. 
Cílem reformy započaté vydáním penitenciárního zákona bylo vybudování dvou 

vězeňských soustav pro muže a pro ženy. 
Ve věznicích měla být budována pracoviště, kde by vězni vykonávali „ty nejotročtější 

práce, nejlépe slučitelné s nevzdělaností, nedbalostí a svéhlavostí zločinců“  (Foucault, 2000, 
s. 185), a to např.: pochodovat v kole a pohánět tím stroj, obsluhovat rumpál, leštit mramor, 
zpracovávat konopí, drtit kampeliškové dřevo, cupovat hadry, plást šňůry a lepit pytlíky. 

Vydání vězeňského zákona znamenalo zlepšení životních podmínek nejchudších 
vězňů tím, že věznice nyní podléhaly kontrolám státu, které nemohly trpět nezákonnosti nebo 
týrání. Podle Howardových zpráv např. první kontroly v londýnské věznici Fleet objevily 52 
vězňů, kteří měli být dávno propuštěni, a to již před 9–11 lety. V Chesteru byli muži a ženy 
přes den ve společných místnostech. V Plymountu se vězni téměř nevešli do cely, kde museli 
ve tmě stát a střídat se u otvoru ve dveřích, kudy přicházel vzduch. V Cambridge se báli, že se 
jim některé zdi věznice zbortí, a proto nasazovali vězňům na noc středověké okovy s jehlami 
a poutali je řetězy k železným pásům zapuštěným v podlaze. Britská reforma vězeňství měla 
před sebou ještě mnoho práce. 

Reforma se dále vzdalovala svého cíle, přestože krátce po vydání zákona začaly být po 
celé Velké Británii budovány nové věznice. Plány věznic totiž neupravovaly pouze vysoce 
položené pedagogické cíle, ale hlavně snahy stavitelů ušetřit státní finance. 

V literatuře je jako vzorová věznice s celami často uváděna věznice v Gloucestru, ale i 
tam se při dalších úpravách od původních plánů ustupovalo. 

Při budování věznic přihlíželi stavitelé k osvědčeným vzorům - typický hvězdicový 
půdorys věznice Milbank (Obr. 68) z roku 1815 na první pohled připomíná věznici v Gentu.  

Budování systému věznic sledovala se zájmem veřejnost prostřednictvím zpráv 
humanitárních organizací (Obr. 69) a obrázky z věznic se objevovaly v tehdejším tisku (Obr. 
70–71). Věznice budované v pozdějších letech se často vracely k formě hvězdice, která se 
osvědčila a zdokonalila také při budování amerických věznic (Obr. 72–73). 

2.7.9. Americké vězeňské systémy 
Společnost evropských přistěhovalců a deportovaných delikventů se na americkém 

kontinentu vyvíjela svobodněji, především byly radikálně přetrženy v Evropě ještě doznívající 
feudální vztahy. V amerických koloniích byl přebytek lidí, kteří přicházeli z různých důvodů 
v Evropě do konfliktu se zákonem, mnozí z nich museli být i po deportaci drženi dále ve 
vězení a mnozí se do něho dostávali pro kriminální delikty spáchané již v Americe. 

Nově budovaná americká města a vesnice musela reagovat na kriminalitu výstavbou 
věznic, jejichž úroveň a územní rozmístění záviselo často na náhodě. Po svém příchodu do 
Ameriky se o zkvalitnění vězeňského systému zasloužil na přelomu 17. a 18. století Wiliam 
Penn (1644-1718) (Obr. 75), který zavedl systém okresních šatlav, nucené práce uvězněných. 
Při své reformní činnosti vycházel z anglických tradic pracovních domů (Bridewell) a mohl 
být ovlivněn informacemi o nizozemských pracovních domech. 

Nejvýznamnější události, které ovlivnily rozvoj vězeňství na celém světě, se však 
odehrály koncem 18. století v Pensylvánii. 

Mnozí přistěhovalci byli donuceni k odchodu do Nového světa z náboženských 
důvodů, například kvakeři. Zásluhou kvakerů se v roce 1774 ve Filadelfii sešel první kongres, 
který měl posoudit vězeňskou reformu. Kvakeři ve Filadelfii r. 1776 založili „Society for 
Alleviating Distressed Prisoners“ (Společnost pro zmírnění utrpení vězňů), která v roce 1787 
rozšířila sféru svého zájmu na teoretický rozvoj výkonu trestu odnětí svobody a přijala název 
„Philadelphia Society for Alleviating the Miseries of Public“. 

Tato organizace zpočátku navazovala na zkušenosti charitativní péče o vězně 
deportované z Anglie, návštěvy ve věznicích a pomoc po propuštění. Zároveň s vyhlášením 
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samostatnosti a změnami amerického politického systému se však mezi kvakery zrodila 
myšlenka nejslavnějšího modelu zacházení s vězni, nazývaného později podle města, kde se 
zrodil. 

Filadelfský systém shodou okolností:  
- nebyl odsouzen k okamžitému nezdaru a zapomnění jako ostatní systémy; 
- je neustále přezkoumáván a transformován; 
- jeho prvky nalezneme v historii vězeňských systémů na celém světě; 
- k jeho zásadám se vracely debaty o vězeňské reformě ve 30. letech 19. stol. i později. 
Reakcí na komplikace s aplikací filadelfského systému se stal systém auburnský, který 

se také zařadil mezi klasické modely zacházení s vězni. 
Architektura amerických věznic vycházela zpočátku z anglických vzorů, ale architekti 

v Americe dostali brzy příležitost realizovat velkorysé plány, které inspirovaly architekty 
v Anglii i v dalších evropských zemích. Statický prvek architektury v sobě nese myšlenkový 
náboj a účel vězeňských budov, který modifikuje praktické zacházení s vězni v těchto 
budovách a podmiňuje rozvíjení konkrétních pedagogických přístupů k vězňům až do 
současnosti, protože řada věznic postavených podle amerických vzorů je v různých zemích 
dodnes v provozu. 

2.7.9.2. Vězení Walnut Street 
Kvakeři z náboženských důvodů usilovali o omezení trestu smrti, proto podporovali 

zakládání věznic. Vycházeli ze starozákonního přikázání „nezabiješ“ a věřili v možnost 
nápravy člověka působením Ducha Svatého.  

Zakladatel kvakerů, George Fox (1624–1691), kritizoval povrchnost církevních tradic 
a věřil, že skrze každého člověka může pronikat vnitřní světlo – „Kristus v nás“. Název 
kvakerů (třesavců) připomíná událost, kdy 26letý Fox napomínal svého soudce, aby se třásl 
(guake) před slovem Božím. Kvakeři nemají kněze a očekávají, že k nim Bůh promluví skrze 
kteréhokoli účastníka bohoslužebného shromáždění, které se koná zpravidla jednou za měsíc 
v určené tiché místnosti, kam vstupují v absolutním tichu, ve kterém se zklidňují, oprošťují od 
vnějších i vnitřních vlivů připraveni na to, až někdo z nich pod vlivem Ducha Svatého 
promluví. Zpočátku se příchod vnitřního světla a vnitřního zjevení projevovalo třesením těla 
inspirovaného kvakera, později již t řesení nebylo pozorováno. Život kvakerů se opírá o 
skromnost a úsilí přispívat k duchovnímu i materiálnímu rozvoji celé společnosti bez ohledu 
na konfesní rozdělení. Protože vnitřní poselství stavěli dokonce nad Písmo, byli kvakeři krutě 
pronásledováni, týráni  a vyhošťováni. Velkou kolonii založili pod vedením Williama Penna 
v Pensylvánii, v současné době mají pod názvem „Religious Society of Friends“ své obce 
v různých zemích světa63 a udržují mezi sebou čilé kontakty.  

Filadelfští kvakeři, z nichž bývá často citován lékař Dr. Benjamin Rush (1746–1813) 
(Obr. 76), byli přesvědčeni o efektivnosti vlastní metody výkonu trestu odnětí svobody 
založené na víře v regenerační sílu osamění a na předpokladu vrozené dobroty každého 
člověka. Proto chtěli pro nenapravitelné zločince zavést přísnou izolaci. Vězeň odtržený od 
celého světa byl povinen se oddávat pouze přemítání nad svou vinou a škodlivostí svého 
dosavadního života. Očekávali, že ve vězeň ponechaný sám se sebou a s Bohem dojde 
k poznání potřeby své radikální nápravy. 

K uskutečnění svých představ kvakeři za pomoci „Philadelphia Society for Alleviating 
the Miseries of Public“ přebudovali chudobinec (Almhouse) postavený r. 1767 na Walnut 
Street, v jehož budově otevřeli r. 1790 první penitenciární ústav založený na úplné samovazbě 
(solitary system). Jejich koncepce byla ovlivněna jistě i tím, že znali Rasphuis a Spinhuis 

                                                 
63 http://www.kvakeri.cz 
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v Amsterodamu,64 protože již G. Fox kázal nejen ve Velké Británii, ale i v Nizozemí a 
v Americe, znali určitě spisy J. Howarda a v mnoha směrech přejímali také model Gandu 
(1773) a Gloucestru (1779). Na zprostředkování těchto informací měla také vliv všestranná 
novinářská a univerzitní činnost Benjamina Franklina (1706–1790). 

Na Walnut Street bylo zřízeno 30 cel pro uvěznění v úplné samovazbě, ale současně 
s tím tam byly zřízeny dílny a ložnice, takže systém ve věznici umožňoval smíšený režim. 
Příklad z Pensylvánie následovaly další státy, zvláště New York. 

Samovazební systém ve Walnut Street vyžadoval takové stavební úpravy 
vycházkových dvorů, ústavního kostela a školy, které by zajišťovaly, aby se odsouzení na 
těchto místech, ba ani cestou k nim nemohli vidět. Nebylo-li možné provést takové úpravy, 
používaly se masky na obličej. 

Absolutní izolace na samotkách byla určena pro vězně, kteří byli dříve odsouzeni 
k trestu smrti, nebo si během věznění zasloužili další trest (jako v Gloucesteru). V izolaci 
trávil vězeň „dlouhé úzkostné hodiny, ponechán v myšlenkách o sobě, jež jsou přítomny 
v mysli každého viníka“.65 Celková doba uvěznění se mohla měnit podle chování vězněného, 
vězeňští inspektoři mohli dosáhnout milosti pro vězně za dobré chování. (Foucault, 2000, s. 
186) 

Nejnebezpečnějším vězňům se nepovolovalo pracovat, aby nic nerušilo jejich 
rozjímání. Gramotní lidé, kteří sami mohli číst Bibli, snášeli izolaci daleko lépe, pro 
negramotné lidi zvyklé na společnost byla izolace krutým žalářem. Podstatou tohoto trestu se 
nestala nucená práce, ale nucená zahálka – příchod vnitřní změny očekávali kvakeři doslova 
„shůry“. Výsledek se však nedostavoval. Nucená nečinnost vedla k vyhasínání schopností 
pracovat, svalové atrofii a ztrátě komunikačních schopností potřebných pro reintegraci po 
uvolnění ze strohé izolace. Objevovala se apatie, ztráta iniciativy, často i psychické anomálie. 
Přísná izolace vedla ke zhoršení zdravotního i psychického stavu vězňů, zvýšení jejich 
úmrtnosti a sebevražednosti. 

Brzy i této kategorii vězňů začala být na celu dávána práce, zavádělo se zaučování 
v řemeslech, povolovaly se knihy z ústavní knihovny a kontakty s lidmi, kteří nepatřili 
k vězeňskému personálu. Povolovaly se návštěvy členů dobročinných organizací a 
příbuzných, u nichž bylo prověřeno, budou-li mít na vězně kladný vliv.  

Vězeňští inspektoři došli k názoru, že práce s duší vězněného musí být vykonávána tak 
často, jak je to jen možné: „Bible a další knihy náboženské praxe jsou k dispozici; kněží 
různých vyznání, jež lze ve městě a na předměstích nalézt, zajišťují bohoslužbu jedenkrát 
týdně a kterákoli mravně příkladná osoba má kdykoli umožněn přístup k vězněným“.66 
(Foucault, 2000, s. 187) 

Bylo zjištěno, že kontrola a přeměna chování vězňů se pojí s formováním vědění o 
těchto jedincích, proto současně s odsouzeným obdržela správa věznice Walnut Street zprávu 
o jeho zločinu a dalších okolnostech jako nepostradatelné prvky pro určení, „jaká péče je 
nutná k tomu, aby byly odstraněny jeho staré návyky“. (Foucault, 2000, s. 188) 

Toto poznání umožňovalo rozdělit jednotlivce nikoli podle zločinů, nýbrž podle 
dispozic, které musejí v průběhu výkonu trestu prokázat. „V ězení se stává jistým druhem 
nepřetržitého pozorování, které dovoluje distribuovat proměnné neřesti či slabosti.“ 
(Foucault, 2000, s. 189) 

Od r. 1797 byla ve Walnut Street zavedena vnitřní diferenciace vězňů do čtyř tříd: 
I. výslovně odsouzení k uvěznění o samotě a pachatelé dalších provinění ve věznici; 
II.  jsou známi jako staří delikventi, nebo se jeví jejich zvrácená morálka, nebezpečná 

povaha; 

                                                 
64 Viz T. Sellin, Pioneering in Penology, 1944, s 109-110. 
65 C. Lownes v N. K. Teeters, The Cradle of Penitentiary, 1935, s. 49 
66 N. K. Teeters, The Cradle of Penitentiary, 1935, s. 53-54 
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III.  u nichž povaha a okolnosti před odsouzením a po odsouzení umožňují věřit, že se 
nejedná o navyklé delikventy; 

IV.  zkušební třída pro neznámé a nehodící se do prvních tří tříd. 
Za referenční oblast se spíše než spáchaný zločin začala brát míra nebezpečí a rizik, 

která v sobě jedinec skrývá. Vězení začalo fungovat jako „aparát vědění“ o vězni (Foucault, 
2000, s. 189), ve kterém bude „zaznamenáváno jeho chování den po dni“ (Foucault, 2000, s. 
188). 

Pokusíme-li se zhodnotit klady systému ve Walnut Street, vidíme je hlavně při 
zacházení s vězni II. a III. kategorie, kteří byli tak jako v Gandu a Gloucestru ponechávání o 
samotě pouze v noci, ale jinak přicházeli při práci do styku s vězeňským personálem: 
- vězni byli neustále něčím zaměstnáváni, nečinnost byla vyloučena; 
- z práce v dílnách byl financován provoz věznice; 
- vězni odměňováni individuálně – morálně a materiálně; 
- vězni si část vydělaných peněz šetřili na dobu po propuštění 67; 
- vězni byli motivováni pro znovuzapojení do striktního světa ekonomie (Foucault, 2000, s. 
185) 

Ze zprávy sepsané v době, kdy 12 městských hodnostářů bylo r. 1795 jmenováno 
inspektory věznice, si můžeme udělat představu o časovém rozvrhu dne ve Walnut Street: 

„Všichni vězňové vstávají za rozbřesku, a to tak, že poté, co ustelou své postele, očistí 
se a umyjí a vykonají další potřeby, začínají obecně svou práci za východu slunce. Od této 
chvíle nesmí nikdo z nich odejít do pokojů nebo jiných místností, jež by nebyly součástí dílen a 
míst určených jim k práci… Na sklonku dne zazní zvon, který je upozorní, že mají zanechat 
práce… Je jim ponechána půlhodina na přípravu lůžek, po jejímž uplynutí již není dovoleno 
mluvit nahlas či působit sebemenší hluk.“68 (Foucault, 2000, s. 186) 

Z těchto charakteristik si můžeme také zrekonstruovat očekávaný profil absolventa. 
Znovu ustanoven má být: poslušný subjekt, podrobený návykům, pravidlům, pořádkům, 
autoritě, které nechává automaticky na sebe působit. 

V této souvislosti je nutné připomenout, že existují dva odlišné způsoby reakce na 
porušení zákona: 

1/ rekonstituování právního subjektu společenské smlouvy; 
2/ formování poslušného subjektu podřízeného obecné a současně pečlivé formě něčí 

moci. (Foucault, 2000, s. 192) 
První způsob uvažuje o člověku jako o svobodně myslícím subjektu, který může 

dobrovolně vstupovat do právních vztahů, druhý volí cestu nedobrovolného podřízení moci. 
Přitom se ukazuje, že zbavení možnosti pracovat kombinované s izolací klade člověka 

zaživa do hrobu, bere mu příležitost k prožívání vlastní lidské hodnoty, která snad jediná 
může být klíčem k úniku z bludného kruhu marného zpytování svědomí. 

Věznice Walnut Street, uváděná jako první příklad pro solitary-system se tedy již po 
pěti letech jeví jako pracovní dům, kde spolu jednotliví vězni téměř nepřicházejí do styku, ale 
nežijí ve zcela hermeticky uzavřeném prostředí. Počáteční zkušenost fungování nejtužší 
samovazby v téměř experimentálních podmínkách byla umožněna samotnou stavbou 
bývalého chudobince, která byla relativně nevelká a patřila k ní také zahrada se záhonky, na 
kterých vězni izolovaně pracovali (Obr. 74) 

Podle věznice Walnut Street byly budovány další věznice v nichž byl uplatňován 
princip samovazby (solitary confinement): New York (1796), New Jersey (1798), Wirginia 
(1800), Maryland (1812), Ohio (1816). 

Na rozšíření zkušeností z počátků filadelfského systému má podíl Francois A. F. La 
Rochefoucauld-Liancourt, přítel B. Franclina, který r. 1795 publikoval popis pensylvánských 
                                                 
67 G. de La Rochefoucauld-Liancourt, Des prisons de Philadelphie, 1796, s. 9 
68 J. Turnbull, Visite à la prison de Philadelphie, fr. překlad, 1797, s. 15-16. 
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věznic „Des prisons de Philadelphie par un Europeen“. Se stejným zájmem byl v Evropě 
přijat spis kvakera R. J. Turnbulla  „A Visit to the Philadelphia Prison“ z r. 1796, publikovaný 
ve francouzském překladu r. 1800.  

Koncem dvacátých let 19. století byly vybudovány ve státě Pennsylvania dvě 
významné věznice ve kterých solitary-system dospěl do své klasické podoby: Western 
Penitentiary a Eastern Penitentiary. 

2.7.9.3. Western Penitentiary House 
Jako první klasická věznice plně založená na systému samovazby byla otevřena r. 

1827 věznice Western Penitentiary ve městě Allegheny, nedaleko Pittsburghu, postavená 
překvapivě ve stylu normanské gotiky (Obr. 78). Čím malebněji tento pevnostní typ věznice 
vypadal navenek, tím větší problémy nastaly při jejím provozu.  

Všechny cely byly určeny pro samovazbu. Howardova představa cely, kde by se rodil 
skromný gentleman, se v Americe scvrkla na místo, kde vězeň na lůžku nemohl ani rozpažit. 
Rozměry cel ve Western Penitentiary bývají srovnávány s dobře vyměřeným hrobem: délka 
2,1 m, šířka 1,1 m, výška 2,1 m. Do extrému byla dovedena představa omezení počitků vězně 
pouze na vnitřní život. Opět nastaly komplikace se zdravím a psychickým stavem vězňů.  

Ústup od extrémní izolace po roce 1829 znamenal v daných architektonických 
podmínkách jen řadu nekoncepčních improvizací, které mnoho užitku nepřinesly. 
Individuální práci bránily příliš malé cely, nedostatek vzduchu a světla, vězni museli pracovat 
ve společných dílnách a maximalistický cíl držet vězně v neustálé fyzické separaci nebyl vždy 
naplněn. 

2.7.9.4. Eastern Penitentiary House (Cherry-Hill) 
Rozměrná hvězdicová věznice Eastern Penitentiary House (Obr. 79–80) otevřená r. 

1829 na okraji města Philadelphia již mnohem lépe vyhovovala svému účelu. Zacházení 
s vězni v ní bývá označováno jako klasický pensylvánský systém. Ve stejné době byl pod 
vlivem Pennsylvania Prison Society vydán zákon č. 23/1829, který vymezoval minimální 
pravidla ukládání trestů, jejichž základem měl být celový systém (solitary confinement) a 
tvrdá práce. (Kalisz, 2004, s. 35) 

Britský architekt John Haviland (1792–1852) (Obr. 77), který se usadil ve Filadelfii, 
uplatnil v projektu této věznice řadu prvků, které byly používány jako vzor.69  

Kolem celé věznice byla 9 m vysoká zeď. Ze středové chodby (observatory) bylo 
možné kontrolovat pohyb na chodbách všech sedmi křídel vybíhajících do tvaru hvězdice. 
V první fázi byla věznice jednopatrová, celkem 266 cel bylo větších rozměrů (délka 5,5 m, 
šířka 2,4 m, výška 4,9 m, tj. 13,2 m2 na osobu). Každá cela měla vodovod, WC70 a průduch, 
jímž byla vytápěna horkým vzduchem. Vnější dveře byly dřevěné, s podávacím okénkem a 
malým kukátkem, další dveře tvořila železná mříž (katr)71. Z každé cely v přízemí vedly také 
dveře na dvorek 5,5 x 2,4 m. Po ukončení druhého podlaží byly v nástavbě vytvářeny pro 
vězně větší cely, aby měli náhradu za dvorek, který nahoře nebyl. K dispozici byly také 
půlené cely pro zadržování nebezpečných pachatelů (1,8 x 2,4 m) a několik cel pro společné 
ubytování lehčích vězňů (6 x 7 m), po ukončení druhé fáze výstavby měla věznice celkem 
582 cel. V celách byla okénka až pod stropem a do dolních cel i vycházkových dvorků 
pronikalo velmi málo světla, zeď stínila a cely byly chladné. Výhodou však bylo, že všichni 
vězni mohli na cele pracovat. Vězeňský personál nepoužíval zbraně a donucovací prostředky. 

                                                 
69 http://www.allpravo.ru/library/doc101p0/instrum106/print1008.html    
70 Poprvé je zmiňován jednoduchý splachovací systém WC. 
71 Dvojité dveře s podávacími okénky měl už r. 1595 Rasphius v Amsterodamu. 
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Každý vězeň byl po přijetí prohlédnut, vykoupán a převlečen do vězeňské uniformy. 
Se zavázanýma očima ho dovedli do centrální chodby, kde ho ředitel poučil o pravidlech 
ústavu. Oči mu rozvázali až na cele, z níž nevyšel do konce trestu. Práci dostával pouze na 
vlastní žádost a veškerý výdělek šel ve prospěch věznice. Bohoslužby se konaly v centrální 
chodbě a vězni naslouchali ve svých celách. V případě nemoci byli v nemocnici ubytováni 
také odděleně. 

Kázeňskými tresty bylo odnětí práce a čtení, uzavření do temného karceru, držení o 
chlebě a vodě, svěrací kazajka.  

Vězni nesměli vidět členy své rodiny, ani si s nimi dopisovat. Navštěvovat je mohli 
pouze členové vězeňské správy. Ve věznici byli povinni dodržovat neustálé mlčení, při 
rozhovoru s dozorci museli hovořit tiše, polohlasem. Stejně tiše jim odpovídali i dozorci, kteří 
nosili měkkou obuv, aby nic nenarušovalo hrobové ticho věznice. 
 
 

2.7.9.5. Solitary system – důvody šíření do dalších zemí 
O pensylvánské věznice se v Evropě začaly zajímat i vlády, které posílaly do Ameriky 

vybrané odborníky, kteří publikovali po návratu své poznatky: Francie - G. de Beaumont a A. 
de Tocqueville (1831), právník F. Demez a architekt A. Blouet (1839); Anglie – W. Crawford 
(1836); Prusko – N. H Julius (1836). Zároveň s tím začíná výstavba skutečných „penitentiary 
house“ v Anglii (Milbank v letech 1815–1822) a ve Švýcarsku (Ženeva v letech 1822–1825, 
později též Lausanne a Bern). 

Izolace jako princip zacházení s vězni inspiroval Evropu. Izolace měla především:  
- oddělovat vězně od všeho, co motivovalo jeho čin; 
- oddělovat vězně od ostatních vězňů; 
- zaručit v maximální míře nad vězni praktikování moci 

Trest musí být nejen individuální, ale také individualizující, a to dvojím způsobem: 
1/ Vězení musí samo o sobě vylučovat neblahé následky, které s sebou nese 

soustředění tolika rozličných odsouzenců na jednom místě, potlačit spiknutí a vzpoury, 
vydírání.  

Nesmí vytvářet ze zločinců, které soustřeďuje, homogenní a solidární populaci, jak 
upozorňovali francouzští propagátoři solitery systemu r. 1845:  

„V tuto chvíli existuje mezi námi organizovaná společnost zločinců. Tvoří malý národ 
uprostřed velkého. Téměř všichni tito lidé se seznámili ve vězení, případně se tam znovu 
potkávají. Dnes je třeba členy této společnosti rozptýlit.“72 

2/ samota musí být pozitivním nástrojem nápravy:  
„Uvržen v samotu zamýšlí se odsouzený nad sebou. Ponechán o samotě se svým 

zločinem, učí se jej nenávidět, a není-li jeho duše ještě otupena zlem, pak právě v izolaci jej 
přepadnou výčitky svědomí.“73 

Samota umožňuje jistý druh autoregulace a individualizace trestu. Bude-li se 
odsouzený kát a napravovat, samota ho tížit nebude. (Foucault, 2000, s. 327) 

Na Cherry Hill „jsou zdi trestem za zločin; cela staví vězně tváří v tvář sobě samému; 
je nucen naslouchat svému svědomí“. Autorita dozorců je zajištěna materialitou věcí, práce je 
víc útěchou než povinností. (Foucault, 2000, s. 330) 

Samota je první podmínkou naprostého podřízení. Ch. Lucas vidí ve vztahu 
k izolovanému vězni výhodnou roli „dobrotivých osob“ – ředitele, učitele, katechety a 

                                                 
72 E. Beamont, A. Tocqueville, Le Système pénitentiare aux États-Unis, 3. vyd. 1845, s. 392-393. 
73 E. Beamont, A. Tocqueville, Le Système pénitentiare aux États-Unis, 3. vyd. 1845, s. 109 
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dozorců: „Jen si představte moc lidského slova vstupujícího do prostředí hrozivé disciplíny 
ticha, aby promluvilo k srdci, k duši, k člověku.“74 

Izolace zajišťuje důvěrné setkání vězně a moci, která je vůči němu uplatňována. 
(Foucault, 2000, s. 328) 

2.7.9.6. Solitary system – tři úskalí otrocky přejímané myšlenky 
1/ Úskalí teologická – práce jako dar a vztah ke společnosti: 
a) Opomenutí doporučení „ora et labora“: 
Kvakerská společnost vytvořila vizi vězení, v níž byly tři základní body nahlíženy 

pouze v teologické rovině, přičemž takový pohled neodpovídal realitě, čili pravdě jako 
základní křesťanské míře světa:  

vězeň – kajícník; 
věznice – místo pokání; 
prostředek probuzení pokání – ponechání vězně o samotě, jen se sebou samým. 

Přesto se stalo, že (jak píše M. Foucault) katolicismus hbitě včlenil kvakerskou 
techniku samoty do svých diskurzů: 

„Nevidím ve vaší cele nic než děsivý hrob, v němž namísto červů jen výčitky svědomí a 
beznaděj postupují, aby vás rozežraly a učinily vaši existenci předstupněm pekla. Avšak … co 
je pro bezbožného vězně pouhým hrobem, odpornou kostnicí, stane se pro upřímně věřícího 
křesťana samotnou kolébkou blažené nesmrtelnosti.“75 (Foucault, 2000, s. 331): 

Od počátku úsilí kvakerů o vězeňskou reformu bylo jejich cílem vytvoření podmínek 
pro ticho a mlčení, které používají dodnes při společných modlitbách. Tím, že vsadili již roku 
1787 na vizi samovazby a v ní mlčícího vězně, vypustili v podstatě „z lahve džina“, který 
začal žít vlastním životem. Přitom lze považovat za štěstí, že v roce 1829 byl v Pensylvánii 
vydán zákon, který princip izolace kombinoval s povinností pracovat. Počáteční meditace 
v izolované cele bez možnosti pracovat byla slepou cestou, na kterou mohli kvakeři zbloudit 
snad také proto, že přetrhli většinou evropských církví respektovaný princip „ad fontes“ a 
tradice církve přestali považovat za důležitý ukazatel na cestě víry. 

Jak dokumentuje obrazová příloha (Obr. 81–84), z Walnut Street se dostaly prvky 
filadelfského samovazebního systému do anglických věznic Milbank (1822–1903), 
Pentonville (1842), do německých věznic Bruchsal (1848), Berlín-Moabit (1844) a mnoha 
dalších věznic v evropských zemích, kde architekti a vězeňská správa úporně usilovali o 
kopírování amerických vzorů s přesností až otrockou. Budování dřevěných přepážek 
v kaplích, z nichž vyhlížejí vězni malými průhledy, vypadá dnes již směšně, ale dokazuje 
obrovskou sílu víry v samospasitelný americký systém. Ano, investoři v racionálním 19. 
století podlehli76 slepé víře. 

Nekritické přijetí pensylvánského systému je tím pozoruhodnější, že Evropa dobře 
znala církevní tradice, jejichž pramenné dědictví s komentáři začal v dosud nepřekonané edici 
po roce 1840 ve Francii vydávat Jacques-Paul Migne (1800–1875) s týmem spolupracovníků, 
kteří pokračovali v jeho díle až do počátku 20. století a teologové 21. století už tuto edici (jen) 
zpřístupňují uživatelům internetu. 

                                                 
74 Ch. Lucas, De la reforme des prisons, 1838, část II. s. 167. 
75 Abbé Petigny, Allocution adressée aux prisonniers, à l´occasion de l´inauguration des bâtiments cellulaieres de 
la prison de Versailles. 
Viz několik let později v Hraběti Monte Christo zcela zřetelně kristologickou verzi znovuzrození následujícího 
po uvěznění; zde však nejde o to učit se ve vězení poslušnosti zákonu, nýbrž nabýt skrze tajné vědění moc 
k dosažení spravedlnosti navzdory nespravedlnosti úředníků. 
76 Absurditu této víry bez rozumu nejlépe vyjadřuje drávidské přísloví: „Když starý pes, ač neví proč, náhle 
štěkne, sto psů, ač nevědí proč, ihned se k němu přidá.“ 
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Musíme přijmout jako prostý fakt, že evropští penologové nerozpoznali kvakerský 
teologický posun, spočívající v odtržení od tradic. Proto jsme v předchozích kapitolách 
pojednali o významu učení pouštních otců, na které v 6. století navázal první západní mnišský 
řád založený sv. Benediktem z Nursie (Ordo Sancti Benedicti, OSB), který svým heslem „ora 
et labora“ vyjadřoval dva nejdůležitější předpoklady účinného pokání – křesťanský vztah ke 
světu idejí a světu materiálnímu: „modli se a pracuj“. 

Pro ateistické čtenáře bychom tento komentář mohli uzavřít slovy: „kvakeři zapomněli 
na důležitost pracovní složky penitenciárního zacházení s vězni jako nezastupitelného pouta 
se společností, významného předpokladu seberealizace a psychicky uzdravující součásti 
socializačního procesu“.  

Je však ještě jeden rozměr hesla „modli se a pracuj“: Práce bez duchovního rozměru 
bolí, nedaří se a nepřináší nikomu prospěch, ať se snažíme sebevíc. A platí to i zrcadlově 
naopak: upřímná modlitba hluboce věřícího člověka může být prací, avšak ne každému je 
dopřáno vidět a chápat její plody. K naplnění modlitby i práce je nezbytné svobodné 
rozhodnutí člověka (byť by byl vězněm). 

b) společenský rozměr k řesťanského asketismu: 
Další deformace kvakerského modelu vyplývala opět ze škrtnutí zkušeností církevní 

tradice.  
Úsilí křesťanských kajícníků, poustevníků a asketů se vždy opírá o vztah k bližnímu, 

vztah kajícníka a společnosti. Osamělí poustevníci se modlili za lidi celého světa, za lidi 
zesnulé, živé i ty, kteří teprve přijdou – v tom paradoxně tkvěl společenský rozměr jejich 
osamění. Proto poustevníci nikdy neprchali před lidmi, kteří u nich hledali radu a pomoc. 

2/ Úskalí psychologické - dobrovolnost: 
Mnich i vězeň jsou si podobní tím, že jsou uzavřeni do cely.  
Mnich si celu buduje, nebo se do ní uzavírá dobrovolně. Nečeká na vděk a lásku lidí, 

ale směřuje ke vzdálenějšímu a eticky vyššímu cíli. 
Vězeň je v cele uzavřen nedobrovolně, násilím. Proti jeho svobodné vůli stojí státní 

moc, donucovací aparát a cíle, s nimž se vězeň nemusí ztotožňovat. 
Tento prostý rozdíl musí penolog přijmout jako fakt. Může se zkušeností mnicha 

inspirovat, ale nepropadat iluzi, že se mu podaří pouhými vnějšími podmínkami proměnit 
vězně v mnicha. 

*** 
Z hlubšího pohledu na teologické a psychologické úskalí vyplývá jeden společný rys – 

význam nezcizitelnosti vnitřní svobody člověka jako základu jeho hodnoty a důstojnosti před 
lidskou společností i Bohem. Tato hodnota je důvodem, proč všechny zločince rovnou 
nepopravujeme, ale chceme je vězněním a výchovou měnit. Je to hodnota, jejíž podstata 
navzdory vší vědě vždy zůstává zčásti skrytá. 

A právě pěstováním této hodnoty, rozvíjením jejích skrytých kvalit, se dotýkáme 
smyslu nápravy pachatelů. 

Na téma evangelní výzvy (Mt 6, 6), která se podobá kvakerské ideji uzavření v malé 
komůrce, v níž se skrytá modlitba stane prací, jež bude odplacena zjevně, píše sv. Řehoř 
Palama ve své Filokalii komentář, který podtrhuje nutnost lidské svobody. Svědomí člověka 
zůstává díky jeho vnitřní svobodě vždy skryté. Jen svobodné rozhodnutí nám může odhalit 
skryté hodnoty vlastní duše a jen upřímnost našeho svědomí vůči vlastním nedostatkům nám 
otevírá dary duchovního světa: 

„Vnit řní komnatou duše je tělo a našimi vstupními branami je pět smyslů. Duše 
vstupuje do své komnaty tehdy, když se rozum netoulá sem a tam ve věcech světa, ale nachází 
se v našem srdci. Naše smysly se uzavírají a zůstávají zakryté tehdy, když je nenecháme, aby 
byly upřeny na smyslově vnímatelné a viditelné věci. Tímto způsobem zůstává náš rozum 
svobodný od každé světské starosti a ty se prostřednictvím skryté a rozumové modlitby 
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sjednocuješ s Bohem, tvým Otcem. A tehdy…, tvůj Otec, vidící ve skrytosti, ti odplatí zjevně. 
Bůh, který pozná i to, co je skryté, vidí tvou rozumovou modlitbu a odměňuje ji zjevnými a 
velkými dary z milosti, protože taková je pravdivá a dokonalá modlitba, ona naplňuje duši 
božskou blahodatí a duchovními dary. S modlitbou je to podobné jako s myrhou, čím lépe ji 
uzavřeš do nádoby, tím lépe nádoba voní. A tak i modlitba – čím více ji skryješ v srdci, tím 
více ho naplňuje božskou blahodatí.“ 

3/ Úskalí mesianismu - monopol na spásu nelze koupit: 
Moc donucovací nemá monopol na spásu a nápravu, protože moc, která léčí duše, 

přichází cestami nevyzpytatelnými.  
Z antického penintenciárního vzorce víme, že pachatel musí mít možnost pohybu, či 

příležitost k setkání s čistou bytostí, která osloví jeho svědomí. Kvakeři izolovaným vězňům 
žárlivě omezili možnost setkávání, na jediné vězeňské mesiáše se pasovala vězeňská 
administrativa. Vyškrtnuti byli i rodiče a příbuzní vězňů. Přitom taková redukce příležitostí 
k lidskému setkávání a komunikaci odporuje penitenciárnímu zájmu, vždyť rozumné je 
předpokládat, že „to pravé slovo“, které může odstartovat pokání (stud za spáchaný čin a 
snahu po odčinění), může vězni sdělit kdokoli - neprofesionál bez vysokoškolského vzdělání, 
třeba dítě, nebo stará babička. 

Závěr: 
Pensylvánský systém byl ve svých východiscích posunut mimo realitu, z toho 

vyplynulo mnoho komplikací, které doznívají i v současnosti. Byl však také pro vznik 
moderního vězeňství nesmírným přínosem: 

- postavil se jako alternativa trestu smrti; 
- přinesl do vězeňství namísto chaosu a týrání pevná pravidla, čistotu a řád; 
- vtiskl do mysli penologů tolik potřebný individuální pohled na vězně jako člověka, 

jako neopakovatelnou osobnost; 
- ovlivnil v USA i v Evropě vývoj vězeňské architektury, která na dlouhou dobu 

umožňovala jen samostatné ubytování vězňů, i když od všech průvodních atributů 
solitery systemu pozdější zacházení s vězni upustilo. 

2.7.9.7. Auburnský systém – silent system 
Někteří penologové, např. Hans Pfeiffer77, se domnívají, že vznik pensylvánského a 

auburnského systému ovlivnily plány a popisy Zuchthausu v Gentu, které byly i v Americe 
známé díky Howardovým zprávám „State of Prisons“. 

Auburnský systém vznikl v letech 1821–1823 v severním křídle věznice Auburn ve 
státě New York, v níž bylo celkem 770 cel, dílny a další funkční prostory pro výkon trestu 
odnětí svobody. Cely byly dvojího druhu: samovazební ložnice a společné pracovní cely. 
Každý pracovní den vězně se odehrával na dvou místech – na pracovišti a v noci v oddělené 
cele. Tento systém vznikl jako ústupek od přísnosti pensylvánského systému, proto bývá 
řazen mezi tzv. smíšené systémy. Nepříznivé důsledky osamění měl eliminovat systém mlčení 
– silent system. Fyzickou samotu měla nahradit komunikační izolace - psychická separace 
odsouzených. Možnosti vzájemných špatných vlivů se zabraňovalo přísným dodržováním 
mlčení, vynucovaným fyzickými tresty. Dozorci měli v tomto směru neomezenou pravomoc a 
do knihy služeb pouze zapisovali, kolik ran bičem, nebo knutou bylo vysázeno konkrétnímu 
vězni. 

Mlčení, o které usilovali kvakeři, bylo dosahováno barbarským, nekřesťanským 
způsobem. Vězni nesměli spolu hovořit ani slovem, ani gestem. Nesměli vzhlédnout od práce, 
nebo pozvednout oči. Při přesunech se vězni mlčky řadili jako vojáci a dodržovali strojově 
přesně popsaná gesta a pohyby těla za pochodu. 
                                                 
77 PFEIFFER, Hans: Neuzeitliche Gefängnisbauten und ihre Geschichte, Technische Hochschule Stuttgart, 
Dissertation, 1934 – citováno podle Braun, 2003, s. 285 



 133 

V Auburnu vznikl průmyslový typ vězeňského ústavu (Obr. 85a), kde odsouzení 
přinášeli zisk. Správný prostředek k polepšování byl spatřován v tom, že jsou odsouzení 
vedeni k práci a pořádku. 

V Auburnu nebyly používány pevné celové dveře, jen katrové. Přísně vyžadovaný 
systém ticha umožňoval toto zjednodušení, často používané v amerických věznicích (Obr. 
85c). Jako nový vězeňský prvek byly poprvé použity pruhované vězeňské uniformy, jejichž 
používání se rychle rozšířilo do dalších zemí (Obr. 85b). 

Systém mlčení byl později zaveden v Sing-Singu (Obr. 86), Charlestonu a dodnes je 
základem formy zacházení v řadě věznic v USA. Do Evropy se dostal poprvé r. 1825 
v Ženevě, později v dalších věznicích ve Švýcarsku, Francii a Německu. 

Při rozšiřování systému mlčení a návštěvách zahraničních odborníků hrála roli vzoru 
hlavně věznice Sing-Sing, dokončená roku 1828. Ve věznici Sing-Sing bylo kromě pracovišť 
celkem 800 samovazebních cel o rozměrech: délka 2,1 m, šířka 1 m a výška 2 m. 

2.7.9.8. Panopticon 
Nový prvek vězeňské architektury 
Vývoj projektů ústavů pro výkon trestu dospěl od jednoduchých pravoúhlých domů 

k blokům objektů s celami paprskovitě uspořádaných kolem ústředního bodu (centrály, angl. 
observatory). Obrat v architektonickém řešení přinesl návrh anglického kriminalisty a filosofa 
Jeremy Benthama (1748–1832), který v projektu panopticonu pouze rozpracoval myšlenku 
svého bratra Samuela (ten nápad prý dostal během návštěvy vojenské školy) a své zkušenosti 
z návštěvy zvěřince ve Versailles.  

V panopticonu Bentham přesunul hlavní strážní stanoviště do středu kruhové budovy. 
Vězeňské cely postavené při obvodové kruhové zdi vyúsťují na otevřenou galerii směrem ke 
strážnímu stanovišti tak, že všichni vězni mohou být kontrolováni jedním člověkem 
z jediného místa. Cely mají dvě okna, jedno, směřující dovnitř, odpovídá oknům věže; druhé, 
směřující ven, umožňuje, aby skrz celu procházelo světlo z jedné strany na druhou. 
V důsledku protisvětla je možné z věže pozorovat, jak se rýsují právě proti světlu drobné 
siluety těch, kdo jsou uzavřeni v celách na okraji. Tolik klecí, tolik malých divadel, kde je 
každý herec sám, dokonale individualizovaný a neustále viditelný. „Panopticon je stroj, který 
produkuje zcela homogenní účinky moci.“ (Foucault, 2000, s. 284). 

Bentham navrhl r. 1787 čtyřpodlažní a r. 1791 šestipodlažní věznici založenou na 
panoptikálním principu (Obr. 87). Na každém podlaží bylo 24 cel, které mohly sloužit jako 
ložnice i jako pracovny. Prostor měl být zastřešen otvíratelnou skleněnou kopulí. 

V první verzi si rovněž představoval akustický dozor, prováděný prostřednictvím 
trubic vedoucích z cel do centrální věže. R. 1791 od myšlenky akustického dozoru upustil, 
aby vězni neposlouchali, co si povídají dozorci. V té době bylo jednosměrné odposlouchávání 
ještě technicky nemožné. 

Bentham předložil svůj projekt britskému parlamentu a později i francouzskému 
Ústavodárnému shromáždění jako model bezpečný, ekonomický a výchovně účinný. Ve 
Francii se žádný projekt neuskutečnil a v z Benthamovy korespondence je známé, že se r. 
1797 uvažovalo o výstavbě panoptické věznice v Edinburghu. 

Výstavba velkých kruhových objektů byla ve skutečnosti značně nákladná. V řadě 
případů proto stavitelé dali přednost výstavbě objektů ve tvaru polokruhu, aby zůstávala 
možnost napojení panoptika na stávající pravoúhlé objekty. 

Kruhové panoptikální objekty byly postaveny v roce 1797 v Richmondu (stát Virginia, 
USA) a v letech 1820–1826 v Pittsburghu (Pennsylvania, USA), kde bylo vybudováno 126 
cel. Vzhled panoptika v provozu snímky z r. 1992 a 1915 ilustrují (Obr. 88 a 89) z věznice 
Statevill (Illinois, USA). Obdobné objekty byly postaveny také v Nizozemí, Španělsku, Itálii, 



 134 

na Kubě, v Kolumbii a v Austrálii. V letech 1806–1809 bylo postaveno panoptikon v St. 
Peterburku pro účely školské, ale po požáru r. 1818 bylo zbouráno. 

Panoptické prvky pronikly do projektů věznic pensylvánského typu (centrály 
hvězdicových objektů) i do projektů věznic auburnského typu (celové dveře tvořené pouze 
mřížemi, otevřené do chodby). 

Alegorický obraz fungování disciplinární společnosti 
Michel Foucault, upozorňuje, že J. Bentham nepřišel s nápadem panopticonu náhodně, 

ale vidí v něm maximálně ilustrativní vyjádření tzv. disciplinární společnosti, která se 
vyvinula v průběhu 17. a 18. století a působila pak až do století dvacátého: 

„T ělo krále s jeho zvláštní materiální a mytickou přítomností, se silou, kterou on sám 
rozvíjí nebo ji přenáší na několik dalších osob, je krajním protikladem této nové fyziky moci, 
kterou definuje panoptismus.“ (Foucault, 2000, s. 291) 

„Panoptismus je obecný princip nové „politické anatomie“, jejímž předmětem a cílem 
není vztah k suverénnímu vládci, nýbrž vztahy disciplíny. … 

„Pohyb od disciplíny jako výjimky k disciplíně všeobecného dohlížení, spočívá 
v historické transformaci: jde o postupné rozšíření disciplinárních dispozitivů78 v průběhu 17. 
a 18. století, jejich znásobení napříč celým společenským tělesem, o zformování toho, co 
bychom mohli obecně nazvat disciplinární společností.“ (Foucault, 2000, s. 292) 

Rozšíření disciplinárních institucí bylo nepochybně nejviditelnějším aspektem 
hlubších procesů, mezi které patří: 
1. Funkcionální inverze disciplín 

- nejen eliminace nebezpečí neužitečné populace; 
- disciplíny stále více slouží jako techniky na výrobu užitečných jedinců. 

Z uzavřených institucí se začínají připojovat k manufakturní výrobě, 
k předávání vědomostí, k rozmísťování schopností a zručností, k vojenskému 
aparátu. (Foucault, 2000, s. 294) 

2. Rozšíření disciplinárních mechanismů 
- disciplinární procedury se z uzavřených institucí rozptylují jako ohniska 

kontroly rozesetá po celé společnosti; 
- náboženské skupiny a dobročinné organizace hrály po dlouhou dobu tuto roli 

„disciplinarizace“ populace. (Foucault, 2000, s. 296) 
3. Zestátnění mechanismů disciplíny 

- péče o propuštěné trestance přichází pod dohled státu; 
- centralizovaná policie je transformovaným výrazem královského absolutismu; 
- vnitrorodinné vztahy se staly „disciplinovanými“ (jsou školou, vojenskou 

přípravou, kontrolují zdravotní i psychický stav); 
- naše společnost je společnost dohledu; 
- jednotlivec je disciplinovaně vyráběn podle celkové taktiky sil a těl.  

Disciplíny jsou technikami, jimiž lze zajistit uspořádání množství lidí a vykonávání 
moci s co možná nejnižšími náklady ekonomickými a politickými, protože vykonávání moci 
bude relativně neviditelné. Cílem je maximální poslušnost a užitečnost všech prvků systému. 
(Foucault, 2000, s. 304) 

Diskuse o reformě vězeňství již probíhaly v duchu výše popsané disciplinární 
společnosti a vězení se přitom stále více stávalo významným (v myšlení přítomným) 
dispozitivem. 

                                                 
78 dispozitiv – morální nebo právní tlak upravující chování jednotlivce, vymezující práva a povinnosti subjektů 
vstupujících do morálních nebo právních vztahů. 
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2.7.9.9. Americké systémy modifikuje uplatňování vnitřní diferenciace vězňů 
Rozpory mezi zastánci pensylvánského a auburnského typu se na přelomu 18. a 19. 

století prohlubovaly. Diskuse o dvou systémech amerického vězeňství pokračovaly i na 
evropském kontinentu a hledal se způsob zajišťování izolace, který by byl přijatelný pro 
všechny.79 

Z opozice systému ticha a izolace vyrůstala celá řada konfliktů a otázek: 
- náboženských: Musí být konverze principiálním bodem nápravy? 
- medicínských: Vede naprostá izolace k šílenství? 
- ekonomických: Kde jsou nejnižší náklady? 
- architektonických  a administrativních: Která forma zaručuje nejlepší dohled? 

(Foucault, 2000, s. 331) 
Zatímco v Evropě převládali příznivci typu pensylvánského a jeho principy byly 

dodržovány až do první poloviny 20. století, v Americe se šířil typ auburnský, obhajovaný 
Společností pro vězeňskou disciplínu v Bostonu následujícími argumenty: 

- výstavba ústavů auburnského typu je levnější; 
- práce v dílnách je efektivnější než samostatná práce v celách. 

V roce 1847 bylo v USA 13 velkých věznic auburnského typu a jen 3 pensylvánského 
typu zmírněného v oblasti disciplíny. 

Již ve Walnut Street se objevila r. 1797 vnitřní diferenciace. Tato myšlenka se objevila 
i ve věznicích auburnského typu. Nezbytnost rozdělení vězňů na třídy vyplývala z nemožnosti 
odstranit vzájemný vliv vězňů a z potřeby individualizace výchovných prostředků především 
u těch vězňů, u nichž byla naděje na polepšení. 

2.8. Vývoj moderních vězeňských systémů 

Moderní vězeňské systémy charakterizuje racionální myšlení, uplatňování 
pedagogiky, zaměření na účelnost a využívání empirických zkušeností z vězeňské praxe. 
Nejsou založeny na jediné myšlence, ale prolíná se v nich několik, v různé míře 
uplatňovaných prvků. 

2.8.1 Progresivní systémy 19. století 

2.8.1.1. Ženevský systém 
Slavná ženevská věznice80 byla v původní podobě v provozu v letech 1825–1862. 

Byla postavena jako polopanoptikum (Obr. 90), ze středové chodby vycházela dvě křídla 
ubytoven určených zpočátku jen pro 60 vězňů81. Projekt navrhl architekt Charles Schäck-
Prevost podle zkušeností ze studijní cesty po francouzských a britských věznicích. Vycházel 
především z anglických vzorů a inspiroval se panoptickým modelem J. Benthama (semi-
panoptique). Stavbu provedl architekt Samuel Vaucher-Crémieux (1798-1877). 

                                                 
79 Okolo r. 1830 začala ve Francii diskuse, která nebyla ukončena ještě v roce 1850. 
Ch. Lucas, obránce auburnského modelu, inspiroval nařízení z roku 1839 o režimu v Ústředních věznicích 
(společná práce a naprosté ticho). Vlna vzpoury, která následovala, a snad také všeobecná agitace v zemi 
v letech 1842–1843 vedly v roce 1844 k upřednostnění pensylvánského režimu naprosté izolace, který 
vychvalovali Demetz, Blouet, Tocqueville. Avšak Druhý kongres o vězeňství v roce 1847 rozhodl proti této 
metodě.      
80 VAUCER-CRÉMIUX, S., AUBANEL, C. Mémoire sur le système pénitentiaire. Zpráva pro francouzského 
ministra vnitra. Genève : P. A. Bonnant, 1837. Kniha dostupná na webové stránce: 
http://books.google.de/books?id=MsG1FeUYW5kC&printsec=frontcover&dq=M%C3%A9moire+sur+le+syst%C3%A8me+p%C3%A9nite
ntiaire&hl=cs 
81 JULIUS, N. H. Das neue Haftgefängnis in Genf. In Jahrbücher fur Gefängnisskunde und Besserungsanstalten 
č. 3/1843, s. 179–186. 
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Režim v ženevské věznici, vytvořený Dr. C. Aubanelem, s úctou označil pro odlišení 
od amerických systémů francouzský penolog Charles Grellet-Wammy82 jako první evropský 
penitenciární systém. 

Ženevský systém83 byl založen na samovazbě v noci a společné práci s přísným 
zachováváním mlčení. Vězni byli podle řádu z roku 1831 umisťováni do čtyř skupin: 

I. oddělení:  
- recidivisté a odsouzení za těžké zločiny; 
- popřípadě také zloději, pokud je vězeňská správa podle okolností provázejících 

krádeže považovala za zvláště nebezpečné.  
II. oddělení:  

- odsouzení za těžké přestupky, ale bez nebezpečí rostoucího rizika; 
- odsouzení za přestupky spáchané v podmínkách, které individuálně zesílily 

jejich nebezpečnost. 
III. oddělení:  

- odsouzení za obvyklé přestupky 
IV. oddělení:  

- nedospělí a polepšující se vězni. 
Pachatelé byli do těchto oddělení zařazováni podle údajů vztahujících se k okamžiku 

jejich zločinného jednání. Současně ale dohlížecí výbor navrhoval vězeňské správě 
přemisťování vězňů z jednoho oddělení do druhého, a to s přihlédnutím na jejich chování, 
snahu atd. 

Vedle systému prosté klasifikace byl tedy v Ženevě položen základ prostupného 
progresivního systému výkonu trestu. Výkon trestu, bez ohledu na oddělení, v kterém se 
vězeň právě nacházel, lze rozdělit do 4 fází: 

1/ perioda zastrašování (zbavení práce a všech vnitřních a vnějších vztahů); 
2/ perioda práce (izolace, ale s prací, která bude po fázi nucené nečinnosti působit jako 

dobrodiní); 
3/ režim umravnění (více či méně časté „pohovory“ s řediteli nebo oficiálními 

návštěvami); 
4/ perioda společné práce. 
Rozdíly mezi jednotlivými odděleními spočívaly v lepší perspektivě propuštění, lepší 

stravě a výši výdělku. Systém odměn a trestů byl motivačně zaměřen, očekávalo se, že vězeň 
bude mít zájem dostávat odměny a být dříve propuštěn. Zavedení odměn jako výchovného 
nástroje v Ženevě bylo obdivováno i ve Francii: 

„Neměli bychom být překvapeni, tvrdil kasační soud, když projednával návrh zákona o 
vězeních, myšlenkou udělování odměn, které může představovat z velké části úložné ze mzdy 
nebo zlepšení stravování, nebo dokonce zkrácení doby trestu. Může-li něco probudit v duších 
odsouzených pojmy dobra a zla, přivést je k morálnímu uvědomění a povznést je trochu do 
výše v jejich vlastních očích, pak je to možnost dosíci určité odměny.“84 (Foucault, 2000, s. 
340) 

V nižších třídách byly uplatňovány přísnější kázeňské tresty. Kromě toho v prvních 
třech třídách mohl vězeň strávit 1 až 3 měsíce po nástupu v plné samovazbě, až 2 týdny mohl 
být ponechán bez práce. Samovazba byla používána také jako disciplinární trest ve dvou 
formách – s prací, nebo bez práce. Jako disciplinární trest fungovalo v prvních třech třídách 
také striktní vyžadování mlčení. 

                                                 
82 GRELLET-WAMMY, Ch. Manuel des prisons ou exposé historique théorique et pratique du système 
pénitentiaire, Paris : Marc Aurel frères, 1839-1840. 
83 I v domácí literatuře nacházíme pohříchu často poněmčený název „Genfský systém“. 
84 Ch. Lucas, De la réforme des prisons, 1838, díl II, s. 441-442. 
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2.8.1.2. Anglický progresivní systém 
Progresivní systém byl v Anglii zaveden r. 1838 pro těžké zločince odsouzené 

k hrdelním trestům (penal cervitude) spojeným s formou přezkoumání možnosti (probation-
system) pozdějšího vyhnanství a po roce 1857 (po skončení lodních transportů do Austrálie – 
viz Obr. 92) získala progresivní forma  samostatný charakter85. 

Doba pobytu ve vězení se dělila na tři stadia (periody): 
1/ zkušební (probation); 
2/ nápravný (correctional) – odsouzený procházel 4 prostupné třídy podle počtu 

získaných bodů; 
3/ možnost předčasného propuštění. 

První stadium:  
Probíhalo ve zvláštních zařízeních velkých penitenciárních domů (penitentiary house). 
Taková věznice byla otevřena r. 1822 v Milbanku zpočátku pro všechny formy trestů a 

od r. 1830 speciálně pro samovazební věznění o kapacitě 1200 osob (především žen). Zvláštní 
komise připravila pro novou vzorovou věznici systém založený na pensylvánských 
principech, přičemž samovazba byla podstatně zmírněna a odstupňována, vězni tříděni, aby se 
personál mohl zaměřit na pracovní a náboženskou výchovu vězňů, nebo usilovat o zlepšení 
jejich psychiky a charakteru.  

První periodu trestu zajišťovala také významná věznice Pentonville (byla otevřena r. 
1842) v roce 1856 schopná pojmout více než tisíc lidí a r. 1885 změněná v místní trestnici 
(Obr. 72, 73 a 83); věznice Wormwood Scrab u Londýna otevřená r. 1874, která od r. 1885 
převzala funkci po věznici Pentonville. Ve Skotsku byla pro samovazební věznění určena 
věznice Perth a v Irsku věznice Montjoy u Dublinu.  

Věznice v Pentonville patřila ke vzorovým a byla prototypem současných věznic. Ve 
všem připomínala pensylvánské věznice: stejná forma pěti třípatrových křídel uspořádaných 
do hvězdice kolem centrály, ochozy uprostřed křídla s celami po stranách; v celách vězni 
pracovali, ale pouze v případě, že si to zasloužili svým chováním; když šli na procházku, 
oblékali si masky s výřezy pro oči a společné akce sledovaly ze zvláštních dřevěných 
přepážek – boxů. Ve věznici bylo 520 cel o rozměrech 3,9 x 2,1 m a výšce 2,7 m (8 m2 na 1 
osobu).  

Čím více se americkým věznicím podobala, tím více se od nich ve skutečnosti lišila. 
Zatímco v amerických věznicích samovazba představovala těžiště penitenciárního systému a 
měla sloužit jako hlavní prostředek nápravy, v Pentonville se její význam omezil na pouhou 
zkoušku, sloužila v podstatě jen pro diagnostické účely. Přísně oddělené samovazební 
uvěznění mělo vězeňské správě pomoci v lepším seznámení s vězněm, přispět k odhalení jeho 
zvyků a sklonů. Kromě toho, především pak v irském systému, měla samovazba umožnit 
pachateli pocítit veškerou tíži potrestání; měla být výstrahou do budoucna. Na tomto základě 
byla délka takového uvěznění relativně krátká: v Anglii 9 měsíců, v Irsku 9 měsíců a 4 měsíce 
pro ženy, přičemž v případě projevů špatného vlivu osamění na psychické zdraví byl vězeň 
urychleně přemístěn do společné cely.  

Po ukončení prvního stadia bylo rozhodnuto, zda bude vězeň vypovězen, nebo zařazen 
na nucené práce. 

Vedle samovazebního typu byla proto v Pentonville zavedena také klasifikace vězňů, 
založená na jejich rozdělení podle typu prací a podle jejich charakteru (tzv. separační systém). 

                                                 
85 http://www.allpravo.ru/library/doc101p0/instrum106/print1008.html    
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Druhé stadium: 
Druhou periodu výkonu trestu odnětí svobody představovaly nucené práce spojené 

s uvězněním v odděleních s kolektivním typem ubytování ve společných celách, nebo 
aubursnkým způsobem, avšak bez povinnosti mlčení; takové věznice byly Portsmouth, Dower 
(pro prvovězněné a skýtající naději na nápravu), Chatam a Portland (pro těžké zločince) a 
další. V Irsku to byla v letech 1824–1926 věznice Cork (Obr. 95–97) na ostrově Spike Island. 
V těchto věznicích odsouzení těžili železnou rudu a uhlí, pracovali v přístavech a 
v zemědělství (Dartmoor).  

Ve všech obecných věznicích byl zaveden progresivně-klasifikační systém (tzv. třídní 
systém). Počáteční izolace sloužila jako represe a umožňovala výchovnou práci, nižší třídy 
sloužily k rozvoji kvalifikace a pak také pro bezprostřední přípravu k životu na svobodě, kdy 
byl k tomu účelu rozvinut systém kontaktů odsouzeného s vnějším světem (vycházky určené 
k hledání zaměstnání) a zařazování odsouzených do zaměstnávání za zdmi věznic. (Kalisz, 
2004, s. 39),  
 
Maconochieův bodový systém upřesnil průběh druhého stadia: 

V britské kolonii na ostrově Norfolk u Austrálie zavedl bývalý námořní kapitán 
Alexander Maconochie (1787–1860) po roce 1840 pro druhou etapu výkonu trestu odnětí 
svobody bodový systém a čtyři progresivně prostupné třídy (Obr. 93 a 94). 

O přechodu z třídy do třídy rozhodovala disciplinární rada na základě systému, který 
umožňoval získání bodů, jejichž počet odpovídal minimální lhůtě stanoveného výkonu trestu 
odnětí svobody. Body byly udělovány za snahu a úspěšnou práci, která byla hlavním 
kritériem určujícím další osud odsouzeného. Ve vyšších třídách čtyřstupňového modelu bylo 
třeba vykonat trest v nezkrácené lhůtě. 

Na přemístění měl vliv součet bodů získaných za hodinovou práci a další práce, jenž 
ovlivňoval dobu, o kterou se zkracovala délka trestu určená soudním rozsudkem, přičemž 
míra zkrácení trestu a s tím související zvýšení výdělku progresivně narůstalo podle třídy, 
v níž se vězeň nacházel. Úměrně tomu narůstal také počet povolených návštěv, dopisování a 
množství jídla. V případě špatného chování se naopak body odečítaly.  

Každý den mohl odsouzený získat maximálně 6 bodů. Kvalita, snaha a zručnost při 
práci mohla být oceněna 2 body. Z počáteční, tj. čtvrté (izolační, probační) třídy mohl 
odsouzený přejít do 3. třídy po získání 720 bodů, pro přechod do každé nižší třídy musel 
získat 2920 bodů. Z práce učinil Maconochie hlavní prostředek nápravy a morální obnovy 
odsouzených. (Kalisz, 2004, s. 42) 

Maconochieův systém se v padesátých letech 19. století stal součástí anglického 
progresivního systému výkonu trestu odnětí svobody. 
 
Třetí stadium: 

Za dosažení plného počtu bodů mohl odsouzený obdržet příkaz k dřívějšímu 
propuštění (tiket of leave), který později už nebyl rozdáván tak štědře, jako zpočátku.  

*** 
Také francouzské systémy zacházení s vězni v maisons centrales, ať už se opíraly o 

pensylvánský nebo auburnský systém, rovněž začaly vězně třídit a modifikovat vězeňský 
režim v průběhu výkonu trestu jednotlivého vězně a v návaznosti na jeho chování. V Anglii a 
Francii se přibližně ve stejné době také objevila myšlenka předčasného propuštění 
ukázněných vězňů. 

Francie (Obr. 91) řešila narůstající počet vězňů také jejich deportacemi do kolonií 
(africké kolonie, Nová Kaledonie, Isle Royale, ostrov sv. Josefa, Ďábelské ostrovy), ale 
navzdory tomu domácí věznice v Anglii i Francii zůstávaly přeplněné a ve špatném 



 139 

hygienickém stavu. Deportační osady v koloniích budovaly i další státy, např. Belgie a 
Nizozemí. 

Anglický progresivní systém výkonu trestu odnětí svobody se po ukončení deportací 
do Austrálie (1786–1857) rozvinul a ustálil. Byl používán jen u dlouhodobých trestů odnětí 
svobody, jejichž výkon byl založen na myšlence postupného získávání morální rovnováhy a 
na přípravě k návratu do společnosti.  

2.8.1.3. Irský progresivní systém 
V letech 1853–1864 byla v Irsku zavedena novinka, která byla později uplatňována 

v celé Velké Británii a kopírována i v jiných zemích. Na myšlenky A. Maconochie navázal 
Sir Walter Crofton (1815–1897) tím, že po druhém stadiu výkonu trestu zavedl ještě 
mezistupeň před propuštěním na svobodu, pobyt v přechodném ústavu (intermediate prison), 
ve kterém měli vězni volnější styk s vnějším světem (Paníček, 1970, s. 49). Odsouzení 
pracovali u soukromníků a do věznice se vraceli jen na noc. Další novinkou byla možnost 
předčasného propuštění spojeného s kontrolou dalšího chování odsouzeného (probace), čili 
institut podmíněného propuštění s dohledem. 

*** 
Anglický a irský progresivní systém výkonu trestu v 60. letech 19. století splynuly v 

jediný a jeho principy byly rychle přejímány v USA i v Evropě. Progresivní systém se stal 
základem zacházení s v vězni ve 20. i 21. století. 

2.8.1.4. Syntéza svébytného systému vězeňství v Rakousku a v českých zemích 
Vězeňský systém v Rakousku v průběhu 19. století vstřebával zahraniční vlivy 

pomaleji než sousední Německo, kde byly už ve čtyřicátých letech budovány nové věznice 
podle pensylvánských vzorů. Habsburská monarchie velkorysejší projekty realizovala 
mnohem později. Odborníci však světové trendy sledovali, a proto rakouský systém ovlivnily 
zvláště myšlenky pensylvánské, systém ženevský a anglický progresivní systém, jak o tom 
svědčí kniha a články českého reformátora vězeňství a školství F. J. Řezáče (1819–1879), 
který ve třetí části své knihy „Vězenství v posavádních způsobech svých“ z r. 1852 
doporučoval zejména systémy uplatňované v Pentonville a v Ženevě (Řezáč, 1995). 

Trestní zákoník z r. 1803 zahradil zákon č. 117/1852 říšského zákoníku, nazvaný 
„Zákon trestný o zločinech, přečinech a přestupcích“, který znamenal zestátnění rakouského 
vězeňství. Již předtím bylo pro všechny vyšetřované ve výkonu vazby a odsouzené k trestu 
v žaláři nařízeno dnem 24. 8. 1849 užívání samovazby. Zákon č. 165/1854 říšského zákoníku 
za trestné činy znal trest smrti, žalář dočasný (6 měsíců až 20 let) a žalář na doživotí, dále také 
trest vězení za přečiny a přestupky. Ve věznicích okresních soudů se vykonávaly tresty za 
přečiny a přestupky. Trest žaláře do jednoho roku se vykonával ve věznicích takzvaných 
sborových soudů první instance, tedy jinak u soudů krajských, respektive zemských a 
přesahoval-li trest jeden rok, vykonával se v samostatných trestnicích. V celém Rakousko-
Uhersku tehdy existovalo 22 mužských trestnic a 6 trestnic ženských. V Čechách byly tři 
mužské věznice, a to v Praze, Plzni a Kartouzích. Ženská trestnice byla pouze v Řepích u 
Prahy. Zvláštností ženských věznic této doby bylo mimo jiné i to, že byly skoro výhradně 
spravovány ženskými řeholními řády. Pokud jde o trestnice mužské, dozor v nich vykonával 
příslušný počet vrchních dozorců, výpomocných dozorců a kromě nich zde často byla 
přítomna i vojenská stráž. 

Vězni byli ve výkonu trestu rozděleni do tří tříd, označovaných jako disciplinární. 
Běžní odsouzení mohli být v 1. a 2. třídě nejdéle tři roky. Pokud se vzorně chovali, mohla jim 
být tato doba zkrácena. Naopak trestanci „zpětní“, čili recidivisté, mohli být potrestáni 
zařazením do 1. třídy na celou polovinu trestu. Rozdělení do tříd, které bylo patrné i zevně 
podle barvy nákrčníků, mělo význam hlavně v tom, že vězni vyšších tříd požívali větších 
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výhod, např. častější korespondence, návštěv apod. Nekázeň byla trestána disciplinárními 
tresty: důtka, odnětí výhod, půst o chlebu a vodě, tvrdé lože, samovazba, či temná komora, 
přeřazení do nižší třídy. Čas trávili vězni buď vzděláváním nebo prací. Vzdělání bylo pouze 
základní, ale povinné pro ty, kterým chybělo a nepřesáhli věku 35 let u mužů a 30 let u žen. 
Trestanci museli pracovat. Výtěžek jejich práce, kromě přesně stanovené částky, která se 
řídila disciplinární třídou a zručností vězně, připadl státu. Z částky, která nepřipadla státu, se 
odsouzenému polovina dala k dispozici rovnou a druhá polovina se mu vydala až po vykonání 
celého trestu. 

Problémoví a nebezpeční vězni byli na noc oddělování do ložnic velmi podobných 
klecím. Na zdravotnická a hygienická opatření se v už v tehdejší době velmi dbalo. Zvláštním 
prvkem tehdejšího vězeňství bylo i to, že politickým vězňům se přiznávaly některé další 
výhody, zejména mohli nosit vlastní oděv a nebyli nuceni pracovat. V českých zemích byla 
jedinou věznicí pro politické vězně trestnice v Plzni. 

Zákonem číslo 43/1872 ř. z. bylo ukládání samovazby upraveno takto: Trest o délce 
do osmnácti měsíců se vykonával v samovazbě celý, u delších trestů byla nařízena samovazba 
na dobu od 8 měsíců do 3 let. Pro tento účel musela být ve stávajících objektech zřízena 
oddělení se samostatnými celami, nebo byly přistavovány objekty nové, jako tomu bylo např. 
v Kartouzích (Valdice), kde byl samovazební objekt postaven krátce po vydání zákona, a to 
roku 1873. Zdrojem inspirace pro ukládání samovazby byl v té době jistě kongres vězeňských 
odborníků v Londýně, kam přijeli r. 1872 také oficiální delegáti Rakousko-uherské 
monarchie. V tomto konceptu již byl postaven nový ústav v Plzni na Borech (1878) a v Praze 
na Pankráci (1889). 

Příkladem pro zacházení s vězni v Čechách koncem 19. století může být věznice Plzeň 
(Obr. 98–100), postavená podle projektu anglického architekta George Ainslle, jehož projekty 
byly realizovány v Glasgow, Derby, New Yorku, Ženevě a Innsbrucku. Trestnice byla 
postavena panopticky v hvězdicovém půdorysu s osmi čtyřpodlažními křídly a centrálním 
ochozem s kopulí. Součástí objektu byla administrativní budova, kuchyně, jídelna, dílny, 
učebny, nemocnice a ústavní chrám (také zde byla zpočátku místa k sezení upravena tak, aby 
odsouzení na sebe neviděli). Původní vytápění bylo zajišťováno spalováním plynu z vlastní 
plynárny ústavu. Teplý vzduch byl vháněn do průduchů ve zdech, které byly 1 metr silné. 
Vedle tepelných kanálků byly také větrací kanálky vyvedené na střechu. V roce 1912 byly 
v celách zavedeny WC, po roce 1918 elektrické osvětlení a horkovzdušné topení bylo 
nahrazeno ústředním topením. 

Základem zacházení s vězni byl smíšený ženevský model a využití samovazebních a 
společných cel. Po přijetí odsouzený setrvával v samovazbě v noci a ve dne docházel na 
pracoviště. Po osvědčení byl přemístěn do cel s kolektivním ubytováním. V případě, že se 
neosvědčil, byl vrácen do samovazby (tzv. komůrkového systému). Rozměry cel ve věznicích 
budovaných za c.k. rakousko-uherské vlády byly kontrolovány a pohybovaly se cca od 7 do 
11 m2 na jednoho vězně. 

Ve druhé polovině 19. století nadále existoval v rakouskouherské monarchii trest 
smrti, avšak rozsudky byly většinou zmírněny milostí panovníka, proto byl značný rozdíl 
v počtu uložených a skutečně vykonaných trestů smrti. Např. v letech 1876 až 1879 bylo 
uloženo 1376 trestů smrti a z nich vykonáno pouze 44 trestů, tj. 3,2 %. 

Roku 1889 bylo v trestnici pražské a mariborské zřízeno oddělení pro mladistvé, kteří 
dostali minimálně jeden rok odnětí svobody a trest jim končil před dovršením 21. roku jejich 
života.  

S rozpadem monarchie v roce 1918 přešel vězeňský systém, ve značně zbědovaném 
stavu, na nově vzniklou Československou republiku. V průběhu první světové války se 
trestnice ani jejich zařízení neopravovala a takřka neudržovala, takže budovy mnohdy 
nevyhovovaly ani nejnutnějším bezpečnostním zásadám. Důsledkem války narostla 
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zločinnost a poklesla vězeňská kázeň. Bylo také nutno odeslat trestance i vězeňské 
zaměstnance podle jejich příslušnosti do nových států vzniklých rozpadem habsburské 
monarchie. 

2.8.2. Dějiny v ězeňství od konce 19. století do současnosti 

2.8.2.1. Penologické kongresy – mezníky pro periodizaci dějin zacházení s vězni 
A. První čtyři kongresy – počáteční období (1845–1857) 

Úsilí o vězeňskou reformu poněkud ochladlo ve 20. a 30. letech 19. století, ale od 40. 
let 19. století opět zesílilo především díky zmenšení četnosti ukládání trestů smrti a 
ukončování deportací do kolonií. Vnějším výrazem tohoto hnutí se staly mezinárodní 
vězeňské kongresy a narůstající počet odborné literatury. Vězeňští odborníci v Evropě i 
Americe mezi sebou udržovali písemný styk a tak se již r. 1845 objevila myšlenka uspořádat 
sjezd osob, které zasvětily svou práci vězeňství.  

V roce 1846 se ve Frankfurtu nad Mohanem konal první mezinárodní sjezd. Účastníků 
nebylo mnoho, ale z tehdejších autorit nechyběl nikdo86. V rezolucích prvních sjezdů se 
opakují požadavky, aby věznice byly stavěny na suchém místě, byly zásobeny dobrou vodou, 
pokud možno odděleny od jiných staveb, cely musí být dostatečně veliké a světlé, dobře 
vytopené a větrané atd. 

Sjezdu v Bruselu se r. 1847 zúčastnilo 200 odborníků, ale politické otřesy v r. 1848 
způsobily delší pauzu. Třetí sjezd se konal ve Frankfurtu nad Mohanem r. 1857 a byla na něm 
diskutována témata mnohem širší, související s úsilím státních administrativ o řešení 
problematiky chudoby, žebráctví, prostituce apod. 
 
B. Kongresy za účasti vládních delegátů – druhé období (1858–1938) 

Pro první čtyři kongresy bylo charakteristické, že se jednalo o setkání soukromých 
osob, jednotlivé státy nevyslaly oficiální delegáty a rezoluce kongresů proto nemohly ovlivnit 
reálnou praxi. V letech 1858–1871 se konaly jen menší kongresy a pokračovala kolegiální 
výměna zkušeností, např. r. 1860 vznikla Italská společnost pro vězeňství. Když však v roce 
1871 vzešel návrh na uspořádání mezinárodního sjezdu od vlády USA, s její podporou 
procestoval americký penolog Dr. Frederic Howard Wines (1838–1912)87 osobně většinu 
evropských zemí a získal od jejich vlád příslib účasti.  

V roce 1872 se v Londýně sešlo 100 oficiálních představitelů 22 států na 
mezinárodním penologickém a penitenciárním kongresu. Účast vládních delegátů se odrazila 
na programu kongresu – teoretické otázky byly škrtnuty a referáty se zaměřovaly na 
prezentaci praktických zkušeností jednotlivých zemí. Za podpory vlád byla ustavena stálá 
Mezinárodní komise pro vězeňství (International Prison Commission - IPC)88 s mandátem ke 
sběru důležitých údajů v jednotlivých zemích, určená ke sledování a praktickému ovlivňování 
budování vězeňství v obdobích mezi jednotlivými kongresy, které měly být napříště 
svolávány jednou za pět let.  

Během přípravy dalšího kongresu vznikla r. 1877 v Paříži Mezinárodní penitenciární 
komise (Commission Pénitentiaire Internationale), která přijala odpovědnost za cyklické 
organizování penitenciárních kongresů a prezentování jejich práce. Praktický trend se ještě 

                                                 
86 Ze 75 účastníků jsou nejdůležitější tato jména: Aubanel, Crawford, David, Diez, Ducpetiaux, Jebb, Julius, 
Mittermaier, Moreau-Christophe, Nöllner, Picot, Rüssel, Suringar, Varrentrapp, Welcker. 
87 Dr. Wines pracoval od r. 1862 v sekretariátu New York Prison Association a celý život se věnoval penologii. 
Je např. autorem knihy: WINES, F. H. Punishment and Reformation : A Study of the Penitentiary System. New 
York : Thomas Crowell Co., 1919. 
88 V komisi měly zpočátku zastoupení: USA, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Španělsko, Řecko, Rakousko-Uhersko, 
Itálie, Japonsko, Velká Británie, Švédsko, Švýcarsko a Jihoafrická unie. 
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více rozvinul r. 1878 ve Stockholmu. Následovaly kongresy konané: v Římě (1885), 
Petrohradě (1890), Paříži (1895), Bruselu (1900), Budapešti (1905), Washingtonu (1910), 
Londýně (1925). 

Delegáti petrohradského kongresu si již mohli prohlédnout obrovský areál věznice 
Kresty, jejímž autorem byl český rodák prof. Antonín Tomiška (1851–1900), který působil po 
celý svůj krátký, ale velmi aktivní život jako architekt v Rusku (Obr. 101–104). 

V roce 1926 dokončila Mezinárodní penitenciární komise projekt, jehož výsledkem 
byl text nazvaný „Pravidla pro zacházení s vězni“. Komise předložila Pravidla ke schválení 
Společnosti národů, které se pak r. 1934 obrátily na vlády členských zemí s doporučením, aby 
vlády vzaly Pravidla v úvahu a zvážily ve vlastní kompetenci patřičné kroky, pokud jejich 
penitenciární systém nesplňuje minimum vyjádřené v Pravidlech. 

Na kongresu v Praze (1930) byla komise přejmenována a Mezinárodní trestní a 
penitenciární komise (International Penal and Penitentiary Commission - IPPC) i její 
kongresy tím rozšířily sféru svého zájmu nejen obecně na problematiku trestání, ale i 
speciálně na zacházení s vězni, tj. pedagogické a psychologické metody uplatňované při 
výchovné práci ve věznicích. IPPC tak celých 75 let usilovala o mezinárodní spolupráci a 
humánní poslání vězeňství.  

Tradice byla přerušena Berlínským kongresem (1935), který byl organizován zcela 
pod kuratelou nacistické vlády v Německu.  
 
C. Období druhé světové války a poválečná obnova – třetí období (1939–1949)  

V době války se scházela část delegátů z mocností Osy a jejích spojenců a publikovala 
teorie o rasových kořenech kriminality a nutnosti tvrdých a drakonických trestů. Součástí 
dějin vězeňství se staly koncentrační tábory, porušování principů lidských práv a genocida. 

Humanistické poslání mezinárodních penologických a penitenciárních kongresů bylo 
krutě přerušeno a obnovu úsilí o mezinárodní spolupráci v oblasti justice a vězeňství 
umožnilo teprve ukončení druhé světové války.  

 
D. Mezinárodní penologické a penitenciární kongresy – čtvrté období (1950–současnost) 

Po II. světové válce se zásluhou OSN konal I. kongres o prevenci kriminality a 
zacházení s vězni v Haagu (1950), kde byla IPPC rozpuštěna a roku 1951 převzal její agendu 
sekretariát OSN, který pak také svolával pravidelné kongresy. Na kongresu v Ženevě (1955) 
bylo přijato 95 článků doporučení členským státům OSN pod názvem Standardní minimální 
pravidla pro zacházení s vězni (Standard Minimum Rules). Dokument byl vydán jako 
rezoluce hospodářsko-správní rady OSN v roce 1957.  

Standardní minimální pravidla obsahují minimální předpoklady, jež OSN považuje za 
žádoucí a nezbytné pro zacházení s odsouzenými při prosazování disciplíny a v souvislosti 
s užíváním nástrojů omezováni svobody ve věznicích. Pravidla přispívají k respektování 
ochrany základních práv uvězněných osob, jako projev vysokých morálních a filosofických 
hodnot vztahujících se k člověku a k jeho životu, čímž inspirují pokrok a reformování 
podmínek ve vězeňství. Pravidla „jsou doplňována řadou významných dokumentů OSN, které 
přispívají k řešení problémů prevence kriminality a zacházení s odsouzenými z hlediska 
reálného stavu kriminality, současné úrovně poznání tohoto problému a jsou výrazem potřeby 
a snahy členských států o spolupráci včetně vytváření shodných postupů při řešení 
kriminality“. (Černíková, Makariusová, 1996, s. 22) Jsou také kritériem při hodnocení 
dosažené úrovně vězeňství v jednotlivých zemích. 

Další kongresy o prevenci kriminality a zacházení se konaly v Londýně (1960), 
Stockholmu (1965), Tokiu (1970), Ženevě (1975), Caracasu (1980), Miláně (1985), Havaně 
(1990), Káhiře (1995) – na programu byl boj proti organizovanému zločinu a eliminaci násilí 
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na ženách, ve Vídni (2000) – jednal o mezinárodní spolupráci při boji s mezinárodním 
organizovaným zločinem a o efektivních metodách prevence kriminality.89 

Na jednání posledního, již jedenáctého kongresu 2005 o prevenci kriminality a 
zacházení s vězni v  Bangkoku r. 2005 se do popředí dostala nutnost spolupráce v oblasti 
předcházení novým kriminálním jevům, mezi které po zkušenosti z 11. 9. 2001 patří na 
prvním místě mezinárodní terorismus, organizovaný zločin, prevence zločinů v oblasti 
ekonomiky, ochrana mládeže před kriminálními jevy, ale také zneužívání elektronických 
médií k tzv. počítačové kriminalitě, včetně komerčního sexuálního zneužívání dětí.90 
 
*** 

Sjezdy vězeňských odborníků, mezinárodní a později už opravdu světové kongresy, 
jsou událostmi takového významu, že je lze ideálně použít pro periodizaci dějin vězeňství od 
r. 1846 po současnost.  

Z několika důvodů můžeme tyto kongresy přirovnat k pomyslným článkům páteře, či 
k výrazným hraničním čarám různě silných letokruhů, jejichž klikaté linie probíhající napříč 
historií celého světa jsou vždy završením určitého období, určitých snah penologů o 
uskutečnění předchozích vizí a zároveň hodnocením oprávněnosti a prospěšnosti těchto vizí 
pro prevenci kriminality, formování trestně i výchovně účinnějšího, ale i humánnějšího 
zacházení s vězni. Dějiny penologie jsou součástí historie lidstva, působí na ně stejné dějinné 
zvraty, které někdy vývoj na cestě k rozvinutí lidského potenciálu znalostí a emocí urychlují, 
ale jindy zas poznání člověka o sobě samém vrhají propastně nazpět. 

První, na celé desetiletí zesílená vrstva mezi letokruhy z let 1847–1857, kdy se 
kongresy nekonaly, není obdobím, které by znamenalo krok zpět. Naopak, období 
poznamenané revolučním rokem 1848 hluboce zasáhlo do oblasti lidských práv, přispělo 
k rozvoji demokracie, ale hlavně demokratického, svobodného myšlení, jak o tom svědčí i 
zážitky zaznamenané F. J. Řezáčem, který se tehdejšího plodného společenského kvasu jako 
mladík plný ideálů zúčastnil a ocitl se dokonce ve vězení. Bez zkušenosti z r. 1848 by se 
možná nestal reformátorem vězeňství, poslancem, věčně nespokojeným kritikem a 
pracovitým spisovatelem. V řadě monarchií hájících poslední bašty absolutismu byly v té 
době reglementovány zákony, které se dotkly lidské svobody, státy vyjádřily zvláštními 
předpisy svou odpovědnost za vězeňství a zacházení s vězni se dočkalo vydání prvních 
pravidel ve formě lex specialis. 

Na celých 15 let zesílila pak časová vrstva mezi kongresy v letech 1857 a 1872, ale 
v průběhu této doby dozrál neobvykle významný kvalitativní znak – zájem vlád o 
mezinárodní spolupráci ve vězeňství. 

Následující období, kdy se v pravidelných pětiletých intervalech až do počátku 20. 
století scházely mezinárodní kongresy, můžeme považovat za nanejvýše příznivá pro 
organizační rozvoj vězeňství a vědecké zrání penitenciárních myšlenek.  

Dozrály všechny základní sféry komplexního jevu, kterému říkáme vězeňství: 
- jasný rozdíl mezi výkonem vazby a výkonem trestu odnětí svobody; 
- vymezení lidských práv odsouzených a obviněných; 
- diferenciace odsouzených podle spáchaných trestných činů a faktického 

chování ve věznici; 
- vhodné zaměstnávání vězňů přinášející finanční prospěch jim i věznici; 
- vzdělávání vězňů – základní, mravní a náboženské, odborné profesní; 
- kontakty s rodinou; 

                                                 
89 http://www.nationsencyclopedia.com/United-Nations/Social-and-Humanitarian-Assistance-CRIME-
PREVENTION-AND-CRIMINAL-JUSTICE.html 
90 http://www.un.org/events/11thcongress/ 
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- extramurální kontakty s potenciálními budoucími zaměstnavateli, 
s představiteli občanských organizací zaměřených na pomoc vězňům a 
propuštěným vězňům; 

- podmíněné propuštění; 
- praktická realizace myšlenky probačního dohledu, podmíněného propuštění 

s dohledem a propuštění na parole; 
- domy na půl cesty, azylové domy. 

Všechny problémy a reakce na ně formou, jak je řešíme v současnosti, měly svůj 
předobraz již v období před I. světovou válkou. 

Kontinuita na 15 let přetržená I. světovou válkou svědčí o materiálních i duchovních 
problémech tehdejšího světa a o hluboké hmotné i mravní bídě, která zasáhla i do vývoje 
vězeňství, jak o tom svědčí například memoáry tvůrců I. československé republiky, z nichž 
někteří byli během války zajati, nebo vězněni v c. k. věznicích (Karel Kramář, Alois Rašín 
atd.). Ale po tomto období se odborníci vrhali do práce s novou vervou. 

Zmínka o propastném vržení zpět platí nejvíce na další patnáctiletou mezeru 
světovými kongresy, kdy II. světová válka vrátila při zacházení s vězni pomyslné kolo dějin 
ne o léta, ale o tisíciletí zpět, protože tehdy byly probuzeny k životu formy hrůzyplnější, než 
jejich dávno spící starověké vzory nelidského zacházení s otroky v etiopských a laurijských 
dolech, či s exkomunikovanými heretiky ve spárech španělské inkvizice. 

Periodizace dějin vězeňství podle dat konání světových kongresů může být 
prospěšným členěním poznatků penologie jako vědeckého oboru. Pro ilustraci stačí 
připomenout, s jakým nadšením byl přivítán první evropský penitenciární model – ženevský 
systém, který mezi jinými tolik chválil na prvním kongresu ve Frankfurtu r. 1846 doktor N. 
H. Julius. Každý kongres byl aktivní reflexí na problémy své doby (jako např. kongres r. 1995 
na organizovaný zločin, nebo kongres r. 2005 na mezinárodní terorismus), každý kongres 
vždy shrnul poznatky a zkušenosti, ke kterým došli odborníci na celém světě v předchozím 
období.  

Po stranách časové osy od r. 1846 po současnost pak můžeme doplňovat konkrétní 
události a podrobnosti, které nás  mohou z různých důvodů zajímat. Zajímavý je například 
vývoj vězeňské architektury, který ve stručnosti představujeme v obrazové příloze obrázky 
z Alcatrazu (Obr. 105–106), Steiermarku (Obr. 107) a Florence (Obr. 108) 

Protože nemůžeme obsáhnout celou sféru vězeňství, doplníme v tomto pojednání již 
jen omezený počet vybraných událostí ze světové penologie a z historie vězeňství v českých 
zemích, neboť i ty jsou spjaty se světovými kongresy, jak jsme si povšimli např. při výše 
zmiňovaném zavedení samovazby v r. 1873, tedy necelý rok po kongresu v Londýně.  

Doplněním poznámek k uvedené časové ose shromáždíme již dostatek informací, 
abychom mohli otevřít hlavní problém, k němuž je celý tento teoretický výklad přípravou – 
k popisu současného zacházení s vězni v ČR a k problematice vytváření programů zacházení 
pro speciální skupiny odsouzených, např. pro pachatele komerčního sexuálního zneužívání 
dětí. 

2.8.2.2. Vězeňství v Československé republice 1918–1938 
Ihned po vzniku samostatné Československé republiky začali její představitelé 

s nutnou rekonstrukcí celé státní správy. Správou a organizací československého vězeňství 
byl pověřen JUDr. Emerich Polák (v letech 1919–1926) a dále od roku 1926 JUDr. Emil Lány 
(v letech 1926–1937). Obě osobnosti požívaly důvěry zahraničních odborníků, kteří přijali 
nabídku na uspořádání mezinárodního kongresu v Praze roku 1930, jenž se stal potvrzením o 
vysoké úrovni československého vězeňství. 

Československá republika měla v době svého vzniku sedm trestnic určených k trestům 
od jednoho roku až po doživotí, dále Komenského ústav v Košicích, jenž byl určen pro 
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chlapce odsouzené k polepšovací výchově, nebo umístěné sem pro mravní zpustlost, na 
žádost příslušných úřadů nebo rodičů. Pro tresty od jednoho měsíce do jednoho roku v ČSR 
bylo 36 věznic sborových soudů a pro krátkodobé tresty existovalo 388 přestupkových věznic 
okresních soudů. 

Odkazem rakousko-uherské monarchie se staly chátrající objekty věznic a trestnic, 
nevyhovující bezpečnostní předpisy a v neposlední řadě také množství vězňů s uvolněnou 
kázní, pro které nebyl dostatek jídla a ošacení. Situaci zhoršovala také všeobecně rostoucí 
kriminalita. Bylo třeba počet vězňů snížit. 

V první fázi reorganizace systému došlo k amnestii směřované na válečné politické 
zločiny a z československých věznic odešli odsouzení, kteří se stali příslušníky států 
vytvořených po rozpadu monarchie. 

Ke zvýšení účinnosti výchovného působení trestu odnětí svobody i ke snížení počtu 
odsouzených byl vydán zákon č. 562/1919 Sb., o podmíněném odsouzení a propuštění. Po 
odpykání dvou třetin trestu, minimálně však jednoho roku a u odsouzených na doživotí 
minimálně patnácti let, mohl být vězeň podmíněně propuštěn. 

Ke konsolidaci poměrů a ujednocení praxe ve československých vězních byly 
vydávány nové předpisy, domácí řády pro trestnice a věznice, služební řády pro úředníky a 
dozorce. V průběhu roku 1921 procházeli vzdělávacími kurzy dozorci, kteří dříve bývali 
přijímání bez jakéhokoli odborného vzdělání. 

Od počátku roku 1922 bylo vězeňství převedeno ze správy Nejvyššího státního 
zastupitelství do kompetencí Ministerstva spravedlnosti. Převedením pod správu ministerstva 
spravedlnosti došlo také ke zjednodušení správy věznic a sjednocení agendy výkonu trestu. 

Nejpřísnějším trestem zůstal v ČSR i nadále trest smrti, avšak jeho udělování bylo 
ojedinělé. Výkon trestu odnětí svobody je rozčleněn dle doby trvání a dle tuhosti. Jednotlivé 
druhy trestů byly vykonávány odlišně, jejich společným jmenovatelem však zůstávaly 
prostředky směřující k dosažení kázně. Vězni byli k pořádku směrováni především 
prostřednictvím pracovních, vzdělávacích či duchovenských aktivit. Velmi striktně byli od 
ostatních odděleni mladiství a při jejich věznění byly více využívány výchovné formy a 
prostředky. Zvláštní zacházení se týkalo také politických vězňů. 

Od roku 1922 se postupně projevoval pokles kriminality, což vytvořilo širší prostor 
pro aplikaci nových koncepcí. Stálé místo mezi vězeňským personálem zaujali specialisté 
z řad lékařů, psychologů, učitelů a duchovních. Výrazně se změnila vnitřní vybavenost 
věznic, byly zřizovány učebny, tělocvičny, samostatná zdravotní oddělení, ústavní knihovny a 
vězňům začal být distribuován denní tisk. Zdokonalovaly se zásady vnitřní diferenciaci 
odsouzených, kteří byli nadále tříděni do tří skupin dle povahových rysů a podle závažnosti 
spáchaného činu. Do jednotlivých věznic byly sdružovány osoby s obdobným charakterem a 
postupně se směřovalo k jejich profilaci. Byla započata výstavba nových vězeňských objektů 
a rekonstrukce mnohých stávajících. Přístup k vězňům v předválečném období lze označit za 
komplexní.  

2.8.2.3. Mezinárodní kongres v Praze r. 1930 
Československá republika vyjádřila r. 1922 zájem stát se členem „Mezinárodní 

penitenciární komise“ a na „Mezinárodním kongresu pro trestní právo a vězeňství“ r. 1925 
v Paříži nabídla konání dalšího kongresu v Praze.  

Ve dnech 25.–30. srpna 1930 se v Praze konal jubilejní desátý mezinárodní 
penologický a penitenciární kongres, který byl považován z hlediska obsahu i kulturního 
doprovodného programu za velice úspěšný. Pro ČSR to znamenalo možnost prezentace 
československého vězeňství před delegáty z více než 70 zemí světa. Hlavní jednání se konala 
v budově Poslanecké sněmovny. V rámci kongresu navštívili delegáti trestnici pro ženy 
v Řepích, věznici krajského soudu Praha-Pankrác, trestnici v Plzni na Borech, Sociální ústav 
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města Prahy, Dívčí zahradnickou školu pro odsouzené mladistvé ženy v Krči a další zařízení. 
Pro účastníky kongresu, konaného pod záštitou ministra spravedlnosti Dr. Alfréda Meissnera 
(1871–1950)91 vydalo ministerstvo spravedlnosti publikaci „Vězeňství v Československé 
republice“, ve které je seznamovalo s dosavadními úspěchy československého vězeňství. 
Jednání probíhala ve čtyřech sekcích, které se zaměřily na zákonodárství, správu, prevenci a 
problematiku mladistvých.  

Po ukončení mezinárodního kongresu se roku 1931 konala dvoudenní celostátní 
porada, kde se diskutovalo o využití podnětů z kongresu v československých podmínkách. 

Spojení s moderními trendy v penologii na mezinárodní úrovni se projevilo např. 
v legislativní činnosti. Zákon č. 48/1931 Sb. komplexním způsobem upravil systém ochranné 
a ústavní výchovy mládeže. Téhož roku byl vydán zákon č. 123, který stanovil podmínky 
k výkonu trestu odnětí svobody u tzv. politických provinilců. Ve třicátých letech 20. století 
byli pak podle tohoto zákona vězněni komunisté a nacisté v souvislosti s šířením rasové 
národnostní nebo třídní nesnášenlivosti. 

2.8.2.4. Rasistické myšlenky a jejich vliv na destrukci vězeňských systémů 
Ve vybraných kapitolách z dějin penologie jsme došli až do 20. století, kdy vězeňství 

již dávno nebylo záležitostí vojáků na ochozech kamenných pevností, či strážců zatuchlých 
temnic a galejí, ale stávalo se doménou právníků, duchovních a učitelů, kteří nahlíželi na 
vězně za pomoci čerstvých poznatků tehdejší pedagogiky a psychologie. Samozřejmě už 
nemáme na mysli vězně v množném čísle, protože pro personál moderních světlých a 
hygienicky nezávadných věznic byl individuální přístup ke konkrétnímu vězni samozřejmostí. 

A v této době plné humanistických myšlenek a pedagogického optimismu se začaly 
šířit myšlenky, které hodnotu milionů nevinných lidí zredukovaly na pouhá čísla.  

Co mohlo zvrátit dosavadní příznivý vývoj? Kvůli jakým myšlenkám v nacistickém 
Německu rázem padl pomyslný Sysifův kámen vědy a lidskosti o tisíce let zpět, k metodám, 
jaké se zdráhali použít vládcové na úsvitu vzniku prvních států? 

Má smysl připomínat děsivé ideje, které jako nové mýty předložil Adolf Hitler svému 
národu. Má smysl z nich pro výstrahu před deformací všech věd, včetně penologie, citovat a 
odhalovat jejich hrůznost. Jádro rasistické ideologie je obsaženo v 11. kapitole knihy Mein 
Kampf z roku 1925, odkud níže citujeme. 

Podle Hitlerových myšlenek92 vznikly všechny lidské kultury jen zásluhou příslušníků 
jediné rasy – Árijců. Hrstka bojovníků prý ovládla méněcenné národy a vtiskla jim svůj řád a 
organizaci, aby uskutečnila své ideje, jaké by podřadné národy samy nikdy nebyly schopné 
vytvořit. „Není tedy náhodou, že první kultury povstaly tam, kde se Árijec setkal 
s podřadnými národy, které si podmanil a podvolil své vůli. Staly se pak prvním technickým 
nástrojem ve službách budoucích kultur.“ Úlohu podřadných národů Hitler srovnává se stroji, 
které však Árijci na počátku dějin neměli. Právě tak, jako tažná zvířata nyní nahrazují stroje, 
tak prý končí úloha podřadných ras v dějinách. „Celá tisíciletí musel kůň sloužit a pomáhat 
člověku pokládat základy jeho rozvoje, který nyní díky nákladním autům činí z koně zbytečný 
nástroj. … nejdříve byl do pluhu zapřažen porobenec, teprve potom kůň.“  Jako porobitel 
Árijec řídil svými povely praktickou činnost podmaněných pro své cíle. „Tím, že je přivedl 
k užitečné, i když mnohdy tvrdé práci, šetřil nejenom jejich životy, nýbrž jim dokonce připravil 
úděl, který byl mnohem lepší, než jejich bývalá takzvaná „svoboda“. Pokud si bezohledně 
udržoval svou mocenskou pozici, nezůstával jen pouze pánem, nýbrž i uchovatelem a 
množitelem kultury.“ Panské pozici Árijců je protikladné míšení ras, protože „jak se 

                                                 
91 V roce 1920 a v letech 1929–34 ministr spravedlnosti, 1934–35 ministr sociální péče. 
92 HITLER, A. Mein Kampf. München : Franz Eher Verlag, 1925. Citováno z kapitoly 11 - Národ a rasa. Český 
překlad dostupný na webové stránce: http://www.radioislam.org/historia/hitler/mkampf/cze/11.htm 
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podrobení začali pozvolna pozdvihovat, a zřejmě i řečí se čím dál více podobali svému 
porobiteli, začala padat zeď mezi pánem a sluhou. Árijec se zřekl čistoty krve a ztratil tak 
nárok na život v ráji, který sám vytvořil. …Neboť lidé nezanikají z důvodů válek, nýbrž ztrátou 
odolnosti, způsobenou nečistotou krve. To, co na tomto světě není dobrou rasou, je pouze 
plevelem. Veškeré dějinné události jsou pouze výrazem rasového pudu sebezáchovy v dobrém 
či špatném smyslu.“ 

Kvůli této ideologii padly během II. světové války miliony lidí na obou stranách fronty 
a věznice začaly sloužit nikoli k pokání a reintegraci občanů, ale k tzv. rasovému očištění 
jednoho nevědecky definovaného národa. Ve dvacátém století, kdy v celé Evropě se 
mnohočetným mísením národů z nejrůznějších historických příčin dal sotva nalézt jediný 
rasově čistý obyvatel, byla tato ideologie zvláště absurdní.  

Navzdory vší absurditě byly principy pozitivistického práva zneužity maximální 
měrou a za normu normans totalitního nacistického státu byl určen zájem tzv. árijské rasy. 

V zájmu fiktivní árijské rasy byla budována ghetta a koncentrační tábory. Zločin na 
lidech, které nacistická moc prohlásila za rasově méněcenné, v letech 1933–1945 nebyl 
zločinem. Pojmy „spravedlnost“, „zákon“, „vina“ a „trest“ dostaly docela jiný význam a 
vlivem tohoto posunu i člověk přestal být „člověkem“, jako toto slovo chápeme dnes. 

Neblahý mýtus se opíral o primitivní, ale účinné zdroje v lidské psychice, mezi něž 
patří smrtelný strach z vlastní nedostatečnosti a potřeba být bezvýhradně milován smíšená 
v dětinský egoismus, z něhož plyne utkvělá představa o vyvolenosti. Pokroucená potřeba 
lásky přetavená v xenofobii, čili úzkostné sebepotvrzování příslušníků tzv. vyšší rasy 
prostřednictvím pronásledování označené skupiny lidí. Pro sebepotvrzení byla zvolena 
exkluze, která se sice zprvu sytí v solidarizujícím společném boji, ale dříve nebo později se 
může obrátit proti komukoli z „vyvolené“ skupiny. Sebedestrukční mechanismus tedy tkví 
v samých základech uměle vytvořených mýtů, založených na nenávisti, nikoli na přirozené 
lidské lásce tvořící svobodně se rozvíjející lidskou společnost. Kritérium lásky odlišuje 
přirozenou společnost od společnosti totalitní, nebo od skupin tvořených organizovaným 
zločinem. Toto rozlišení je proto důležitým poznatkem i pro penologii a pedagogiku, 
potvrzuje nutnost výchovného rozvíjení lásky socializací od jejích nižších forem k vyšším, od 
egoismu k altruismu a později také k illismu. 

Připomínáme tato obecně známá fakta, která varují lidstvo před nebezpečím 
plynoucím z používání exkluze v jakékoli míře a souvislosti.  

Nacistická okupace v letech 1938–1945 poznamenala neblaze také vývoj českého 
vězeňství. 

V návaznosti na mocenské snahy nacistického Německa zmizelo roku 1939 
samostatné Československo z politické mapy Evropy. Čeští občané byli považováni za 
občany říšské a dění na našem území bylo řízeno prostřednictvím německých zákonů. 
Samotné věznění velmi rychle ztratilo svůj původní účel a stalo se jedním ze symbolů teroru a 
bezpráví. Rasový podtext hitlerovské politiky byl zvýrazněn nenávistí vůči všem jejím 
odpůrcům a vlastencům. České věznice se záhy zaplnily množstvím politických vězňů a osob 
nesplňujících árijské ideály a došlo k jejich kapacitnímu kolapsu. Proto začaly být zřizovány 
další prostory sloužící k zadržování osob před jejich odvlečením do pracovních nebo 
koncentračních táborů. Pachatelé odsouzení za skutečné, tedy kriminální delikty vykonávali 
své tresty v původních věznicích, ve kterých sice sloužili čeští dozorci, avšak jejich chod byl 
řízen protektorátními úřady. Hluboko se válečné hrůzy zapsaly do dějin pankrácké věznice, 
kde byla roku 1943 zřízena popravčí místnost s rafinovaně konstruovanou gilotinou. Do 
konce války zde bylo popraveno 920 mužů a 155 žen. S blížícím se koncem války vygradoval 
odpor českých vězňů, kteří se společně se svými dozorci podíleli na osvobozování českých 
věznic. Zneužití vězeňství z národnostních a rasových pohnutek český vězeňský systém 
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narušilo v základech, mnohé reformní cíle upadly v zapomenutí a v poválečných podmínkách 
na ně nebylo možné navázat. 

2.8.2.5. Osvobození od totalitních myšlenek a jeho vliv na filosofii a pedagogiku 
Zkušenost z války ovlivnila filosofii práva, v níž od čtyřicátých let 20. století 

v západním světě sílila někdy nedoceňovaná93 pozice přirozenoprávní teorie94, která usilovala 
o to, aby zákon (nomos) nebyl opřen o normu normans nadiktovanou totalitní mocí namísto 
smlouvy (thesei) vyplývající a harmonizující s přirozeností (fysei). Lidská rovnost a solidarita 
si po válečné zkušenosti hledala cestu nejen do filosofických teorií, ale i do praktické politiky, 
a nutno podotknout, že to byla a je cesta dlouhá. Rozvoj demokratických principů se postavil 
proti všem formám diskriminace a zotročování lidí. Tento postoj vyjádřili signatáři Charty 
Spojených národů, jejímž podpisem 26. 6.1945 na konferenci v San Franciscu vznikla OSN. 
Plnému rozvinutí myšlenek spojených s ochranou lidských práv však v letech 1945–1991 
bránila tzv. studená válka. 

Nebezpečí plynoucí z používání jakéhokoli typu exkluze rozpoznávala tím více 
pedagogika a penologie. Zacházení s vězni nemělo být jen odplatou a neúčinnou represí, ale 
stále více socializací, způsobem reintegrace pachatelů zpět do společnosti. 

V části světa ovládaného totalitními komunistickými režimy se přirozenoprávní teorie 
jako podklad pro netřídní výklad procesu socializace a neintegrace pachatelů trestné činnosti 
mohly rozvinout až po roce 1990: 

„Étos lidského rodu dnes vyžaduje překročit hranice kast, tříd, privilegovaných a 
neprivilegovaných etnických skupin, aby právo na život, svobodu a štěstí, principy volnosti, 
rovnosti a bratrství platily pro všechny bez rozdílu.“ (Kučerová, 1999, s. 22) 

Při zkoumání vztahu edukace k nejobecnějším souvislostem fungování lidské 
společnosti a přírody se používá pojem filozofie výchovy. Avšak etika je součástí filozofie, 
takže jestliže mluvíme o filozofických otázkách edukace (Patočka, 1996), je v nich obsaženo i 
uvažování etické. Jak vyplývá i z výše uvedené myšlenky Stanislavy Kučerové, aktuálním 
úkolem lidského étosu je dnes překročení hranic mezi lidmi rozdělenými do různých skupin, 
kast, tříd. 

Toto překročení hranic však vyžaduje zformování určitých nástrojů změny. Historie 
lidstva tyto nástroje již vytvořila. Podle Jana Patočky to jsou:  

- filosofie, 
- polis, 
- paidagogé. 

1/ Filosofie přinesla možnosti zamyslet se nad ději světa vcelku, z hlediska nejširších 
souvislostí. Při porozumění světovému dění v nejobecnějších souvislostech je možné nacházet 
tu správnou cestu řešení. A v těchto souvislostech a vztazích hraje svou významnou roli i étos 
mezilidských a interetnických vztahů. 

2/ Nezbytnou silou, destruující, ale i harmonizující, je politika. Ta je schopna 
protikladné síly harmonizovat, destruující utlumovat či proti nim bojovat. Ideálem je politika 

                                                 
93 Tak se např. kritický realista Emanuel Rádl (1873–1942) v roce 1933 stavěl skepticky k významu přirozeného 
práva, když právní zákony označil za primárnější než zákony přírodní. (Rádl, 1999, s. 625) 
94 K charakteristickým patří bouřlivé diskuse právních filosofů na toto téma na stránkách amerických 
právnických časopisů, kde se diskutovalo např. o Radbruchově formuli „extrémní bezpráví není právo“, kterou 
Gustav Radbruch (1878–1949), klasik německého pozitivního práva rozvinul po válce a oxfordský profesor 
Herbert L. A. Hart (1907–1992) to označil za konverzi k přirozenému právu, které hájil harvarský profesor Lon 
L. Fuller (1902–1978) a jeho žák Ronald Dworkin (*1931) na tyto debaty navazuje i v současnosti svou 
koncepcí celostního práva „law as integrity“, podobně jako John Finnis (*1940). 
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řecké polis a její demokracie, která prosazuje harmonii obce a ve svých důsledcích i našeho 
světa. 
3/ Stejně důležitou silou, třetí dějinnou institucí, v níž se filosofie i polis propojila, je 
paidagogé. Je institucí schopnou zajišťovat neustálou péči: pěstění a vzdělávání. 
„PAIDAGOGÉ není jen výchovou v dnešním, poněkud zjednodušeném pojetí. Je vedením 
jednoho druhým k poznání pravdy, je péčí o duši v bytostně filosofickém smyslu.“ (Blecha, 
2003, s. 88). 

Výchovné zaměření jako dějinná síla nazývaná paidagogé tedy ve svobodných 
demokratických společnostech působí také při zacházení s vězni, eliminuje nepříznivé vlivy 
jejich zákonné exkluze v podmínkách výkonu trestu odnětí svobody a hledá způsoby, jakými 
lze  delikventy po odpykání trestu účinně vybídnout k jejich aktivnímu návratu do 
společnosti. Jak uvádějí výše citovaní filosofové výchovy, FILOSOFIE by měla přesvědčit a 
donutit POLIS, aby dala PAIDAGOGÉ k dispozici veškeré materiální, legislativní a 
personální podmínky i ve věznicích, kde probíhá boj o každého jednotlivého člena 
společnosti. Tento proces neprobíhá bez přirozeného nepochopení, závisí na průběhu zrání 
celé POLIS, protože penologie je součástí kultury a pedagogické úrovně dané společnosti. 

2.8.2.6. Světové a evropské trendy ve vězeňství po II. světové válce 
Trest odnětí svobody zůstal významným prostředkem trestního práva i ve druhé 

polovině 20. století. Při zacházení s vězni se však upouští od dodržování zásady mlčení, 
izolace a samovazby. V západních zemích naráží zaměstnávání vězňů na problémy 
vyplývající z ekonomické situace (nezaměstnanost obyvatelstva, tržní ekonomika). Původně 
jako reakce na negramotnost se rozvíjejí vězeňské školy. Dnes se vzděláváním řeší jiné 
problémy; vězni se mohou vyučit řemeslům, naučit se cizí jazyk, zlepšit si kvalifikaci, což 
může výrazně přispět k jejich nápravě a jednoduššímu návratu do společnosti.  

Vězeňské řády 19. a 20. století byly založeny na přísné disciplíně a kázni, 
doprovázeny tvrdými tresty. Disciplína byla budována na vojenské pořadové přípravě. 
Cvičení pochodů, obratů na místě a vojenského vystupování bylo zavedeno ve všech 
evropských systémech (Mezník, 1995, s. 18), teprve v 70. letech 20. století je tato koncepce 
opuštěna (u nás až v roce 1990), protože vedla pouze k předstírání a negativním emocím 
k personálu. Vojenské prvky jsou nahrazeny sportem. Výjimkou nejsou ani kulturní akce, 
které mohou být pořádány ve vězení nebo realizovány samotnými odsouzenými. 

Penologové z různých částí světa se pravidelně scházeli na řadě regionálních 
konferencí. Setkávání evropských penologů v 70. letech vyústilo r. 1973 ve vydání zvláštního 
dokumentu nazvaného „Evropská vězeňská pravidla“. Poprvé byla vyhlášena Rezolucí Rady 
Evropy č. 5 v roce 1973. Byla jimi stanovena pro evropské země mnohem vyšší kritéria pro 
povinnosti správy vězeňských zařízení, postavení vězňů a odpovědnost personálu, dodržování 
zásad humánních podmínek věznění, způsoby zacházení s vězni, třídění a klasifikaci vězňů, 
cíle vězeňského režimu a výchovy a doplňková pravidla pro zvláštní kategorie vězňů. Po 14 
letech byla vydána opět formou „Doporučení Rady Evropy“ pod číslem R (87) 3 
přepracovaná a doplněná verze Evropských vězeňských pravidel95.  

Rozdíly v evropských systémech nejsou v poslední době dány různými koncepcemi, 
ale materiálně-technickou situací daného státu. Od 80. let 20. století se objevují snahy o 
snížení vězeňské populace96 a o zavedení alternativních trestů. Zejména krátkodobé tresty 
odnětí svobody a jejich účel a účinnost jsou zpochybňovány odbornou veřejností. 

                                                 
95 Evropská vězeňská pravidla. Příloha časopisu České vězeňství č. 3/1996. ISSN 1213-9297.  
96 Např. Resoluce o snížení vězeňské populace, alternativách trestu odnětí svobody a společenského začlenění 
pachatelů, přijatá v rámci VII. kongresu OSN o prevenci kriminality a zacházení s pachateli v Miláně (1985). 
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Česká republika je s přijetím do Rady Evropy v roce 1993 již také vázána vytvářet 
vězeňský systém, který je v souladu s doporučením Evropských vězeňských pravidel. Ovšem 
toto doporučení není bráno jako diktát, který se musí bezpodmínečně plnit.  

Důvodem určitých tolerancí hlavně v oblasti zabezpečení kvalitních stavebních a 
technických podmínek je především ekonomická situace, která není pochopitelně v každé 
zemi vždy na nejlepší úrovni. To se samozřejmě odráží v rychlosti a kvalitě celkové 
modernizace, neboť ta vyžaduje poměrně vydatné finanční zdroje (Bajcura, 2. cit. d., 1999, s. 
20–21). 

Naproti výše uvedeným doporučením nelze jakkoli tolerovat porušování ochrany 
lidských práv. Na základě přijetí Evropské úmluvy o zabránění mučení a nelidskému či 
ponižujícímu zacházení v roce 1987 ve Štrasburku je zřízen kontrolní orgán zajišťující dohled 
na lidská práva v místech, kde jsou osoby v souladu se zákonem zbavení svobody (např. 
věznice, psychiatrické léčebny, policejní stanice, výchovné ústavy atd.). Kontrolním orgánem 
je Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení či trestání 
(CPT). Zástupci výboru jsou oprávnění provádět kontrolu ve všech členských zemích a 
zajistit tak dodržování a zdokonalování lidských práv ve všech typech věznic. V České 
republice proběhla první kontrola v roce 1997 (Bajcura, 2. cit. d., 1999, s. 22). 

V 21. století se prosazují moderní koncepce, dle nichž má trest odnětí svobody sloužit 
pouze jako krajní prostředek ochrany společnosti. V evropských systémech se tak objevují 
tzv. alternativní tresty ve formě obecně prospěšných prací apod. I nadále jsou v systému 
sankce jako propadnutí majetku, peněžitý trest, ztráty hodností aj. Své uplatnění v rámci 
podmíněných trestů odnětí svobody nalézá institut probace, tedy odborný dohled a 
individuální vedení odsouzeného. Zajímavým řešením posledních let jsou prostředky 
restorativní justice, která znovuzavádí instituty jako lítost, omluva a kompenzace oběti nebo 
mimosoudní způsob řešení sporu mezi pachatelem a obětí v podobě mediace. Nezbytností 
všem forem restorativní justice je aktivní přístup pachatele a souhlas zúčastněných stran. 
Pachatel se má vlastně poučit konfrontací s následky svého činu. Problematika vysoce 
nebezpečného deviantního jednání je i nadále v některých státech světa řešena trestem smrti. 
V celé Evropě je trest smrti zrušen (v ČR po roce 1990 zákonem č. 175/1990 Sb.). 

Pod vlivem jedenáctého světového kongresu o prevenci kriminality a zacházení 
s vězni v  Bangkoku r. 2005 byla urychleně dokončena nová verze Evropských vězeňských 
pravidel, která akcentovala nezbytnost vytváření dostatečně bezpečných systémů ostrahy 
zvláště nebezpečných příslušníků mezinárodního organizovaného zločinu a mezinárodních 
teroristických skupin. Poslední verzi schválil Výbor ministrů členských států Rady Evropy 
dne 11. ledna 2006. Změny se týkají nejen technických systémů, ale i organizování takových 
forem zacházení, které umožňují mnohem účinnější kontrolu vězněných nebezpečných 
pachatelů.97 

2.8.3. Československé vězeňství jako nástroj totalitní moci (1948–1989) 
Poválečná restrukturalizace ve státní správě od května 1945 rychle směřovala 

k prvorepublikovým praktikám, avšak tento trend byl na 40 let zastaven v únoru 1948. 
Veškerý život v ČSR začal ovlivňovat komunistický totalitní režim.  

V roce 1999 byla vydána základní periodizace dějin českého vězeňství v letech 1945–
1981 s rozsáhlými citacemi dobových materiálů, předpisů, statistických údajů i formulářů 
s podrobným kritickým komentářem (Bajcura, 1. c.d., 1999). Z této studie připomeneme 
v následujících řádcích jen nejdůležitější fakta potřebná pro pochopení tehdejšího vývoje 
českého vězeňství. 

                                                 
97 Evropská vězeňská pravidla. Doporučení Rady Evropy č. R (2006) 2. Příloha časopisu České vězeňství č. 
1/2006. Praha: VS ČR, 2006. ISSN 1213-9297. 
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2.8.3.1. První období totalitního vězeňství v Československu (1948–1953) 
Do českého vězeňského systému se opětovně vrací prvky represe a cílené odplaty 

jakou součásti tzv. třídního boje vládnoucího proletariátu v čele KSČ proti nepřátelům 
komunistické myšlenky. V pozici exkludovaných se tak ocitli stejně tak pachatelé 
kriminálních činů jako osoby, které před rokem 1948 měly nějaký majetek. Principy výchovy, 
vzdělávání, individuality a komplexní práci s vězni nahradily nehumánní způsoby, militantní 
uspořádání, tvrdý režim, dril a izolace. Došlo tak k  výraznému posunu zpět. 

Trestní právo bylo zneužíváno k prosazování domnělých státních zájmů, vyhraněným 
způsobem se vyvinul postoj státu k politickým vězňům a široké pole působnosti v našem 
systému obsadili sovětští poradci. Vězněné osoby představovaly pro stát zdroj levné pracovní 
síly. Od počátku 50. let začala vznikat nová vězeňská zařízení (pracovní útvary, TNP, NPT) a 
některé věznice, které tvořily kvalitní prvorepublikový systém98, byly naopak rušeny (Příloha 
č. 5). Z analýzy organizačních změn po roce 1948 je zřejmá snaha podle sovětského vzoru 
převést celé vězeňství z resortu justice do resortu ministerstva vnitra (stalo se 9. 11. 1953) a 
posílit tím presumpci viny (odobně jako to dělala inkvizice), zřízení MNB tedy bylo jen 
přechodným taktickým manévrem (Příloha č. 8). Výrazněji začal být využíván trest smrti. 
V období let 1946–1964 bylo vykonáno 1011 poprav oběšením, z toho 240 mělo politický 
podtext. Symbolem odporu a zmanipulovaných politických procesů se stali JUDr. Milada 
Horáková a generál Heliodor Píka. 

Po celou dobu totalitního období docházelo v přístupu jednotlivých odpovědných osob 
k nezákonnostem a v přístupu orgánů státní moci k cílenému třídně diferencovanému 
omezování práv uvězněných osob. Ve čtyřstupňové vnitřní diferenciaci byli političtí 
odsouzení v tzv. I. výhodnostní skupině, kam patřili spolu s nenapravitelnými zločinci a 
odsouzenými, kteří odmítali pracovat a dodržovat kázeň (Příloha č. 4). 

Za nejkrutější však můžeme považovat především první období, tedy léta 1948–1953. 
Hovoříme-li o pozdějším období, především po roce 1960, kdy byla většina politických vězňů 
amnestována (Příloha č. 6), měli bychom již v zájmu pravdy velmi opatrně volit slova a 
diferencovat.  

V navržené periodizaci hraje významnou roli rok úmrtí Stalina. Po smrti 
komunistického vůdce (5. 3. 1953) následovala 7. 3. obrovská amnestie v SSSR, která by při 
zkoumání dějin vězeňství žádného z bývalých totalitních států neměla být přehlédnuta (přes 2 
miliony amnestovaných). Do svých domovů se v SSSR vracely jen vyhladovělé stíny lidí, 
které jejich rodiny již dávno oplakaly. Taková zkušenost byla základem reformních a 
kritických hnutí v samotném SSSR i v jeho východoevropských satelitech, jaké např. r. 1968 
vyvrcholily vývojem v Československu. V květnu 1953 bylo v ČSR propuštěno 15 379 
odsouzených a v oblasti Jáchymova zůstalo pracovat jen 1000 odsouzených. Další 
individuální amnestie pokračovaly a do roku 1955 bylo propuštěno 1816 vězňů včetně 
některých politických. Při amnestii roku 1955 bylo propuštěno 7 227 osob. Amnestie změnily 
nejen počet, ale i skladbu vězňů, a to ve prospěch kriminálních vězňů. V roce 1955 byl počet 
politických odsouzených poprvé nižší než počet odsouzených mladistvých (ale ještě 
přesahoval celkem 5000 osob) v následujících letech dále klesal až do amnestie r. 1960 a 
navýšení v polovině 60. let již je způsobeno vyšším počtem odsouzených pro pokusy 
nedovoleného překročení hranic, které byly také souzeny podle I. hlavy trestního zákona 
(Příloha č. 7). 

Změny po roce 1953 se odrazily také v zacházení s vězni. Tvůrci nových právních 
předpisů překvapivě promyšleně již od roku 1948 formulovali texty s ohledem na kontext 
norem předchozích i vyplývajících z mezinárodních konvencí, ať už je Československo 

                                                 
98 Původně to bylo přes 300 věznic trojího typu při různých soudech podle subsidiárního principu rozmístěných 
po celé ČSR. 
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ratifikovalo, nebo se dokonce k tomu teprve chystalo. Čteme-li právní předpisy, můžeme 
nabýt pocitu, že do značné míry respektují lidská práva, a že tedy také v praxi byla tato práva 
respektována. Skutečnost však byla jiná, jak nám dokladují pamětníci, především bývalí 
političtí vězni. 

Není tedy správné veškerou odpovědnost klást na špatné zákony. Stále otevřenou 
otázkou zůstává osobní odpovědnost těch pracovníků vězeňství, kteří v 50. letech zneužívali 
svého postavení ke krutému zacházení s vězni - to jim však předpisy vydávané po celou dobu 
totalitního státu zakazovaly. Ve vztahu k vězni nebo vůbec ke všem svěřeným osobám do 
péče zákonem ustanovených orgánů je tedy nejdůležitější vztah k člověku, filosofická 
definice člověka. Dobově modifikovaná sociální antropologie podmiňuje také charakter 
vězeňství, můžeme ji spatřovat i jako jednu z příčin nezákonností let padesátých. Odnětím 
občanských (i lidských) práv nepřestali být vězňové lidskými bytostmi, ale systém, který jim 
základní lidská práva odnímal, lze jistě označit za nelidský. 

Jednotlivé nezákonnosti jistě pokračovaly, ale rokem 1954 začíná ve vězeňství trend, v 
jehož důsledku došlo k řadě změn (včetně zacházení s vězni) a strukturoval se postupně menší 
počet věznic, z nichž většina se stala také součástí současné struktury vězeňských objektů. 

 

2.8.3.2. Počátky výchovného zacházení s vězni v ČSR (1954–1964) 
1956 Od úseku ostrahy se oddělil úsek výchovy. V nápravných zařízeních začali 

pracovat referenti výchovy, někteří později zastávali funkci vychovatele. 
1957 Příprava vydání Trestního řádu a Trestního zákona (z. č. 140 a 141/1961 Sb.).  

Na Správě nápravných zařízení MV vzniklo několik komisí a studijní skupina 
složená kromě pracovníků SNZ MV ze zástupců: ministerstva spravedlnosti, 
generální prokuratury, právnické fakulty UK. 

1960 Do nápravně pracovních táborů (NPÚ) nastoupili první vysokoškolsky vzdělaní 
pedagogové a psychologové (do roku 1965 jich bylo již 46). 

 
Podle „Směrnice pro provádění nápravně výchovné činnosti mezi odsouzenými v 

nápravných zařízeních ministerstva vnitra”, která platila od 1. dubna 1961 až do vydání RNS 
č. 5/1966, měli významnou roli v NPÚ pracovníci výchovy, přímo řízení náčelníkem NPÚ. 
Pracovníci výchovy měli „osobní odpovědnost za určený kolektiv mladistvých a důsledné 
uplatňování individuálního přístupu k mladistvým na základě jejich podrobné znalosti.” 

Při NVČ byla využívána samospráva a metoda výchovy kolektivem. Podle čl.: 84 byly 
definovány výchovné cíle: „Cílem této výchovy je vést mladistvé k vědomí nutnosti podřídit 
osobní zájmy zájmům celku, naučit se samostatně spravovat a řídit svůj život ve vymezených a 
rozkazem náčelníka NPÚ určených otázkách a přimět je k aktivní účasti na své převýchově.”   

Na tomto místě je třeba se zmínit o tzv. kolektivní výchově na principu „výchova v 
kolektivu, kolektivem a ke kolektivismu”, jejímž hlavním hlasatelem byl sovětský pedagog A. 
S. Makarenko (1888–1939). Výchovná práce ve vězeňství v Čechách a na Slovensku se od 
50. let hrdě hlásila právě k odkazu Makarenkova učení. Proto byly vězeňské objekty 
budovány s velkými světnicemi, kde neexistovalo soukromí, ani nebyly podmínky pro 
individuální práci. Takové pojetí zacházení s vězni mnohdy nemělo nic společného s praxí v 
Makarenkových ústavech pro mladistvé bezprizorné a delikventy. On byl osobností, která 
byla schopna vychovat z kriminálně narušené mládeže slušné lidi, kteří později vlastní pílí 
získali dokonce vysokoškolské vzdělání. Aplikace jeho metodických pouček v našem 
vězeňství však byla založena na formalismu, Makarenko se stal heslem, za nímž se mnohdy 
daly ukrýt formy zacházení, které neměly nic společného ani se zdravým rozumem, natož s 
jakoukoli pedagogikou. Již počátkem 50. let bylo samostatné (solitery confinement) 
ubytování vězňů na celách zrušeno a samovazba se sníženou dávkou stravy se stala jen 
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kázeňským trestem, který měl mít odstrašující účinek sám od sebe. V samovazbách však 
nejčastěji docházelo k nezákonnostem a týrání vězňů. Formální kolektivismus ve vězeňské 
pedagogice a zejména výstavba nových ubytoven s kolektivním ubytováním ovlivnily vývoj 
vězeňství nejen po celé období od roku 1948 do roku 1989, ale kupodivu i architektonický 
styl vězeňských budov, vznikajících v České republice ještě dlouho po roce 1990. 

2.8.3.3. Rozvoj odbornosti v československém vězeňství (1965–1980) 
1964 Mezi poradci náčelníka správy nápravných zařízení MV byli odborníci 

různého zaměření, především právníci a psychologové:  
např. prof. JUDr. Vladimír Solnař, DrSc., doc. JUDr. Ota Novotný, CSc., 
JUDr. Jan Tolar, CSc., PhDr. Zdeněk Helus, CSc. a další. Byl připravován 
nový zákon o výkonu trestu odnětí svobody, který byl schválen 17.6. 1965. 

1965 Podle nového zákona č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, byli 
odsouzení dle spáchaného skutku a stupně narušení osobnosti rozčleněni do 
tří nápravných skupin, přičemž byla prohloubena také jejich vnitřní 
diferenciace. Začal být praktikován princip individuality, na základě 
kterého byli odsouzení komplexně vyšetřeni a následně jim byly stanoveny 
reedukační programy. 
Pro zvýšení odbornosti práce ve vězeňství vycházely Bulletiny SNV.  
V lednu 1965 ve vědecké radě náčelníka SNZ MV vznikl návrh na založení 
Výzkumného ústavu penologického. 

V následujících řádcích uvádíme základní body z obsahu zákona č. 59/1965 Sb., který 
platil ve znění novel až do r. 1999: 

a) Zákon se týkal nejen právního postavení odsouzených, ale i vězeňského personálu. 
Tímto zákonem se (ještě v rámci ministerstva vnitra) vyčlenil nový ozbrojený sbor - Sbor 
nápravné výchovy. Zákon stanovil úlohu příslušníků SNV při zabezpečování výkonu trestu, 
která zahrnovala nápravně výchovnou činnost s vězni i ostrahu vězeňských objektů, včetně 
pravidel pro použití zbraně apod. 

b) Zákonem byla garantována minimální práva odsouzených v úrovni odpovídající 
doporučením Standardních minimálních pravidel pro zacházení s vězni OSN z roku 1957. 
Odsouzení měli zákonem zaručeny lidské podmínky týkající se ubytování, stravování, 
vystrojování, zdravotní péče, zacházení, vzdělávání, kulturní a sociální péče včetně kontaktů s 
příbuznými. Jedinou výjimkou proti doporučením OSN, jež vyplývala z čl. 24 Ústavy ČSSR, 
bylo ignorování práva na poskytování duchovní péče, protože veškeré výchovné zacházení ve 
státních zařízeních, čili také ve vězeňských zařízeních, muselo vycházet z tzv. vědeckého 
světového názoru. 

c) Zákonem byla stanovena také pravidla prostupné vnější a vnitřní diferenciace 
odsouzených. Vnější diferenciaci tvořily tři nápravně výchovné skupiny (I. až III. NVS), do 
nichž byli odsouzení zařazováni (a přeřazováni) na základě rozhodnutí soudu. Vnitřní 
diferenciaci tvořily diferenciační skupiny stanovené náčelníkem NVÚ na základě místních 
podmínek v platném ústavním řádu. 
 

26. 7. 1966 Na základě usnesení ÚV KSČ a rozkazu ministra vnitra č. 36/1966 bylo 
rozhodnuto, že na správě nápravně výchovných ústavů a věznic MV 
vznikne účelové zařízení Sboru nápravné výchovy pro výzkum metod 
nápravně výchovné činnosti. 

1. 11. 1966 Nastoupil do SNV PhDr. Jiří Čepelák, CSc. v hodnosti majora a jeho 
úkolem byla příprava statutu Výzkumného ústavu penologického (VÚPen). 

1. 12. 1966 Mjr. PhDr. Jiří Čepelák, CSc. se stal náčelníkem VÚPen. 
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1. 4. 1967 VÚPen oficiálně vznikl vydáním Statutu Výzkumného ústavu 
penologického SNV, který vyšel jako rozkaz náčelníka správy SNV č. 
3/1967. VÚP měl postavení samostatného nápravně výchovného ústavu. 
Odsouzení, kteří byli do něho zařazováni, podléhali jinému režimu, než 
bylo běžné v ostatních NVÚ.  

    Přehled základních úkolů VÚPen: 
1) Etiopatogeneze delikventního jednání; 
2) Faktory determinující opakování trestné činnosti; 
3) Použití různých metod skupinové terapie a intenzívní individuální a skupinové 

psychoterapie u odsouzených ve výkonu trestu; 
4) Studium struktury a fungování skupin odsouzených; 
5) Psychologicko-psychiatrický výzkum alkoholiků odsouzených k nepodmíněnému 

trestu odnětí svobody; 
6) Protialkoholní léčba ve výkonu trestu; 
7) Užití psychofarmak při psychopatických dekompenzacích; 
8) Vězeňské psychické abnormální reakce. 

 
1968  Pro účely VÚPen byl stavebně upraven objekt v areálu pankrácké věznice. 

V Bulletinu SNV č. 1/1968 vyšly první texty vzniklé ve VÚPen, mezi nimi 
také koncepční materiál zpracovaný J. Čepelákem: „Poslání Výzkumného 
ústavu penologického SNV“.  

Pracovníci VÚPen začali pracovat s odsouzenými v experimentálním 
režimu a zároveň vyjížděli do ostatních NVÚ, kde prováděli výzkumy a 
sbírali potřebná statistická data. 

1. 1. 1969 Vězeňství převedeno z podřízenosti ministerstvu vnitra do resortů 
ministerstev spravedlnosti dvou nově vzniklých federativních republik ČSR 
a SSR.  

1975  Vznik Bulletinu VÚPen SNV ČSR  

1977 V časopisu Zpravodaj SNV vyšel článek J. Čepeláka „Deset let 
Výzkumného ústavu penologického“. 

V roce 1977 recidiva odsouzených dosahovala v NVÚ průměrně 85 %, 
zatímco ve VÚPen pouze 35 %.  

1978 Vydán nový statut VÚPen.  

31. 12. 1980  VÚPen zrušen.  

 

2.8.3.4. Úpadek odbornosti v závěrečném období normalizace (1981–1989) 
Pedagogické a psychologické snahy specialistů byly vytlačeny byrokracií a 

vojenskými metodami. Práce s vězni se soustředila hlavně na vydávání rozkazů a vynucování 
si jejich plnění. Smazány byly rozdíly mezi pachateli kriminálních činů a politickými vězni, 
např. signatáři Charty 77. 
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2.8.4. Reforma vězeňství (1990–1999) 
Po 17. listopadu 1989 vypukly ve věznicích nepokoje, s vězni vyjednávali komise 

tvořené poslanci a zástupci veřejnosti. V lednu 1990 byl novelou z trestního zákona odstraněn 
trest smrti a nejvyšším udělovaným trestem (ultima ratio) stal trest odnětí svobody na 
doživotí. Prezident republiky vyhlásil amnestii a věznice v průběhu následujících tří měsíců 
začaly denně opouštět stovky vězňů. Celkem bylo v České republice propuštěno 23 000 osob. 
Reakce zbylých 5000 odsouzených a 1 tisíce obviněných se proměnila v sérii nepokojů a 
hromadných hladovek. Po relativním zklidnění situace začaly v květnu 1990 prověrky všech 
příslušníků vězeňství, řady Sboru nápravné výchovy opustilo do konce roku přibližně 1 500 
osob, kteří nebyli prověřeni, nebo odmítli podepsat novou služební přísahu. Vnitřní a vnější 
bezpečnost ve věznicích byla do konce roku 1991 obnovena.  

Odstranění totalitního režimu umožnilo přistoupit k závažným změnám v zacházení 
s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody i ve vazbě tak, aby byla plně respektována 
občanská práva a důstojnost vězňů zaručená ústavními zákony, Listinou základních lidských 
práv a dalšími platnými zákony a předpisy. Odborníci ve vězeňství porovnávali platnou 
legislativu se Standardními minimálními pravidly OSN a Evropskými vězeňskými pravidly a 
Radě Evropy byla r. 1991 předložena k vyjádření Koncepce rozvoje vězeňství v ČR, která 
byla s posudkem Radou Evropy pověřeného rakouského experta dvorního rady prof. Helmuta 
Gonsy r. 1992 publikována a byla započata její realizace. Jedním z prvních kroků při 
transformaci českého vězeňství byla novelizace zákona č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí 
svobody, která přinesla zavedení vnější diferenciace do čtyř typů věznic (dohled, dozor, 
ostraha a zvýšená ostraha. Výkon vazby, který se do té doby řídil pouze interními vyhláškami 
ministerstva spravedlnosti byl poprvé legislativně upraven zákonem, a to zákonem č. 
293/1993 Sb., o výkonu vazby. Zacházení s obviněnými bylo založeno na principu presumpce 
neviny a zákon stanovil, že práva obviněného je nutné omezit pouze v takové míře, která je 
potřebná k zajištění účelu výkonu vazby a k zachování vnitřního pořádku. 1. 1. 1993 zanikl 
Sbor nápravné výchovy a jeho úkoly převzala Vězeňská služba České republiky, jejíž 
pravomoci a povinnosti byly stanoveny zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a 
justiční stráži ČR.  

Vězeňská služba ČR splnila všechny předpoklady pro to, aby se stala speciální 
sociální službou, která uspokojuje potřebu bezpečnosti občanů a obecně potřebu 
spravedlnosti. Jejím hlavním posláním je, aby odsouzení odcházeli z věznic s přesvědčením, 
že páchání trestné činnosti se nevyplácí a že je nutno zákony ctít a respektovat. K tomuto 
náročnému cíli však nestačí pouhá izolace a střežení vězňů, ale především odborná a 
kvalifikovaná práce při zacházení s odsouzenými. 

Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, definoval v § 2, odst. 1, 
hlavní zásady výkonu trestu odnětí svobody takto: 

„Trest může být vykonán jen takovým způsobem, který respektuje důstojnost osobnosti 
odsouzeného a omezuje škodlivé účinky zbavení svobody; tím však nesmí být ohrožena 
potřeba ochrany společnosti.“  

Trest ve vězení má tedy nadále spočívat pouze v odnětí svobody samotném, bez 
dalších přitěžujících okolností. Na dodržování uvedených zásad ve věznicích dohlíží formou 
pravidelných i namátkových prohlídek státní zástupce, Evropský výbor pro zabránění mučení 
a nelidskému či ponižujícímu zacházení (CPT), ale i další státní i mezinárodní instituce.  

Výkonem trestu odnětí svobody se sleduje jednak ochrana společnosti před pachateli 
trestných činů a zabránění odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti, ale též změna 
chování a výchova odsouzeného k tomu, aby vedl řádný život, a tím i výchovné působení na 
ostatní členy společnosti.  
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Uvěznění je v důsledku odnětí svobody trestem samo o sobě, 
 a režim pro odsouzené vězně tudíž nemá ještě zhoršovat utrpení,  

které je dáno samotnou podstatou vězení. 
Evropská vězeňská pravidla. 

3. Zacházení s vězni v ČR 

Statistika vězněných osob v letech 1983–2007 
Počet Obvinění Odsouzení Celkem 
1983 4 514 25 070 29 584 
1984 4 324 25 506 29 830 
1985 4 461 23 419 27 880 
1986 3 807 25 112 28 919 
1987 3 168 25 243 28 411 
1988 2 860 20 755 23 615 
1989 2 537 19 828 22 365 
1990 4 172 4 059 8 231 
1991 5 373 7 357 12 730 
1992 5 965 8 002 13 967 
1993 7 810 8 757 16 567 
1994 8 282 9 925 18 753 
1995 8 000 11 508 19 508 
1996 7 887 12 973 20 860 
1997 7 962 14 043 22 005 
1998 7 125 14 942 22 067 
1999 6 934 16 126 23 060 
2000 5 967 15 571 21 538 
2001 4 583 14 737 19 320 
2002 3 384 12 829 16 213 
2003 3 409 13 868 17 277 
2004 3 269 15 074 18 343 
2005 2 860 16 077 18 937 
2006 2 378 16 196 18 574 
2007 2 408 16 826 19 234 
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3.1. Výkon vazby podle platných předpisů 

„Vazba je institutem  trestního řízení, je to procesní úkon, kterým se zajišťuje osoba 
obviněného pro účely trestního řízení a výkon trestu. Atributem institutu vazby je dočasná 
ztráta osobní svobody obviněného.“ (Jelínek, 2005, s. 417) 

Nařízení výkonu vazby vyplývá z důvodné obavy, že obviněný uprchne nebo se bude 
skrývat, aby se vyhnul trestnímu stíhání či trestu, dále, že bude v průběhu trestního řízení 
působit na nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařit průběh trestního 
stíhání, nebo že  bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán či dokoná trestný čin, o 
který se pokusil.  

Při zabezpečování výkonu vazby je úkolem vězeňské služby, aby obviněný byl po 
zákonem stanovenou dobu zajištěn na vymezeném místě (v prostoru věznice) a bylo 
zamezeno jeho kontaktu se spoluobviněnými, eventuálně svědky. Obviněný se umisťuje do 
vazební věznice tak, aby byl k dispozici orgánům činných v trestním řízení. Při 
zabezpečování výkonu vazby převládá jednoznačně složka ostrahy před ostatními. 

Zacházení s obviněným je zajišťováno tak, aby byla dodržena zásada presumce 
neviny. S každým obviněným zadržovaným ve výkonu vazby pro podezření ze spáchání 
trestného činu je zacházeno tak, jako by byl považován za nevinného, a to až do nabytí 
platnosti pravomocného soudního rozsudku.  

3.1.1.  Výkon vazby a specifika její realizace 
Provádění výkonu vazby upraveno zákonem č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby a 

vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, v platném znění. 
Specifické organizační, stavebně-ubytovací a jiné odlišnosti realizace výkonu vazby 

v konkrétní vazební věznici upravuje Vnitřní řád výkonu vazby, jehož obsah musí být 
v souladu s normami vyšší právní moci. 

3.1.2. Vnitřní řád pro výkon vazby ve vazební věznici  

3.1.2.1. Umísťování obviněných 
Umísťování obviněných se provádí zejména podle ustanovení zákona a dalších kritérií. 

Obviněný, který se chová agresivně nebo soustavně porušuje stanovené povinnosti, se umístí 
ve zvláštní cele oddělené od ostatních. Obviněný, který o to požádá, se umístí do cely určené  
výlučně buď pro kuřáky nebo pro nekuřáky. 

3.1.2.2. Stravování 
Obviněnému se poskytuje strava za podmínek a v nutričních hodnotách, které 

odpovídají udržení zdraví a přihlížejí k jeho zdravotnímu stavu a věku, přitom se přihlíží 
k požadavkům kulturních a náboženských tradic obviněného. 

3.1.2.3. Vystrojování obviněných 
Obviněný má právo používat ve výkonu vazby vlastní oděv, prádlo a obuv za 

předpokladu, že splňují podmínky hygienické a estetické nezávadnosti a má zajištěno jejich 
praní v ústavní prádelně, nebo jejich výměnu nejméně jednou týdně na vlastní náklady. 

3.1.2.4. Korespondence 
Obviněný může přijímat a na svůj náklad odesílat písemná sdělení bez omezení, 

korespondence podléhá kontrole zaměstnanců Vězeňské služby ČR. Kontrola obsahuje i 
seznámení se s obsahem písemností. U obviněných podle § 67b trestního řádu je 
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korespondence předávána ke kontrole policejnímu orgánu, který provádí v daném případě 
vyšetřování. 

3.1.2.5. Návštěvy 
Obviněný má právo na přijetí návštěvy v počtu nejvýše 4 osob 1x za 2 týdny v trvání 

90 minut. Termín a čas konání stanoví vazební věznice. U obviněných podle § 67b trestního 
řádu jsou návštěvy prováděny za přítomnosti policejního orgánu, který provádí v daném 
případě vyšetřování. 

3.1.3. Práva obviněného 
Mezi práva obviněných patří např. umožnění telefonických rozhovorů z telefonního 

automatu za podmínek stanovených Vnitřním řádem vazební věznice, právo na poskytování 
duchovní péče, nákup potravin a věcí osobní potřeby, přijímání balíčků a peněz, realizace 
vycházek. K uspokojování kulturních a dalších potřeb obviněných slouží nabídka aktivit 
určených pro individuální výběr v rámci programu zacházení s konkrétním obviněným. 

3.1.4. Programy zacházení u obviněných 
Hlavním cílem realizovaných programů je nabídka pozitivních aktivit k pozitivnímu 

ovlivnění psychického a zdravotního stavu člověk ve specifických podmínkách výkonu vazby 
za podmínky respektování presumpce neviny. 

Z hlediska pedagogického a psychohygienického je cílem těchto aktivit: 
- omezit negativní účinky izolace obviněných od společnosti; 
- částečně naplnit volný čas smysluplnou činností; 
- zkrátit čas, který obviněný tráví v cele. 

 
Rozdíl v zacházení ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody: 

Nabídka programů pro obviněné pro odsouzené 
Diagnostika účastníků bez předchozí diagnostiky na základě komplexní 

diagnostiky 
Výchovné nároky bez ambice působit ve smyslu 

konkrétní osobnostní změny 
 

cílevědomé a komplexní 
působení na osobnost 

Zaměření aktivity akcent na relexaci Akcent na reintegraci 

3.1.4.1. Preventivně výchovné programy 
Preventivně výchovné aktivity usilují o cílevědomé působení na obviněného v oblasti 

předcházení mimořádným událostem (agresivní projevy, šikana, suicidální pokusy, 
sebepoškození), ale v zájmu klidného průběhu výkonu vazby se zaměřují také na udržování 
čistoty a pořádku v cele i osobních věcech, dodržování zásad hygieny a úpravu zevnějšku, 
dodržování zásad společenského chování a jiné. 

Preventivně výchovné programy jsou založeny na komplexní a týmové práci všech 
zaměstnanců vězeňské služby, kteří přicházejí s obviněnými do denního styku, dále se pod 
tímto termínem rozumějí speciální aktivity individuální a skupinové, jejichž cílem je 
pedagogické a psychologické působení zabezpečované kompetentními zaměstnanci. 
Speciální aktivity zahrnují například: 

- psychoterapii; 
- arteterapii; 
- sociální poradenství; 
- právní poradenství; 
- psychorelaxační techniky; 
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- protidrogová poradna; 
- komunitní setkání. 

3.1.4.2. Vzdělávací programy 
Vzdělávací programy zahrnují individuální a skupinové vzdělávání organizované nebo 

kontrolované kompetentními zaměstnanci vězeňské služby, nebo organizované 
prostřednictvím MŠMT, např. formou korespondenčních kursů apod. 

Zákon č. 293/1993 Sb. o výkonu vazby ve své novele zákona č. 52/2004 Sb. upravuje 
vazebním věznicím povinnost, podle možností, nabídnout obviněným osobám účast na 
preventivně výchovných, vzdělávacích, zájmových a sportovních programech. Tato změna 
velmi významnou měrou ovlivnila práci s obviněnými osobami.  

Ve výkonu vazby není ze strany vězeňské služby poskytováno vzdělávání v rámci 
ŠVS. Tato praxe souvisí s tím, že výkon vazby je pouze zajišťovací institut pro řádný průběh 
trestního řízení a měl by trvat co nejkratší možnou dobu. Vzdělávání obviněných však ve 
vazebních věznicích probíhá a vede i k získání dokladu o absolvovaném vzdělání. Jedná se 
v první řadě o plnění zákonné povinnosti ukončit povinnou školní docházku (u mladistvých 
vězňů), dále o různé krátkodobé kurzy, z nichž jsou některé ukončeny dokladem o 
absolvování.  

Ve vazebních věznicích jsou obviněným nabízeny především tyto vzdělávací 
programy: 

- kompletní výuka učiva základní a zvláštní školy, k dokončení povinné školní 
docházky; 

- výuka českého jazyka 
- cizojazyčné kroužky 
- práce na PC 
- kurz vaření 
- sociální minimum; 
- přednášky koordinátorů sociální péče a pracovníků různých organizací; samostudium 

v rámci cely; 
- sledování televize a poslech radiopřijímačů. 

3.1.4.3. Zájmové programy 
Nejrůznější formy individuální a skupinové zájmové činnosti organizované a vedené 

kompetentními zaměstnanci. Nabídka zahrnuje např.: 
- společenské hry; 
- četba tisku a knih; 
- akvaristický kroužek; 
- hudební kroužek 
- výtvarný kroužek 
- čtenářský kroužek 
- sledování TV a videa 

3.1.4.4. Sportovní programy 
Individuální a skupinové sportovní aktivity vedené kompetentními zaměstnanci 

zahrnují například: účast na sportovních utkáních v míčových hrách, stolním tenise, házení 
šipek, kondiční cvičení v posilovně apod.  

3.1.4.5. Program snižování tenze  
Výkon vazby představuje pro obviněného značnou psychickou zátěž způsobenou 

situací vyšetřování, sociální izolací a senzorickou deprivací (uzamčená místnost, holé zdi, 
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mříže na oknech aj.). V takovém prostředí a podmínkách se u některých obviněných ve 
zvýšené míře vyskytují tendence k sebepoškozování, hladovkám nebo agresivním projevům 
vůči ostatním vězněným osobám i personálu vazební věznice. 

Jako prevence psychických potíží obviněných a předcházení mimořádným událostem 
se ve výkonu vazby provádí např.: skupinové terapie, besedy, pohovory, poslech relaxační 
hudby, nácvik relaxace, protidrogová poradna, individuální terapie. 

3.1.4.6. Spolupracující subjekty 
Na realizaci programů se podílejí např.: 

- státní organizace (Probační a mediační služba, sociální kurátoři); 
- nestátní neziskové organizace; 
- církve a náboženské společnosti; 

3.1.4.7. Problémy při zacházení s obviněnými ve výkonu vazby 
- nedostatečné prostorové podmínky; 
- nedostatek finančních prostředků; 
- vysoká fluktuace obviněných; 
- nedostatečný počet odborného personálu; 
- riziko střetu se zásadami o vnitřní bezpečnosti. 

 
 

3.2.  Výkon trestu odnětí svobody v ČR 

3.2.1. Obecné zaměření a současné problémy při zacházení s odsouzenými 
Praktické zacházení s odsouzenými v ČR závisí nejen na platných zákonech a 

normách, ale i na dosaženém rozvoji v oblasti penologie a penitenciárních věd. 
V následujících řádcích jsou formulována základní teoretická i legislativní východisky, o něž 
se současná praxe ve věznicích opírá. 

3.2.1.1. Účel výkonu trestu odnětí svobody 
„Ú čelem trestu ve smyslu trestního zákona je chránit společnost před pachateli 

trestných činů, zabránit odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti a vychovat jej k tomu, 
aby vedl řádný život a tím působit výchovně i na ostatní členy společnosti“.99 

Účel trestu odnětí svobody je jasný - má zajistit ochranu společnosti před pachateli 
trestných činů, včetně ochrany práv a svobod všem občanům. V tomto smyslu slouží účel 
trestu odnětí svobody jako nástroj ochrany společnosti před kriminalitou a trestnými činy. 
Druhá část uvedeného odstavce zákona již směřuje k výchově a nápravě pachatele trestné 
činnosti.  

Ve společnosti se projevuje názor, že dosažení změny v chování a přístupu k životu 
některých provinilců je prakticky nemožné, a proto většinou postačuje pouhá jejich 
izolace, tzv. prostá detence. Ačkoli tento názor může mít své opodstatnění, vycházející 
mnohdy také ze zkušeností, je přesto nezbytné vynaložit potřebné úsilí, které by mohlo 
některé jednotlivce ke změně chování přimět. Změna chování pachatelů trestných činů je 
předmětem odborného zájmu vědního oboru penologie. 

„Penologie – je vědní obor, který lze nejobecněji charakterizovat jako vědu o trestech 
a trestání nebo také jako vědu o výkonu trestu a jeho účincích. Předmětem jejího zkoumání 
                                                 
99 Trestní zákon (zák. č. 140/1961 Sb.) v § 23, odst. 1 a Trestní řád (zák. č. 141/1961 Sb.) ve znění pozdějších 
předpisů. 
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jsou metody zacházení s pachatelem trestných činů (tedy tresty a způsob jejich výkonu), které 
co možná nejúčelnějším způsobem dosáhnou korektivní změny chování pachatele, tak aby se 
mohl integrovat do společnosti jako řádný občan. Penologie zkoumá efektivnost všech druhů 
trestů, které jsou uvedeny v trestním zákoně. Ale zvláštní pozornost věnuje trestu odnětí 
svobody pro specifické právní vztahy, zákonitosti a působení na pachatele, které nastávají při 
jeho vykonávání“. (Černíková, Makariusová, 1996, s. 5) 

3.2.1.2. Funkce trestu a jejich uplatňování ve smyslu zákonů ČR 
Regulativní funkce 
Tzv. regulativní funkce je v pojetí moderní penologie preferovanou funkcí výkonu 

trestu odnětí svobody. Charakter regulativní funkce spočívá v tom, že trest by měl stále plnit 
funkci ochranou, kdy společnost tímto způsobem chrání sama sebe před pachateli trestných 
činů a současně je vede také k tomu, aby změnili své jednání a postoje pomocí sociálního 
učení a výchovy. 

Regulativní funkci trestu lze (Hála, 2005, s.43–44) rozdělit na tři důležité oblasti: 
1/ Izolace 

- ta spočívá v uvěznění pachatele trestné činnosti, která zabraňuje realizovat další 
trestnou činnost. 

2/ Odstrašování 
- smyslem odstrašování je zejména zapůsobit na pachatele trestných činů tak, aby 

zvážili následky své trestné činnosti ještě dříve, než k němu přistoupí. Za spáchaný 
zločin následuje trest. 

3/ Změna chování provinilce 
- při uložení trestu odnětí svobody nepodmíněně, jsou pro odsouzené vytvořeny takové 

podmínky a prostředky, kterými lze dosáhnout  možné nápravy, resocializace a změny 
v chování. 
V celkovém souhrnu všech oblastí tvořících regulativní funkci trestu je výchovné 

působení na odsouzené během výkonu trestu odnětí svobody považováno za hlavní náplň a cíl 
trestu. 

Regulativní funkce trestu je pro splnění významu a účelu trestu alternativou funkce 
vyrovnávací, která je v praxi realizovatelná jen v některých případech a za vhodných 
okolností.  

Vyrovnávací funkce 
- sleduje především následující dvě hlediska: 

1/ vyrovnání oběti s trestným činem 
- jde zejména o kompenzaci v podobě omluvy a dohody o náhradě vzniklé škody mezi 

pachatelem a poškozeným. 
2/ možnost uložení trestu odnětí svobody 

- tato možnost je pojímána jako pohrůžka (podmíněný trest) nebo jako újma legálně 
působená pachateli trestného činu.  

3.2.1.3.  Výchovné cíle výkonu trestu odnětí svobody 
Výchovné působení je považováno za hlavní náplň a cíl výkonu trestu odnětí svobody. 

Výchovné působení je orientováno na pachatele trestné činnosti, na jeho možnou edukaci a 
přípravu na budoucí reintegraci, která směřuje v konečném cíli ke změně jeho chování a 
ke společensky uznávanému přístupu k životu. 
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3.2.1.4. Socializace, deviantní socializace a typy sociálního chování 
„Socializace je procesem, který propojuje každého jedince se společností. Jedinec se 

stává z „biologického tvora“ člověkem – kulturní a sociální bytostí, která jedná v rámci jisté 
tolerance podle uznávaných pravidel, směřuje své chování k společensky přijatým hodnotám a 
plní individuálně modifikovaná očekávání, role“. (Havlík - Koťa, 2002, s. 44) 

Od narození až do smrti provází lidskou bytost v jejích jednotlivých životních etapách, 
působení přírodních, kulturních a sociálních podmínek. Ona naopak zase působí na ně. Ve 
vzájemné interakci s okolím se formuje a rozvíjí reálné lidské chování. (Havlík - Koťa, 2002, 
s. 43) 

Společnost socializuje jedince dvěma způsoby, které nesou označení formální a 
neformální. Na formální socializaci se podílí především škola, vzdělávací a výchovné 
instituce, přičemž státní a nestátní instituce zaměřené cíleně k plnění jiných úkolů některými 
svými aktivitami přispívají k socializaci mládeže a k osvětové práci mezi dospělými např. 
community policing, pro tento typ je používán také pojem institucionální socializace.  

Neformální socializace se projevuje v rodině, zaměstnání, v různých partách, klubech, 
neformálních skupinách přátel apod. Nejvýznamnější roli v socializačním procesu má rodina 
jako tzv. primární sociální skupina. Již od dětství v ní člověk prožívá první sociální kontakty, 
lásku, sympatii, také první konflikty svých přání s požadavky rodičů a společnosti, které jsou 
spojené s nutností podřídit se. 

Všechny tyto formální i neformální vlivy utváří motivaci jedince k sociálnímu 
chování. 

Člověk se vzdělává, učí se respektovat společenské a sociální normy, učí se žít 
s druhými, prochází jednotlivými druhy sociálních  rolí a s nimi také přijímá jednotlivé 
společensky uznávané normy a hodnoty. Naproti tomu nezdařilá, či neúspěšná socializace 
může mít za následek vznik deviantní socializace, která často vede až k delikvenci a trestné 
činnosti odchylně socializovaných jedinců.  

Deviantní socializace je v odborné terminologii označována také jako porucha 
socializace. (Mařádek, 2005, s. 101–102) 

Vznik a vývoj konkrétního typu sociálního chování jedince determinují různorodé 
vlivy, například sociální prostředí, příroda, výchova v rodině a pochopitelně také individuální 
osobnostní rysy jedince. 

Typy sociálního chování (Černíková - Makariusová, 1996, s. 83) lze rozdělit 
následovně: 
1/ Prosociální chování 

- toto chování lze charakterizovat jako pozitivní sociální chování, kdy člověk je ochoten 
pomáhat i druhým. 

2/ Disociální chování 
- je to chování, které se vyznačuje nepřizpůsobivostí, jedinec nemá vypěstovaný pevný 

základ pro hodnoty a sociální vztahy. 
3/ Asociální chování 

- jedinec neuznává společenské hodnoty, přesto je však neničí. Izoluje se od společnosti 
v podobě záškoláctví, propadá alkoholismu, drogové závislosti apod. Z asociálního 
chování se často vyvine antisociální chování. 

4/ Antisociální chování 
- je chování zaměřené proti společnosti. Projevuje se uznáváním kriminálních norem a 

hodnot. 
Formy reakce společnosti na disociální, asociální a antisociální chování: 

Proces socializace je formováním jedince v průběhu celého jeho života. Není-li u 
jednotlivců proces socializace úspěšný (socializace deficitní, nebo deviantní), společnost 
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uplatňuje různé formy výchovného působení na nejvíce narušené jedince, kteří zásadně a 
hrubě porušují sociální a společenské normy. Mezi tyto formy patří také další (druhotná, 
sekundární, nebo korektivní) socializace, edukace a příprava na reintegraci vězněných osob. 

3.2.1.5. Edukace vězněných osob 
Ve starší literatuře byl ve smyslu současného pojmu „edukace vězněných osob“ 

používán pojem „resocializace“, od něhož se v současné době upouští. Pojem resocializace 
definoval např. J. Čepelák takto: 

„ Resocializaci ve vězeňské praxi chápeme jako korektivní nebo druhotnou socializaci 
jedinců, u nichž proces socializace v dřívějších vývojových etapách neproběhl úspěšně buď 
proto, že se v něm vyskytly různé jednotlivé nedostatky a nepříznivé podmínky (v tom případě 
mluvíme o socializaci deficitní) nebo proto, že byli „socializováni“ v antisociálním smyslu, tj. 
zapojení do systému hodnot a norem rozporných s morálními hodnotami a zákonnými 
normami (socializace deviantní) “. (Čepelák, 1982, s. 2) 

Novější literatura používá pouze obecný pojem „zacházení“ s vězni (treatment), který 
zahrnuje jak proces socializace, tak i edukaci vězněných osob. Hlavním smyslem zacházení je 
vytvoření výchovných podmínek a výchovně podnětného prostředí ve věznicích a vazebních 
věznicích. V pojmu zacházení je vyjádřen objektivní pohled na osobnost delikventa, jehož 
návrat do společnosti (nyní často nazývaný reintegrace) závisí do značné míry na jeho vlastní 
vnitřní motivaci ke změně. Bez vnitřní motivace pachatele je jakékoli výchovné úsilí marné. 
Úkolem Vězeňské služby ČR je citlivě reagovat a podpořit vlastní zájem obviněných a 
odsouzených na zapojení do nabízených programů zacházení.  

Jakékoli zacházení s vězni může být totožné s výchovným a socializačním procesem 
„pouze tehdy, když vychovávaný jedinec má šanci být v tomto procesu subjektem působení“. 
(Stankowski, 2003, s. 3) 

Resocializace byla dříve charakterizována jako proces, ve kterém dochází k opouštění 
od navyklých vzorů chování a získávání zcela nových vzorů. Očekávalo se, že bude možné 
podnítit tento proces k dosažení nejsložitějších nápravně výchovných cílů. V současné době je 
ve vězeňské praxi aplikován jako stěžejní edukační postup tzv. program zacházení. Výrazem 
dřívějších vysokých aspirací vězeňské výchovy (či dokonce „převýchovy“) bylo označování 
ucelených forem zacházení s vězni pojmy „reedukační programy“ nebo „resocializační 
programy“. (Mařádek, 2000, s. 49–50) S těmito pojmy se ještě setkáváme v zahraniční 
literatuře, např. polské a slovenské. 

K pojmu resocializace je nutné podotknout, že napravit odsouzeného, neboli jakkoli 
ho převychovat (reedukovat), není zrovna jednoduchá záležitost. Výchova dětí a mládeže, 
především v oblasti jejího mravního vývoje a při prevenci kriminality vyžaduje od 
společnosti, počínaje rodinou, školou až po další výchovné instituce, značné a soustředěné 
úsilí. Tím obtížnější je potom výchovné působení na dospělé osoby, mnohdy výrazně 
narušené, ve výkonu vazby a trestu odnětí svobody. Například u psychopatů můžeme 
očekávat, že léčba ani výchova nepovede vždy ke změně v jejich osobnosti. Ovšem i za těchto 
okolností, kdy v určitých případech lze předem předpokládat, že snaha bude marná, je nutné 
kolem takového jedince vytvořit podnětné výchovné podmínky a zpřístupnit mu nabídku 
aktivit, které by mohl využít k rozvoji své osobnosti v prosociálním smyslu. Ani v případech, 
které by laik označil za beznadějné, nesmí společenská instituce, jako je i vězení, rezignovat 
na své výchovné poslání a učinit nezbytné kroky pro navození trvalejší změny chování 
deviantně socializovaného, či antisociálně orientovaného člověka. Edukace se tedy týká všech 
vězněných osob a na míře jejího praktického uplatnění se zčásti podílí zájem vězněných osob 
o edukaci. 
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3.2.1.6. Prizonizace a formy její eliminace ve věznicích v ČR 
Ideálním prostředím pro vznik negativních jevů ve věznici je systém kolektivního 

ubytování odsouzených na světnicích s vyšším počtem lůžek. V České republice se kapacity 
světnic v mnoha případech blíží počtu 10 osob a někdy jej dokonce překračují. Vzhledem 
k naplněnosti českých věznic je sice uváděn průměrný počet společně ubytovaných 4–5 osob, 
ale i to je značně vzdálené ideálnímu stavu pro solitery confinement. Ve stejném měřítku ve 
výkonu vazby i ve výkonu trestu odnětí svobody se v ČR projevují problémy vyplývající 
z kolektivního ubytování, které jsou označovány pojmem „druhý život odsouzených“. Tzv. 
druhý život odsouzených tvoří aktivity, kterým se odsouzení věnují převážně v době, kdy 
nejsou pod přímým dozorem pracovníků vězeňské služby, zvláště ve večerních hodinách.  

Snahou vězeňské služby je rozkrýt a v co nejvyšší míře minimalizovat jednotlivé 
prvky nedovolené činnosti odsouzených důsledným uplatňováním programů zacházení, 
dodržováním vnitřní diferenciace u odsouzených a výchovným působením na vůdčí jedince v 
kolektivech odsouzených. Navzdory veškerému úsilí vězeňského personálu a dlouholetých 
zkušeností je prakticky nemožné proniknout do druhého života odsouzených, natož říci, že 
druhý život bude zlikvidován. Nedovolenému chování odsouzených nelze v plné míře 
zabránit, lze je však minimalizovat.  

Negativní jevy mezi odsouzenými: 
Kolektivní ubytování je předpokladem především pro následující jevy: 

- nekontrolovatelná šikana; 
- vydírání; 
- ponižování; 
- vzájemné násilí; 
- vzájemné okrádání; 
- manipulace vězňů prostřednictvím křivého svědectví; 
- zastrašování; 
- sexuální obtěžování, náhražkový sex, homosexualita a prostituce; 
- psychické týrání. 

Odsouzený v kolektivním typu ubytování má značně omezené možnosti účinné 
ochrany v případě, že se stane obětí výše uvedených negativních jevů.  

V kolektivech odsouzených se projevuje nedostatek vzájemné empatie. Odsouzení 
zřídka projevují soucit. Vztahy podobné kamarádství jsou vzácné nebo založené na účelovosti 
a falši. Nedůvěra mezi odsouzenými se zvyšuje v důsledku přeplněnosti věznic. 
V přeplněných věznicích vzniká atmosféra, z níž se rodí mimořádné události. K napětí 
přispívá prolínání kultur a hodnotových systémů vězněných cizinců, které oddělují od 
ostatních jazykové bariéry. Mezi odsouzenými jsou velmi často zažité stereotypy a 
generalizovaná zobecněná tvrzení, spojovaná s negativními emocemi. 

Poruchy adaptace na vězeňské prostředí mají tyto formy: 
1/ agresivní nepřátelská adaptace 

- agresivní forma vyrovnání se s psychickou zátěží odsouzeného, zaměřená proti 
personálu, spoluodsouzeným; 

2/ adaptace nepřiměřenou kompenzací 
- odsouzený si hraje na velkého zločince a vychloubá se svou trestnou činností, 

sebejistotu však nemá; 
3/ adaptace nepřiměřenou projekcí 

- obviňováním někoho jiného se zbavuje pocitu viny; 
4/ adaptace únikem 

- odsouzený se izoluje od sociálního okolí častým denním sněním nebo plánováním 
útěku z věznice. 
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Pojem prizonizace 
Negativní jevy a poruchy adaptace na prostředí ve věznici ovlivňují proces 

prizonizace, kterým prochází každý uvězněný člověk, ale záleží na tom, zda se mu chce bránit 
nebo mu již dávno (před nástupem k opakovanému výkonu trestu) v minulosti podlehl.  

Netík, Netíková a Hájek (1997) tvrdí, že úspěšné přežití tradičního výkonu trestu 
odnětí svobody vyžaduje adaptaci na život vězeňské subkultury. Adaptace v tomto smyslu 
znamená přijetí těchto norem a pravidel, značně odlišných od obecně platných, dále osvojení 
si nových, z hlediska „přežití“ výhodnějších vzorců chování a postupné vyhasínání 
adaptivního chování potřebného k životu mimo vězení. Uvádějí, že bezporuchový výkon 
trestu odnětí svobody je typický pro kriminální recidivisty. To samozřejmě neplatí obecně. Je 
nutno diferencovat poruchová chování dekompenzovaného asociálního psychopata od 
„nesnází“ v adaptaci subjektu z kriminologického hlediska normálního. Adaptaci založenou 
na přijetí vzorců chování výhodných ve věznici nazývají prizonizací. 

Hála (2005) upozorňuje na zvláštní promísení vzorců chování daných 
a) vězeňskou subkulturou, 
b) pravidly instituce, 

které se prolínají a střídají podle toho, komu vězeň svou interakci adresuje, v jakém prostředí 
se nachází. 

Podle Hály již nově přicházející vězeň rychle vnímá a uvědomuje si specifické (často 
velmi pokřivené až zvrácené) normy a hodnoty, které sdílejí jeho již „zabydlenější“ 
spoluvězni. Prochází procesem prizonizace, tj. přeměnou svobodného člověka ve vězně, kdy 
interiorizuje (přijímá a zvnitřňuje) individuální svéráznou směsici vězeňské subkultury 
(zvláště její zmíněné neformální hodnoty, normy, pravidla, zvyky atd.) s formálními předpisy 
a pravidly instituce (dané vnitřním řádem konkrétní věznice nebo vazební věznice). 

V souladu s výše uvedenými názory Vágnerová (2004) uvádí, že vězeňské prostředí 
má svá vlastní pravidla, více či méně odlišná od obecně platných norem. Ve vězení jsou 
užitečné jiné vzorce chování. Adaptace na prostředí věznice ovlivňuje hodnoty, normy i 
standardní chování, a to se nakonec stává překážkou návratu trestaného do společnosti. 

Prizonizaci Vágnerová dělí na dvě složky: 
Institucionalizace 

- označuje skutečnost, že člověk se adaptuje na vysoce organizovaný způsob života ve 
vězení spojený se ztrátou samostatnosti a iniciativy. 

Ideologizace 
- znamená přijetí norem a pravidel vězeňského prostředí. Mnohdy nejde jen o formální 

přizpůsobení, ale o přijetí jiného hodnotového systému, o ztotožnění s touto minoritní 
skupinou. Akceptace skupinové identity je pro vězně oporou, a proto ji přijímá, pokud 
nemá zvlášť dobře fungující zázemí nebo silné vnitřní přesvědčení. 

Prizonizaci jako odchylnou socializaci vidí také další vymezení tohoto pojmu: 
Mezník, Kalvodová, Kuchta (1995) označují prizonizaci jako obecný pojem označující 

proces přizpůsobování, intelektuální, psychologickou i hodnotovou přeměnu svobodného 
člověka ve vězně. Proces přizpůsobování, v němž se vězeň obeznamuje s předpisy, jakož i 
neformálními pravidly, hodnotami, zvyky a celkovou kulturou vězení a jeho postupné 
internalizování (zvnitřnění) těchto reálií je na překážku pozitivní resocializaci a pokud 
internace ve vězení trvá příliš dlouho, není již schopen plně přizpůsobený vězeň na podmínky 
výkonu trestu žít mimo vězení. 

Pokud tedy jedinec přijme všechny vězeňské normy a zvyklosti, osvojí si vězeňský 
argot, formy uspokojování materiálních potřeb, formy interpersonálního chování vězeňské 
subkultury, stává se imunním vůči vliv ům konvenčního prosociálního hodnotového systému. 

Prizonizace má také velký vliv na snížení efektivity výchovně zaměřených 
programů zacházení. Odsouzení plní všechny úkoly, které jim výchovný program ukládá, 
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ale vnitřně zůstávají nedotčeni. Naučí se ve vězení plnit uložené povinnosti s minimálním 
vynaložením úsilí v míře, která neumožňuje kázeňské zákroky dozorců odůvodněné 
nesplněním úkolů či povinností, ale tak, že spoluvězni nemohou jedince osočit za přehnané a 
vtíravé podlézavé plnění povinností. 

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že omezení kolektivního 
ubytování odsouzených ve věznicích může výrazně omezit příčiny negativních jevů, 
eliminovat množství mimořádných událostí, ale i po takové prospěšné změně prostředí je 
třeba počítat s výskytem prizonizace ve starých i nových formách. 

3.2.2. Výkon trestu odnětí svobody v ČR podle platných zákonů a předpisů 
Výkon trestu odnětí svobody je v oblasti trestního práva v ČR jedním z několika 

možných druhů trestů, které lze pachateli trestného činu uložit. 
Výkon trestu odnětí svobody může být uložen podmíněně nebo nepodmíněně. O tom, 

jaká podoba trestu bude zvolena rozhoduje soudce. Vychází přitom z litery zákona. Rozdíl 
mezi oběma typy výkonu trestu odnětí svobody je především v tom, že podmíněný trest se 
pojí s určitou podmínkou, kterou je povinen odsouzený splnit. V podmínce je zpravidla 
zahrnuta zkušební doba, která je často stanovena na delší dobu než samotný trest. Dále může 
být v podmínce stanoveno například úhrada dlužné částky, nebo jiná alternativní forma trestu, 
jako výkon obecně prospěšných prací. Jakmile odsouzený nesplní zadanou podmínku, 
dochází na základě rozhodnutí soudu k proměně podmíněného trestu na trest nepodmíněný.   

Výkon trestu odnětí svobody nepodmíněně spočívá v tom, že odsouzený je povinen 
nastoupit do výkonu trestu ihned, jakmile rozsudek nabyl právní moci a je vydán příkaz 
k nástupu do výkonu trestu odnětí svobody. 

Pro účely trestního práva jsou v ČR podstatné dva zákony:  
1/ Zákon č. 140/1961 Sb., Trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
2/ Zákon č. 141/1961 Sb., Trestní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
Výkon trestu odnětí svobody v ČR je v současné době vymezen zejména těmito 

právními předpisy: 
1/ Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších 

předpisů. 
2/ Vyhláška MS ČR č. 345/ 1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se vydává 

Řád výkonu trestu odnětí svobody. 

3.2.2.1. Orgán zajišťující výkon trestu odnětí svobody v ČR 
Orgánem zajišťujícím výkon trestu odnětí svobody je podle platného zákona Vězeňská 

služba České republiky. 
Vězeňská služba České republiky zajišťuje střežení odsouzených, dozor nad nimi, 

realizaci metod zacházení s odsouzenými a také dodržování stanovených podmínek výkonu 
trestu.100 

Vězeňská služba České republiky byla zřízena zákonem České národní rady č. 
555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky ze dne 17. listopadu 1992 
s účinností od 1. 1. 1993. V České republice se odsouzení umisťují do čtyř různých typů 
věznic, které se od sebe liší zejména mírou vnější ostrahy a systémem zajištění bezpečnosti.  

Vězeňská služba ČR se skládá z generálního ředitelství, vazebních věznic, věznic a 
Institutu vzdělávání. 

Vězeňskou službu řídí, organizuje a kontroluje prostřednictvím generálního ředitele 
ministr spravedlnosti. Za činnost Vězeňské služby z odpovídá generální ředitel ministrovi. Za 

                                                 
100 Zákon č. 169/1999 Sb. § 3, odst. 1. 
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řízení jednotlivých věznic a Institutu vzdělávání jsou odpovědni jejich ředitelé, které jmenuje 
a odvolává generální ředitel Vězeňské služby. 

3.2.2.2.  Vnější a vnitřní diferenciace 
Diferenciace vnější: 

Soud uvádí v rozsudku vedle délky odnětí svobody také své rozhodnutí o zařazení 
odsouzeného do konkrétního typu věznice.101 

Zařazování odsouzených do jednotlivých věznic podle typu určeného soudem, je 
zákonem určeno do kompetence generálního ředitelství Vězeňské služby ČR. 
Diferenciace vnitřní: 

Uvnitř věznic jsou zřizovány zpravidla tři diferenciační skupiny, přičemž odsouzený 
zpočátku nastupuje do II. diferenciační skupiny, po vyhodnocení jeho chování je pak 
zařazován do I. skupiny, ale v případě kázeňských trestů pak do III. skupiny. 
Progresivní výkon trestu: 

Jako progresivní výkon trestu je nazýván systém, který dává možnost odsouzeným po 
čase požádat soud o zařazení do mírnějšího typu věznice. V případě, že se odsouzený chová 
špatně a porušuje závažným způsobem vnitřní řád, může ředitel věznice podat soudu návrh na 
zařazení odsouzeného do přísnějšího typu věznice. Jednotlivé typy věznic jsou tedy prostupné 
a přemísťování se děje za účasti soudu podle zákona. 

3.2.2.3.  Typy věznic 
„…Zákon o výkonu trestu z roku 1999 rozdělil věznice, ve kterých se vykonává výkon 

trestu odnětí svobody, do 4 typů. Tato skutečnost se též nazývá vnější diferenciace věznic, 
nebo vnější diferenciace výkonu trestu. (Za vnitřní diferenciaci se naproti tomu považuje 
individualizované působení na jedince, nebo na skupiny vězňů)“. 102  

Členění  věznic a jejich hlavní charakteristiky jsou následují:103 
Věznice s DOHLEDEM – tato věznice je určena pro výkon trestu odnětí svobody 

pachatelům za trestné činy spáchané z nedbalosti a současně pro ty, kteří nebyli dosud ve 
výkonu trestu pro úmyslný trestný čin.  

Věznice s DOZOREM – tato  věznice je  určena  pachatelům  za  trestné  činy 
spáchané  z  nedbalosti a kteří již byli ve výkonu trestu pro úmyslný trestný čin, nebo 
pachatelům, kterým byl uložen trest za úmyslný trestný čin ve výměře nepřevyšující 
dva roky a kteří dosud nebyli ve výkonu trestu pro úmyslný trestný čin.  

Věznice s OSTRAHOU – ve věznici s ostrahou vykonávají trest pachatelé, kterým 
byl trest uložen za úmyslný trestný čin a současně nejsou splněny podmínky pro umístění 
pachatele do věznice s dozorem nebo se zvýšenou ostrahou, a také pachatele, který byl 
odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti a nebyl zařazen do výkonu trestu odnětí 
svobody do věznice s dohledem nebo s dozorem. 

Věznice se ZVÝŠENOU OSTRAHOU – tato věznice je určena pro pachatele, 
kterému byl vyměřen trest na doživotí, dále také zvlášť nebezpečnému recidivistovi, 
kterému byl uložen trest nejméně na dobu osmi let, nebo pachateli, který v době posledních 
pěti let uprchl z výkonu trestu nebo z vazby.  

                                                 
101 Zákon č. 169/1999 Sb. § 9, odst. 1. 
102 Mařádek, 2003, s. 25. 
103 Trestní zákon (zák. č. 140/1961 Sb.) v § 39a, odst. 2.  
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Hlavní rozdíly mezi výkonem trestu odnětí svobody v jednotlivých věznicích čtyř 

výše popsaných typů a ve věznici pro mladistvé jsou uvedeny v následující tabulce: 
 

výkon trestu 
ve věznici 

typu 

 
Pohyb 

odsouzených 

 
práce  

 
volný čas  

 
návštěvy 

 
balíčky 

s dohledem  
 

“A”  

ve věznici volně, 
ložnice se 

nezamykají  

práce mimo 
věznici  

bez dohledu 
VS 

s dozorem 
  

”B”  
 

ve věznici volně,  
v noci se 
ubytovny 
zamykají  

 

nepřímý 
dohled VS 

 

lze povolit i 
akce mimo 

věznici  
 

s ostrahou 
  

“C”  
 

pod dozorem  
i  ve věznici,  

ubytovny 
zamčeny  

 

pracoviště 
uvnitř nebo 

střežená vnější  
 

v prostorách 
věznice  

 

se zvýšenou 
ostrahou 

“ 
D”  

 

stále pod 
dohledem 

zamykají se cely  
 

práce uvnitř 
věznice  

 

ve věznici 
pod dohledem 

 

 
 

i mimo věznici  
maximálně  3 

hodiny během  1 
kal. měsíce 

 
 

2x ročně zpravidla 
při příležitosti 
narozenin a 

vánočních svátků 

 
pro 

mladistvé 
 

 
zvláštní režim podle vnitřní diferenciace  

 

povinné 
vzdělávání  

 

5 hod. za měsíc  
z vých. důvodů  

i častější  
   

4x za rok  

3.2.3. Programy zacházení 
V současné vězeňské praxi je při zacházení s odsouzenými jako stěžejní organizační a 

pedagogický prostředek platňován tzv. program zacházení. 
Každá věznice, či oddělení vazební věznice, kde je také výkon trestu odnětí svobody 

realizován, má za povinnost stanovit pro každého odsouzeného program zacházení. Ten je 
charakterizován jako forma cílevědomého a komplexního působení na odsouzené104 takovým 
způsobem, aby bylo dosaženo výchovného cíle, tedy edukace a přípravy na jejich reintegraci 
po propuštění. Program zacházení starší literatura také označuje jako nápravně výchovnou 
činnost. Cílem programu zacházení je změnit postoj odsouzeného a odstranit nežádoucí formy 
jeho chování, vytvořit mu podmínky pro přijetí nových vzorců chování a jednání, jež by 
odsouzenému pomohly k lepšímu opětovnému zařazení do společnosti. (Klimeš, 1998.) 

Odsouzeným s delším trestem než půl roku se stanoví výchozí program zacházení, 
který se při změně, nebo alespoň jedenkrát za rok aktualizuje. Pokud trest odnětí svobody 
nebo jeho zbytek nepřevyšuje šest měsíců, stanoví se odsouzeným program zacházení jako 
před propuštěním. Těm, kteří mají trest nebo jeho zbytek kratší než tři měsíce, se program 
zacházení nezpracovává. 

Tvorba programů zacházení pro odsouzené začíná již na nástupním oddělení, kde 
vzniká tzv. komplexní zpráva, na které se podílejí odborní zaměstnanci věznice, tzv. 
specialisté: speciální pedagog, psycholog (pedagogicko-psychologická charakteristika) a 
sociální pracovnice (sociální anamnéza). Vychovatel nástupního oddělení je první osobou, 
která se také podílí na diagnostických úkonech potřebných pro vypracování komplexní zprávy 

                                                 
104 Zákon č. 169/1999 Sb., § 40, odst. 2. 
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a o jeho poznatky se v rámci své odbornosti opírají specialisté. Komplexní zpráva je 
základním podkladem pro zacházení s odsouzeným a vyplývá z ní také seznam aktivit, které 
jsou odsouzenému nabídnuty během přípravy dohody o jeho programu zacházení. 

Přesná pravidla stanovování programu zacházení jsou uvedena v zákoně o výkonu 
trestu odnětí svobody č. 169/1999 Sb., vyhlášce ministra spravedlnosti č. 345/1999 Sb. a v 
metodických listech (dále jen ML) vydávaných generálním ředitelstvím VS ČR. Z platných 
interních předpisů jsou to např. ML č. 6/2007, kterým se stanovují evidenční a dokumentační 
náležitosti aktivit programů zacházení u odsouzených a pravidla manipulace s dokumentací 
související s vězněnými osobami a její zabezpečování; dále ML č. 9/2007, kterým se upravuje 
ML č. 6/2007; dále ML č. 20/2007, kterým se stanoví principy a pravidla zacházení 
s odsouzenými s cizím státním občanstvím ve výkonu trestu odnětí svobody. 

Prvním krokem při tvorbě programu zacházení je stanovení cílů programu zacházení.  
Cíle programu zacházení se stanovují na základě poznatků o odsouzeném a ze studia 

spisové dokumentace, nesmí se zapomenout na charakter jeho trestné činnosti. Je-li například 
odsouzený ve výkonu trestu za trestnou činnost související s výrobou a distribucí drog, v tom 
případě mu speciální pedagog nabízí zařazení do vhodných speciálně výchovných aktivit.  

Jakmile jsou stanoveny cíle programu zacházení, odsouzený si dále vybírá  
z nabídky jednotlivých aktivit .  
Odsouzený během pohovoru se speciálním pedagogem využívá svých práv a 

vystupuje během jednání jako smluvní partner - na základě vlastního rozhodnutí si vybírá 
z nabídky aktivit. Výběrem aktivity se pak zavazuje k jejímu plnění. Speciální pedagog 
odsouzeného během pohovoru může motivovat k výběru vhodných aktivit a vysvětlovat mu 
jejich prospěšnost pro rozvoj konkrétních dispozic a vlastností odsouzeného, aniž by ovlivnil 
právo odsouzeného nabídku odmítnout. 

Hotový program zacházení se podpisem stává de facto smlouvou mezi vězněnou 
osobou a danou věznicí, vězeň se v ní zavazuje, že bude usilovat o aktivní činnost v rámci  
jednotlivých aktivit svého individuálního programu zacházení, a věznice naproti tomu přebírá 
odpovědnost za to, že vězni pro vybrané aktivity vytvoří organizační, personální, materiální a 
další podmínky. Plnění této smlouvy odsouzeným se v průběhu jeho výkonu trestu odnětí 
svobody průběžně vyhodnocuje, aktualizuje, doplňuje, eventuálně je možné body programu 
po dohodě s odsouzeným měnit. 

Pokud si odsouzený nevybere některou z možností navrhovaných v programu 
zacházení, zúčastní se tzv. minimálního programu zacházení, který je stanoven vnitřním 
řádem věznice. Základ tohoto programu tvoří pracovní aktivity odpovídající zdravotnímu 
stavu odsouzeného.105 

Všechny programy zacházení se pravidelně vyhodnocují ve lhůtách, které se liší 
podle typu věznice, v jaké je odsouzený zařazen: 

Ve věznicích pro mladistvé se program zacházení vyhodnocuje jednou za měsíc, za 
dva měsíce ve věznicích s dohledem a dozorem, dvouměsíční lhůta platí také pro výstupní 
oddělení ve věznicích s ostrahou a zvýšenou ostrahou, tříměsíční lhůta ve věznici s ostrahou a 
jednou za šest měsíců se vyhodnocují programy zacházení ve věznici se zvýšenou ostrahou.106  

K aktualizaci programu zacházení dochází zpravidla vždy, když se program 
zacházení vyhodnocuje. Dalším důvodem k aktualizaci programu může být například fakt, že 
odsouzený zjistí časovou kolizi mezi jeho pracovními a zájmovými aktivitami, popřípadě 
vyjádří pocit, že mu původně vybraná aktivita už nevyhovuje. Odsouzený také může zjistit, že 
v nabídce se objevila aktivita, která by byla pro něho zajímavější. Na základě zájmu 
odsouzeného pak speciální pedagog provede aktualizaci programu zacházení, některou 
aktivitu může zrušit a jinou nově stanovit. Program zacházení se děje v případě závažné 
                                                 
105 Vyhláška MS ČR č. 345/ 1999 Sb., § 37.  
106 Vyhláška MS ČR č. 345/ 1999 Sb., § 38, odst. 2. 
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změny týkající se např. zařazení odsouzeného do zaměstnání, popřípadě jeho přeřazení, či 
vyřazení z nějakého pracoviště. 

Pět oblastí tvořících program zacházení: 
1/ pracovní aktivity; 
2/ vzdělávací aktivity; 
3/ speciální výchovné aktivity; 
4/ zájmové aktivity; 
5/ oblast utváření vnějších vztahů. 
Většina organizovaných aktivit s odsouzenými se provádí  jedenkrát týdně v trvání 60 

nebo 90 minut. Sportovní činnosti v tělocvičně jsou z důvodu převlékání se do sportovního 
oděvu a možnosti následné osobní hygieny často delší, a to až do 120 minut. Všechny činnosti 
probíhají v souladu s „Časovým rozvrhem aktivit programu zacházení“, který podle plánu 
směn zaměstnanců, časového rozvrhu dne (ČRD) a harmonogramu využití jednotlivých 
prostor stanovuje speciální pedagog a schvaluje vedoucí oddělení výkonu trestu. 

3.2.3.1. Pracovní aktivity 
Odsouzení mají ze zákona o výkonu trestu odnětí svobody č. 169/1999 Sb. povinnost 

pracovat, je-li jim přidělena práce a nejsou uznáni dočasně práce neschopnými, nebo 
zdravotně nezpůsobilými k výkonu práce.107 

Zaměstnávání odsouzených má velký význam pro jejich možnou reintegraci. Jen 
člověk, který uznává a plní pracovní povinnosti, je schopen se plnohodnotně začlenit do 
společnosti po propuštění z výkonu trestu. U člověka, kterému je práce lhostejná, je 
předpoklad k tomu, že se po propuštění z výkonu trestu vrátí k takovému způsobu obživy, 
který je spojen s dalším pácháním trestné činnosti.  

3.2.3.2. Vzdělávací aktivity 
Formální i neformální vzdělávání je nabízeno při vytváření programu zacházení 

obviněným i odsouzeným: 

Formální Neformální 

Školská vzdělávací střediska  
SOU VS ČR 

Programy zacházení ve výkonu trestu odnětí svobody 
 

Středoškolské vzdělávání Programy zacházení ve výkonu vazby 

Vysokoškolské vzdělávání  

Nabídku vzdělávání zabezpečovaného prostřednictvím SOU Vězeňské služby ČR 
popisuje podrobněji níže uvedený samostatný bod. 

Některé věznice mají uzavřené smlouvy s místními středními školami, které zajišťují 
studium odsouzených v učebních a maturitních oborech. 

Existují také dohody o vysokoškolském studiu, prozatím lze uvést zkušenosti ze 
spolupráce s těmito vysokými školami: 
Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy university; 
Technická univerzita v Liberci; 
VŠ báňská v Ostravě; 
Pedagogická fakulta Ostravské university ; 
Ekonomická fakulta Báňského technického učení v Ostravě; 
Liverpool John Mores University. 

                                                 
107 Zákon č. 169/1999 Sb., § 28, odst. 1. 
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Pro neformální vzdělávací aktivity v rámci programů zacházení s odsouzenými si 
musí příslušný lektor nebo vedoucí aktivity zpracovávat přípravy. Na ostatní typy aktivit se 
písemné přípravy nedělají, ale po každé uskutečněné aktivitě se její průběh vyhodnocuje.  

Odsouzený má například možnost vzdělávat se kolektivně nebo samostudiem v cizím 
jazyce, ve výpočetní technice, v oblasti práva apod. Nabídka vzdělávacích aktivit závisí na 
možnostech konkrétní věznice. Vzdělávací aktivity jsou důležité hlavně tím, že pomáhají 
odsouzenému v přípravě na reintegraci po propuštění z výkonu trestu do společnosti. 

Převážná část vzdělávacích aktivit v rámci programu zacházení směřuje v současné 
době do oblastí odborných, zejména krátkodobých kurzů, ze všeobecně vzdělávacích kurzů se 
organizují především kurzy výuky cizích jazyků, kurzy základního vzdělání, kurzy právního 
minima, práce na PC, společenského chování, či jazykové kurzy češtiny pro cizince. Některé 
z těchto kurzu jsou ukončeny závěrečným dokladem o absolvování  (např. kurz obsluhy 
nízkotlakých kotlů, základy práce s PC, obsluha vysokozdvižných vozíků, školení svářečů, 
číšník, kurz motorové pily a křovinořezu apod.). Vězeňská služba v této oblasti úspěšně 
navazuje a rozšiřuje spolupráci s některými školskými subjekty mimo vězeňskou službu. 

3.2.3.3. Speciálně výchovné aktivity 
Další oblastí programů zacházení jsou speciálně výchovné aktivity. Jedná se například 

o speciální programy pro odsouzené s poruchami chování, drogově závislé, alkoholiky, 
pachatele trestných činů souvisejících se sexuálním zneužíváním apod. 

Speciální výchovné aktivity jsou vedeny vždy jen k tomu kompetentními zaměstnanci 
a ve věznici jsou pro ně zřizovány zvláštní místnosti (Obr. 124–126).  

Mezi speciálně výchovné aktivity náleží sociálně právní poradenství, řada dalších 
aktivit zaměřených především terapeuticky  a trénink zvládání vlastní agresivity.108 

Terapeutické aktivity probíhají formou individuálního a skupinového pedagogického a 
psychologického působení:  

- sociální výcvik; 
- psychoterapie; 
- relaxace; 
- arteterapie; 
- ergoterapie. 

V rámci specializovaných oddělení jsou vytvářeny specifické programy pro odsouzené 
s poruchou osobnosti a poruchou chování. 

Mezi speciálně výchovné aktivity patří také činnosti realizované pracovníky vězeňské 
duchovní služby. 

Speciálně výchovné aktivity na výstupním oddělení 
Významnější pozornost je věnována odsouzeným před ukončením výkonu trestu.  
a/ aktivity samoobslužné: 

- praní, žehlení, sušení prádla, péče o svěřené technické vybavení, vaření a tepelná 
úprava potravin,  

b/ aktivity vzdělávací: 
- besedy, přednášky na vybraná témata, právní, sociální a protidrogová poradna,  

c/ aktivity v oblasti sociální komunikace 
- kurz výchovy k občanství, videoprojekce naučných, historických, 

dokumentárních snímků, pořádání kvizů a soutěží, 
d/ aktivity relaxační: 

- muzikoterapie, ergoterapie či arteterapie, 
e/ aktivity organizační: 

                                                 
108 Vyhláška MS ČR č. 345/ 1999 Sb., § 36, odst. 5. 
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- shromáždění kolektivu, individuální pohovory s pracovníky výstupního oddělení 
či předkládání podnětů a návrhů na změny ze strany odsouzených.  

3.2.3.4. Zájmové aktivity 
Čtvrtou složkou programů zacházení jsou zájmové aktivity. Vytváření těchto aktivit 

v konkrétní věznici nejvíce ovlivňuje zájem a koníčky odsouzených. Nejčastěji se jedná o 
různé druhy sportovních a poznávacích aktivit, které mohou mít individuální nebo 
skupinovou formu (Obr. 123). Skupinové formy jsou vedeny zaměstnanci vězeňské služby 
s potřebným odborným vzděláním. V souladu s účelem výkonu trestu vedoucí zájmových 
aktivit rozvíjejí u odsouzených jejich schopnosti, vědomosti a sociální dovednosti.109  

3.2.3.5. Oblast utváření vnějších vztahů 
Posledním bodem programu zacházení je oblast utváření vnějších vztahů. Z rodinné 

anamnézy vyplývá, s kým bude odsouzený ve výkonu trestu  udržovat kontakt, ať už během 
pravidelných návštěv nebo korespondencí. Výběr osob, které mohou odsouzeného 
navštěvovat, upravuje zákon.110 Odsouzený má zajištěné právo být v kontaktu se svými 
příbuznými. V případě dalších osob, např. přátel, musí odsouzený o povolení návštěv požádat 
ředitele věznice, který si zpravidla vyžádá hodnocení specialistů, posoudí, zda kontakt 
s danou osobou bude výchovně prospěšný a bude odpovídat účelu výkonu trestu, a na tomto 
základě o žádosti rozhodne.  

Cílem utváření vnějších vztahů je udržení a rozvoj hodnotných sociálních vazeb a 
vztahů odsouzených s rodinami nebo blízkými osobami. Tyto vztahy jsou velmi důležité pro 
reintegraci odsouzených po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Každý člověk 
potřebuje nějaké sociální zázemí, vychovatelé a specialisté proto odsouzené motivují zvláště 
k udržení sociálně prospěšných vztahů, zvláště rodinných. Narušené nebo stabilizované 
rodinné vztahy ovlivňují chování odsouzeného ve věznici, proto jejich harmonické utváření 
napomáhá předcházení mimořádným událostem a zlepšuje celkovou atmosféru ve věznici.  

3.2.4. Vnit řní organizační členění věznic 
V ČR je zřízeno 36 vazebních věznic a věznic. Věznice se člení na čtyři typy určené 

pro výkon trestu odsouzených mužů a žen, dále na věznice pro mladistvé. V rámci vazebních 
věznic jsou zřizována oddělení pro výkon trestu odsouzených žen, nebo mužů. Zvláštní 
oddělení jsou zřizována pro výkon trestu odsouzených žen – matek nezletilých dětí do tří let 
věku a další oddělení pro specifické skupiny odsouzených.  

Budovy, kde jsou ubytováni odsouzení, jsou stavebně a organizačně rozděleny na 
jednotlivá oddělení. Organizace věznic a ubytování odsouzených musí ve smyslu § 7 zákona 
č. 169/1999 Sb. umožnit, aby byly ubytováním odděleny následující skupiny odsouzených:  

a) mladiství od dospělých; 
b) recidivisté od odsouzených, kteří jsou ve výkonu trestu poprvé; 
c) za úmyslně spáchané trestné činy od odsouzených za trestné činy z nedbalosti; 
d) trvale pracovně nezařaditelní; 
e) s poruchami duševními a poruchami chování; 
f) s uloženým ochranným léčením. 

Specifické úkoly vyplývající z procesu zacházení s odsouzenými plní nástupní a 
výstupní oddělení. V souladu s nařízením generálního ředitele VS ČR jsou ve věznicích 
zřizována oddělení krizová, oddělení bezdrogové zóny, oddělení pro odsouzené trvale 

                                                 
109 Vyhláška MS ČR č. 345/ 1999 Sb., § 36, odst. 6. 
110  Zákon č. 169/1999 Sb., § 19, odst. 1a 4. 
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pracovně nezařaditelné, oddělení pro mentálně retardované a další oddělení pro specifické 
skupiny odsouzených. 

3.2.4.1. Nástupní oddělení 
Činnost tohoto oddělení je upravena v § 8 vyhlášky ministerstva spravedlnosti ČR č. 

345/1996, kterou se vydává  řád výkonu trestu odnětí svobody (dále jen ŘVTOS), kde je 
uvedeno:  

„Odsouzené přijímají v příslušné věznici vedoucí oddělení výkonu trestu (oddělení 
výkonu vazby a trestu), psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník, vychovatel, 
popřípadě další zaměstnanci Vězeňské služby určení ředitelem věznice (dále jen „odborní 
zaměstnanci“). 

Po přijetí do věznice se nově přijatí odsouzení ubytují odděleně od ostatních 
odsouzených, a to v nástupním oddělení věznice. Během pobytu v nástupním oddělení, jehož 
délka se určuje individuálně a zpravidla nepřevýší dva týdny,  

zpracují určení odborní zaměstnanci komplexní zprávu o odsouzeném111, včetně 
návrhu programu zacházení s odsouzeným, 

se odsouzený podrobně seznamuje s obsahem zákona, této vyhlášky, vnitřního  řádu a 
s prostředím, ve kterém bude trest vykonávat.“ 

Po zpracování komplexní zprávy a navržení programu zacházení je odsouzený 
předvolán dle § 8 odst. 3 ŘVTOS před odborné zaměstnance, kde je s ním projednán 
stanovený program zacházení a je určeno, do kterého kolektivu bude odsouzený zařazen. 

3.2.4.2. Výstupní oddělení 
Činnost těchto oddělení je upravena v § 74 zákona o výkonu trestu odnětí svobody 

(dále jen ZVTOS), kde se uvádí: 
1. „Ve věznicích se zřizují výstupní oddělení, do nichž se přiměřenou dobu před očekávaným 

skončením výkonu trestu zpravidla  umísťují odsouzení, kterým byl uložen trest na dobu 
delší než 3 roky, a odsouzení, jimž je třeba pomáhat při vytváření příznivých podmínek  
pro samostatný způsob života. 

2. Programy zacházení s odsouzenými zařazenými do výstupního oddělení jsou zaměřeny na  
jejich přípravu pro samostatný způsob života.“ 

Ustanovení odstavce 2 je v praxi realizováno tak, že odsouzení mají v rámci 
samoobslužných činností možnost sami se starat o své prádlo - prát, provádět drobné opravy 
ošacení, žehlit. Mají také možnost v rámci skupinových aktivit vařit jednoduchá jídla. Na 
tomto oddělení je také prováděno intenzivní sociální poradenství (skupinové i individuální), 
při kterém je kladen důraz zejména na prohloubení vztahu k rodině, seznámení se 
s aktuálními společenskými změnami, a na nácvik řešení různých sociálních situací, které 
odsouzené mohou potkat po propuštění z výkonu trestu. 

Dle § 12 ŘVTOS jsou do výstupního oddělení odsouzení zařazováni  rozhodnutím 
ředitele věznice na základě doporučení odborných zaměstnanců zpravidla 6 měsíců před 
koncem výkonu trestu. 

                                                 
111 Komplexní zpráva - je sestavena z jednotlivých zpráv odborných zaměstnanců oddělení výkonu trestu 
(psychologická charakteristika, sociální posouzení a pedagogická charakteristika odsouzeného) a zprávy 
zdravotního oddělení. Každá z odborných zpráv obsahuje také doporučení k programu zacházení. 
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3.2.4.3. Krizové oddělení  
Krizové oddělení je zřízeno pro dočasný pobyt odsouzených, pro něž je umístění ve 

větším kolektivu odsouzených z objektivních i subjektivních důvodů ohrožující, je zdrojem 
psychického strádání, nebo vyžaduje dočasnou, krátkodobou intenzivní psychologickou, 
psychiatrickou, speciálně pedagogickou péči nebo sociální pomoc. Do krizového oddělení je 
možno umisťovat odsouzené: 

a) prožívající masivní symptomy krizového stavu (rozvody, úmrtí v rodině, uložení 
dalšího trestu, obtížná adaptace na podmínky výkonu trestu), 

b) kteří se stali pro své osobnostní rysy a povahové vlastnosti terčem šikanování, 
homosexuálních útoků, případně z jiných psychiatrických a psychologických anebo 
závažných důvodů, kdy jejich stávající aktuální psychický stav vyžaduje individuální 
ubytování.  

3.2.4.4. Oddělení bezdrogové zóny 
Oddělení bezdrogové zóny (dále jen OBZ) je určeno pro odsouzené, u nichž byla 

zjištěna na základě vyšetření drogová závislost. Lze do něho umístit i odsouzené, kteří přišli 
do styku s drogami, ačkoli nezískali závislost. Je určeno zpravidla pro odsouzené, kteří mají 
konec trestu odnětí svobody v rozsahu 5 měsíců až 2 let. Cílem je naučit odsouzené řešit 
problémy, konflikty a životní situace bez požití drogy. Na OBZ se provádějí častěji kontroly 
k zabránění šíření drog zejména formou odběru moči a krve odsouzených.  

3.2.4.5. Oddělení mentálně retardovaných odsouzených  
Úřední název oddělení sice neodpovídá současné terminologii speciální pedagogiky, 

z názvu však vyplývá, že toto oddělení je určeno především pro mentálně postižené 
odsouzené. Avšak v podmínkách výkonu trestu se nejčastěji jedná o jedince, jejichž mentální 
schopnosti jsou relativně sníženy a blíží se hranici skutečného mentálního postižení. Kromě 
jedinců se sníženým intelektem jsou do tohoto oddělení zařazováni také odsouzení fyzicky 
slabší, nebo psychicky méně odolní eventuálnímu napadení. Jedná se tedy o skupinu osob 
s odlišnostmi, kvůli nimž se stávají možnými objekty předvídatelného násilí. Těmto 
odsouzeným je umožněn výkon trestu v prostředí, které nebude zhoršovat jejich psychický 
stav. Pracuje se s nimi formou komunit, individuální psychoterapie, skupinové terapie, 
relaxace atd. Cílem je příprava odsouzených na návrat a bezproblémové zapojení do 
původního sociálního prostředí. 

3.2.5. Kázeňské odměny a tresty udělované odsouzeným 
Podle § 45 zákona č. 169/199 Sb., o výkonu trestu lze odsouzeným udělit kázeňské 

odměny: 
„(1) Jestliže odsouzený svým chováním a jednáním nebo příkladným činem projevuje 

odpovědný přístup k plnění stanovených povinností a spolupracuje při naplňování účelu 
výkonu trestu, lze mu udělit odměnu. 

(2) Odměnami jsou: 
a) pochvala, 
b) mimořádné zvýšení doby trvání návštěv během jednoho kalendářního měsíce až 

na 5 hodin, 
c) povolení jednorázového nákupu potravin a věcí osobní potřeby odsouzenému, 

který jinak tyto nákupy nemůže provádět, 
d) zvýšení kapesného nejvýše o jednu třetinu až na dobu 3 kalendářních měsíců, 
e) věcná nebo peněžitá odměna až do výše 1 000 Kč, 



 175 

f) rozšíření osobního volna na sportovní, kulturní nebo jiné zájmové aktivity až na 
dobu 1 měsíce, 

g) povolení opustit věznici až na 24 hodin v souvislosti s návštěvou nebo s 
programem zacházení, 

h) přerušení výkonu trestu.“ 
Podle § 46 zákona č. 169/199 Sb., o výkonu trestu lze odsouzeným udělit kázeňské 

tresty: 
„(1) Kázeňským přestupkem je zaviněné porušení zákonem stanovené nebo na jeho 

základě uložené povinnosti, pořádku nebo kázně během výkonu trestu. 
(2) Za kázeňský přestupek lze odsouzenému uložit kázeňský trest. Kázeňský trest se 

neuloží, jestliže samotným projednáním kázeňského přestupku s odsouzeným lze dosáhnout 
sledovaného účelu. 

(3) Kázeňskými tresty jsou: 
a) důtka, 
b) snížení kapesného nejvýše o jednu třetinu až na dobu 3 kalendářních měsíců, 
c) zákaz přijetí jednoho balíčku v kalendářním roce, 
d) pokuta až do výše 1 000 Kč, 
e) propadnutí věci, 
f) umístění do uzavřeného oddělení až na 28 dnů, s výjimkou doby stanovené k 

plnění určených úkolů programu zacházení, 
g) celodenní umístění do uzavřeného oddělení až na 20 dnů, 
h) umístění do samovazby až na 20 dnů, 
i) odnětí výhod vyplývajících z předchozí kázeňské odměny.“ 

3.2.6. Vzdělávání vězněných osob v rámci SOU VS ČR  

3.2.6.1. Akreditace SOU 
Střední odborné vzdělání poskytuje odsouzeným již dvě desítky let SOU Vězeňské 

služby ČR a navazuje na dlouhou tradici vězeňského školství (Obr. 118-122), jehož novodobé 
počátky připomíná např. výuka triviu v brněnské věznici Cejl r. 1807. V souladu s 
Doporučením výboru ministrů Rady Evropy  R(89)12 ke vzdělávání ve vězeních získávají 
odsouzení v SOU výuční listy ve dvouletých a tříletých učebních oborech a doklady o 
absolvování krátkodobých rekvalifikačních kursů. 

Dlouhou tradici mají především následující obory: 
Elektrotechnická výroba; 
Výroba konfekce; 
Strojírenská výroba; 
Zámečník; 
Obrábění kovů; 
Stavební výroba; 
Zpracování dřeva; 
Společné stravování; 
Zahradník. 

Ve  školním roce 2006/2007 došlo k zásadní změně v postavení Středního odborného 
učiliště Vězeňské služby ČR. Na základě nového školského zákona bylo SOU VS ČR k 31. 8. 
2006 vyřazeno z rejstříku škol České republiky, ztratilo statut střední školy a oprávnění 
vydávat celostátně platná vysvědčení a výuční listy. Školská vzdělávací střediska pracovala 
dále jako součásti věznic, učitelé ale od uvedeného data ztratili statut pedagogických  
pracovníků.  
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V prosinci 2006 se podařilo prosadit v Parlamentu ČR novelu školského zákona, která 
umožňuje zřízení školy pro vězněné osoby nikoli pouze jako samostatné organizační složky 
státu, ale i jako součásti organizační složky. Na základě této novely bylo možno zpracovat 
návrh nařízení ministra spravedlnosti ČR, kterým se zřizuje SOU jako organizační jednotka 
Vězeňské služby ČR. 

Toto nařízení bylo vydáno 30. ledna 2007. Následně byla podána ministerstvu 
školství, mládeže a tělovýchovy žádost o zařazení SOU do rejstříku škol a školských zařízení. 
Této žádosti bylo vyhověno a SOU bylo do rejstříku škol a školských zařízení zapsáno 
s účinností od 1. března 2007. Tímto dnem se opět učitelé stali pedagogickými pracovníky ve 
smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Střední odborné učiliště VS 
ČR znovu získalo oprávnění vydávat celostátně platné doklady o vzdělání. 

V souladu se zřizovací listinou SOU (NMS č. 1/2007) byl vydán organizační řád SOU 
a následně pokyny generálního ředitele k podrobnostem organizačních a kompetenčních 
vztahů mezi ředitelstvím SOU a generálním ředitelstvím VS ČR a k podrobnostem 
organizačních a kompetenčních vztahů mezi věznicemi, kde jsou zřízena školská vzdělávací 
střediska a těmito středisky. 

3.2.6.2. Základní principy fungování SOU 
1/ Úrovně vzdělávání  

- základní škola; 
- střední odborné učiliště; 
- další formy vzdělávání. 

2/ Druhy vzdělávání 
- Vzdělávání mladistvých v učebních oborech 
- Vzdělávání dospělých v učebních oborech 
- Vzdělávání v rozsahu základní školy 
- Všeobecně vzdělávací a odborné kurzy, jazykové kurzy apod.  

3/ Na odsouzené zařazené do denní formy studia je pohlíženo jako na pracující. 
4/ Odsouzení zařazení do vzdělávací aktivity s týdenní hodinovou dotací více než 21 

hodin nemusí hradit náklady výkonu trestu. 
5/ U mladistvých odsouzených je výkon trestu zaměřen na jejich vzdělávání a přípravu 

na budoucí povolání.  
6/ Vzdělávání odsouzených je součástí jejich programů zacházení.  
7/ Vzdělávání odsouzených je zajišťováno prostřednictvím odloučených pracovišť SOU, 

tj. školských vzdělávacích středisek (ŠVS).  
8/ Ve věznicích, kde nejsou zřízena školská vzdělávací střediska, zajišťuje vzdělávání 

vězňů oddělení výkonu trestu. 
9/ Povinnou školní docházku u mladistvých obviněných zajišťují vazební věznice ve 

spolupráci s místními základními školami.  
10/ Z výučních listů a jiných dokladů o vzdělání není patrno, že byly získány ve výkonu 

trestu odnětí svobody. 
11/ Odsouzeným ve věznicích s dohledem a dozorem a mladistvým odsouzeným lze 

povolit docházku do školy mimo věznici. 
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3.2.6.3. Struktura SOU 

 
 

3.2.6.4. Statistika - zvyšování kvalifikace odsouzených v SOU VS ČR (2006–2007) 
 

               ROK   
  2006 2007 
Druh kvalifikace dospělí mladiství dospělí mladiství 
získali střední vzdělání s výučním listem 83 8 94 5 
studující * 207 24 212 22 
zvýšili si kvalifikaci v kurzech 544 119 521 87 

Celkem 834 151 827 114 
     
* studující - jde o odsouzené, kteří studují v učebních oborech Středního odborného učiliště Vězeňské služby 
 

3.2.7. Pracovní aktivity 
Pracovní aktivity a vzdělávací aktivity patří v rámci programů zacházení k prioritám. 

Kromě rozvoje a vytváření pracovních návyků u odsouzených mají pracovní aktivity zároveň 
neopomenutelný ekonomický význam pro společnost. Práce je primárním prvkem působení 
na odsouzené, proto také již ze zákona o výkonu trestu odnětí svobody vyplývá povinnost 
odsouzeného pracovat, pokud mu je práce přidělena a pokud je k jejímu výkonu zdravotně 
způsobilý. Při zařazení do zaměstnání odsouzený podepisuje smlouvu v souladu se 
Zákoníkem práce a za svou práci dostává patřičnou odměnu.  

Odsouzený nemůže odmítnout zařazení do zaměstnání v ústavní režii (Obr. 109–111), 
kde se podílí na technickém provozu věznice, dále zařazení do zaměstnání ve Středisku 
hospodářské činnosti (SHČ) zřízeném ve věznici (Obr. 112–115) a zařazení do práce pro 
organizace státní správy a samosprávy. Zařazení do práce u soukromých podnikatelských 
subjektů (Obr. 116–117) odsouzený může odmítnout, ale to se nestává často, protože taková 
práce je často finančně relativně výhodná. 

Pracovní aktivity lze tedy rozdělit do tří skupin: 
- Zaměstnávání v SHČ, nebo u podnikatelských subjektů (odměna za práci); 
- Práce potřebná k zajištění chodu věznice (odměna za práci); 
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- Pracovní terapie vedená zaměstnanci VS ČR (dobrovolná práce bez nároku na 
odměnu). 

Všechny pracovní aktivity přispívají ke zvýšení předpokladů pro budoucí reintegraci 
odsouzených do života po propuštění.  

 

3.2.7.1. Procento zaměstnanosti v letech 1993–2007 
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3.2.7.2. Zaměstnanost odsouzených v roce 2007 

    Průměrný denní počet odsouzených Reálná Průměrný  

Poř.  Vazební věznice   Zahrnutých   zaměstnanost výdělek  

číslo   Celkem v evidenci Celkem odsouzených  

 a věznice   zaměstnávání zaměstnaných v % Kč/hod 

1 Bělušice 549 473 264 55,88% 32,18 
2 Brno 290 110 110 100,00% 30,27 
3 Břeclav 149 66 57 86,73% 30,68 
4 České Budějovice 134 63 62 97,82% 29,30 
5 Drahonice 234 199 105 52,59% 28,79 
6 Heřmanice 716 670 290 43,32% 28,79 
7 Horní Slavkov 752 684 366 53,54% 23,41 
8 Hradec Králové 228 127 102 80,81% 29,05 
9 Jiřice 620 407 194 47,62% 29,64 
10 Karviná 159 82 58 70,85% 26,73 
11 Kuřim 523 464 283 60,97% 31,64 
12 Kynšperk n. O. 712 606 353 58,31% 23,34 
13 Liberec 260 207 137 66,27% 31,62 
14 Litoměřice 130 58 36 61,40% 30,04 
15 Mírov 371 348 216 62,21% 50,75 
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16 Nové Sedlo 497 416 182 43,62% 25,97 
17 Odolov 317 232 143 61,51% 27,88 
18 Olomouc 135 80 69 86,60% 29,03 
19 Opava 438 395 266 67,42% 28,17 
20 Oráčov 497 457 235 51,35% 21,97 
21 Ostrava 216 65 58 88,59% 27,78 
22 Ostrov 852 655 275 41,91% 22,73 
23 Pardubice 603 402 275 68,56% 31,08 
24 Plzeň 1 077 874 421 48,11% 37,09 
25 Praha - Pankrác 473 249 231 93,13% 31,42 
26 Praha - Ruzyně 251 126 125 99,92% 29,95 
27 Příbram 848 587 285 48,50% 25,69 
28 Rýnovice 528 501 329 65,81% 26,90 

29 
Stráž pod 
Ralskem 885 693 663 95,65% 39,89 

30 
Světlá nad 
Sázavou 504 437 284 64,96% 28,54 

31 Teplice 40 20 20 99,19% 29,68 
32 Valdice 1 093 978 624 63,80% 28,44 
33 Vinařice 885 783 239 30,60% 26,96 
34 Všehrdy 563 452 283 62,49% 27,19 
35 Znojmo 205 102 97 94,63% 27,79 

   Celkem  16 734 13066 7737 59,21% 29,04 
 

3.2.8. Standardizované programy zacházení 
Nedostatek vězeňského personálu, zvláště vychovatelů a specialistů, ovlivňuje 

negativně úroveň zacházení s vězni. Tato skutečnost vzdaluje Českou republiku od úrovně 
obvyklé v původních členských státech Evropské unie. Ačkoli Vězeňská služba ČR stále 
naráží na nedostatek finančních prostředků, přesto činí kroky k vytváření moderního systému 
zacházení s pachateli trestných činů prostřednictvím diferenciačního modelu a efektivního 
zařazování vybraných odsouzených do standardizovaných programů zacházení v návaznosti 
na koncepci hodnocení rizik a potřeb. 

Šetření a efektivita vynaloženého času, personálu a financí má být zvýšena systémem 
označovaným ve vězeňské praxi obvykle jako Risk & Needs Assessment. 

Ve spolupráci VS ČR a Probační a mediační služby byl v roce 2006 pro využití při 
realizaci podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody s dohledem vytvořen 
hodnotící nástroj pro vyhodnocení rizik pachatelů. Nástroj byl nazván SARPO 1 (Souhrnná 
Analýza Rizik a Potřeb Odsouzených). Pilotáž ověřující využitelnost tohoto nástroje jak 
v době před eventuálním podmíněným propuštěním odsouzeného z výkonu trestu odnětí 
svobody, tak po podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody byla dokončena v I. 
čtvrtletí roku 2008. Nyní se připravují úpravy a implementace SARPO 1 do systému 
zacházení s vězněnými osobami. 

V rámci výše naznačených kroků a priorit vyplývajících z poznatků vězeňské služby, 
ale i z usnesení vlády ČR, jsou pro některé skupiny odsouzených postupně připravovány nové 
standardizované programy zacházení, zaměřené k rozvoji socializace odsouzených a eliminaci 
vybraných negativních jevů. 
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Standardizovaný program „3Z“ 
První typ standardizovaných programů je zaměřen na socializaci, rozvoj společensky 

konsekventního chování  a přípravu na reintegraci odsouzených po propuštění, založený na 
spolupráci Vězeňské služby ČR a Probační služby ČR. 

V letech 2006 a 2007 byla ve třech věznicích (Jiřice, Světlá nad Sázavou, Kuřim) 
úspěšně realizována pilotáž prvního standardizovaného programu zacházení s odsouzenými. 
Program pod názvem 3Z („Zastav, Zamysli se, Změň se“) byl vyvinut týmem vězeňských a 
probačních pracovníků za vedení zkušených lektorů z Anglie, kteří dali k dispozici jejich 
program. Ten byl adaptován na české podmínky. Program je zaměřen na statisticky 
nejrozšířenější vězeňskou populaci (dospělí muži od 25 do 40 let, 2 – 3 x ve standardním 
výkonu trestu odnětí svobody za převážně majetkovou činnost). Program není terapeutický, 
přestože má základy v kognitivně-behaviorálním přístupu a důrazy klade na uvědomění si 
vlastní viny a nácvik nekriminálního chování. 

Program GREPP 
Jako další standardizovaný program vznikl program GREPP, jehož pilotní projekt byl 

předmětem praktické části této disertační práce. 
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B. Praktická část  

 
 
 

Neučíme se slovy znějícími zvnějšku, ale uvnitř nás učí pravda. 
Augustinus Aurelius, O učiteli (r. 389)112 

 

4.  Nový standardizovaný program a jeho ověření v praxi 

4.1. Důvody vzniku programu 

Na 1. světovém kongresu OSN proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí, který se 
konal ve Stockholmu ve dnech 27.–31. 8. 1996, byla přijata mezinárodně platná definice 
komerčního sexuálního zneužívání dětí, jímž se rozumí „použití dítěte pro sexuální účely 
výměnou za peníze nebo za odměnu v naturáliích mezi dítětem, zákazníkem, prostředníkem 
nebo agentem a jiným, kdo vydělávají na obchodu s  dětmi pro tyto účely“.  

V závěrečné deklaraci kongresu byly definovány tři formy komerčního sexuálního 
zneužívání dětí: 

1/ dětská prostituce; 
2/ obchodování s dětmi; 
3/ dětská pornografie. 
Pachatelé komerčního sexuálního zneužívání dětí se liší od pachatelů „klasického“ 

pohlavního zneužití zejména v tom, že akt zneužití je realizován buď prostřednictvím třetí 
osoby (tj. dalšího pachatele), nebo na základě „dohody“ s dítětem, které své sexuální služby 
poskytuje za úplatu. Pachatelé těchto trestních činů jsou převážně muži. Pachatele lze 
rozdělovat podle různých kritérií, například podle míry použité agrese, pohlaví oběti, 
frekvence a způsobu kontaktu, motivace, vztahu k oběti atd.  

Preventivní činnost a formy trestního postihu komerčního sexuálního zneužívání dětí 
se dále rozvíjely a nové poznatky byly zaznamenány také během jednání jedenáctého 
kongresu 2005 o prevenci kriminality a zacházení s vězni v  Bangkoku r. 2005. 

Poznatky k této závažné kriminalitě, kterou veřejnost sleduje se zvýšenou pozorností, 
pocházejí také z České republiky, kde v roce 2007 zažilo psychické nebo fyzické týrání 1205 
chlapců a děvčat, 20 dětí bylo zavražděno. Sexuálnímu zneužívání, dětské pornografii a 
prostituci bylo vystaveno 679 dětí. Vyplývá to ze statistik Orgánů sociálně právní ochrany 
dětí (OSPOD). Podle ředitelky Nadace Naše dítě Zuzany Baudyšové to je jen vrchol ledovce. 
Podle jejích odhadů je tělesně a psychicky týráno a zneužíváno až 40 000 dětí.  

Podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí jsou detailní poznatky následující 
(České noviny, 22.5. 2008113): 

                                                 
112 AUGUSTINUS, A. O učiteľovi. Bratislava : Archa, 1995. ISBN 80-7115-096-7. 
113 http://www.ceskenoviny.cz/domov/index_view.php?id=314168 
 



 182 

 
Počet týraných a 
zneužívaných dětí v roce 
2007 (podle věku dětí)  

Tělesné a psychické týrání Sexuální zneužívání, dětská 
pornografie a prostituce 

 do 1 roku 50 1 
 od 1 roku do 3 let 104 10 
 od 3 do 6 let 198 48 
 od 6 do 15 let 685 535 
 od 15 do 18 let 168 85 
 Celkem v roce 2007 1205 679 
 
Sociální prostředí dětí 
týraných a zneužívaných v 
roce 2007  

Tělesné a psychické týrání Sexuální zneužívání, dětská 
pornografie a prostituce 

 úplná rodina 562 244 
 neúplná rodina bez matky 41 30 
 neúplná rodina bez otce 315 249 
 doplněná rodina o matku 22 13 
 doplněná rodina o otce 234 120 
 náhradní rodina 22 14 
 ústavní péče 9 9 

 
Vláda České republiky reagovala na hrozivé informace z domova i na rozhodnutí 

Rady EU o boji proti vykořisťování dětí a dětské pornografii uložilo členským státům 
přijmout do ledna 2006 opatření proti nakládání s dětskou pornografií, která se dotkla 
především činnosti zákonodárců, resortů vnitra a spravedlnosti. 

 

4.1.1. Legislativní úprava stíhání komerčního sexuálního zneužívání dětí 
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dne 13. 6. 2007 schválila novelu trestního 

zákona, podle níž se v ČR stane: 
1/ novou skutkovou podstatou „přechovávání dětské pornografie“;  
2/ samostatným trestným činem „zneužití dítěte k výrobě pornografie“.  
Podle nynějších českých zákonů se dopouští trestného činu pouze ten, kdo materiály 

dále šíří. Přechovávání dětské pornografie dosud trestné nebylo. Na rozdíl od Rakouska, 
USA, Británie či Nizozemska, kde je trestné vlastnictví a opatřování si dětské pornografie. 
Trestného činu se dopustí člověk, který „přechovává fotografické, filmové, počítačové, 
elektronické nebo jiné pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě“. Na 
pornografické texty se tresty zatím nevztahují.  

Trestní postih se nemá týkat lidí, kteří na dětskou pornografii náhodou narazí při 
prohlížení webových stránek, nebo jim někdo takové materiály pošle do e-mailové schránky. 
Trestný čin nastane pouze tehdy, pokud bude možné prokázat, že přechovávání dětského 
porna bylo úmyslné. 
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Návrh novely trestního zákona č. 140/1961 Sb., citujeme níže podle sněmovního tisku 
č. 114: 

 
Za § 205 se vkládají nové § 205a a 205b, které včetně nadpisů znějí: 

 
„§ 205a 

Přechovávání dětské pornografie 
 

Kdo přechovává fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné 
pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě, bude potrestán odnětím svobody 
až na dva roky. 
 

§ 205b 
Zneužití dítěte k výrobě pornografie 

 
(1) Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede nebo zneužije dítě k výrobě 

pornografického díla nebo kořistí z účasti dítěte na takovém pornografickém díle, bude 
potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let. 
 

(2) Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 
uvedený v odstavci 1, 
a) jako člen organizované skupiny, 
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 
 

(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 
uvedený v odstavci 1, 
a) jako člen organizované skupiny působící ve více státech, nebo 
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.“. 

4.1.2. Vězeňská služba plní úkol vlády ČR – vzniká nový program zacházení 
Usnesením vlády České republiky ze dne 16. srpna 2006 č. 949 byl schválen „Plán 

úkolů boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí na období 2006–2008“, který 
stanovil opatřením č. 7 Vězeňské službě ČR v termínu do 31. 1. 2008 „vytvořit nové a 
efektivní metody práce s pachateli ve věznicích, kteří byli odsouzeni za trestné činy násilí na 
dětech (týrání dětí, komerční sexuální zneužívání dětí i sexuální zneužívání bez komerčního 
aspektu)“.  

Generální ředitel vězeňské služby ČR dne 21. 2. 2007 po konzultaci s Ministerstvem 
vnitra ČR jako autorem (zadavatelem) úkolu navrhl úkol realizovat formou vytvoření 
standardizovaného programu zaměřeného na stanovenou cílovou skupinu odsouzených – tj. 
odsouzené za trestné činy násilí na dětech (týrání dětí, komerční sexuální zneužívání dětí i 
sexuální zneužívání bez komerčního aspektu, konkrétně dle § 241; § 219; § 242/1,2,3,4; § 
243; § 204; § 232a; § 205/a; § 217a)“. Do této skupiny jsou zařazeni jak sexuální devianti, tak 
sexuální delikventi (nedeviantní pachatelé), ale i pachatelé bez sexuálního deliktu či deviace. 
Podle Mezinárodní úmluvy o právech dítěte je pro potřeby této úmluvy za dítě považován 
každý jedinec mladší osmnácti let a tento konsensus je aplikován i pro potřeby tohoto 
programu, tzn., že do programu budou zařazováni odsouzení, kteří spáchali vyjmenovanou 
trestnou činnost na dětech do věku osmnácti let. 

Plněním úkolu bylo pověřeno Psychologické pracoviště VS ČR, jež se stalo autorem 
manuálu programu, neslo také odpovědnost za organizační provedení pilotního projektu a 
připravilo zadání potřebné pro vypracování textové části programu, která byla připravena 
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autorským týmem v čele s Mgr. Květou Slukovou, vedoucí oddělení penologického výzkumu 
Institutu vzdělávání VS ČR, a vydána r. 2007 pod názvem „Pachatelé a oběti násilí na dětech 
z pohledu penitenciární praxe“ a opět v roce 2008 v doplněném vydání. 

Program, který byl pojmenován GREPP, byl hotov v říjnu 2007 a jeho pilotáž 
proběhla ve dnech 12. 11.–7. 12. 2007 ve věznici Heřmanice. Ve dnech 6.–8. 2. 2008 
proběhlo vyhodnocení pilotáže a generální ředitel VS ČR schválil program GREPP jako nový 
standardizovaný program do praxe VS ČR. 

4.1.3. Charakteristika standardizovaného programu  
Program je koncipován jako vzdělávací program, který bude respektovat široké 

spektrum cílové skupiny, bude realizován skupinově s využitím prvků skupinové dynamiky. 
Nejedná se o terapeutický program, který by primárně využíval přístupů a metod 

některého konkrétního terapeutického systému, ale o program zaměřený na tzv. narovnání“. 
Smysl a cíl programu koresponduje s předpokladem, že prvotním krokem pro jakékoli 

zacházení s pachateli trestné činnosti je vedle motivovanosti vytvoření adekvátního náhledu 
na svou trestnou činnost a poznání, uvědomění si a přijetí konkrétních důsledků své trestné 
činnosti. Bez snahy o dosažení tohoto základního předpokladu lze jakékoliv další terapeutické 
zacházení považovat za neefektivní. 

4.1.3.1. Hlavní cíle programu 
Hlavním cílem programu je poskytnout odsouzenému: 

1/ informace o možných důsledcích a dopadech trestné činnosti; 
2/ náhled na dopady a důsledky trestné činnosti, na spouštěcí mechanismy a zdroje trestné 

činnosti; 
3/ návod k dalšímu jednání s cílem minimalizovat pravděpodobnost recidivy trestné 

činnosti; 
4/ podporu pro další kroky a řešení své situace vytvořením nabídky situací, ze kterých si 

sám zvolí, jak bude postupovat. 
Program si tedy neklade terapeutické cíle, ačkoli s prvky skupinové terapie pracuje. 

Cílem programu není „terapeutická změna osobnosti“, ale poznání a uvědomění si 
konkrétních důsledků trestné činnosti, identifikace toho, co lze změnit, nalezení primárního 
spouštěče pro páchání trestné činnosti na dětech (alkohol, peníze, drogy, porucha osobnosti) a 
hledání odpovědi na otázky co dál, tj. reintegrace do společnosti. 

Program předpokládá, že po jeho absolvování bude práce s odsouzenými, kteří jsou 
motivovaní ke spolupráci a k řešení svých problémů, bude pokračovat individuální nebo 
skupinovou formou, a že tato práce bude zaměřena více terapeuticky, tj. její náplní bude práce 
s konkrétními problémy a cílem bude dosažení „terapeutické změny“. Všechny tyto 
předpoklady je možné splnit v rámci speciálně výchovných aktivit. 

Program předpokládá, že po odhalení spouštěče krize se odsouzenému podaří 
identifikovat souvislost mezi událostmi, chováním okolí a hlubším smyslem toho, co se 
odehrálo. Během programu samotného i v následných aktivitách se tedy odsouzenému 
dostane pomoci, aby mohl porozumět svému chování, tomu, proč se v určitých situacích nějak 
zachoval a nějak je prožíval. 

4.1.3.2. Metody a formy práce v programu 
a/ základem je komunitní systém; 
b/ metody práce skupinové i individuální; 
c/ formy práce vzdělávací, nácvikové, terapeutické, rozhovor, diskuze, relaxace, deníky, 

videoprojekce. 
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4.1.3.3. Časová struktura programu 
Program je naplánován na dobu jednoho měsíce a rozdělen do čtyř týdenních bloků. 

Cílem je naplnění 21 hodin terapeutické práce týdně, tzn. pondělí 5 hodin a další čtyři dny po 
čtyřech hodinách denně přímé práce s odsouzenými. Dopoledne je vždy komunitní sezení (0,5 
hod. denně) a edukativní činnost v trvání 1,5 hodiny (v pondělí 2,5 hod.). Do odpoledních 
hodin je plánována skupinová činnost v rozsahu 1,5 hod. Závěr každého dne tvoří rozbor dne, 
závěrečné zhodnocení a psaní deníků (1 hodina). 

4.1.3.4. Anotace textové části programu 
Podstatnou částí programu je činnosti vzdělávací, tj. podávání objektivních informací 

potřebných pro pochopení zvláštností vybrané skupiny trestných činů. Důležitým podkladem 
pro edukativní činnosti je proto publikace „Pachatelé a oběti násilí na dětech z pohledu 
penitenciární praxe“ podle níž si terapeut vytváří vlastní přípravy. Obsah textové části 
přibližují stručně následující základní údaje: 
 
SLUKOVÁ, K. a kol. Pachatelé a oběti násilí na dětech z pohledu penitenciární praxe : 
Druhé, doplněné vydání. Stráž pod Dalekem : Institut vzdělávání Vězeňské služby České 
republiky, 2008. (223 s.)  
 
Autoři:  
PaedDr. Lubomír Bajcura (kapitola 13., 14., jazyková úprava a redakce textů) 
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4.2. Cíl šetření 

Cílem šetření bylo po ukončení pilotního programu shromáždit a vyhodnotit názory 
účastníků z řad odsouzených a názory členů realizačního týmu zaměstnanců věznice. 
Vyhodnocení těchto názorů bylo pak jedním z podkladů pro rozhodnutí o schválení pilotního 
programu jako standardizovaného programu určeného pro cílovou skupinu odsouzených. 

4.3. Úkoly šetření 

Vyhodnocením názorů účastníků a realizačního týmu vytvořit transparentní zpětnou 
vazbu potřebnou pro: 

a) odstranění případných organizačních nedostatků programu; 
b) doplnění eventuálních dalších vhodných aktivit do programu; 
c) ověření, zda je působení na kognitivní a emocionální oblast vyvážené; 
d) případné doplnění textové části programu. 

4.4. Metody šetření 

Vzhledem k tomu, že pilotní program byl připravován ve spolupráci dvou týmů 
zkušených a odborně zdatných psychologů a pedagogů v Psychologickém pracovišti VS ČR a 
oddělení penologického výzkumu Institutu vzdělávání VS ČR, cílem průzkumu byla pouze 
zpětná vazba a inspirace pro případné zdokonalení organizační i obsahové části programu. 
V takovém případě v postupu průzkumu není možné klasickým způsobem uvést hypotézy a 
jejich validitu ověřit průzkumem – takové ověření by ani neumožňoval malý počet 
respondentů. Předpokládaným přínosem průzkumu bylo tedy především shromáždění 
inspirativních názorů narativní formou a ověření, zda se během pilotního programu podařilo 
navodit dobrou atmosféru pro účinnou edukační a skupinovou práci. 

4.4.1. Standardizované dotazníky 
Byly použity dva standardizované dotazníky: 

a) pro 11 odsouzených, kteří se zúčastnili pilotního programu 
- dotazník obsahoval 9 otázek, na které respondenti odpovídali ústně  

(viz Příloha č. 9); 
b) pro 4  zaměstnance věznice, kteří se podíleli na realizaci programu 

- dotazník obsahoval 11 otázek, na které respondenti odpovídali ústně 
(viz Příloha č. 10); 

Postup rozhovoru probíhal standardizovanou strategií a volnou taktikou kladení 
otázek, aby byly zaznamenány názory v co nejširší oblasti, eventuálně neočekávané jevy a 
souvislosti. 

Úplný záznam rozhovorů s odsouzenými je uveden v Příloze č. 11 a úplný záznam 
rozhovorů se členy realizačního týmu v Příloze č. 12. Písemně zaznamenané názory byly pak 
shrnuty při vyhodnocení hnízdovou metodou. 

Tento postup byl zvolen také z důvodu nízkého počtu respondentů pilotního programu. 
Nízký počet umožnil ve velmi omezené míře uplatnění kvantitativních metod (lze konstatovat 
pouze to, zda se k názoru hlásí většina respondentů, ale inspirativní hodnotu má v tomto 
případě i ojedinělý názor), proto byla pro tento případ zvolena vhodnější narativní metoda.  
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4.4.2. Likertova škála 
Pro zjišťování názorů na otázku „Pro kterou skupinu pachatelů sexuálně motivované 

trestné činnosti by se jevil tento program jako nejvhodnější nebo nejméně vhodný?“ byly 
názory tří členů realizačního týmu (psycholožka, terapeut a vychovatel) zjišťovány 
prostřednictvím Likertovy škály.  

Jednotliví respondenti tabulku vyplňovali nezávisle na sobě a své názory předem 
nekonzultovali. Proto je možné výsledkům přičítat vysokou vypovídací hodnotu (Viz Příloha 
č. 11, bod 8).  

4.5. Charakteristika sledovaného souboru 

Do šetření byly zapojeny dvě skupiny osob, které měly při pilotním programu rozdílné 
role (podobné vztahu učitel a žák), ale jestliže program úspěšně plnil svůj cíl, názory obou 
skupin by se měly v zásadních bodech doplňovat a tvořit harmonický celek. 

4.5.1. Soubor odsouzených vybraných do pilotního programu 
Do pilotního programu bylo zařazeno 11 odsouzených z různých věznic v ČR. 
Nejdůležitější kritéria výběru byla dvě: 
a) odpovídající skutková podstata spáchaných trestných činů (souvislost se sexuálním 

zneužíváním dětí) 
b) zájem odsouzeného o zapojení do pilotního programu 
Protože se jednalo o pilotní program, vytypované odsouzené ve věznicích nejprve 

oslovili specialisté a vysvětlili jim, jaký obsah program bude mít. Ze širšího počtu 
přihlášených odsouzených pak vybíralo účastníky Psychologické pracoviště VS ČR, které 
sledovalo řadu dalších kritérií, především bezpečnostních a organizačních. 

Nejmladšímu účastníku bylo 25 let, nejstaršímu 55 let. Všichni měli ve výčtu 
spáchaných trestných činů pohlavní zneužití, nebo znásilnění dítěte. Z celkového počtu 11 
odsouzených byl jen jeden prvotrestaný, ostatní byli recidivisté, kteří vykonávali trest odnětí 
svobody podruhé, nejvíce však (jeden účastník) podeváté.  

 
Základní údaje o respondentech – odsouzených zařazených do programu: 

 
Pořadové 

číslo 
Rok 

narození 
§ Popis skutkové podstaty 

trestného činu 
Počet trestů 

/počet trestů odnětí 
svobody 

1 1964 241/1,3b 
242/1,2 
 
 
217/1b 

Znásilnění osoby mladší 15 let 
Pohlavní zneužití osoby mladší 
15 let svěřené pachatelově 
dozoru 
Ohrožování mravní výchovy 
mládeže umožněním vést jí 
zahálčivý nebo nemravný život 

6/3 

2 1964 242/1,2 Pohlavní zneužití osoby mladší 
15 let svěřené pachatelově 
dozoru 

1/1 

3 1983 242/1,2 
 
 
241/1,2 

Pohlavní zneužití osoby mladší 
15 let svěřené pachatelově 
dozoru 
Znásilnění osoby mladší 18 let 

3/1 
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4 1978 242/1 2x Pohlavní zneužití osoby 
mladší 15 let svěřené 
pachatelově dozoru 

4/2 

5 1953 242/1,2 
 
 
217/1 

Pohlavní zneužití osoby mladší 
15 let svěřené pachatelově 
dozoru 
Ohrožování mravní výchovy 
osoby mladší 18 let 

5/4 

6 1964 241/1,3b Znásilnění osoby mladší 15 let 6/5 
7 1972 241/1,3b Znásilnění osoby mladší 15 let 1/1 
8 1954 242/2 Pohlavní zneužití osoby mladší 

15 let svěřené pachatelově 
dozoru 

7/6 

9 1963 242/1 
 
217/1a 

Pohlavní zneužití osoby mladší 
15 let  
Ohrožování mravní výchovy 
osoby mladší 18 let sváděním k 
zahálčivému nebo nemravnému 
životu 

11/8 

10 1961 242/1,2 
 
 
235/1,2 

Pohlavní zneužití osoby mladší 
15 let svěřené pachatelově 
dozoru 
Vydírání 

5/4 

11 1962 241/1,2 Znásilnění osoby mladší 18 let 9/9 
 

4.5.2. Soubor zaměstnanců věznice – realizační tým 
Do šetření byl zařazen kromě užšího realizačního týmu složeného ze dvou specialistů 

a jednoho vychovatele také jeden z dozorců, který měl na starosti bezchybné fungování 
pilotního programu z hlediska časového rozvrhu dne a jeho sladění s ostatními akcemi ve 
věznici.  

Nejzkušenějším členkou týmu a jeho vedoucí byla psycholožka, jejíž odborné 
předpoklady a praktické schopnosti byly posouzeny Psychologickým pracovištěm VS ČR. 
Dostatek praxe měl také vychovatel a dozorce. Nejkratší praxi ve věznici měl terapeut (2 
roky), který však má praxi z pedagogické práce na vysoké škole a při speciálně výchovných 
aktivitách v rámci běžných programů zacházení se mu velmi brzy podařilo najít k motivaci 
odsouzených cestu. Dopolední edukační část programu měl na starosti terapeut a zpětná vazba 
na jeho výkon dopadla velmi dobře. Na besedách a komunitách byla vždy přítomna dvojice 
nejdůležitějších členů týmu – psycholožka a terapeut. 

4.6. Interpretace výsledků šetření 

4.6.1. Shrnutí poznatků z rozhovorů se členy realizačního týmu  
 
1/ S jakými pocity jste se zapojil/a do programu? 
Všichni členové realizačního týmu ve věznici byli motivováni a dobře teoreticky připraveni. 
 
2/ Předpokládal/a jste nějaké problémy a potíže? 
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Obavy z prozrazení charakteru trestné činnosti vybrané skupiny odsouzených zařazených do 
pilotního programu se nenaplnily. Byly vytvořeny klidné podmínky pro specializované 
zacházení. Chování skupiny odsouzených bylo v mezích běžné normy. 
 
3/ Byl obsah a organizační zabezpečení programu připraveno dostatečně? 

a) Co se osvědčilo? 
Osvědčila se důkladná příprava, na níž se podílelo psychologické pracoviště generální 
ředitelství VS ČR, Institut vzdělávání CS ČR a vedení věznice. 

Jaké realizační problémy 
b) - bylo možné odstranit „za pochodu“? 

Vyřešen byl problém s úpravou časového rozvrhu dne a s různými diferenciačními skupinami. 
c) - byly závažné? 

Závažné problémy nebyly. 
d) - vyžadují složitější a zásadnější řešení na vyšší úrovni řízení práce VS ČR? 

Při výběru odsouzených je nezbytná jejich lepší informovanost. 
 e) Co bude ještě třeba doplnit? 
Pro realizaci programu je potřeba více času. 
Do textových příprav je nutné doplnit více kasuistik. 
Místnosti musí být vybaveny technicky pro realizaci programu (učebna a terapeutická 
místnost orientovaná do kruhu). 
 
4/ Domníváte se, že se tato skupina odsouzených projevovala jinak než ostatní? 
 a) V čem? 
Skupina byla zpočátku ostražitá, ale pak se v bezpečném prostředí zklidnila. Zájem o program se 
projevoval v disciplinovanosti a aktivitě při edukaci i terapeutické části. Skupina byla odpoledne po 
náročném programu vyčerpaná a nezbytně potřebovala také čas na odpočinek a relaxaci. 
 
5/ Co je nejnáročnější při zacházení s touto skupinou odsouzených v oblasti  

a) teoretické připravenosti pracovníků VS ČR,  
Personál je dobře teoreticky vybaven. Osvědčilo se detailně připravit organizační stránku programu.  

b) psychické zátěže pracovníků VS ČR 
Psychická zátěž personálu byla v průběhu programu značná. Personál se musel soustředit na 
cíl programu, což se dařilo dobrým organizačním zabezpečením a důvěrou ze strany věznice, 
především pak týmovou prací. 

c) a pedagogické taktiky pracovníků VS ČR? 
Důležité pro úspěch bylo stanovení jasných pravidel komunikace, kázeň, důslednost. Podařilo 
se vytěsnit jakékoli projevy chaosu a nejistoty. Za těchto podmínek se dařila motivace, a 
soustředění na základní cíle programu. 
 
6/ Jaké nové poznatky vám přinesla práce s touto skupinou odsouzených? 
Náročné profesní a osobní nasazení a práce v týmu byla dobrou motivací a zkušeností. 
 
7/ Projevil se během programu efekt jeho zaměření na příčiny kriminálního selhávání 
této skupiny odsouzených? 

a) Jaké projevy jste zaznamenal/a? 
V době při veřejném přiznání viny a několik dní poté byly zaznamenány vnější projevy 
emocionální a psychosomatické, pláč, mimika, gesta, vyčerpání, deprese. 

b) Bylo možné na ně reagovat ve prospěch aktivace a podpory dalšího zacházení 
a edukačního procesu? 
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Byla poskytována individuální pomoc, posilování prosociální orientace ve skupině. Efekt se 
projevil ve zklidnění a ukázněném chování odsouzených. Někteří projevili zájem o léčení a 
další formy pokračování terapie. 
 
8/ Pro kterou skupinu pachatelů sexuálně motivované trestné činnosti by se jevil tento 
program jako nejvhodnější nebo nejméně vhodný? 

Názory 3 členů týmu na program byly zjišťovány prostřednictvím Likertovy škály (viz 
tabulka odpovědí v Příloze č. 11, bod č.8) s následujícími výsledky: 

a) Program byl většinou členů týmu doporučen jako vhodný pro práci s pachateli trestných 
činů násilí na dětech a sexuálního zneužívání bez komerčního aspektu. 

b) Zkušenější členové týmu (psycholožka a vychovatel) se shodli ve svém hodnocení 
(nezávisle na sobě), že program není v této podobě vhodný pro pachatele, kteří netrpí 
parafílií, tedy pro pachatele komerčního sexuálního zneužívání dětí, výrobce a 
distributory dětské pornografie a organizátory dětské prostituce.  

Tato zpětná vazba bude využita týmem, který připravoval textovou část programu – 
doplnění kasuistik, a organizátory standardizovaných programů – prodloužení délky 
programu, rozšíření času pro individuální práci apod. 

 
9/ Považujete po skončení pilotního programu speciální zacházení s touto skupinou 
odsouzených za účelné? 
a) Proč? 
Všichni dotazovaní členové týmu odpověděli kladně. Důvodem byl přímý zážitek, že tento 
program funguje a má preventivní efekt. 
 
10/ Můžete o programu říci  

a) 3 hlavní klady 
Program je dobře teoreticky a organizačně připraven.  
Spojuje v sobě edukaci a terapii. 
Program ve skupině funguje. 

b) 3 hlavní negativa 
Zmiňován byl pouze málo vhodný výběr odsouzených, který byl zaviněn momentálními 
organizačními a legislativními podmínkami. 
 
11/ Doporučil/a byste tento program ke schválení jako standardizovaný program 
zacházení s odsouzenými?  
Všichni členové týmu se vyjádřili kladně.    
 

4.6.2. Shrnutí poznatků ze standardizovaných rozhovorů s odsouzenými 
 
1/ Co jste očekával od programu před jeho započetím? 
Většina odsouzených byla před nástupem do programu dobře motivována. Tři však měli 
minimální informace. 
 
2/ Dařilo se vám během programu hovořit o vaší trestné činnosti otevřeně? 

a) O kterých problémech spojených s vaší trestnou činností jste hovořil? 
Většina odsouzených v „horkém křesle“ hovořila o své vině. Pět odsouzených vinu 
nepřiznává, nebo ji svádí na okolnosti. 
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3/ Jaké nové poznatky o vašich problémech s vaší trestnou činností vám přinesla účast 
v programu? 
 a) O kterých problémech vyplývajících z charakteru vaší trestné činnosti jste 
získal nový náhled? 
Většina odsouzených začala během programu přemýšlet o příčinách svého kriminálního 
selhání a projevuje zájem o další terapii. Pět odsouzených se brání začít o sobě přemýšlet. 
Většinu odsouzených však témata prezentovaná v programu zaujala, cítí se být poučeni, 
obohaceni. Zejména je zaujalo téma o vývoji psychiky dítěte. 
 
4/ Jak hodnotíte vaši účast v programu? 
 a) Proč? 
Deset z jedenácti odsouzených považuje svou účast v programu za přínosnou. Jedenáctý byl 
na programu rád, ale hovoří raději o něčem jiném. Většina odsouzených hovoří o tom, že se 
programu aktivně účastnili, měli možnost se vyjádřit, dozvědět se něco o sobě. 
 
5/ Byl obsah programu připraven tak, že byl pro vás přínosem? 
 a) Co vás zajímalo? 
Odsouzení hodnotí program jako dobře připravený, cenný zdroj informací. Zajímala je témata 
z vývojové psychologie, výchovy dětí, o domácím násilí a problematika pocitů, které má při 
násilí oběť. 
Často se projevovali zájem o hlubší uvedení do témat z oblasti sexuologie. Doporučují 
zařazení vhodných kasuistik. 
 b) Co vám bylo nepříjemné? 
Nepříjemné pocity většinou souvisely se zážitkem, kdy měli odsouzení hovořit o své vině a 
psát dopis své oběti. Objevil se i požadavek individuálního přístupu, místa pro soukromý 
rozhovor se členy týmu, nedostatek soukromí a času hovořit o zajímavých problémech. 
 c) Co vás potěšilo? 
Všechny potěšilo příjemné prostředí ve věznici, ochota a přístup personálu, dobrá organizace 
celého programu. 
 
6/ Bylo na prodiskutování všech témat během programu dost času? 
Většina odsouzených pociťovala nedostatek času. Měli by zájem, aby program trval 
minimálně dva měsíce. 
 
7/ Byli vedoucí programu připraveni dobře? 
Všichni odsouzení hodnotili s povděkem, že realizační tým a program byl připraven dobře a 
kvalitně. 
 a) Čemu by se měli více věnovat? 
Třikrát se objevil požadavek, aby v programu byli zapojeni soudci, státní zástupci a soudní 
znalci v oboru sexuologie. Jeden odsouzený kritizoval neupřímnost personálu i 
spoluodsouzených. 
 b) Co by se mělo změnit? 
Pod touto otázkou se objevil znovu požadavek účasti znalců na programu, větší využití 
videodokumentů a doplnění prvků dramaterapie. 
 
8/ Máte nějaké další připomínky nebo podněty k programu? 
Opět byla navrhována účast sexuologa. Dva odsouzení navrhovali zařazení pachatelů 
sexuálního násilí páchaného na dětech do budoucího detenčního ústavu. 
 
9/ Budete po skončení programu o některých poznatcích dále uvažovat? 
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Devět z jedenácti odsouzených bude dále uvažovat. 
 a) O čem budete uvažovat? 
Pět odsouzených chce usilovat o překonání svého sklonu k páchání trestné činnosti, dva 
přemýšlejí o příčinách, proč páchají trestnou činnost. 
 b) Rozhodl jste se, že budete se svým problémem něco dělat? 
Osm z jedenácti odsouzených potvrzuje své rozhodnutí, že budou aktivně řešit problém 
související s jejich trestnou činností 

c) Co konkrétně? K jakým dalším krokům vás účast v programu inspirovala? 
Osm odsouzených uvažuje o další terapii, zapojení do speciálního zacházení ve věznici, 
léčení. 

4.7. Závěr šetření 

4.7.1. Splnění úkolů šetření 
Vyhodnocení názorů účastníků a realizačního týmu dokazuje, že: 

a) pilotní program proběhl bez závažných organizačních nedostatků; 
b) do standardizovaného programu lze na základě návrhů po prodloužení 

minimálně o jeden týden doplnit relaxační aktivity, např. jógické dýchání, dále 
větší prostor věnovat individuální práci terapeutů s odsouzenými; 

c) odsouzení i realizační tým se shodují na tom, že působení na kognitivní a 
emocionální oblast je v programu vyvážené; 

d) je vhodné doplnit do textové části programu více kasuistik různých typů 
případů sexuálního zneužívání dětí, znásilnění, týrání apod.  

4.7.2. Průběh pilotního programu a jeho odraz v názorech účastníků i realizátorů 
Vybraní odsouzení se v edukační části pilotního programu seznámili s problematikou 

trestné činnosti související se sexuálním zneužíváním dětí, okolnostmi, které k páchání takové 
trestné činnosti vedou a s následky, které tato trestná činnost má na poškození fyzického i 
psychického vývoje zneužitých dětí. 

Edukační část nebyla pouze sledem přednášek, ale odsouzení se brzy začali zapojovat 
do diskuse a kognitivní obsah této aktivity transformovali do svého vědomí s projevy emocí. 

Ve skupinové práci byly pro odsouzené nejtěžší dva momenty: 
a/ vlastní výpověď v tzv. „horkém křesle“ o průběhu trestného činu, za který 

odsouzený vykonává trest; 
b/ psaní dopisu oběti vlastní trestné činnosti a jeho následné veřejné čtení. 

K tzv. „horkému křeslu“ dospěli odsouzení až po týdnu pobytu, kdy se již znali mezi 
sebou navzájem, ale i se členy realizačního týmu. Podařilo se vytvořit atmosféru pro upřímné 
výpovědi o vině a pocitech, které provázejí její nositele. Míra upřímnosti je neměřitelná, ale o 
mnohém svědčí výskyt psychosomatických signálů, které provázely jednotlivé výpovědi – 
odsouzení se potili, třásli, objevilo se i zhoršení tlaku a později také bolestivé spasmy 
v oblasti páteře a skeletu hrudníku. U horkého křesla byla připravena vždy minerální voda, 
také ústavní lékař dostal signál, že by mohl mít práci s pacientem, který má v důsledku 
psychické zátěže somatické problémy. 

Pro některé odsouzené byl mnohem těžší druhý úkol – psaní dopisu oběti. Odsouzení 
dostali na tento úkol dostatek času, přesto je značně zatížil. Podle svědectví vychovatele byli 
odsouzení na ubytovně přes celý víkend zamlklí a zamyšlení. V tomto případě se mnohem 
více projevily snahy odsouzených hledat vinu jinde než v sobě. I ti odsouzení, kteří se 
pokusili představě direktivního oslovení oběti vyhnout, měli zážitek tíhy, která na ně může 
plnou vahou dolehnout kdykoli později po ukončení programu.  
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Členy realizačního týmu při vyhodnocení pilotního programu velmi zaujalo čtení 
záznamů rozhovorů odsouzených, jejichž chování měli dosud v živé paměti. Shodli se na tom, 
že během práce s malou skupinou byla systematickou prací vytvořena atmosféra důvěry, která 
je nepřenosná do jiného prostředí. Odsouzení byli v tomto prostředí více otevření k hovoru o 
své vině a otevřeněji také svou vinu přiznávali, zatímco při standardizovaných rozhovorech 
po skončení programu již vůči „cizí“ osobě tolik sdělní nebyli. Jejich pozitivní prosociální 
zájem, který byl v programu probuzen, je však patrný z toho, že sice nehovoří jasně o svém 
případu, ale vyjadřují zájem o pokračování terapie individuální formou po návratu do 
„kmenové“ věznice.  

Záznam o průběhu šetření považují členové realizačního týmu také za vhodný studijní 
materiál pro další specialisty, kteří budou provádět již schválený standardizovaný program 
v další určené věznici, a to v druhé polovině roku 2008. 
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Závěr disertační práce 
Speciální zacházení s pachateli, kteří se dopustili sexuálního zneužívání dětí a 

v poslední době také komerčního sexuálního zneužívání dětí formou prostituce a pornografie, 
znamená ve svém důsledku přínos k ochraně nejslabších členů naší společnosti. Proto se mezi 
priority při tvorbě nových standardizovaných programů dostala právě tato skupina 
odsouzených. 

Sociologické a kriminologické výzkumy potvrzují souvislost mezi raným sexuálním 
zneužíváním, či násilím páchaným na dětech a genezí nových pachatelů trestné činnosti. 
Překročení odvěkého tabu má tedy kriminogenní následky. Chráníme-li naše děti, bráníme se 
před tím, aby se z nich stali zločinci a jednoho dne nám naše případné opomenutí připomněli 
útokem na náš majetek, život, nebo zdraví. 

Český filosof Emanuel Rádl upozorňoval na rozpad prosociálních faktorů ve 
společnosti 1. poloviny 20. století a varoval: 

„Jak zachránit civilizaci před rozkladem? To je zoufalá otázka naší doby, tím 
zoufalejší, že lidé necítí nebezpečí.“ 

Tím, že zařazením do standardizovaného programu dáváme šanci na změnu 
pachatelům trestné činnosti, nad níž se většina občanů s hrůzou otřese, vlastně dáváme šanci 
na záchranu sami sobě a naší civilizaci, v níž dítě bylo donedávna symbolem nedotknutelné 
čistoty a nevinnosti. 

Také z názorů odsouzených ve zkoumaném vzorku zazněla známá věc: Odsouzení 
nechtějí prožít čas ve vězení nadarmo. Ač si to někteří neuvědomují, svým špatným vztahem 
k pobytu ve výkonu trestu a mrzutostí signalizují vězeňským pracovníkům, že vězení neplní 
svůj účel a jen okrádá vězně o čas. Ten čas, který mohl být využit k jejich nápravě. 

Americký ekonom a time manager Alan Lakein114 zná hodnotu času:  
„ Čas je život. Nedá se vrátit ani nahradit. Ovládat svůj čas znamená ovládat svůj život 

a plně ho využívat.“ 
Z jeho často citovaných vět je možné odvodit přiléhavá hodnocení času tráveného ve 

věznici. Respondenti vypovídající o času stráveném v pilotním programu však nehovořili o 
nudě. S použitím první citované Lakeinovy věty lze tedy dovodit následující závěr platný 
obecně pro penitenciární zacházení: 

1/ Čas, který odsouzení stráví v aktivitě zorganizované vězeňským personálem a 
nenudí se přitom, je účelně vynaložený a taková aktivita s největší pravděpodobností naplňuje 
účel výkonu trestu. 

Jestliže vězni během pilotního programu poznali, že měsíc pobytu v této aktivitě musí 
co nejvíce využít pro své poučení, naplnili další Lakeinovu poučku, kterou můžeme pro účely 
penitenciární pedagogiky parafrázovat takto: 

2/ Ovládá-li vězeň alespoň na chvíli ve vězení svůj čas, učí se ovládat i svůj život. To 
je to nejpodstatnější, co potřebuje pro svou budoucí reintegraci po propuštění. 

Naplnění účelu výkonu trestu může být tedy odsouzenému cestou ke svobodě, cestou 
k „fabrikaci disciplinárního individua“, řečeno slovy M. Foucaulta, kterého v závěru jeho 
knihy o zrodu vězení opět z jiného úhlu zajímá distribuce moci. Podle jeho názoru se žádný 
člověk nemůže vyhnout tomu, aby se na moci podílel, nebo jí byl ovládán. Člověk sám sebe 
v zájmu lidstva, nebo v zájmu své představy o životním naplnění lidského údělu (ať už je 
touto představou vize superboháče bez morálky, jemuž se dostává jen pro jeho peníze úcty, 

                                                 
114 LAKEIN, A. Give Me a Moment and I'll Change Your Life : Tools for Moment Management. Kansas City, 
MO : Andrews & McMeel, 1997.  ISBN 0-836-23591-6 



 195 

jaká by měla náležet pouze ctnostnému člověku, nebo jakákoli jiná společenským vědomím 
vtisknutá vize) ovládá sám sebe, sám sebe disciplinuje a umísťuje se do věznice oplocené 
dispozitivy vlastní lidskosti. Otevírá-li tato představa diskuse, pak je opsána ze života a život 
v dalších diskusích pokračuje jako otevřený prostor. A právě proto patrně tuto představu M. 
Foucault použil jako výstižný a otevřený konec své knihy:  

„V této centrální a centralizované humanitě, která je účinkem a nástrojem vztahů 
komplexní moci, kde se tělo a síly podrobené těmto dispozitivům mnohonásobného 
„uvěznění“ stávají objekty diskurzů, které jsou samy prvky této strategie – zde je třeba 
zaposlouchat se do vřavy této bitvy.“ (Foucault, 2000, s. 424) 

 
 



 196 

 

Seznam literatury 

1) ABGRALL, J. M. Mechanismus sekt. Praha : Karolinum, 2000. ISBN 80-7184-774-7. 
2) ALEŠ, P. Cirkevné dejiny – I. diel. Košice : Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 1993. 

ISBN 80-7097-212-2. 
3) Altbabylonische Briefe in Umschrift und Übersetzung, Leiden 1964 (Heft I - XIII, 1964–

1994).  
4) AMOSOV, N. M. Osobní internetová stránka Nikolaje Amosova [databáze online]. 

Kyjev, 2002, poslední úpravy 30. 5. 2008 [cit. 2008-05-30]. Dostupné na WWW 
<http://www.icfcst.kiev.ua/Amosov/amosov_r.html> 

5) ANZENBACHER, A. Úvod do filosofie. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-804-X. 
6) ATANÁŠ. Život sv. Antonína poustevníka. Přel. Václav Ventura a kol. a s. Edita 

Mendelová OP. 1. vyd. Velehrad : Refugium Velehrad-Roma s.r.o., 1996. ISBN 
80-901957-5-X 

7) BAJCURA, L. (1) Periodizace dějin vězeňství po roce 1945. In České vězeňství, č. 2–
3/1999. Praha : Vězeňská služba ČR, 1999. 140 s. ISSN 1213-9297. 

8) BAJCURA, L. (2) Práva vězně. Od vazby po propuštění z trestu odnětí svobody. Praha : 
Grada Publishing, 1999. ISBN  80-7169-555-6. 

9) BAJCURA, L. Cesta k modelu reality. In Aktuální informace č. 10/1990. Praha : 
Generální ředitelství VS ČR, 1990. s. 2-3. 

10) BAJCURA, L. Systém vzdělávání vězeňských pracovníků v Sasku. In České vězeňství, č. 
2/1996. Praha : Vězeňská služba ČR, 1996, s. 32-33. ISSN 1213-9297. 

11) BAJCURA, L. Zeitschrift für Strafvollzug und Straffäligenhilfe. In České vězeňství, č. 
4/2006. Praha : Vězeňská služba ČR, 2006, s. 16. ISSN 1213-9297. 

12) BALCAR, K. Jakou hodnotu mají hodnoty? [databáze online]. Příspěvek na semináři o 
logoterapii a existenciální analýze - FF UK 15. 12. 1997. Text publikovaný na 
internetové stránce Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu, o.s., 
poslední úpravy 30. 5. 2008  [cit. 2008-05-30].  Dostupné na WWW  
<http://slea.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=2> 

13) BECCARIA, C. O zločinech a trestech. Překlad Josef Sládeček. Praha 1893. 
14) BERTRAND, P. H. E. Die Evagriusübersetzung der Vita Antonii: Rezeption - 

Überlieferung - Edition. Unter besonderer Berücksichtigung der Vitas Patrum-
Tradition [databáze online]. Utrecht : Proefschrift Universiteit, 2005. ISBN 90-
9019257-3, poslední úpravy 30. 5. 2008  [cit. 2008-05-30]. Dostupné na WWW 
<http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2006-0221-200251/index.htm> 

15) Bhagavadgíta. Překlad Rudolf Janíček. Praha : Supraphon, edice Lyry Pragensis, 1989. 
16) BIBIKOV, M. V. Система наказаний в византии и в славянских заимствованях 

[databáze online]. In Ius Antiquum č. 18/2006, Sassari : Università degli Studi di 
Sassari, 2006, poslední úpravy 30. 5. 2008  [cit. 2008-05-30].  Dostupné na WWW 
<http://www.dirittoestoria.it/iusantiquum/articles/M-V-Bibikov-Ius-Antiquum-18-
2006.htm> viz též <http://www.dirittoestoria.it/iusantiquum/articles/milov.pdf> 

17) BLECHA, I. Edmund Husserl a česká filosofie. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 
2003. ISBN 80-7182-161-6. 

18) BORZACCHIELLO, A. La grande Riforma, breve storia dell’irrisolta questione 
carceraria. In Rassegna penitenziaria e criminologica, č. 2-3/2005. Roma : Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato, 2005. ISSN 0392-7156. 

19) BOVIO-MARCONI, I. Nuovi graffiti preistorici nelle grotte del M. Pellegrino 
(Palermo). Roma : L. Pigorini, 1954. 



 197 

20) BURIAN, J.,. OLIVA, P. Civilizace starověkého Středomoří. Praha : Svoboda, 1984. 
21) CACH, J., DVOŘÁK, K. G. A. Lindner a jeho odkaz dnešku. Edice Z dějin pedagogiky. 

Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1970. 
22) CICERO, M.T. O povinnostech. Překlad Jaroslav Ludvíkovský. Praha : Svoboda, 1970. 
23) CORETH, E. Co je člověk. Základy filosofické antropologie. Praha : Zvon, 1994. 

ISBN80-7113-098-2. 
24) ČEPELÁK, J. Penitenciární psychologie. 1. díl. Úvod do penitenciární psychologie. 

Penitenciární psychologická diagnostika. Praha : Vysoká škola SNB, správa SNV 
ČSR, 1982. ISBN neuvedeno. 

25) ČERNÍKOVÁ, V., MAKARIUSOVÁ, V. Sociální ochrana. 2. upravené vydání. Praha : 
Policejní akademie, 1996. ISBN  80- 85981-36-X. 

26) ČIČ, M. a kol. Československé trestní právo. 1. vydání, Bratislava : Obzor, 1983. 
27) ČÍRTKOVÁ, L. Policejní psychologie. Praha : Linde, 2006. ISBN 80-86898-73-3. 
28) DARWIN, Ch. O původu člověka. Praha : Academia, 2006. ISBN 80-200-1423-3. 
29) DERRIDA, Jacques. Síla zákona : "mystický základ autority“. Praha : OIKOYMENH, 

2002. ISBN 80-7298-049-1. 
30) DI GENNARO, G. (editor) Prison architecture: An international survey of 

representative closed institutions and analysis of current trends in prison design. 
London : United Nations Social Defence Research Institute, Architectural Press, 
1975. ISBN 13: 9780851395470. 

31) DREWERMANN, E. Tragické a křesťanské : psychoanalýza ve službách současné 
morální teologie? Brno : CDK Centrum demokracie kultury, 1997. ISBN: 80-
85959-29-1. 

32) DRÖSSLER, R. Když hvězdy byly ještě bohy. Praha : Panorama, 1980. 
33) ERIKSON, E. Dětství a společnost. Praha : Argo, 2002. ISBN 80-7203-380-8. 
34) Evropská vězeňská pravidla. Doporučení Rady Evropy č. R (06) 2. Příloha časopisu 

České vězeňství č. 1/2006. Praha: VS ČR, 2006. ISSN 1213-9297. 
35) Evropská vězeňská pravidla. Doporučení Rady Evropy č. R (87) 3. Příloha časopisu 

České vězeňství č. 3/1996. Praha: VS ČR, 1996. ISSN 1213-9297. 
36) FOUCAULT, M.: Dohlížet a trestat. Kniha o zrodu vězení. Z francouzského originálu 

Surveiller et punir: naissance de la prison (1975) přeložil Čestmír Pelikán. Praha : 
Nakladatelství DAUPHIN. Edice Studie, 2000. ISBN 80-86019-96-9. 

37) FRANCEK, J. Zločin a trest v českých dějinách. Praha : Rybka Publishers, 1999. 80-
86182-91-6. 

38) FRANKL, V. E. A přesto říci životu ano : psycholog prožívá koncentrační tábor. 2. opr. 
vyd. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2006. ISBN 80-7192-848-8. 

39) FRANKL, V. E. Člověk hledá smysl (Man's Search Meaning). Praha: Psychoanalytické 
nakladatelství, 1994. ISBN 80-901601-4-X. 

40) FRANKL, V. E. Vůle ke smyslu. Brno: Cesta, 1994. ISBN 80-85139-29-2. 
41) FRAŇKOVÁ, S., BIČÍK, V. Srovnávací psychologie a základy etologie. Praha : 

Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-835-2. 
42) FRAZER, J.G.: Zlatá ratolest. Praha: Mladá fronta 1994. ISBN 80-204-0488-0. 
43) FREUD, S. Totem a tabu : o podobnostech v duševním životě divocha a neurotika. 

Praha : Psychoanalytické nakladatelství Jiří Kocourek, 1997. ISBN 80-86123-01-
4.  

44) FREUD, S. Totem a tabu, vtip a jeho vztah k nevědomí. Praha : Práh, 1991. ISBN 80-
900835-1. 

45) FREUD, S. Vybrané spisy I. Praha : Nakladatelství Avicenum, 1991. ISBN 80-201-
0224-8. 

46) FROMM, E. Mýtus, sen a rituál. Praha: Aurora, 1999, 225 s. ISBN 80-85974-70-3. 



 198 

47) GAZDÍK, R. Topit vězně je nezákonné, řekl americký Senát [databáze online]. Článek 
na serveru aktuálně.cz ze dne 14. 2. 2008, poslední úpravy 14. 2. 2008 [cit. 2008-
02-14]. Dostupné na WWW 
<http://aktualne.centrum.cz/zahranici/amerika/clanek.phtml?id=521317> 

48) GEIST, B.: Psychologický slovník. Praha: Vodnář, 2000. 80-86226-07-7. 
49) GLASER, W. Terapie realitou : O uspokojování potřeb a nalézání skutečného vztahu 

k realitě. Praha : Portál, 2001. ISBN 8071784931. 
50) GONZÁLES, I. La alta Mesopotamia durante el neolítico y el calcolítico [databáze 

online]. Madrid 2007, poslední úpravy 27. 10. 2007 [cit. 2007-10-27]. Dostupné 
na WWW 
<http://www.dearqueologia.com/asiria_articulos/urbana_asiria/gawra_templo_nxv
iii.jpg> 

51) GRIGULEVIČ, I. R. Dějiny inkvizice. Praha : Svoboda, 1973. 
52) GRIM, T. Etologie versus sociobiologie? [databáze online]. In Vesmír č. 80, duben 

2001 Praha : Vesmír, spol. s r. o., 2001. ISSN 1214-4029, s. 230-232, poslední 
úpravy 30. 5. 2008 [cit. 2008-05-30]. Dostupné na WWW < 
http://www.cts.cuni.cz/vesmir> 

53) GRIMM, A. Ein Käfig für einen Gefangenen in einem Ritual zur Vernichtung von 
Feinden. In Journal of Egyptian archaeology  (JEA) č. 73/ 1987. London 1987. 
ISSN 0307-5133. s. 202-206. 

54) GROH, V. Život ve starém Římě. Praha : Jednota českých filologů, 1937. 
55) GRŐN, A. Jak zacházet se zlým : boj s démony ve starém mnišství. Nakladatelství 

Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1995. ISBN 80-7192-050-9. 
56) GUARDINI, R. Odpůrce. Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1992. bez ISBN. 
57) HÁLA, J. Úvod do teorie a praxe vězeňství. České Budějovice : Vysoká škola 

evropských a regionálních studií, 2005  ISBN  80-86708-05-5. 
58) HANNIG, R. Die Sprache der Pharaonen : Großes Handwörterbuch Ägyptisch–

Deutsch. 4. vydání, Mainz am Rhein : Verlag Philipp von Zabern, 2006.  ISBN 
978-3-8053-1771-9. 

59) HARTL, P., HARTLOVÁ, H., Psychologický slovník. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-
7178-303-X. 

60) HASQUIN, H. La Belgique Autrichienne 1713-1794 [databáze online]. Bruxelles 
(1995), elektronická verze Liège : Luc Pire Électronique, 2003. ISBN 2-87193-
035-x, poslední úpravy 30. 5. 2008 [cit. 2008-05-30]. Dostupné na WWW 
<bibliotheque.livrel.eu/belgique_autr/bel_aut_fr.pdf> 

61) HAVLÍK, R.; KOŤA, J. Sociologie výchovy a školy. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-
7178-635-7. 

62) HECK, W., OTTO, E. Lexikon der Egyptologie. Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1977, 
svazek II, rubrika 1218-1219. 

63) HEIDBRINK, H.: Psychologie morálního vývoje. Vyd. 1. Praha : Nakladatelství Portál, 
1997, s. 68-86. 

64) HEIDEGGER, M. Bytí a čas. Praha : Oikoymenh, 2002. ISBN 80-7298-048-3  
65) HELLER, J.: Vocabularium biblicum septem linguarum. Praha : Vyšehrad, 2000. 
66) HORÁČEK, M. Hvězdy mluví nad horou. In Pátek Lidových novin 4. 1. 2008. Praha : 

Lidové noviny, 2008. s. 18-23. ISSN 1213-1385. 
67) HORN, S. H. A Papyrus of the Late Middle Kingdom in the Brooklyn Museum by 

William C. Hayes [databáze online]. In Journal of Near Eastern Studies, č. 3/1957, 
s. 207-211. Chicago : The University of Chicago Press, 1957. ISSN: 00222968, 
poslední úpravy 30. 5. 2008  [cit. 2008-05-30]. Dostupné na WWW  
<http://links.jstor.org/journals/00222968.html> 



 199 

68) HORNUNG, E. Einführung in die Egyptologie. Stand, Methoden, Aufgaben. Darmstadt 
: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2004. ISBN 3534039610. 

69) HROCH, M. SKÝBOVÁ, A. Králové, kacíři, inkvizitoři. Praha : Československý 
spisovatel, 1987. 

70) CHREŇO, J. Pôvod väzenia ako inštitúcie. In Zborník prispevkov k dejinám väzenstva 
na Slovensku. Bratislava : Generálne raiditelstvo Zboru väzenskej a justičnej 
stráže SR, 1998. 

71) JELÍNEK, J. Trestní zákon a trestní řád. Praha : LINDE, 2005. ISBN 80-7201-530-3. 
72) JEMELJANOV, V. V. Олег Берлев : порядок из хаоса [databáze online]. Москва : 

Центр египтологических исследований Российской академии наук, 2001, 
poslední úpravy 30. 5. 2008 [cit. 2008-05-30]. Dostupné na WWW < 
http://www.cesras.ru/pers/berlev.html#top> 

73) JUNG, C. G. Archetypy a nevědomí. Brno : Nakladatelství Tomáše Janečka, 1999. 
ISBN 80-85880-16-42. 

74) KALISZ, T. Zatrudnienie skazanych odbywających karę pozbawienia wolności. Łodz : 
Kolonia Limited, 2004. ISBN 83-88166-76-X. 

75) KANT, I. Kritika čistého rozumu. Praha : OIKOYMENH, 2001. ISBN 80-7298-035-1. 
76) KANT, I., Základy metafyziky mravů. Praha : Nakladatelství Svoboda, 1990. ISBN 80-

205-0152-5. 
77) KARABEC, Z. Účel trestání. In Kriminalistika : časopis pro kriminalistickou teorii a 

praxi, č. 2/2000. Praha : Magnet-Press, 2000. ISSN 1210-9150. 
78) KLAPILOVÁ, S. Kapitoly ze sociální pedagogiky. Olomouc : Univerzita Palackého v 

Olomouci, 2000. ISBN 80-7067-669-8. 
79) KLIMEŠ, L. Slovník cizích slov. Praha : SPN, 1998. ISBN 80-04-26710-6. 
80) KLUG, A. Königliche Stelen in der Zeit von Ahmose bis Amenophis III. In Monumenta 

Aegyptiaca č. VIII/2002. Turnhout : Brepols Publisher, 2002. ISBN 2-503-99123-
8. s. 198-202. 

81) KOMENSKÝ, J. A. Janua linguarum reserata. Praha : SPN, 1959. 
82) Korán (překlad I. Hrbek). Praha: Academia, 2000. ISBN 80-200-0246-4. 
83) KRAUS, B. Sociální aspekty výchovy. Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. ISBN 80-

7041-135-X. 
84) KREJČÍ, J. Postižitelné proudy dějin : Civilizace a sociální formace, struktury a 

procesy, kultura a politika, revoluce a renesance, náboženství, národy a státy. 
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2002. ISBN 80-86429-09-1. 

85) KROPÁČEK, L. Duchovní cesty islámu. Praha : Vyšehrad, 2003. ISBN 80-7021-613-1. 
86) KŘIKAVOVÁ, A.; MENDEL, M.; MÜLLET, Z.; DUDÁK, V. Islám. Ideál a 

skutečnost. Baset, Praha: 2002. 80-86223-71-X. 
87) KUČEROVÁ, S.. Étos interkulturní výchovy. In: Balvín, J. a kolektiv: Romové a etika 

multikulturní výchovy. Ústí nad Labem: Hnutí R, 1999. s. 17–23. ISBN 80-
902149-4-0. 

88) KÜHLING, P. Zuchthaus Leuchtenburg 1724 bis 1871. In Zeitschrift für Strafvollzug 
und Straffäligenhilfe, Heft 2 – April 2006, s. 92-95. 

89) KUCHTA, J., VÁLKOVÁ, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. Vyd. 1. 
Praha : C. H. Beck, 2005. ISBN 80-7179-813-4. 

90) KÜNG, H. Světový étos: projekt. Přel. K. Floss, B. Horyna. Zlín : Archa, 1992. ISBN 
80-900249-4-7 

91) La Peine : Europe occidentale depuis le XVIIIe siècle [databáze online]. Paris : Sborník 
příspěvků. Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions, De 
Boeck Université, 1991. ISBN:2804112322, poslední úpravy 30. 5. 2008 [cit. 
2008-05-30]. Dostupné na WWW <http://books.google.de/books?id=1Hyy-



 200 

OXFt6oC&printsec=frontcover&dq=La+peine&hl=cs&sig=ytp1Cj0UDaGjFgsgp6
2SQmqYRlg> 

92) LEPAŘ, F.: Slovník řecko-česko-německý. Praha 1873. 
93) LORENZ, K. Takzvané zlo. Praha : Academia, 2003. 234 s.  ISBN: 80-200-1098-X. 
94) LURJE, I. M. Studien Zum Altägyptischen Recht des 16. bis 10. Jahrhunderts v. u. Z. 

Weimar : Hermann Böhlaus Nachfolger, 1971. 
95) LYONS, L. Historie trestu. Justiční tresty od dávných dob po současnost. Praha: 

Svojtka & Co., 2003. ISBN 80-732-021-4. 
96) Magnae Moraviae fontes historici IV. : Prameny k dějinám Velké Moravy, UJEP Brno 

1971. 
97) Machsor. Cyklus der Festgebete für das ganze Jahr. Praha : M. I. Landau, 1846. 
98) MAREŠOVÁ, A. a kolektiv. Sociálně patologické jevy u mládeže a návrh opatření 

k omezení jejich vzniku. Institut pro kriminologii a sociální prevenci : Kufr, 1997. 
ISBN 80-86008-34-7. 

99) MARTIN, R. Slovník řecko-římské mytologie a kultury. Praha : Nakladatelství EWA 
Edition, 1993. ISBN 80-85164-02-4. 

100) MAŘÁDEK, V. Výkladový slovník penologie. Ostrava : Ostravská univerzita - 
Pedagogická fakulta, 2003. ISBN 80-7042-256-4. 

101) MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. Praha : Portál, 1998. ISBN 
80-7178-226-2. 

102) MAUR, E. – GRULICH, J. (edd.) Dějiny migrací v českých zemích v novověku. 
Historická demografie č. 30/2006 – supplement. Praha : Sociologický ústav, 2006. 
ISBN 80-7330-088-5. 

103) MEZNÍK, J., KALVODOVÁ, V., KUCHTA, J. Základy penologie. 1. vydání, Brno : 
Masarykova univerzita, 1995. ISBN 80-210-1248-X. 

104) MIGNE, J.-P. editor., Patrologia Graeca, díl 26., Turnhout : Brepols, 1887, col. 835-
976. 

105) MIGNE, J.-P. editor., Patrologia Latina, díl 73., Turnhout : Brepols, 1864, col. 125-
170. 

106) MOLNÁR, A. Lístky o mladé církvi. Praha : Kalich, 1952. 
107) MONATOVÁ, L. Pojetí speciální pedagogiky z vývojového hlediska. Brno : Paido, 

1998. ISBN-80-85931-60-6.  
108) Moudrost pouštních otců. Jihlava : Pravoslavné nakladatelství Eliáš, 1997. 
109) MÜLLER-WOLLERMANN, R. Vergehen und Strafen: zur Sanktionierung 

abweichenden Verhaltens im alten Ägypten. In Probleme der Egyptologie, č. 
8/2004. Brill, 2004. ISBN 90-04-13906-0. 

110) NÉHRÚ, D. Objevení Indie. Praha : SNPL, 1957 
111) NEJEZCHLEBOVÁ, L. Děti mlčí, nešustí. Mluví totiž vězenkyně [databáze online]. In 

MF Dnes, roč. XIX, č. 59, ze dne 10. 3. 2008. Praha : MaFra, 2008. ISSN 1210-
1168,  poslední úpravy 30. 5. 2008 [cit. 2008-05-30]. Dostupné na WWW 
<http://zpravy.idnes.cz/deti-mlci-nesusti-mluvi-totiz-vezenkyne-ff3-
/domaci.asp?c=A080310_083255_domaci_lpo> 

112) NETÍK, K., NETÍKOVÁ, D., HÁJEK, S. Psychologie v právu. Praha: C. H. Beck,1997. 
ISBN 80-7179-177-6. 

113) NEUDEK, K. Užití a aplikace norem a směrnic OSN pro zacházení s vězni. In České 
vězeňství č. 3/1994, Praha : VS ČR, 1994. ISSN 1213-9297. s. 13-18. 

114) NIETZSCHE, F. Tak pravil Zarathustra. Olomouc : Votobia, 1992. ISBN 80-85619-28-
8. 

115) NOVOTNÝ, O. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část, 1. vydání, Praha : Codex 
Bohemia, 1997. ISBN 80-85963-24-8. 



 201 

116) NUTZ, T. Strafanstalt als Besserungsmaschine [databáze online]. Oldenburg : 
Wissenschaftsverlag, 2001. ISBN 3486565788, poslední úpravy 30. 5. 2008 [cit. 
2008-05-30]. Dostupné na WWW 
<http://books.google.de/books?id=76DRYNBORUoC&printsec=frontcover&dq=
Thomas+Nutz&hl=cs&sig=CKTQvDVh0I0nKwzA2C2ZgTO-ozU> 

117) OSTŘANSKÝ, B. Islámská mystika na českém knižním trhu. In Nový Orient č. 4/2007, 
Praha : Orientální ústav Akademie věd ČR, 2007. ISSN 0029-5302. 

118) PALOUŠ, R. K filosofii výchovy. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1991. ISBN 
80-04-25390-3. 

119) PANÍČEK, F. Výkon trestu odňatia slobody v minulosti a dnes. Bratislava : Obzor, 
1970. 

120) Papyrus St.-Petersburg 1116A [databáze online]. – dle VOLTEN, A. Zwei Altägyptische 
Politische Schriften. In Analecta Aegyptica č. 6/1945. Kopenhagen 1945. Text 
v angličtině. Poslední úpravy 25. 12. 2007 [cit. 2007-12-25]. Dostupné na WWW 
<http://www.maat.sofiatopia.org/merikare.htm> 

121) PATOČKA, J. Filosofie výchovy. In: Patočka Jan: Péče o duši. Sebrané spisy I., Praha: 
OIKOYMENH, 1996, s. 363–440. ISBN 80-86005-24-0. 

122) PEČÍRKA, J. Dějiny pravěku a starověku I. Praha : SPN, 1982 (bez ISBN). 
123) PEŠKOVÁ, J. Filosofie výchovy – filosofické hledání předpokladů výchovného působení 

[databáze online]. In PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES 
UNIVERSITY, roč. I., č. 1/2004. Praha : Pedagogická fakulta UK, Katedra 
občanské výchovy a filosofie, 2004. ISSN 1214-8725, poslední úpravy 30. 5. 2008 
[cit. 2008-05-30]. Dostupné na WWW 
<http://userweb.pedf.cuni.cz/paideia/index.php?search=Pešková&sid=2&lng=cs&l
sn=10&jiid=1&jcid=2> 

124) PETR, F. O vnitřní diferenciaci odsouzených a diferencované práci s nimi /návrh 
projektu/. In Příloha časopisu České vězeňství č. 2/1999. Praha : Vězeňská služba 
ČR, 1999. s. 58-78. ISSN 1213-9297. 

125) PETŘÍČEK, M. Úvod do (současné) filosofie. Praha : Hermann & synové, 1997 (bez 
ISBN). 

126) PÍPAL, B.: Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu. Praha : Komenského 
evangelická bohoslovecká fakulta, 1974. 

127) POKROVSKIJ, I. A. История Римского Права [databáze online]. St. Peterburk, 1917, 
poslední úpravy 30. 5. 2008 [cit. 2008-05-30]. Dostupné na WWW 
<http://www.allpravo.ru/library/doc2527p/instrum3503/item3578.html> 

128) POTMĚŠIL, J. Průvodce šarí’ou - povinnosti vůči Bohu i lidem [databáze online]. Praha 
: Britské listy, 2008, poslední úpravy 30. 5. 2008 [cit. 2008-05-30]. Dostupné na 
WWW <http://www.blisty.cz/art/38240.html> 

129) PREKOP, J. Empatie : vcítění v každodenním životě. Vyd. 1. Praha : Grada, 2004. ISBN 
80-247-0672-5. 

130) PROKOFJEV, V. F. Тайное оружие информационной войны: атака на подсознание 
[databáze online]. Москва : СИНТЕГ, 2003. ISBN 5-89638-059-3, poslední 
úpravy 25. 1. 2008 [cit. 2008-01-25]. Dostupné na WWW <http://psyterror.jino-
net.ru/index.html#articles/prokofev/prokofev-book.html> 

131) RÁDL, E. Dějiny filosofie II. : Novověk. Praha : Votobia, 1999. ISNB 80-7220-064-X. 
132) RENTZMANN, W. Diskusní příspěvek. In Zborník ze seminára o problematike 

väzenstva za účasti expertov Rady Európy. Trenčianske Teplice : Generálne 
riaditeľstvo Zboru nápravnej výchovy Slovenskej republiky, 1990. 



 202 

133) RICOEUR, P. Fragile identite: Respect de l’autre et identite culturelle/Křehká identita: 
Úcta k druhému a kulturní identita. [překlad Miloš Rejchrt]. - 1. vyd. - Třebenice : 
Mlýn, 2000. 

134) RITNER, R. K. The Mechanics of Ancient Egyptian Magical Practice. In Studies in 
Ancient Oriental Civilization, č. 54/ 1993. Chicago : Oriental Institute of the 
University of Chicago, 1993. ISBN 0918986753. 

135) ROTHMAN, M. S. Tepe Gawra: The Evolution of a Small, Prehistoric Center in 
Northern Iraq. Philadelphia : University of Pennsylvania Museum of Archaeology 
and Anthropology, 2002. ISBN 0-924171-89-8. 

136) RYCK de, D. De Britse eilanden in Zuidnederlandse kranten : De Mechelse ‘Courier de 
l’Escaut’ en het Britse culturele leven, 1790 - 1796 [databáze online]. Leuven : 
Katholieke Universiteit Leuven, 2002, poslední úpravy 30. 5. 2008 [cit. 2008-05-
30]. Dostupné na WWW 
<http://www.ethesis.net/britse_eilanden/britse_eilanden_inhoud.htm> 

137) ŘEZÁČ, F. J. Vězenství v posavádních spůsobech svých s návrhem o zdárnějším trestání 
a polepšování zločinců. Příloha časopisu České vězeňství č. 4-5/1995, Praha : VS 
ČR, 1995. ISSN 1213-9297. 

138) SAIFULLAH, E. K., ABDULLAH, D. Crucifixion Or 'Crucifiction' In Ancient Egypt? 
[databáze online]. Islamic Awareness, 1999, poslední úpravy 1. 12. 2006 [cit. 
2006-12-01]. Dostupné na WWW <http://www.islamic-
awareness.org/Quran/Contrad/External/crucify.html> 

139) SATURNÍK, T. Příspěvky k šíření byzantského práva u Slovanů. Rozpravy České 
akademie věd a umění č. 64. Praha : Česká akademie věd a umění, 1922. 

140) SCHEUFLER, J. Mystéria tajných společenství. Praha : Hledající. 1991. ISBN 80-
900194-0-4. 

141) SCHUBERT, L. Osobnost mladého delikventa – zpráva o výzkumu. Praha : Výzkumný 
ústav kriminologický, 1973.  

142) SLUKOVÁ, K. a kol. Pachatelé a oběti násilí na dětech z pohledu penitenciární praxe : 
Druhé, doplněné vydání. Stráž pod Ralskem : Institut vzdělávání Vězeňské služby 
České republiky, 2008. (223 s.)  

143) SLUŠNÝ, J. Světové dějiny policie. Praha : Nakladatelství Orac, 2002. ISBN 80-86199-
42-8. 

144) SOCRATES SCHOLASTICUS Církevní dějiny, II. díl. In Osmá patristická čítanka. 
Překlad J. Novák. Jihlava : Česká katolická Charita, 1990. 

145) SOKOL, J.: Filosofická antropologie : Člověk jako osoba. 2. vyd. Portál, Praha 2002. 
ISBN 80-7178-627-6. 

146) SOTOLÁŘ, A., VÁLKOVÁ, H. Trestní spravedlnost na přelomu tisíciletí. In Právní 
rozhledy, č. 12/1999, Praha : C.H.Beck, 1999. ISSN-1210-6410. 

147) SOUKUP, V. a kol. Sociální a kulturní antropologie. Praha : SLON, 1993. ISBN 80-
901424-1-9. 

148) SOWARD, W. Theophylact Simocatta and the Persians [databáze online]. Fullerton : 
California State University, 2007, poslední úpravy 27. 10. 2007 [cit. 2007-10-27]. 
Dostupné na WWW 
<http://www.humanities.uci.edu/sasanika/pdf/Theophylact.pdf> 

149) St. Gallen (Stiftsbibliothek) Soupis rukopisů klášterní knihovny [databáze online]. 
Poslední úpravy 30. 5. 2008 [cit. 2008-05-30]. Dostupné na WWW 
<http://www.cesg.unifr.ch/virt_bib/handschriften.htm> 

150) STANKOWSKI, A. Etopedie : Úvod do resocializační pedagogiky. Ostrava : Ostravská 
univerzita, 2003. ISBN 80-7042-257-2. 



 203 

151) SUBRAMUNIYSWAMI, S. S. Living with Siva : Hinduism's Contemporary Culture 
[databáze online]. Himalayan Academy, USA/India, 2001. ISBN: 0-945497-98-9, 
Text knihy, poslední úpravy 30. 5. 2008 [cit. 2008-05-30]. Dostupné na WWW 
<www.himalayanacademy.com; www.Gurudeva.org> 

152) TEILHARD DE CHARDIN, P. Místo člověka v přírodě. Svoboda Praha 1993. ISBN 
80-205-0309-9 

153) THOMSON, G. První filosofové : O staré řecké společnosti. Praha : SNPL, 1958. 
154) TUREČEK, J. Světové dějiny státu a práva ve starověku. Praha : Orbis, 1963. 
155) TYLDESLEY, J. Jak soudili faraoni : zločin a trest ve starém Egyptě. Praha : Metafora, 

2001, ISBN 80-86518-15-9. 
156) UHLÍK, J. Historie věznění a vězeňství v Čechách. Stráž pod Ralskem : Institut 

vzdělávání Vězeňské služby ČR, 2006. 
157) VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. 3. vyd. Praha: Portál, 

2004. ISBN 80-7178-802-3. 
158) VANĚČEK, V. Dějiny státu a práva v Československu do roku 1945. Praha : Orbis, 

1964. 
159) VELKOVÁ,  A. 2006. Migrace a životní cyklus venkovského obyvatelstva na Šťáhlavsku 

v letech 1750-1850. In Dějiny migrací v českých zemích v novověku. Historická 
demografie č. 30/2006 – supplement. Praha : Sociologický ústav, 2006. s. 73-98. 
ISBN 80-7330-088-5. 

160) VESELOVSKÝ, Z.: Etologie. Biologie chování zvířat. Praha : Academia, 2005, ISBN 
80-200-1313-8. 

161) VESELÝ, J. Magická kuřidla. Praha: Volvox globator, 1998 ISBN 80-7207-123-8. 
162) VITRAY-MEYEROVITCH, E. Rúmí a súfismus. Úvod do islámské mystiky. CAD 

Press, Bratislava 2007. ISBN 80-85349-32-9. 
163) VOJTÍŠEK, Z. Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice. 

Náboženství, církve, sekty, duchovní společenství. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-
7178-798-1. 

164) VOJTÍŠEK, Z. S vnitřním světlem. In Dingir č. 2/2007 Praha, DINGIR, s.r.o. ISSN, 
2007. ISSN 1211-7617 s. 38–40. 

165) VOLLMER, W. Wörterbuch der Mythologie. Stuttgart : Hoffmann'sche 
Verlagsbuchhandlung, 1874. 

166) VONDRUŠKA, V. Katovny a mučírny. Praha : Nakladatelství Svoboda-Libertas, 1993. 
ISBN 80-205-0321-8. 

167) Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích. Praha : Nakladatelský dům OP, 1998 
ISBN 80-85841-37-1. 

168) WARE, K. Cestou ortodoxie. Praha : Síť, 1996. ISBN 80-901571-6-5. 
169) WOLF, J. Člověk ve světě magie. O historii a současnosti magie v lidské společnosti. 1. 

vyd. Praha : Unitaria, 1992. ISBN 80-900305-9-9 
170) WÜLFING, P. Eirene und Pax - Friedensgedanken in antiker Mythologie und Dichtung 

[databáze online]. In Wissenschaft und Frieden, č. 1/1988. Marburg, Bundes 
demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, 1988, poslední úpravy 
30. 5. 2008 [cit. 2008-05-30]. Dostupné na WWW <http://www.uni-
muenster.de/PeaCon/wuf/wf-88/8810900m.htm> 

171) ZRZAVÝ, J. Doslov - Memy Susan Blackmoreové [databáze online]. In Blackmore, 
Susan. Teorie memů: kultura a její evoluce. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-
394-3, poslední úpravy 30. 5. 2008 [cit. 2008-05-30]. Dostupné na WWW 
<http://www.daimonion.sk/cargo/tm.pdf> 
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Příloha č. 1 
 

Zakon sudnyj ljudem. 
(Vybraná ustanovení) 

 

§ V každé při a žalobě a udání je povinností knížete a soudce nepřijímat udání bez mnohých 
svědků, ale třeba říci stranám a žalobcům a udavačům: nedokážete-li toto přísežníky (svědky), 
jak velí i zákon boží, očekávejte, že přijmete táž trest, který jste vyslovili proti druhému. Tak 
velí boží zákon, a kdo ho nezachovává, budiž proklet. 

§ O svědcích. Nad všemi těmito má kníže a soudce v každé při konat vyšetřování s veškerou 
pozorností a trpělivostí a neodsuzovat bez svědků, nýbrž vyhledávat svědky pravé, kteří se 
bojí Boha a jsou vážení a nemají žádného nepřátelství ani zlosti ani odporu ani žaloby s tím, o 
němž vypovídají, ale pro strach Boží a jeho spravedlnost. Počet pak svědků ať bývá jedenáct 
nebo víc než tento počet, při malých sporech od sedmi do tří, ne však méně než tento počet. 
Soudce pak má moc vzít zástavu od toho, proti němuž vypovídají, a určit svědkům buď 
přísahu, nebo peněžitou pokutu, nebo týž trest, budou-li v některé době přistiženi, že lžou. 
Nemají se pak přijímat ani v jedné při za svědky ti, kdo budou někdy usvědčeni ze lži nebo 
z přestupování zákona božího, nebo že vedou život zvířecí, nebo ti, kteří nejsou příčetní, a 
proto se ku přísaze nepřipouštějí. 

§ Smilník má být podle zákona božího přikázán kněžím na sedmileté pokání: 2 léta ať stojí 
venku před božím chrámem po čas sv. liturgie, 2 léta ať vchází do chrámu do sv. evangelia a 
ostatní část bohoslužby ať stojí venku a poslouchá liturgii, další 2 roky do Věřím v jediného 
Boha, a sedmý rok ať stojí, ale ať nepřijímá. Po skončení sedmi let, osmý rok ať přijímá. Jsou 
pak povinni nejísti leda toliko svůj chléb a vodu po sedm let. 

§ Kdo svedl dívku pannu, ale ne se svolením rodičů, když tito se o tom později dovědí, bude-li 
si ji přát pojmout za ženu a rodiče její to rovněž budou chtít, ať je svatba. Pakliže se bude 
jeden z nich zdráhat, a je-li to člověk vážený pro své bohatství, ať dá dívce za zneuctění libru 
zlata. Je-li chudší, ať dá polovici svého jmění. Je-li však nemajetný, ať jej soudce potrestá 
bitím a vyhostí ze své oblasti. Je pak povinen podrobit se pokání sedmi let. 

§ Kdo znásilnil pannu na pustém místě, kde nebylo nikoho, kdo by jí mohl pomoci, ať jest 
pokutován a jeho majetek ať je dán dívce. 

§ Kdo svedl dospívající dívku před dobou třinácti let, ať je pokutován vším svým majetkem a 
výnos ať dá dívce. Podle církevního zákona podléhá sedmiletému pokání.  

§ Nikdo ať toho, kdo se utíká do chrámu, násilím nevyvede, ale ten, kdo se sem utekl, ať vyloží 
knězi svou věc a vinu jím spáchanou, a ten ať jej převezme jako utečence, aby jeho zločin byl 
podle zákona vyšetřen a prozkoumán. Pokusí-li se kdo, ať je to kdokoli, násilím vyvést 
z chrámu toho, kdo se sem utekl, ať dostane 140 ran, a potom ať se, jak náleží, prozkoumá 
zločin toho, kdo se sem utekl. 

§ Má-li kdo s někým spor a neoznámí to vladykům, ale jedná o své újmě a buď mocí, nebo 
násilím chce prosadit svou, i když tak učiní opravdu, aby dostal své, ať ztratí svou věc a ať ji 
vrátí. Pakliže vezme něco cizího, ať je bit od vladyky té země, poněvadž se nepodrobuje moci 
a sám se stává svým mstitelem. A když takto si počíná, ať restituuje to, co vzal. 

Toto vše náleží knížatům a soudcům se svědky vyšetřit, jak jsme shora napsali, na soudu 
božím, který se mají všechny zlořády lidské od knížat soudit. A proto nesmíme se ohlížet na 
nikoho, ale všechny den co den vyučovat v božím zákonu a doufat v Krista Boha, že na 
všeobecném soudu uslyšíme blažený hlas: Pojďte, požehnaní služebníci věrní, nad mnohými vás 
ustanovím, vejděte v radost Pána Boha vašeho a veselte se s anděly na věky věků. Amen. 

 
Viz:  Zakon sudnyj ljudem. In Magnae Moraviae fontes historici IV., Prameny k dějinám Velké Moravy, UJEP 

Brno 1971, str. 147–198. 
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Příloha č. 2 
 
 

Ze staroslověnského penitenciálu 
 

§ Jestliže někdo spáchá vraždu (nebo) zabije někoho ze svého příbuzenstva, nechť se 
kaje 10 let v jiné krajině a teprve potom nechť je přijat ve své domovině, pokud 
správně konal pokání o chlebu a vodě; a nechť mu (to) potvrdí biskup a kněží, u nichž 
konal pokání, pro příbuzenstvo zabitého. Pakliže konal pokání nedobře, pak nechť ve 
své domovině přijat nebude. 

§ Jestliže někdo spáchá vraždu neúmyslně, nechť se kaje 5 let, 3 z nich o chlebu a vodě. 

§ Jestliže někdo křivě přísahá, nechť se kaje 7 let. Jestliže někdo křivě přísahá na nátlak, 
nechť se kaje 3 roky. 

§ Jestliže někdo ukradne něco závažného nebo skot nebo podkope dům nebo ukradne 
něco prospěšného, velmi drahocenného, nechť se kaje 5 let. Pakliže ukradne (jen) 
nějakou maličkost, nechť se kaje 3 roky. 

§ Jestliže se některý laik, maje ženu, dopustí smilstva s cizí (ženou) nebo s pannou, 
nechť se kaje 5 let, 3 z nich o chlebu a vodě. 

§ Jestliže někdo pomyslí na cizí ženu, a nemůže s ní zhřešit, nechť se kaje rok. 

§ Jestliže některá žena zadusí dítě, nechť se kaje 3 roky, 1 o chlebu a vodě. 

§ Jestliže některý prostý člověk, jat nepřátelstvím, udeří člověka a zkrvaví ho, nechť se 
kaje 10 dní. 

§ Jestliže někdo z bídy ukradne něco k jídlu, nechť se kaje 40 dní. 

§ Jestliže se někdo hněvá na svého bratra, kolik dní ho drží hněv, tolik nechť se postí o 
chlebu a vodě. 

 
Výtah ze sborníku epitimií, tj. předpisů o pokání za různé hříchy. Dokument vznikl koncem 9. století 
pro potřebu zpovědníků na Velké Moravě podle byzantských církevně právních podkladů též 
s přihlédnutím k latinským předlohám. Jeho autorem mohl být sv. Gorazd nebo sv. Kliment. 
Viz:  Zápovědi svatých otců, aneb Ustanovení svatých otců o pokání za vraždu a o každém hříchu. In Magnae 

Moraviae fontes historici IV., Prameny k dějinám Velké Moravy, UJEP Brno 1971, str. 137 – 146. 
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Příloha č. 3 
Vybrané části z díla C. Beccarii 

 

§ II 
Původ trestů 

Nedá se očekávat nějaký trvalý prospěch od mravnosti politické; jestliže není založena na nezničitelných citech 
člověka. Každý zákon, který by odbočil od těchto, potká se vždy s protitlakem, který konečně nad ním zvítězí; 
právě tak jako síla třeba i sebenepatrnější, je-li neustále vykonávána, překoná kterýkoli násilný pohyb, sdělený 
tělesu. Tažme se lidského srdce a nalezneme v něm základní pravdy pravého práva svrchovanosti trestat zločiny. 

§ IV 
Výklad zákona 

Vykládat trestní zákon, právě tak nemůže příslušet trestním soudcům z téhož důvodu, poněvadž nejsou 
zákonodárci. Soudcové nepřijali zákony od našich otců jako domácí podání a odkaz, který by ponechával 
potomkům pouze péči, aby je poslouchali, nýbrž je přijímají od živoucí společnosti. Při každém zločinu musí 
sobě soudce učinit důkladný sylogismus: První větou musí být zákon; druhou čin shodující se, či neshodující se 
se zákonem; důsledek: svoboda anebo trest. 

§ V 
Nejasnost zákona 

Je-li výklad zákonů zlem, je zřejmé, že druhým zlem je nejasnost, která následuje nutně po výkladu a 
která bude o mnoho větší, jestliže zákony jsou psány řečí národu cizí, která by jej uvedla v závislost na 
několika málo vyvolencích. Čím větší bude počet těch, kteří budou rozumět a mít ve svých rukou 
svatou sbírku zákonů, tím menší bude počet zločinů, poněvadž není pochybnost o tom, že neznalost a 
nejistota trestu pomáhají vzniku vášní a živí je. 

§ VIII  
Svědectví 

Velmi důležitým bodem je v každém dobrém zákonodárství dokonalá věrohodnost svědků a důkazů o 
zločinu. Každý rozumný člověk, který má jistou souvislost ve svých vlastních myšlenkách a jehož 
dojmy shodují se s dojmy lidí ostatních, může být svědkem. Pravým měřítkem věrohodnosti je zájem, 
který má, aby řekl anebo neřekl pravdu. Věrohodnost svědkova se tudíž umenšuje dle toho, chovají-li 
obě strany k sobě zášť, anebo žijí-li spolu ve stycích přátelských. 

§ XI 
O přísahách 

Odpor mezi zákonem a citem člověku vrozeným pochází z přísah, které se vyžadují od obviněného, 
aby byl považován za člověka pravdomluvného, má-li největší zájem, aby vypovídal falešně. Jak 
neužitečné jsou přísahy, ukázala zkušenost, poněvadž každý soudce může být svědkem, že žádná 
přísaha nikdy nepřiměla žádného viníka, aby řekl pravdu: ukazuje nám rozum, který prohlašuje za 
neužitečné a důsledně nebezpečné veškeré zákony, které odpírají přirozeným citům člověka. 

§ XII 
O tortuře 

Ukrutenství, které je posvěceno zvyklostí v převeliké části národů, je mučení viníka, který je ve stadiu 
vyšetřování, buď aby byl donucen přiznat se ke zločinu, pro odpor, aby byli spoluviníci odkryti, anebo 
z nepochopitelného očištění od nečestnosti, anebo pro jiné zločiny, pro které by mohl být vinný. Nikdo 
nemůže být nazýván vinným před rozsudkem soudcovým, aniž by mu společnost odmítla veřejnou 
ochranu, dokud není rozhodnuto, zdali porušil úmluvu, na základě které je ochrana poskytnuta. 

§ XIII 
Spory a Promlčení 

Jsou-li známy důkazy a dá-li se uvážit jistota zločinu, je nutno poskytnout obviněnému čas a 
přiměřené prostředky, aby se ospravedlnil, avšak čas tak krátký, který by neškodil rychlosti trestu. 
Avšak zákony mají určit určitou časovou lhůtu jak pro obranu viníkovu, tak pro důkazy zločinu: a 
soudce by se stal zákonodárcem, kdyby měl rozhodovat o čase, který je zapotřebí k prokázání zločinu. 
Rovněž ukrutné zločiny, jejichž památka dlouho zůstává mezi lidmi, jsou-li prokázány, nezasluhují 
žádného promlčení ve prospěch viníka, který se spasil útěkem; avšak zločiny menší a neznámé mají 
ukončit promlčením nejistotu o osudu občana, protože zločin byl po dlouhý čas zahalen, mizí příklad 
beztrestnosti a zůstává mezitím možnost viníkovi, aby s polepšil.  
 

BECCARIA, C. O zločinech a trestech. Překlad Josef Sládeček. Praha 1893. 
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Příloha č. 4 
Vnit řní diferenciace podle Vězeňského řádu z roku 1951 

 
BAJCURA, L. (1) Periodizace dějin vězeňství po roce 1945. In České vězeňství, č. 2–3/1999. 
Praha : Vězeňská služba ČR, 1999. 140 s. ISSN 1213-9297. s. 18 
 

Příloha č. 5 
 

 
Seznam TNP (1949–1953) v českých zemích:  
1. Brno, 2. České Budějovice, 3. Dlažkovice, 4. Dolní Jiřetín, 5. Gottwaldov, 6. Hodonín, 7. Jáchymov 
– Nikolaj, 8. Jáchymov – Plavno, 9. Jáchymov – Vršek, 10. Jaroslavice, 11. Kladno – Dříň, 12. Kladno 
– Dubí, 13. Pesany, 14. Libochovany, 15. Mírov, 16. Oslavany, 17. Ostrava – Kunčice, 18. Ostrava - 
Vítkovice, 19. Pardubice, 20. Plzeň – Karlov, 21. Praha – Ruzyně, 22. Příbram – Vojna, 23. Starkov, 
24. Svatý Jan pod Skalou, 25. Široké Třebčice, 26. Třinec, 27. Uherčice, 28. Valtice, 29. Všebořice, 
30. Znojmo. 
(Bajcura, 1. c.d., 1999, s. 23) 
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Příloha č. 6 
 

Počet soudních případů a osob odsouzených k podmíněným i nepodmíněným trestům 
v Československu v letech 1952–1966 (podle soudních statistik) 

(Bajcura, 1. c.d., 1999, s. 30) 
 

Příloha č. 7 
 

Počet odsouzených pro politické delikty (I. Hlava TrZ) a odsouzených mladistvých 
na území Československa v letech 1952–1966. 

 
(Bajcura, 1. c.d., 1999, s. 30) 
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Příloha č. 8 
 

Přehledná tabulka pojmů a dat o vývoji a resortní příslušnosti čs. vězeňství (1945–1989) 

 
Grafické znázornění změn resortní příslušnosti vězeňství v letech 1945–1989 

 
(Bajcura, 1. c.d., 1999, s. 93) 
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Příloha č. 9 
 
Text otázek standardizovaných rozhovorů s odsouzenými 
 
1/ Co jste očekával od programu před jeho započetím? 
 
2/ Dařilo se vám během programu hovořit o vaší trestné činnosti otevřeně? 

a) O kterých problémech spojených s vaší trestnou činností jste hovořil? 
 
3/ Jaké nové poznatky o vašich problémech s vaší trestnou činností vám přinesla účast 
v programu? 
 a) O kterých problémech vyplývajících z charakteru vaší trestné činnosti jste získal 
nový náhled? 
 
4/ Jak hodnotíte vaši účast v programu? 
 a) Proč? 
 
5/ Byl obsah programu připraven tak, že byl pro vás přínosem? 
 a) Co vás zajímalo? 
 b) Co vám bylo nepříjemné? 
 c) Co vás potěšilo? 
 
6/ Bylo na prodiskutování všech témat během programu dost času? 
 
7/ Byli vedoucí programu připraveni dobře? 
 a) Čemu by se měli více věnovat? 
 b) Co by se mělo změnit? 
 
8/ Máte nějaké další připomínky nebo podněty k programu? 
 
9/ Budete po skončení programu o některých poznatcích dále uvažovat? 
 a) O čem budete uvažovat? 
 b) Rozhodl jste se, že budete se svým problémem něco dělat? 

c) Co konkrétně? K jakým dalším krokům vás účast v programu inspirovala? 
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Příloha č. 10 

 
Text otázek standardizovaných rozhovorů se členy realizačního týmu 
 
1/ S jakými pocity jste se zapojil/a do programu? 
 
2/ Předpokládal/a jste nějaké problémy a potíže? 
 
3/ Byl obsah a organizační zabezpečení programu připraveno dostatečně? 

a) Co se osvědčilo? 
Jaké realizační problémy 
b) - bylo možné odstranit „za pochodu“? 
c) - byly závažné? 
d) - vyžadují složitější a zásadnější řešení na vyšší úrovni řízení práce VS ČR? 

 e) Co bude ještě třeba doplnit? 
 
4/ Domníváte se, že se tato skupina odsouzených projevovala jinak než ostatní? 
 a) V čem? 
 
5/ Co je nejnáročnější při zacházení s touto skupinou odsouzených v oblasti  

a) teoretické připravenosti pracovníků VS ČR,  
b) psychické zátěže pracovníků VS ČR 
c) a pedagogické taktiky pracovníků VS ČR? 

 
6/ Jaké nové poznatky vám přinesla práce s touto skupinou odsouzených? 
 
7/ Projevil se během programu efekt jeho zaměření na příčiny kriminálního selhávání této 
skupiny odsouzených? 

a) Jaké projevy jste zaznamenal/a? 
b) Bylo možné na ně reagovat ve prospěch aktivace a podpory dalšího zacházení a 
edukačního procesu? 

 
8/ Pro kterou skupinu pachatelů sexuálně motivované trestné činnosti by se jevil tento 
program jako nejvhodnější nebo nejméně vhodný? 
 
9/ Považujete po skončení pilotního programu speciální zacházení s touto skupinou 
odsouzených za účelné? 
a) Proč? 
 
10/ Můžete o programu říci  

a) 3 hlavní klady 
b) 3 hlavní negativa 

 
11/ Doporučil/a byste tento program ke schválení jako standardizovaný program zacházení 
s odsouzenými?  
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Příloha č. 11 

 
Úplný (nezkrácený) záznam z rozhovorů se členy realizačního týmu a s odsouzenými 
 
Použité zkratky:  
P – psycholožka, T – terapeut, V – vychovatel, D – dozorce. 
 
 
1/ S jakými pocity jste se zapojil/a do programu? 
P: Zájem o zapojení do pilotního programu jsem projevila v dubnu 2007 na poradě 

psychologů. Přihlásily se dvě věznice a naše byla vybrána. Během 10 let práce na 
specializovaném oddělení jsem připravovala programy pro odsouzené mentálně postižené 
a pro odsouzené závislé na alkoholu. Absolvovala jsem 200 hodinový sociální výcvik 
v Institutu vzdělávání VS ČR organizovaný ve spolupráci s katedrou psychologie FF UK. 

T:  Pocit očekávání nového úkolu byl kladnou motivací. 
V:  Kladně mne naladilo přípravné setkání organizované Psychologickým pracovištěm 

generálního ředitelství VS ČR v Praze. Naplnilo se mé očekávání, že při práci zažiji pocit 
smyslu práce při zacházení s odsouzenými novou formou. Mohu uplatnit své zkušenosti, 
ve věznici pracuji už čtvrt století. 

D: Byl to úkol jako kterýkoli jiný. 
 
2/ Předpokládal/a jste nějaké problémy a potíže? 
a) Jaké potíže jste předpokládal/a? 
P: Obávala jsem se možného tlaku ze strany jiných odsouzených vůči skupině zapojené do 

pilotního programu – obavy se nenaplnily. 
T:  Požadoval jsem rozdělení odpovědnosti a kompetencí na dvě části:  

za provádění programu – pilotní tým;  
za režimové záležitosti – ostatní zaměstnanci věznice. 

V:  Očekávané problémy vyplývající ze soužití s jinými odsouzenými ve věznici se 
nenaplnily. Drobný konflikt na konci programu nesouvisel s výběrem skupiny.  
Měl jsem obavy, jak budou speciální zacházení s vybranou skupinou umístěnou ve věznici 
vnímat dozorci, ale přístup všech byl profesionální. 

D: Očekával jsem, že budou častěji chodit k lékaři, ale byli v pohodě. 
Očekával jsem problémy vyplývající z toho, že nebyli samostatně ubytováni, ale ostatní 
odsouzení se o jejich paragrafech nedozvěděli, žádný problém nevznikl. 

 
b) Jaké vaše obavy se naplnily? 
P: Do programu se mohly dostat labilní osobnosti s neočekávaným chováním. Jeden 

odsouzený musel být po započetí programu vyloučen a vrátil se do původní věznice. 
Kázeňský problém se vyskytl jen jednou a nebyl závažný. 

T:  Dynamika skupiny a vzájemné pomluvy se projevily. Práce s emocemi takové jevy přináší. 
Zátěž byla však únosná. 

 
3/ Byl obsah a organizační zabezpečení programu připraveno dostatečně? 
a) Co se osvědčilo? 
P, T, V:  Příprava ze strany psychologického pracoviště GŘ, IVVS a vedení věznice byla 

výborná. Po organizační stránce byl zabezpečen do detailu naplánovaný průběh celého 
měsíce. 

D: Na 95 % bylo vše připraveno předem, ostatní už nebyl problém. 



 LXX  

Jaké realizační problémy 
b) - bylo možné odstranit „za pochodu“? 
P: Muselo se přizpůsobit časové rozvržení aktivit podle časového rozvrhu dne ve věznici. 

Celkem to byly v upraveném programu 3 hodiny na zabezpečení návštěv u lékaře, výdej 
stravy a pošty. 
Oproti plánu byla nutná mírná redukce rozsahu témat, bylo třeba ponechat čas na 
relaxační program a odpočinek. Ale obsah textů pro přednášky velmi vyhovoval. 

T:  Neočekávali jsme, že odsouzení byli v „domovských“ věznicích zařazeni do II. nebo III. 
diferenciační skupiny. Problém byl vyřešen bez stěhování na jiné světnice. 

V:  Všechny drobnosti byly řešitelné za pochodu. 
c) - byly závažné? 
T:  Ve chvíli, kdy je účastník programu v „horkém křesle“, by se vyplatilo mít předem 

domluvenou případnou pomoc lékaře. Účastníci se v emocích vraceli k okamžiku 
spáchání trestného činu, objevovaly se fyzické potíže – tlak, srdce. 

d) - vyžadují složitější a zásadnější řešení na vyšší úrovni řízení práce VS ČR? 
P,V,T: Je třeba vybírat vhodné odsouzené. Vysvětlit jim podrobně: 

do čeho jdou,  
že zůstane zachován v tajnosti charakter jejich trestné činnosti,  
že bude připraven specializovaný tým a program, 
zda účast bude mít vliv na podmíněné propuštění. 

 
e) Co bude ještě třeba doplnit? 
P: Napříště je třeba dát větší prostor diskusím. Účastníci chtěli diskutovat už pro edukační 
části. Diskuse nelze odkládat až na komunity, ale popovídat si lidsky, nejen terapeuticky o 
všech problémech ve skupině. 
Edukační témata otevírají již při poslechu velké množství diskusních témat, to odpovídá 
smyslu celého programu, proto musí být na jejich provedení více času.  

T:  Od 15 hodin projevovali účastníci únavu, psychická zátěž je velká. 
 Bude třeba doplnit výklad důležitých pojmů prostřednictvím kasuistik. 
 Při seznámení s pořadím témat vyvolalo samotné oznámení, že bude probíráno téma 

„Agrese“, odpor: „My nejsme agresivní.“ Proto bylo jako první doplněno téma „Člověk a 
jeho svět“. 

 Je třeba mít k dispozici místnost  s vhodným vybavením. V edukační části je potřeba, aby 
účastníci mohli psát a zároveň diskutovat. V našich podmínkách (pouze kruhové sezení) 
nastal problém se psaním. V komunitní části je pak potřebné především sezení v kruhu a 
píše se minimálně. 

 
4/ Domníváte se, že se tato skupina odsouzených projevovala jinak než ostatní? 
a) V čem? 
P: Vybraná skupina měla obdobné projevy jako kterákoli jiná skupina, stejné jako alkoholici, 

nebo mentálně postižení apod. Nápadnější byli 4 odsouzení ze specializovaného oddělení 
v Kuřimi, kteří dávali najevo, že mají zkušenosti s tímto typem práce, že jsou „mazáci“. 
Jejich sebeovládání se ale díky předchozí přípravě během několika dnů zlepšilo a rozdíl 
zmizel. Jeden z odsouzených byl pomalejší a mentálně slabší, další byl cizinec, který uměl 
česky, ale všichni byli schopni vnímat potřebné podněty, chápali dobře i odborné názvy a 
cizí slova. 

T:  Za nejdůležitější rys, kterým se skupina projevovala, považuji dodržování časového 
harmonogramu, ohromnou disciplínu v docházce a zapojení do diskuse. Ve skupině 
panovala pracovní atmosféra, aktivita a fair play. Každé samotné slovo, nebo gesto 
diskutujících bylo vnímáno pod „mikroskopem“ skupiny. 
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V:  Hlavně zpočátku byli ostražití, měli obavy a úzkost, jak budou přijati v jiné věznici, zda 
ostatní odsouzení zjistí, jaký je charakter trestné činnosti celé skupiny. Když zjistili, že 
jsou v bezpečí, jejich chování bylo přirozené. 

D: Bylo poznat, že jsou z věznic, kde je přísnější režim. Dodržovali časový režim, neměli 
připomínky. 

 
5/ Co je nejnáročnější při zacházení s touto skupinou odsouzených v oblasti  
a) teoretické připravenosti pracovníků VS ČR,  
P: Teoretická připravenost i praktická zkušenost připravenost jsou důležité, protože i ti 

odsouzení, kteří jsou méně inteligentní, jsou o to více intuitivní. Neměli předsudky, 
v kontaktu byli upřímní. Jejich věková skladba (od 24 do 54 let) vyžadovala personál 
s životními zkušenostmi, hůř by akceptovali mladší personál. 

T:  Připravené texty byly výborné. Je však třeba doplnit více kasuistik pro lepší pochopení 
souvislostí. 

V:  Vychovatel jim nesmí nevhodně připomínat jejich trestnou činnost, ve věznici se neustále 
snaží svou trestnou činnost skrývat. 

 Je třeba oddělit výukovou část od běžného života ve věznici. V edukační části se oni musí 
přizpůsobit našemu cíli a my se v ostatním zacházení musíme přizpůsobit jejich potřebám. 
Proto jsem se zaměřil na vytváření dobrých podmínek pro volný čas a relaxaci, 
dodržování kázně, ale i zázemí. Někteří se mnou diskutovali a ocenili spíše rodičovský 
přístup bez mentorování. 

D: Moje úloha spočívala jen v tom, že jsem skloubil časové požadavky realizačního týmu 
s časovým rozvrhem věznice, dohodl přednostní vyšetření na zdravotním středisku, 
kontakty ve skladu, kantýně. 

b) psychické zátěže pracovníků VS ČR 
P: Bylo nutné stále uvažovat, aby vše probíhalo bez problémů, činit preventivní opatření. 
T:  Personál musí být vyrovnaný, být připraven na zátěž, nenechat se vyprovokovat 

k averzivní reakci. 
D: Náročné bylo zvládnutí všech nezbytných úkonů při příjezdu odsouzených a jejich odjezdu 

z věznice. 
c) pedagogické taktiky pracovníků VS ČR? 
P: Důležité bylo, aby se cítili bezpečně, zažili pocit klidu. Nezbytná byla důslednost, časová 

kázeň. Seznamovali jsme je s programem na dva dny dopředu, aby byli připraveni. To 
přispívalo ke zklidnění. 

 Každý věděl, že může říci NE. 
Předem byla dána pravidla: 

1. Nevynášet ze skupiny; 
2. Neškatulkovat; 
3. Právo říci svůj názor; 
4. Právo říci „ne“; 
5. Chovat se slušně; 
6. Vzájemně se respektovat; 
7. Říkat pravdu; 
8. Úcta a vzájemná pomoc; 
9. Tolerance. 

T:  Před výkladem jsem je upozornil, aby každé téma přijímali prostřednictvím svých 
zkušeností, aby je to obohatilo. Proto jsem jim říkal: „přineste si síto“. 

 Přístup musel být bez zbytečného odsuzování, vnucování, ale dominantní. 
 Neustále je třeba pamatovat na motivaci ke spolupráci a aktivitě. 
V:  Vychovatel musí s touto skupinou jednat standardně, stejně jako s jinými, nedělat výjimky. 
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D: V praxi se ukázalo, že přísná izolace nebyla tak nutná, nic se nestalo, ačkoli na výdej 
stravy chodili společně s ostatními odsouzenými. Zajistil jsem, aby seděli u zvláštního 
stolu. 

 
6/ Jaké nové poznatky vám přinesla práce s touto skupinou odsouzených? 
P: Hlavně se potvrdilo, že má smysl. 

Je třeba ve věznicích s touto skupinou odsouzených pracovat. 
Forma práce byla náročná na profesní a osobní nasazení, na vynaložení svého JÁ a chuti 
to dělat. Byla to příležitost k zúročení zkušeností. 
V praxi bylo cítit efekt práce mnohem víc, než jsme očekávali. Je motivující do další 
práce vidět, čím si účastníci během pilotního projektu prošli, co o sobě zjistili. 

T:  Jako osobní poznatek jsem si odnesl, že jsme na tuto práci jako tým připravení po všech 
stránkách. Také zážitek, že slovo má i váhu. Slovo je vnímáno skrze pocity. Je třeba ho 
někam dodat a pocity přijdou. 
Byl patrný osobnostní vývoj účastníků, přenesení jejich zájmu k podstatě vlastní trestné 
činnosti. První týden žehrali na rodiny a okolnosti, které je dostaly do kriminálu, pak 
dynamika skupiny zaměřila jejich pozornost na vlastní osobu a příčiny selhávání. 
Jako terapeut jsem zažil význam svého členství a role v týmu, posílila se má profesionální 
pokora, respekt k tomu, kde mám své hranice a kam už nezasahuji.  

V:  Zkusili jsme si jiný typ kolektivní práce, stmelili jsme se jako tým a pokročili o stupínek 
výš v profesionalitě. 

D: Byli to vězni zvyklí na jiný režim. 
 
7/ Projevil se během programu efekt jeho zaměření na příčiny kriminálního selhávání 
této skupiny odsouzených? 
a) Jaké projevy jste zaznamenal/a? 
P: Ano, u odsouzených jsme zaznamenali projevy intenzivního pocitu viny. 

Od třetího týdne pobytu začali účastníci „somatizovat“, čili psychická zátěž se 
projevovala v tělesných potížích. Nespali, byli depresivní, stěžovali si na bolesti zad, 
v jednom případě jsme museli zjišťovat, zda pálení na hrudi není příznakem srdečního 
onemocnění. 

T:  Odsouzení při veřejném přiznání prožívali velké emoce, litovali děti, kterým ublížili. 
Bojovali s legendou, kterou si sami o sobě dříve vytvářeli. Přiznání vedlo často k zájmu o 
léčbu. 

V:  Když porovnám jejich chování v prvním a posledním týdnu, nastal posun v sebekritice, 
odsouzení se chovali ochotněji, otevřeněji. 

D: Z mého pohledu byli pořád stejní. 
b) Bylo možné na ně reagovat ve prospěch aktivace a podpory resocializačního procesu? 
P: Ano. Dávali jsme odsouzeným zpětnou vazbu: „Zvládli jste to“. U těch, kteří prošli 

pocitem viny přiznáním před ostatními, jsme pak intenzitu tlaku stahovali, napětí 
odcházelo, zážitek se transformoval do úrovně racionální zkušenosti a zároveň se 
posilovalo sebevědomí prosociálně orientované. 

T:  Ano. O možnostech dalšího postupu jsme hovořili ve skupinách. K veřejnému přiznání 
viny dospějí odsouzení jen po vhodné přípravě. V jiných podmínkách se vracejí ke 
stylizaci do role oběti, která je šikanována v rodině, ve společnosti, ve věznici, od 
spoluodsouzených i zaměstnanců věznice. Důležité je, aby se naučili v sobě nacházet 
slabá a silná místa, vůli ke změně. 

V:  V sobotu a v neděli jsem pro ně dělal soutěže a kvízy, přitom někteří měli příležitost 
k rozhovoru. Bylo patrné, že nejméně u tří nastala změna hodnocení vlastní trestné 
činnosti.  
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8/ Pro kterou skupinu pachatelů sexuálně motivované trestné činnosti by se jevil tento 
program jako nejvhodnější nebo nejméně vhodný? 
 

Typ pachatele Hodnocení vhodnosti speciálního programu 
trpí 

parafílií  
Popis nevhodný málo 

vhodný 
vhodný velmi 

vhodný 
mimořádně 

vhodný 

Ne Členové skupiny organizující 
dětskou prostituci 

V P   T 

Ne Členové skupiny vyrábějící 
dětskou pornografii 

 P, V   T 

Ne Distributoři dětské pornografie  P, V   T 

Ne Nezdrženliví a anetičtí pachatelé 
násilné trestné činnosti 

P   T, V  

Ne Sociosexuálně a psychosexuálně 
nezralí muži, kteří nedodržují 
sociální normy sexuálního 
chování 

   P, T, V  

Ne Hypersexuální se sníženou volní 
kontrolou a převahou pudové 
složky 

  P, V T  

Ne Snížená schopnost racionální 
kontroly sexuálního chování 
vlivem defektu rozumových 
schopností 

 P T, V   

Ne Snížená schopnost racionální 
kontroly sexuálního chování - 
starší muži s arteriosklerotickým 
poškozením CNS 

P V T   

Ne Psychotici v relapsu duševní 
choroby 

 V P, T   

Ano Preferenční pachatelé     P, T, V  

Ano Situační pachatelé    V T P 

Ano Pedofilové    T, V P 

Ano Pedofilní sadisté   T P, V  

Ano Sběratelé dětské pornografie  V  P T 

Ano Patologická sexuální agresivita   P, T V  

Ano Exhibicionismus   V P, T  

Ano Sadomasochismus (sadismus a 
masochismus) 

  T, V P  

Ano Frotérství a voyeurství   T, V P  

Ano Gerontofilie  V T P  

Ano Nekrofilie  V T P  

Ano Fetišistický transvestitismus 
(souvislost např. s krádežemi 
prádla) 

 V  P, T  

Ano Narcismus (autoerotismus)  V  P, T  

Ano Pyromanie  V P, T   

Ano Saliromanie a žiletkářství  V P, T   
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9/ Považujete po skončení pilotního programu speciální zacházení s touto skupinou 
odsouzených za účelné? 
a) Proč? 
P: Ano. Program funguje. Odsouzení získávají náhled na svou trestnou činnost. Výsledek se 

opírá o spojení edukační a terapeutické části. 
T: Ano. Speciální zacházení je účelné u této i u jiných skupin. Naplňuje se tím účel zákona o 

výkonu trestu odnětí svobody, nejde jen o izolaci, ale i prevenci recidivy a ochranu obětí. 
V:  Určitě ano. Mohlo by to na ně zapůsobit.  

Obdobný program by mohl být připraven i pro další pachatele násilí, který by mohl být 
zařazen (i povinně) do výkonu trestu odnětí svobody. Hlavní přínos vidím ve změně 
náhledu na následky spáchané trestné činnosti a na poznání příčin, které je k trestné 
činnosti vedou. 
Po absolvování programu a delším sledování chování odsouzeného ve věznici by bylo 
možné navrhnout podmíněné propuštění. 

D: Zacházení s odsouzenými bez vytváření specializovaných skupin není zaměřeno na 
konkrétní trestnou činnost. Chceme-li zabránit recidivě, musíme vytvářet specializovaná 
oddělení. 

 
10/ Můžete o programu říci  
a) 3 hlavní klady 
P: Spojení edukace a terapie. Intenzivnost. Zaměření na obsah programu. 
T:  Výborně přepravený program po organizační, technické a teoretické stránce. 

Program vede k posunu náhledu účastníků na sebe a na život. 
Byl to zážitek výborné spolupráce v týmu. 

b) 3 hlavní negativa 
P: nevím. 
T:  Výběr odsouzených byl limitován současnými podmínkami. 
 
11/ Doporučil/a byste tento program zařadit do stálého inventáře speciálních programů 
zacházení? 
P: Doporučuji jeho zařazení. 

Připomínám podmínky: dostatek času, dobrá příprava, do týmu starší a zkušenější 
pracovníci, pro klid na práci je důležitá důvěra vedení věznice. 

T:  Doporučuji jeho zařazení v této nebo modifikované podobě podle podmínek a cílových 
skupin. 

V:  Ano. 
D: Ano 
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Příloha č. 12 

 
Úplný (nezkrácený) záznam standardizovaných rozhovorů s odsouzenými  
 
Postup rozhovoru: standardizovanou strategií a volnou taktikou kladení otázek. 
 
Označení osob:  
R = respondent + pořadové číslo podle seznamu uvedeného výše v praktické části práce pod 
bodem 4.5.1. – Soubor odsouzených vybraných do pilotního programu 
 
1/ Co jste očekával od programu před jeho započetím? 
R1: 
Zpočátku se mi nechtělo mluvit. Za týden se obava rozplynula natolik, abych věřil, že to, co 
řeknu, se nerozkřikne. 
 
R2: 
Očekával jsem, že tu bude víc odborníků, kteří nás „rozeberou“ do všech podrobností. Rád 
bych položil odborné otázky sexuologům. Půjčil jsem si tady knížku o deviacích. 
Přednáškové texty by měly být k dispozici ve věznicích. 
 
R3: 
Hledal jsem odpověď na své problémy. Těšil jsem se, že budu chvíli v rodném městě, kde 
mám manželku a děti. 
Ale víc jsem se dozvěděl z knížek, dělal jsem si výpisky. 
 
R4: 
Šel jsem dobrovolně, protože chci se sebou něco dělat. Měl jsem tušení, že program bude 
dobrý. Čekal jsem horší skupinu odsouzených a tvrdší prostředí. 
 
R5: 
Dopředu jsem nic nevěděl. Měl jsem radost, že konečně někdo něco dělá s těmito lidmi. 
 
R6: 
Byl jsem zvědavý. 
 
R7: 
Nevěděl jsem, kam jedu, ale věřil jsem, že mi to pomůže k lepšímu. Líbilo se mi, že sám sebe 
lépe poznám. 
 
R8: Nevěděl jsem nic. 
 
 
R9:  
Nevěděl jsem, o co jde. Dozvěděl jsem se to až tady. Přijal jsem to jako zajímavou změnu. 
 
R10: 
Byl jsem dobře poučen, o co jde a na takové aktivity jsem z naší věznice zvyklý. 
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R11: 
Moc se mi nechtělo, ale každé poučení je dobré. Tady byla dobrá témata. 
 
2/ Dařilo se vám během programu hovořit o vaší trestné činnosti otevřeně? 

a) O kterých problémech spojených s vaší trestnou činností jste hovořil? 
 
R1: 
Ano. Do „horkého křesla“ jsem se dostal po osmi dnech pobytu a o své trestné činnosti jsem 
hovořil. 
a) Přišel jsem na to, že ke páchání trestného činu nemuselo dojít. Byla to hloupost, zkrat. 
 
R2:  
Ano. Po dobu 5-10 minut jsem si uvědomoval, že ze sebe „lámu“ všechno, se vším všudy. 
a) Hovořil jsem o pocitech po spáchání trestného činu, o následcích. Hlavně jsem svou 
chybou ublížil své rodině a ten pocit se vrací. 
 
R3:  
Ano, řekl jsem to dopodrobna tady, ne v původní věznici, protože jsem poznal, že to nebude 
mít odraz, jako by to mělo tam. Bylo příjemné, že jsem o tom mohl mluvit. 
a) Mluvil jsem o tom, že vliv měly podmínky v rodině. Družka má od té doby asi sedmého 
frajera, při soudu jí někdo radil, jak na mne. Důkazní řízení se opíralo o výpovědi družky. S ní 
nechci mít nic společného, strpím jen nutný kontakt kvůli dětem. 
Odborný posudek vyznívá v můj prospěch, netrpím deviací, stačila by ústavní léčba.  
 
R4: 
Ano. 
a) Do „horkého křesla“ jsem šel poslední. Dojalo mne to k slzám. Cítil jsem se pak uvolněný. 
Našel jsem příčiny svého trestného činu. Nedokázal jsem najít partnera, který by mi 
vyhovoval po dětské stránce. Vždycky jsem se dostával do vztahu, který mi nevyhovoval. 
Nyní vím, koho hledat, co by mi vyhovovalo a nebylo to trestné. 
 
R5: 
Hovořil jsem o svém případu. 
 
R6:  
a) Hovořil jsem otevřeně o soužití s rodinou, ženou a dětmi. Ale nemá smysl se vracet do 
minulosti. 
 
R7: 
Něco jsem si nechal pro sebe. 
 
R8:  
Jsem nevinný. 
 
R9:  
Mám docela jiný problém. Mé odsouzení je bouda připravená bývalou manželkou, která 
navedla nezletilé svědky, aby získala můj majetek. Věděla, že trpím bisexualitou, a nechtěla 
se dělit o velké dědictví. Svědci jsou nezletilí a nemohu na ně podat trestní oznámení pro 
křivé svědectví. 
a) O svých problémech jsem hovořil. 
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R10: 
a) Popírám, že bych spáchal tuto trestnou činnost. Po odchodu  družky jsem měl dceru ve 
výchově, vozil jsem ji do školy autem. Učitelky mohly konstatovat, že je v pořádku. Byla to 
lest bývalé družky, která chtěl získat dceru do výchovy a dostávat příspěvky od státu. 
 
R11: 
Přiznávám, že jsem se neotevřel. 
a) Mé soukromí nepatří do veřejné diskuse. Trestán jsem byl za znásilnění 17leté dcery mé 
družky. Styk byl, ale nebylo to znásilnění. Chtěli se mne zbavit. 
 
3/ Jaké nové poznatky o vašich problémech s vaší trestnou činností vám přinesla účast 
v programu? 
 a) O kterých problémech vyplývajících z charakteru vaší trestné činnosti jste 
získal nový náhled? 
 
R1:  
Budu se chovat jinak. Raději vyskočím z okna, než aby se to opakovalo. 
 
R2:  
Poučné pro mne bylo získat náhled, jak se nabourá psychika oběti, že se s ní ten zážitek táhne. 
a) Poznání psychiky oběti mne vedlo k lítosti, pochopení, že jsem jí ublížil. Vedlo mne to 
k tomu, abych zkoumal, co ve mně je, aby se ten čin neopakoval. Bojím se víc následků. Dnes 
už bych raději před spáchání činu vyhledal pomoc, šel bych se někam zeptat. 
 
R3:  
a) Snažil jsem se najít náhled na ostatní pachatele. V „horkém křesle“ řekli jedno, ale potom 
něco jiného. Tedy lhali.  
 
R4: 
a) Poznal jsem, že moje trestná činnost souvisí s nevhodným výběrem partnera. Musím se o 
někoho starat, být mu nápomocen. Musí být u toho cit. Nechci chodit za mladistvými. 
Vím, že problémy nemám potlačovat v sobě, ale otevřít se zlepšit něco v sobě. Důvěřovat 
odborníkům v jistých mezích. 
 
R5:  
Dopustil jsem se spíše toho, že jsem nevlastní dceru špatně vychoval. A soudce to tak hezky 
napsal – jste darebák. 
/rozplakal se/ 
Mé dceři v šesti letech řekli, že nejsem její táta, pak neposlouchala, naháněl jsem ji po nocích. 
Ve 14 letech se zamilovala do 26letého a chtěla mne vypudit z domu. Využila toho, že jsem 
se opil a nevěděl o sobě, já ležel na zádech a ona souložila. Zasloužím si trest za to, že jsem ze 
sebe nechal udělat blázna. Odmalička jsem ji špatně vychovával. Posudky tří znalců se 
neshodovaly v tom, že její výpověď je nevěrohodná. Podle DNA byla v jiném stavu se mnou, 
ale já nevím, mám okno. Už se mi ale omluvila.  
a). Udělal jsem si obrázek, jak to chodí u nás doma. Vrátím se do rodiny, kde mám 3 vlastní 
děti. Nikdy se už nenapiju, abych o sobě nevěděl. 
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R6: 
Téma šlo mimo mne. 
Odsouzení z Kuřimi si dělali veřejně srandu a tolerovalo se jim to. 
a) Jsem odsouzen za znásilnění vlastního dítěte. Soud mi neuvěřil. 
 
R7: 
Ve škole jsem se špatně učil. Teď jsem rád šel do školy. Dověděl jsem se, jak se chovat venku 
s lidmi, k dětem, čeho dosáhnout. 
 
R8:  
Nezajímalo mne to. 
 
R9: 
a) Od 13 let jsem byl pohlavně zneužíván, což pokračovalo ve věznici pro mladistvé. Trpěl 
jsem depresemi a nechal se potetovat, abych se zohavil a nebyl přitažlivým objektem. Dvakrát 
jsem se pokusil o sebevraždu. Bral jsem antidepresiva. Přišel jsem o majetek i vlastního syna, 
s nímž se nemohu nyní stýkat. 
Mám hrůzu z toho, že budu orientován sexuálně na malé děti, proto chci žádat o podmíněné 
propuštění s tím, že se chci jít dobrovolně léčit. 
 
R10:  
a) Zajímaly mne přednášky o agresivitě, protože v mladším věku jsem byl agresivní. Zajímalo 
mne, jak děti myslí. Psychicky nemocní a neodpovědné matky by neměli mít děti. 
 
R11: 
a) Zajímal mne vývoj dítěte, jeho myšlení. 
 
4/ Jak hodnotíte vaši účast v programu? 
 a) Proč? 
R1:  
Venku mne problematika sexuálního zneužívání nezajímala. Tady jsem se nad sebou 
zamyslel. Nebudu už pachatele této trestné činnosti odsuzovat. Sám jsem to prožil. Zapůsobil 
na mne dokumentární film. 
 
R2:  
Byl to čas na řešení utajovaného problému. 
 
R3: 
Cítil jsem se jako hnací motor skupiny. Kladl jsem otázky. Paní doktorka se pletla a já ji 
opravil. 
 
R4:  
Bylo to ve srovnání s Kuřimí nové. Srozumitelnější a lehčí. Je důležité, že člověka slyší 
ostatní, můžu se porovnávat s ostatními a rozumět. 
 
R5: 
Bylo to prospěšné. 
a) Už nechci, aby se to opakovalo. 
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R6: 
Přestože necítím, že by se to na mne vztahovalo, byl program pro mne zajímavý. 
 
R7:  
Nový náhled na sebe. 
Mám problém v alkoholu a v sexu. 
 
R8:  
Hlavně jsem tu měl návštěvu s balíkem. 
 
R9: 
Uvědomil jsem si, jaké potíže bych mohl způsobit někomu jinému. Uvědomil jsem si také 
chyby při výchově syna. 
 
R10:  
Dozvěděl jsem se spoustu zajímavých věcí. 
 
R11: 
Bylo to zajímavé. 
 
5/ Byl obsah programu připraven tak, že byl pro vás přínosem? 
 a) Co vás zajímalo? 
 b) Co vám bylo nepříjemné? 
 c) Co vás potěšilo? 
 
R1:  
Ano. 
Bylo by dobré, kdyby byl do programu zapojen soudce, aby věděl, jaké mají pocity 
odsouzení, a že oběť nemluví vždycky pravdu. 
a) Zajímal mne výklad o vývojových obdobích a krizích člověka, o domácím násilí na ženách 
(pod vlivem alkoholu). 
b) Nepříjemné bylo, že jsem musel říci pravdu od své trestné činnosti. Ale pak obava ze mne 
spadla. I jiným se budu snažit vysvětlit své selhání. 
c) Spadlo ze mne napětí, mohl jsem se otevřít. Všichni se k nám chovali jinak, než je běžné v 
jiných věznicích. Vychovatel s námi mluvil otevřeně, od srdce. Tam, kam se budu vracet, 
mne vychovatel spíše vyhodí s nějakou žádosti. Kdyby se mnou personál jednal lidsky stále, 
nezneužíval bych toho, snažil bych se chovat ve výkonu trestu dobře. 
 
R2:  
Ano. 
a) Přínosem pro mne byly nové poznatky o psychice oběti. O špatných výchovných 
podmínkách zneužívaných dětí.  
b) Cítím se být ještě rodičem a uvědomil jsem si, že jsem udělal hodně chyb v chování vůči 
dětem. 
c) Potěšil mne program jako celek. Je perfektní, že jsem si mohl rozšířit vzdělání, že jsem 
mohl na sobě pracovat. Kdybych vystudoval sexuologii, asi bych se takové trestné činnosti 
nedopustil. Když člověk ví, dost to pomůže. 
Zbavil jsem se strachu jít k odborníkům. Nechci tam jít proto, abych si dělal alibi před sebou 
samým nebo jinými, ale abych hledal cestu k řešení problému. 
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R3 
Byl zajímavý, ale bylo to moc stručné. Ostatní z toho polovinu nepochopili, ale chtěli o sobě 
něco vědět. Jeden to prospal, dva jsou nedoslýchaví. Já jsem si dělal poznámky. 
a) Zajímalo mne všechno, násilí na dětech, na ženách, typy deviací. 
b) Když se mluvilo o pedofilech. 
c) Klid na práci, vstřícný způsob vedení programu i celého pobytu. 
 
R4: 
a) Zaujaly mne popisy podobných situací. Při výkladu o vývoji v dětství jsem si uvědomil, že 
už tehdy se se mnou dělo něco špatně. Byl jsem samotářský, stranil se, neuměl říct svůj názor. 
Přitom mi mohli pomoci odborníci, nebo blízcí lidé. 
b) Bylo těžké o sobě hovořit, ale cítil jsem, že je to pro mne dobré. 
c) Potěšil mne dobrý přístup personálu a klid na oddělení. Návrat do původní věznice 
prožívám s obavami, bude tam opět nabourávání psychiky a intriky. 
 
R5: 
a) Nová pro mne byla odborná terminologie, příběhy o domácím násilí, úchylky. 
b) Nepříjemné byly otázky na tělo. Těžké bylo psát dopis oběti, ale nejhorší bylo ho pak číst. 
c) Chovali se tady k nám slušně, nenadávali. Jako bychom byli děti. 
 
R6:  
a) Zajímalo mne povídání o chování dětí, o chování k ženě a dětem. Násilí v rodině jsem 
neznal. 
b) Nepříjemné bylo o sobě mluvit. 
 
R7: 
a) Bavilo mne být ve škole. Venku jsem neměl takové možnosti. Zajímal mne vývoj dětí. 
b) Nelíbilo se mi, že bylo málo soukromí a soukromých rozhovorů. Prospěl byl rozhovor jen 
s personálem. Vadily mi komunity, nechtěl jsem mluvit, aby to věděli jiní. Po komunitě každý 
každého pomlouval. 
 
R8:  
Něco jsem si zapamatoval. 
 
R9: 
Ano. 
a) Výchova dětí, vývoj dítěte, dopad zneužívání a psychická újma oběti, agrese, nechtěné děti 
a nevlastní děti. Témata mi pomáhala najít sebe sama. Oslovilo mne téma, kdy v dětství 
zneužívaný člověk zneužívá další. Zajímá mne téma depresí. 
b) Nejvíce nepříjemné bylo napsat oběti. Napsal jsem synovi, kterého bývalá manželka bije 
pro každou maličkost. 
c) Ocenil jsem přístup dozorců i vychovatelů k nám, samostatné nástupy na jídlo. Možnost 
kulturního vyžití, šipky a video. Možnost odreagovat se ze „školy“. Přednášky byly náročné. 
Všichni odsouzení byli nervózní, než si to srovnali v hlavě. 
 
R10: 
a) Zajímalo mne všechno. 
b) Nepříjemné bylo psát oběti. Psal jsem dceři, že jí vinu nedávám, ale neodepsala mi. Chci jí 
být nablízku. 
c) Potěšilo mne, že se konečně něco dělá pro tyto lidi. Musí se léčit. 
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R11: 
O svém problému přemýšlím stále. 
a) Bylo mnoho podnětů. 
b) Nepříjemné byly komunity, mluvit o sobě. 
c) Bylo to dobře organizované, příjemné. 
 
6/ Bylo na prodiskutování všech témat během programu dost času? 
R1: 
Bylo dost času. Terapeut nám četl přednášky 4 hodiny dopoledne, vysvětloval. Odpoledne se 
nám věnovala psycholožka. 
 
R2: 
Na témata, která jsme slyšeli, bylo dost času. 
Měla se také probrat témata o tom, jak se deviace léčí, zda je vhodnější medikace, nebo 
kastrace. Toho se člověk lekne. Podle mého názoru by to mělo jít méně drasticky, duch by 
měl vládnout nad hmotou. 
 
R3:  
Bylo málo času. Chtělo to alespoň 2 měsíce. 
 
R4:  
Program měl trvat alespoň dva měsíce. Zůstává hodně nezodpovězených otázek. 
 
R5:  
Času bylo dost a pak jsme hovořili na světnici. 
 
R6: Akorát. 
 
R7: Mohlo to být delší. 
 
R8: Akorát. 
 
R9: 
Program by měl trvat dva měsíce. 
 
R10: 
Bylo málo času. Mělo se více věnovat sexuologii, aby si člověk uvědomil rizika. 
 
R11: 
Jeden měsíc je ideální. Ale všichni to nestihli vstřebat. 
 
7/ Byli vedoucí programu připraveni dobře? 
 a) Čemu by se měli více věnovat? 
 b) Co by se mělo změnit? 
 
R1:  
Ano. Texty byly pochopitelné. Písemné práce a testy byly úměrně náročné. 
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a) Pozornost by se měla věnovat znaleckým posudkům, posuzováním věrohodnosti výpovědi 
obětí. Jeden znalec věří výpovědi, druhý ne, ale podezřelý je stejně odsouzen. Oběť je u soudu 
v lepším postavení. 
b) Na programu se jinak nemusí nic měnit. 
 
R2:  
Ano, přednášející byli citliví. Témata na sebe navazovala tak, že lidé byli do problému 
vtáhnutí a ani nevěděli, že byli „vcucnuti“. 
a) Mělo by být víc prostoru na vyjádření, aby lidé na sobě mohli zapracovat. Konkrétní 
problémy měly být diskutovány s odborníky. 
b) Odborníci by měli přijít na jeden den a poslechnout si příběhy. Každý odborník to vidí 
jinak, ale my bychom se mohli zeptat, proč. 
 
R3: 
Ve srovnání s podmínkami v Kuřimi byl tady program připraven dobře. 
Psycholožka o problému něco málo ví.  
Terapeut není specializovaný. 
Myslím, že ti dva se necítili dobře, bylo to na nich vidět, ta přetvářka – úsměv jak rohlík. 
a) Vedoucí programu by měli ubrat na přetvářce a přitvrdit. 
Většina z účastníků prožila 70 hodin výslechů pod lampou na policii a nepřiznali se. Kdo 
mezi nimi musí žít, ví své, zná jejich „hlášky“ typu: „příště nebudu zneužívat, ale rovnou 
zabíjet“. Kriminál jim nic nevezme, ale nedá jim nic dobrého.  
Snad čtyři z jedenácti se skutečně nad sebou zamysleli, a to je víc, než v Kuřimi. Ostatní 
budou po absolvování programu chytřejší a budou se víc snažit, aby se jim na to nepřišlo. 
Pedofilní homosexuál vidí v každém děcko a to používá jen jako náhražku styku. Pud je 
silnější. Projevují i na kulturní místnosti rysy dítěte, více jsou závislí na kouření. 
b) Měl by být volen razantnější přistup. 
Posílit by se měla orientace na prožívání oběti. Při vžívání do situace oběti je vhodné video. 
Přitom pachatelé se popisují sami jako oběti, nepředstavují si, že oběť by mohli být oni sami, 
nebo jejich syn, o kterém v dopisech oběti např. s lítostí píšou, že nemohou být s ním. Chlubí 
se svou trestnou činností a otevřeně říkají, že to udělají znovu. Např. „já se jinak 
neuspokojím“. „Na pakárně jim už něco napíšu.“ Jinak se tváří jako poslušní beránci, ale až se 
dostanou domů, udělají to znovu.  
 
R4:  
Ano. 
a) Mělo být více času, aby se mohl člověk do sebe podívat. Bylo to ale připravené dobře, 
nešlo se na nic dopředu připravit, nešlo lhát. To se vedoucím programu povedlo, aby to bylo 
upřímné. 
b) Mělo by být víc filmových projekcí. Viděli jsme výpovědi pachatelů, kteří měli podobné 
paragrafy. To je prospěšné. 
 
R5: 
Ano. 
a) Měl by tu být soudce a státní zástupce, aby věděl, jak to v životě chodí. 
b) Bojím se, že na mne v domácí věznici budou pořvávat. /opět pláče/ Že tu nejsem za 
podvod. Ta potupa! To je hrozné. 
 
R6: 
a) Terapeut byl obzvlášť dobrý. 



 LXXXIII  

Je však k ničemu učit, co řekl Aristoteles. Má se říct jasně, že se to nesmí. 
Do poloviny jsme nevěděli, co se děje. Mělo by se hned začít od popisu konkrétní trestné 
činnosti, aby to bylo srozumitelné. 
Měli více limitovat chování lidí, aby si z toho nedělali srandu. 
b) Vadí mi, když ignoruje pravdu soudce a státní zástupce. 
Při programu by se mělo vystupovat tvrdě, poctivě vyhodnocovat a držet kázeň. 
 
R7: 
Byli připraveni dobře. 
 
R8: 
Byli připraveni dobře. 
 
R9: 
Na to, že to bylo poprvé, tak dělali, co mohli. Bylo to srozumitelné. 
a) Atmosféra vázla na komunitách, protože lidé se neznají a trvá dlouho, než k sobě naleznou 
cestu, aby se vyjádřili. Je těžké někoho donutit, aby mluvil o sobě. Mělo by být více testů. 
b) Program se mi líbil. 
 
R10: 
Byli připravení až moc. Věnovali se nám. 
a) Byly dobře vysvětleny odborné termíny. Každý to musel pochopit. 
b) Bylo málo času. Mohl se věnovat prostor na scénky, co se odehrávalo při trestném činu - 
rekonstrukce. Aby si pachatelé uvědomili, co spáchali. 
 
R11: 
a) Měly by se doplnit osobní soukromé pohovory. 
b) Nic. 
 
 
8/ Máte nějaké další připomínky nebo podněty k programu? 
 
R1:  
Měl by probíhat v prostoru, který je oddělen od ostatních odsouzených. 
Takový program by měl probíhat ve všech věznicích, měl by být vyvinut i pro pachatele 
vražd, loupežných přepadení apod. Kdyby pachatel pochopil, jaká chyba myšlení, či zkrat ho 
k činu vede, nemusel by to udělat vůbec, nebo by to už neopakoval. 
 
R2:  
Měli jsme dostat texty do ruky. V textech mělo být víc kasuistik. Z výpovědí obětí by mělo 
být znát, jako to prožívají. 
 
R3: Prospěšnější pro nenapravitelné devianty by byl detenční ústav. 
Po večerce jsem s jedním rozebíral do čtyř do rána jednoho pachatele, který byl zneužit 
otcem. Chápe to tak, že když to dělali rodiče, je to správné. A když bylo ubližováno mně, tak 
ať si to další zkusí také. To je prý správné. 
 
R4: Ne. 
 
R5: Ne. 
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R6: Měl tady být sexuolog, aby nám vysvětlil, jak je možné, že chlap skočí na dceru. 
 
R7: Ne. 
 
R8: Ne. 
 
R9:  
Tito lidé jsou nemocní, mělo by se jim spíše pomoci, než je dávat do vězení. Odnětí svobody 
samo o sobě jim nepomůže, jen terapie. 
 
R10: Ne. 
 
R11: Ne. 
 
9/ Budete po skončení programu o některých poznatcích dále uvažovat? 
 a) O čem budete uvažovat? 
 b) Rozhodl jste se, že budete se svým problémem něco dělat? 

c) Co konkrétně? K jakým dalším krokům vás účast v programu inspirovala? 
 
R1:  
Ano. 
a) Hlavně o vlastní trestné činnosti. Také o jiných pachatelích, nedívám se už na ně tak zle. 
b) Budu dále o sobě uvažovat. 
c) Budu shánět adresy sexuologů, abych se na ně mohl obrátit o pomoc v případné krizi. Ve 
věznici totiž nevěřím nikomu. 
 
R2:  
Ano. 
a) Budu uvažovat o příčinách.  
b) Budu shánět literaturu, odpovědi na konkrétní otázky.  
c) Kvůli tomu bych chtěl napsat odborníkům, autorům učebnic. 
 
R3:  
Klidně bych šel do programu znova. Četl jsem hodně o deviacích, dalo mi to hodně do života. 
a) Chci se dále teoreticky vzdělávat. 
b) Rozhodl jsem se vžívat do role obětí a pachatelů. Raději bych se zabil, než bych měl 
zneužívat vlastního syna. Ti, se kterými jsem se setkal, nejsou nemocní, ale „vychcaní“. 
Nedělají to proto, že by jako nemocní museli, ale proto, aby věděli, jaké to je – z nudy. 
 
R4: 
Ano. 
a) Budu uvažovat, jak se zapojit do života, vyrovnat se s překážkami, které mi sklon k trestné 
činnosti navodí. 
b) Ano. 
c) Chci vyhledat odborníky, léčení. Ale v tu chvíli člověk moc nepřemýšlí. 
 
R5: 
Důvěřuji svému vychovateli a psychologovi. Zařadili mne jako možnou oběť násilí, dali mi 
práci, důvěru. S nimi budu hovořit, co dál. 
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R6: 
Budu vědět, že se s těmito lidmi dá nějak pracovat, jinak nikdo nedělá nic. 
 
R7: Chtěl bych se po návratu do věznice zapojit do nějakých kroužků, dál se vzdělávat. 
 
R8: 
Za 6 měsíců jdu domů. Dcera je v dětském domově. Poslala mi dopis diktovaný matkou a 
telefonní číslo, které neexistuje. 
Jsem nevinný. Nikdy bych něco podobného neudělal. 
 
R9:  
a) Chci se jít léčit. 
b) Kromě léčení bude moc problémů. Život není tak dlouhý, ale není šance sehnat práci, 
zaplatit dluhy, exekuce, byt. 
 
R10: 
a) Nemůžu se vyrovnat s nespravedlivým obviněním. Nespím, mám úzkost. 
b) Chci se odstěhovat z dědiny, kde jsem postavil barák. Půjdu k bratrovi, budu mít bydlení i 
práci. 
 
R11:  
a) Stále o tom přemýšlím, mám to v hlavě pořád. Ale 99 % poznatků v běžném životě 
neupotřebím. 
b) Než mě zavřeli, chystal jsem se na další průmyslovou školu. 
c) Dozvěděl jsem se, co horšího se ještě může stát. 
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Anotace 
 

Zacházení s vězni a tvorba standardizovaných programů 
Prioritou při tvorbě nových standardizovaných programů pro specifické skupiny 

odsouzených se ve Vězeňské službě České republiky v roce 2007 stal nový program 
zacházení s pachateli komerčního sexuálního zneužívání dětí. Veřejnost tuto oblast 
kriminality sleduje se zvýšenou pozorností. V roce 2007 bylo u nás zaregistrováno 1205 
případů zneužití dětí. Překročení odvěkého tabu má kriminogenní následky. Potvrzují to 
záznamy o sexuálním zneužívání a týrání v anamnézách nebezpečných pachatelů. Speciální 
zacházení s pachateli sexuálního zneužívání dětí je proto součástí boje s nejzávažnější 
kriminalitou a přínosem k ochraně nejslabších členů naší společnosti. 

Komerční sexuální zneužívání dětí realizují pachatelé často prostřednictvím třetí 
osoby, která vůči dítěti používá nátlak nebo násilí. Pachatelé proto vinu popírají před 
veřejností i vlastním svědomím. Standardizovaný program vede pachatele k poznání příčin a 
důsledků trestné činnosti. Výzkumná část této práce se zaměřila na zjištění, jak program 
vnímají odsouzení i realizační tým. Potvrdil se nesmírný výchovný náboj vzdělávací části 
programu, v níž formativní roli mají fakta a teoretické informace o specifické trestné činnosti. 
V diskusích pachatelé dospívají, či se blíží k nezvratné změně – nadhledu nad vlastní 
osobností, k identifikaci toho, co mohou změnit, rozpoznají-li spouštěč vlastní trestné činnosti 
a kontexty chování sociálního okolí. Později se odsouzeným dostane pomoci zaměřené na 
přípravu k reintegraci po propuštění.  

Teoretická část v první kapitole od obecných pohledů filosofických, teologických, 
sociologických, právních a etických přechází k filosofické antropologii a pedagogickým 
vizím o změnitelnosti člověka. Pro změnu má význam zážitek poznání. Místem 
pedagogizujícího dotyku názorů osob z prostředí sociálně konsekventního i deviantního je 
filosofický prostor chorismos, který lze překlenout v kognitivní oblasti vědeckými fakty a 
v emocionální oblasti mytologickými prvky. Za měřítko kvality vězeňských systémů je 
zvolena operacionální představa vězeňství jako modelu reality. 

Pro zacházení s pachateli, kteří nechtějí přiznat svou vinu, je ve druhé kapitole 
shromážděno velké množství inspirací a varování v historickém přehledu od pravěku po 
současnost. Ukazuje se, že v pravěku byly rozvinuty různé formy zacházení s viníky, kteří 
porušili řád světa a lidí. Ve starověku se ustálily technologie duchovního očišťování a mýtus 
krále, se kterým se jedinec vyrovnával v průběhu socializačního procesu nejen ve středověku, 
ale působí i dnes. Ke všem pravěkým formám se v krizi vracely i vyšší typy civilizace, kdy již 
nebyl srozumitelný jejich mytologický původ. Tak lze vnímat i roli, jakou měl v dějinách 
vězeňství solitary a silent system. Při socializaci má velký význam rozvoj svědomí a vztah 
k potřebám společnosti z hlediska teorie přirozeného práva, k tomu může pomoci antický 
penitenciární vzorec i zkušenosti křesťanských hesychastů. V procesu socializace ve věznici 
musí být vězeň pro personál partnerem, aktivním subjektem, který má svobodu měnit sám 
sebe. 

Všechny tyto principy v různé míře nacházíme také ve třetí kapitole, která popisuje 
současné zacházení s vězni v České republice. Tímto výkladem je vytvořeno dostatečné 
pozadí pro pochopení kontextu, v jakém bude nový standardizovaný program prováděn. 
 
Klí čová slova: komerční sexuální zneužívání dětí, pornografie, vina, svědomí, očištění, 
program zacházení s vězni, reintegrace, vězení jako model reality, antický penitenciární 
vzorec, zkušenosti eremitů 
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ANNOTATION 

The Treatment with Prisoners and Preparation of Standardized Programs 
In the year 2007 for the Prison Service of the Czech Republic the new treatment program 

for offenders of commercially motivated sexual abuse of children became preferred. Community 
is very focused on this area of criminality. In 2007 there were 1 205 of abuse of children. Getting 
over the long-standing taboo has criminological consequences, which has been confirmed by 
records on sexual abuse and maltreatment in personal files of dangerous offenders. Therefore, 
special treatment with offenders of sexual abuse of children represents part of the fight against the 
most serious criminality and contributes to protection to the most vulnerable members of our 
community.  

Commercially motivated sexual abuse of children has been frequently accomplished 
through a third person that uses pressure or violence on a child. That is why offenders deny their 
guilt before both the community and their own conscience. The standardized program should 
guide an offender towards recognition of reasons and consequences of his/her criminal activities.  
The research part of this thesis concentrates on how the program is perceived by both the 
offenders and the realization team. The huge potential of the educational part of the program, 
where facts and theoretical information on the specific criminal activities play the formative role, 
was confirmed. During discussions offenders come or approach to irreversible change – view on 
his/her personality and identification of what they can change if they discover the trigger of their 
criminal motivation and context of social behaviour of the community. Later offenders are given 
by the assistance focused on the preparation for the re-entry after their release.  

Theoretical part in Chapter 1 of the thesis comes from general philosophical, theological, 
sociological, law and ethical views to philosophical anthropology and pedagogical visions of 
transmutability of a human being. For the change the experience of cognition is essential. The 
place where pedagogical and learnable opinions of persons from both the socially consequent and 
deviant cross is the philosophical area chorismos, which in its cognitive part can be intersected by 
means of scientific facts and by mythological elements in its emotional part. As the scale factor of 
quality of prison systems an operational vision of a penitentiary system as model of reality was 
has been chosen.  

In Chapter 2, large number of inspirations and warnings is collected in the form of the 
historical review from the primeval ages to the present that relates to the treatment with offenders 
who reject to admit his/her guilt. It is shown that there were various forms of treatment with 
persons who violated the order of the world and people in the primeval ages. In the ancient world 
existed stabilized techniques of spiritual catharsis and myth of the king, which an individual has 
had to cope with not only in the medieval ages but also today. Despite their mythological origin 
was lost also higher civilizations returned to prehistoric forms in times of crisis. This way can be 
also perceived the historical role that in prison systems played solitary and silent systems. During 
the socialization have great importance development of the conscience and relation to needs of the 
community from the point of view of natural law; and this can be assisted by ancient penitentiary 
formulas and experience of the Christian hesychasts. In the course of the re-socialization process 
in a prison the prisoner and the prison staff must be partners, active subjects that are free to 
change their minds.  

All these principles can be found to various extents in Chapter 3, which describes current 
treatment with prisoners in the Czech Republic. These interpretations bring sufficient background 
to understand context within the framework of which the new standardized treatment program 
will be accomplished. 
KEY WORDS :  
Commercially motivated sexual abuse of children, pornography, guilt, conscience, catharsis, 
treatment program, re-integration, prison as the model of model of reality, antique penitentiary 
formula, experience eremites  
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Obr. 109 
Ústavní prádelna. Věznice Valdice. 20. léta 20. století 
 

 
Obr. 110 
Pracoviště vnitřní režie – prádelna. Věznice Valdice. 
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Obr. 111 
Pracoviště vnitřní režie – – šicí dílna odsouzených mužů. Věznice Pardubice 
 
 
 

 
Obr. 112 
Provozovna SHČ - řezání textilu pro holandského podnikatele. Věznice Kynšperk. 
V této hale se dá rozřezat až 10 tun textilu za směnu. 
 
 



 LIII  

 
Obr. 113 
Výrobky nábytká řské dílny střediska SHČ. Věznice Jiřice. 
Kancelářský nábytek. 
 

 
Obr. 114 
Nábytkářská dílna střediska SHČ. Věznice Mírov. 
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Obr. 115 
Provozovna SHČ – Tiskárna. Vazební věznice Praha-Pankrác.  
 

 
Obr. 116 
Provozovna podnikatelského subjektu. Věznice Kuřim.  
Montážní práce. 
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Obr. 117 
Provozovna podnikatelského subjektu. Věznice Stráž. 
Kompletace kabelů. 
 

 
Obr. 118 
Maturita za mřížemi 
Před časem požádal jeden z valdických doživotních vězňů o možnost dokončit si své 
středoškolské vzdělání. Ústní část maturitní zkoušky proběhla na ubytovně se zesíleným 
stavebně technickým zabezpečením ve Věznici Valdice v pondělí 15. října 2007 ke 
spokojenosti zkušební komise. 
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Obr. 119 
Ústavní škola ve 30. letech 20. století. Věznice Plzeň. 
 
 

 
Obr. 120 
ŠVS Rýnovice. Výuka programování CNC obráběcích strojů. 
 
 
 



 LVII  

 
 

 
Obr. 121 
ŠVS Všehrdy. Učební obor – Zahradník. 
 

 
Obr. 122 
ŠVS Všehrdy. Obor – Kovář. 
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Obr. 123 
Volnočasové programy pro odsouzené. Vazební věznice Teplice. 
Práce odsouzených pro děti v základní škole. 
Vazební věznice Teplice se podílela na přípravě Mikulášské besídky v Základní škole 
Buzulucká. Ve středu dne 28.11.2007 připravili pracovně zařazení odsouzení vánoční 
stromeček umístěný v prostorech této školy, kam pravidelně docházejí na pracovně sportovní 
aktivitu. 
 

 
Obr. 124 
Speciálně výchovné aktivity. Věznice Světlá. 
Odsouzené ženy se připravují na reintegraci po propuštění. 
Věznice Světlá nad Sázavou se stala jednou ze tří pilotních věznic, kde byl program ZZZ 
(přesný název zní Zastav se, přemýšlej a proveď změnu) uveden v život. Jedná se o edukační 
program pro odsouzené vytvořený Londýnskou probační službou. Trenérkami programu jsou 
zástupkyně vedoucího výkonu trestu a vazby npor. Mgr. Martina Kadlecová a speciální 
pedagožka Mgr. Jana Pokorná. 
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Obr. 125 
Speciálně výchovné aktivity. Věznice Heřmanice. 
Místnost pro skupinové terapie. 
 

 
Obr. 126 
Speciálně výchovné aktivity. Věznice Opava. 
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Obr. 90 
Věznice v Ženevě 
Půdorys stavby z let 1820–1825. 
Popis: a – vstupní hala s prostory pro přijímání návštěv, b – střední chodba, c – kanceláře 

ředitele, duchovních a personálu, d – vězeňské dvory, e – zakrytá suterénní chodba 
kolem celé věznice,  f – ubytovny vězňů. 

Členění stavby bylo inspirací pro stavby věznic v Prusku po roce 1830, mělo vliv také na 
stavební řešení věznice Plzeň-Bory. 
BRAUN, S., 2003, s. 111.  
 

     
Obr. 91       Obr. 92 
Francouzská trestanecká kolonie   Anglická vězeňská loď na řece Temži 
galejníků na Nové Kaledonii r. 1896. www.portcities.org.uk 
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/pacifique/images/ncal-bagne-1896.jpg 
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Obr. 93     Obr. 94 
Alexander Maconochie (1787–1860)  Norfolk Island. Prison Colony. 
www.cs.act.gov.au/amc/home/ambiography.           http://www.janesoceania.com/norfolk_postcards/index.htm 
 

  
Obr. 95   Obr. 96 
Věznice Cork   Ochozy ve věznici Cork 
http://www.douglas-streetcabs.com/images/gaol.jpg  

 
Obr. 97 
Věznice Cork na ostrově Spike v Irsku 
Byla v provozu v letech 1806–1923. 
http://farm2.static.flickr.com 
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Obr. 98 
Věznice Plzeň  
Byla postavena podle projektu anglického architekta George Ainslle v roce 1878. 
 

        

Obr. 99         Obr. 100 
Výdej stravy na centrální chodbě.       Ochozy v oddělení pro výkon vazby. 

Foto: LB a archiv věznice Plzeň 
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Obr. 101 
Věznice Kresty v Petrohradě 
Jedna z největších a nejpřísnějších věznic v Rusku. Pětipatrová věznice na nábřeží Něvy byla 
postavena r. 1890 na půdorysu dvou křížů spojených ústavním chrámem podle projektu českého 
rodáka, profesora Antonína Josefoviče Tomišky, který řekl, že věznice má již svým tvarem připomínat 
Kristův kříž. Oba kříže mají uprostřed panoptické centrály. Inspirací byla věznice Berlín-Moabit a 
pensylvánské projekty. Oficiálně uváděná kapacita 3000 vězňů. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Kresty.JPG 
 

 
Obr. 102 
Antonín J. Tomiška (1851-1900) 
http://www.ruthenia.ru/folktee/CYBERSTOL/turma
_lager/tomishko.html 

 

Obr. 103 
Půdorys věznice Kresty 
www.save.spb.ru 

 
Tímto tetováním se sami označují vězni,  
kteří prošli věznicí Kresty.   Obr. 104 Kresty. Letecký pohled.  www.save.spb.ru 
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Obr. 105 
Slavný Alcatraz. 
Od roku 1850 sloužil ostrov jako vojenská věznice. V letech 1909–1911 byla postavena nová 
budova, která se později, v letech 1933–1963 stala civilní věznicí s maximální ostrahou (tzv. 
supermax). Věznice měla kapacitu 336 vězňů. 
http://globalnewsandviews.blogspot.com/2007/06/prisons-of-world.html 
 

 

Obr. 106 
Cela v Alcatrazu  
Všechny cely jsou uzavřené jen mřížovým katrem, podobně jako v Auburnu. 
http://globalnewsandviews.blogspot.com/2007/06/prisons-of-world.html 
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Obr. 107 
Skleněná věznice – Justizanstalt Graz-Karlau u města Steiermark, Rakousko. 
Panoptický princip v moderním stylu. Věznice byla otevřena r. 1993. Kapacita: 205 vězňů. 
http://globalnewsandviews.blogspot.com/2007/06/prisons-of-world.html 
 

 

Obr. 108 
Moderní věznice s nejvyšším stupněm bezpečnosti – „supermax“. 
Věznice Florence, stát Colorado, USA. 
Kapacita: 550 velmi nebezpečných odsouzených k doživotnímu, nebo dlouhodobému trestu 
(více než 25 let odnětí svobody). Odborníci považuji tento objekt za nejlépe technicky a 
personálně zabezpečenou a střeženou věznici světa, tzv. high-tech alcatraz. Věznice byla 
otevřena r. 1994. Vězni vůbec nepřicházejí do kontaktu s vnějším světem a 22 hodin denně 
tráví sami na cele (solitary confinemen), která má rozměry 2,1 x 2,4 m, tj. 5 m2.  
http://globalnewsandviews.blogspot.com/2007/06/prisons-of-world.html 
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Obr. 85 
Věznice Auburn na historických fotografiích 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Auburn - továrny v mnoha komíny     b) Pruhované uniformy zavedené r. 1823. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Typické ochozy a řady malých cel uzavřených jen mřížovými, nikoli plnými dveřmi. 
 
Obr. 86 
Věznice Sing-Sing – vězni v pruhovaných uniformách 
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Obr. 87 
a) Jeremy Bentham  b) Plán Panopticonu  c) Odsouzený hledí po otevření 
(1748–1832)    (2. verze z r. 1791)      cely na centrální věž 
 

 
 
Obr. 88 
Panoptická věznice Statevill nedaleko města Joliet (Illinois, USA) 
Objekt byl otevřen r. 1915. Ve věznici byly čtyři takové bloky, v současnosti funguje jen 
jeden. 
http://www.encyclopedia.chicagohistory.org/pages/11144.html 
 



 XLIV  

 
Obr. 89 
Vězeň v panoptické věznici Statevill. 
Snímek z r. 1915. 
http://www.jolietprison.com/publications/catalog.asp 
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Obr. 74 
Věznice Walnut Street 
http://freepages.history.rootsweb.ancestry.com/~wcarr1/Lossing1/36-08.gif 

                                         
Obr. 75   Obr. 76         Obr. 77    
Wiliam Penn  (1644-1718)  Benjamin Rush (1746–1813)    John Haviland (1792–1852) 
Reformátor amerického  Lékař ve Philadelphii.      Britský architekt 
vězeňství            působil ve Philadelphii 
www.easternstate.org/history/ 
 

 
Obr. 78 
Věznice Western Penitentiary 
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Western_Penitentiary_Allegheny_City_PA_1857.jpg 
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Obr. 79 
Půdorys věznice Eastern State Penitentiary ve Philadelphii (stát Pennsylvania, USA). 
V dvou etapách 1823-1825 (křídla 1–3) a 1829-1837 (křídla 4–7 včetně prodloužení 5 a 7) 
postavil architekt John Haviland. 
BRAUN, S., 2003, s. 275. 
 

 
Obr. 80 
Perspektivní pohled na Věznici Eastern State Penitentiary, USA. 
BRAUN, S., 2003, s. 276. 
Viz též http://monarch.gsu.edu/jcrampton/foucault/foucault_philly.html 
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Obr. 81 
Věznice v Bruchsalu. 
Vévodství Bádenské, dnes spolková země Bádensko-Württembersko, SRN. 
Männerzuchthaus. Stavba z let 1841–1848 podle projektu architekta Johanna Heinricha 
Hübsche (1795-1863). 
První věznice v německy mluvících zemích, která byla založena na samostatném celovém 
ubytování vězňů. O rok později byla otevřena podobná věznice Berlín-Moabit (1842-1849).  
Schéma s přilehlými domy vězeňských úředníků a jejich zahrádkami; za vězeňskou zdí jsou 
ubytovací trakty, vycházkové dvory obklopené zelení a vstupní objekt s nemocnicí. Půdorysy 
ubytovacích traktů jsou počínaje od vstupního objektu znázorněny po jednotlivých patrech: 1. 
přízemí, 2. suterén s topením/kamny a pracovními prostory, 3. první a druhé patro, 4. 
podkroví a střešní krytina. Vzorem byly věznice v Pentonville v Londýně a Eastern State 
Penitentiary ve Philadelphii (stát Pennsylvania, USA). Věznice je dodnes v provozu. 
BRAUN, S., 2003, s. 239.  
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Obr. 82 
Věznice v Bruchsalu.  
Projekt oddělených míst k sezení v kapli, dřevěné ohrádky byly odstraněny až r. 1871. 
BRAUN, S., 2003, s. 247.  

 
Obr. 83 
Věznice Pentonwile. Oddělená místa v kapli 
www.victorianlondon.org/prisons/pent04.gif 
 

 
Obr. 84 
Věznice v Bruchsalu.  
Oddělené vycházkové dvory 
BRAUN, S., 2003, s. 302.       
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Obr. 57 
Plán věznice v Gentu 
Podle návrhu vikomta J.J. P. Vilaina XIV. z r. 1771 projekt a stavbu provedla firma Malfaison 
& Kluchman v letech 1772–1775. 
Popis: A – byt ředitele, B – expediční místnost, C – dvory, D – ložnice-cely,  

    E – jídelny, učebny, pracovní sály, F – sklady, G – centrální dvůr, H – nemocnice, J – kaple. 
BRAUN, S. Das Gefängnis als staatliche Bauaufgabe dargestellt am Beispiel der Kelner Strafanstalt „Der 
Klingelpütz” (1834-1838 und 1843-1845). Köln : Universität zu Köln, 2003. disertace. /  kups.ub.uni-
koeln.de/volltexte/2004/1127/pdf/dissertation.pdf  / S. 106 
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Obr. 58 
Věznice v Gentu, r. 1775 (kresba). 
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Obr. 59 
Centrální dvůr věznice v Gentu. Současný stav. 
http://www.gevangenisgent.be/images/Foto's%20voor%20fotogalerie/Mannenafdeling1.JPG 
 
 

 
 
Obr. 60 
Věznice v Gentu. Jeden ze čtyřúhelníkovitých dvorů. Současný stav. 
http://www.gevangenisgent.be/images/Foto's%20voor%20fotogalerie/Wandeling7.JPG 
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Obr. 61 
J. Hanway – úvahy o významu samostatného ubytování vězňů z r. 1776 
Jonas Hanway (1712-1786), Solitude in Imprisonment, London 1776, stránky 86–87. 
/ http://books.google.co.uk/books?id=8VNtvyCNiRYC&hl=cs&source=gbs_summary_s&cad=0 / 
 
 

   
 
Obr. 62 
Dobové portréty Jonáše Hanwaye. 
http://images.npg.org.uk/OCimg/websm/8/8/mw02888.jpg 
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Obr. 63         Obr. 64 
John Howard (1726–1790)     Sir William Blackstone (1723–1780) 
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:SirWilliamBlackstone.jpg 
 

 

 
Obr. 65 
Věznice Horsham po roce 1775 
http://www.hiddenhorsham.co.uk/images/hh/full/54d.jpg 
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Obr. 67a 
Věznice Gloucester 
Podle Howardova návrhu založena r. 1779 

 
Obr. 67b 
Věznice Wymondham 
Podle Howardova návrhu založena r. 1785. 

Obr. 66 
One account on the principial 
lazarettos in Europe 
Howardova kniha z roku 1789 
http://www.pbagalleries.com/search/item_img.php?n=&acq_no=190591&s=f 
http://www.hmprisonservice.gov.uk/assets/images/100000B5gloucester.jpg  
 

 
Obr. 68 
Věznice Milbank, Londýn.  
(Půdorys stavby z let 1815–1822, věznice byla zbourána r. 1903). 
Popis:  1 – Vstupní brána, 2 – stanoviště dozorců, 3 – dvě oddělení pro ženy,  

4 – pracovní dvory, 5 – čtyři oddělení pro muže, 6 – schodišťové věže. 
BRAUN, S., 2003, s. 108.  
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Obr. 69     Obr. 70 
Třetí zpráva výboru společnosti   Cela odsouzeného 
pro zlepšení vězeňské disciplíny   Newgate Prison, London, 1850 
a reformování mladistvých vězňů.  www.correctionhistory.org 
Titulní list. Londýn 1821. 
http://digital.lib.lehigh.edu/cdm4/crime_viewer.php?DMTHUMB=&CISOPTR=14611&ptr=14632&searchwork
s=0_0_0_0_0&view=de 

 
Obr. 71 
Mladiství vězni na bohoslužbě ve vězeňské kapli.  
Newgate Prison, London, 1850 
http://gerald-massey.org.uk/bezer/b_regina_v_bezer.htm 
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Obr. 72 
Věznice Pentonville, Londýn. 
Půdorys stavby z let 1840–1842. Plány připravil Sir Joshua Jebb a William Crawford.  
Popis: 1 – vjezd, 2 – kancelář (byt) ředitele, 3 – kancelář (byt) kaplana, 4 – správa věznice, 5 – ubytovny vězňů, 
6 – vycházkové dvory, 7 – pumpa, 8 – vstupní dvůr, 9 – byty dozorců. 
Chodby věznice jsou panopticky přehledné z centrálního stavebního prvku. Věznice je stále v provozu.  
BRAUN, S., 2003, s. 245.  
 

 
Obr. 73 
Věznice Pentonville, Londýn.  
Perspektivní zobrazení stavby z let 1840-1842. 
BRAUN, S., 2003, s. 267.      
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Obr. 32 
Corpus iuris civilis 
Zákoník vydaný císařem Justiniánem r. 534 
Detail středověkého manuskriptu s miniaturou z let 1270 až 1280. 
Bologna 
http://libwww.freelibrary.org/medievalman/zoom.cfm?imagetozoom=mcai260011&zoomsize=800 
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Obr. 33       Obr. 34 
Kodex Zografský      Lex salica 
Hlaholský rukopis z 9. století     Zákon vydal pro sálské Franky král  
http://character.webzone.ru/gb_9_405glag.htm    Chlodvík (476-96)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 35        Obr. 36 
Sborník římského práva     Lex Romana Visigothorum 
Digestorum, seu Pandectarum libri quinquaginta.   Zákon vydaný vizigótským králem 
Lugduni apud Gulielmü Rouillium, 1581.  Alarichem II. r. 506 
Biblioteca Comunale "Renato Fucini" di Empoli. Latinský rukopis. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Corpus_iuris_civilis       http://it.wikipedia.org/wiki/Lex_Romana_Visigothorum 
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Obr. 37 
Ilustrace z Constitutio Criminalis Carolina, r. 1532. 
Nad obrazem posledního soudu je citát (Mt 7, 2) „Jakým soudem soudíte, takovým budete 
souzeni“, a pod obrazem odkaz na žalm 101 „Pán činí milosrdenství a soud nad všemi, kdo 
páchají bezpráví“. 
List z tisku CCC vydaného r. 1577 ve Frankfurtu. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:De_Constitutio_criminalis_Carolina_%281577%29_12.jpg 
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Obr. 38 
Portrét inkvizitora 
Kardinál Don Fernando Niño de Guevara (1541-1609), generální inkvizitor a arcibiskup 
sevilský. 
Autor: Domenikos Theotokopoulos, zvaný El Greco (1541-1614). 
The Metropolitan Museum of Art, H. O. Havemeyer Collection, 1600-1. 
http://www.thecityreview.com/elgreco.html 
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Zločinci1 se od pacholků (pochopů)2 ze žaláře3, kdež bývají mučeni, vyvádějí nebo se 
smýkají15 koněm na popravné místo. Zloději 4 se věšejí na šibenici5 od kata6. Cizoložníci se 
stínají7. Vrahové (vražedníci, zbojníci) a loupežníci (rozbojníci) buď kolem se lámají a na 
kolo se dávají8, nebo na kůl se nastrkují9. Čarodějnice se na hranici10 upalují. Některým, nežli 
se utratí, jazyk se vyřezává (vytrhuje)11 nebo na špalku12 ruka se utíná13, nebo se pálí 
kleštěmi14. Kterým život darován, na pranýř se stavějí (ku pranýři se přivazují)16, na přezmen 
se vyhupují17, na osla se sázejí18, uši se jim utínají19, metlami se mrskají20, znak jim vypalují, 
ze země se vypovídají a odsuzují se na tříveslice nebo na věčné vězení. Odpovědníci čtyřmi 
koňmi se trhají. 
 
Obr. 39 
Trestání zločinců 
Komenský, J. A. Orbis pictus. Vyobrazení a text č. CXXV 
Původní tisk z roku 1658. 
http://www.narod-
sobe.cz/clovek/kultura/literatura/Autori_CS/Komensky_Jan_Amos/Orbis_Sensualium_Pictus/Puvodni_vydani/T
restani_zlocincu.htm 
 



 XXIII  

 
 

Obr. 40 
Výslech a mučení 
MILLAEUS, J. Praxis Criminis Persequendi. Paris, 1541. 
http://www.gutenberg.org/files/10940/10940-h/images/fig340.png 
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Obr. 41      Obr. 42 
Mučení vodou.     Různé typy mučení a poprav. 
DAMHOUDÈRE, J. Praxis Rerum    tp://www.whatreallyhappened.com/ATHEISM/torture6.jpg 
Criminalium. Antwerp, 1556. 
http://www.gutenberg.org/files/10940/10940-h/images/fig341.png 
 

 
 

Obr. 43 
Natahování na skřipec 
http://www.concurringopinions.com/archives/TortureRack.jpg 
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Obr. 44 
Zámek Bridewell 
Rytina z Ackermanova sborníku Microcosm of London (1808–1811) 
Obraz: Thomas Rowlandson a Augustus Pugin. 
http://www.cityoflondon.gov.uk/corporation/lma_learning/schoolmate/Irish/sm_irish_timeline.htm 
 

 
Obr. 45 
Ubytování žen a dětí bez domova v zámku Bridewell 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Pass_Room_Bridewell_Microcosm.jpg 
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Obr.  46      Obr.  47 
Dirck Volkertszoon Coornhert (1522–1590) Pieter Corneliszoon Hooft (1581–1647) 
Obraz maloval Cornelis van Haarlem (1562–1638) 
Rijksmuseum, Amsterodam 
http://de.wikipedia.org/wiki/Dirck_Volkertszoon_Coornhert 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pieter_Corneliszoon_Hooft 
 

 
Obr. 48 
Vstupní brána amsterodamské polepšovny Rasphuis 
http://en.wikipedia.org/wiki/Rasphuis 
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Obr. 49 
Mědirytina ze spisu Miracula San Raspini redivi 
Německé vydání z roku 1617 
http://www.liveauctioneers.com/item/1881960 
 
 

 
 

Obr. 50            Obr. 51  
Jean Mabillon (1632–1707)    Ústav sv. Michala v Římě 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jean_Mabillon    http://www.exibart.com/profilo/imgpost/ev/765/ev7765(1)-ori.jpg 
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Obr. 52 
Cesare Beccaria (1738 – 1794) a titulní list jeho knihy „Dei delitti e delle pene“ (1764). 
http://it.wikipedia.org/wiki/Cesare_Beccaria 
 
 
 

 
Obr. 53     Obr. 54 
Gabriel Bonnot de Mably (1709–1785) Pád Bastily 14. 7. 1789 
en.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Bonnot_de_Mably   Autor: Jean-Pierre Louis Laurent Houel, 1789 

http://www.benettontalk.com/bast.jpg 
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Obr. 55 
Poprava francouzského krále Ludvíka XVI. dne 21. 1. 1793 
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_XVI 
 

 
Obr. 56 
Benediktinský klášter Mont Saint-Michel v Normandii (zal. 708).  
Po skončení francouzské revoluce sloužil objekt v letech 1810-1863 jako věznice. Věznice byla na popud V. 
Huga zrušena a objekt se stal chráněnou památkou. Benediktini se vrátili až v roce 1969. 
Poklady světa. 150 nejvýznamnějších kulturních památek UNESCO. Praha : Euromedia Group Knižní klub, 
2004.   
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C. Přílohy 

Obrazová příloha 
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Obr. 1 
Obraz spoutaného člověka.  
Vyryto v jeskyni Addaura na Sicílii 
Mezolit, stáří 8 000 let 
http://www.utexas.edu/courses/classicalarch/images.html 
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Obr. 2 
Nubijští vězni.  
Reliéf na hrobce Haremheba, posledního faraona 18. dynastie (1319–1292 př. n. l.) 
Sakkara, Egypt 
http://www.odysseyadventures.ca/articles/ramesses/ramesses-text-02.htm 
 

 
 
Obr. 3 
Vězni faraona Ramsese III.: Lybiec, Nubijec, Syřan, Beduín, Chetit 
Fajáns z královského paláce v Medinet Habu. 
http://www.catchpenny.org/race.html 
 
 



 IV  

 
 
Obr.  4 
Amon-Re se symboly vlády – berlou a důtkami 
Reliéf z brány v Karnaku (dole uprostřed jsou vyobrazeny mučící nástroje). 
MÜLLER-WOLLERMANN, R. Vergehen und Strafen: zur Sanktionierung abweichenden 
Verhaltens im alten Ägypten. In Probleme der Egyptologie, č. 8/2004. Brill, 2004. ISBN 90-
04-13906-0 
 

 
 

 Obr. 5a  
Hieroglyf: nabodnout na kůl 
Slovníkové heslo „kůl“  
1. „nabodnout na kůl“ 
2. determinativ (znak určující, 

doplňkový, připojoval se 
před slovo) „nabodnutý na 
kůl“ (klasické hieroglyfy). 

 (Hannig, 2006) 
 
 
 
 

Obr. 5 
Detail reliéfu s mučícími nástroji 
KLUG, A. Königliche Stelen in der Zeit von Ahmose bis Amenophis III. In Monumenta 
Aegyptiaca č. VIII/2002. Turnhout : Brepols Publisher, 2002. ISBN 2-503-99123-8. s. 198-
202. 
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Obr. 6 a (černobílý) a 6 b (barevný) 
Rituál magického spálení nepřátel. 
Rodiče boha Amóna vkládají do ohně obraz nepřátel a nechávají ho shořet v plameni. 
Spoutaní a klečící nepřátelé jsou vyobrazeni vějířích v dolní části reliéfu. 
Reliéf z Červené kaple Hatšepsovet. 
Období 18. dynastie (1490-1468 př. n. l.) 
 
 
 

 
Obr. 7 
Poutání zajatců v Sumeru 
Otisk cylindrické pečeti z doby městského státu v Uruku 
http://yanko.lib.ru/books/hist/masson-first_civilizations-a.htm 
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Obr. 8 
Bůh Slunce Šamaš předává králi Chammurabimu zákoník 
Kamenná stéla, 18. stol. př. n. l. 

 
Obr. 9 
Vězení ve sklepení  asyrského chrámu 
Severní chrám v Tepe Gaura - vpravo nahoře jsou na plánku dvě úzké cely s tlustými zdmi. 
Schéma s detailním vyznačením cel uvádí ve své internetové prezentaci o asyrské městské 
architektuře archeoložka z Univerzity v Madridu Isabel Prieto González (Gonzáles, 2007) 
http://www.dearqueologia.com/asiria_articulos/urbana_asiria/gawra_templo_nxviii.jpg 
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Obr. 10 
Reliéf s ukřižovanými Syřany 
Reliéf oslavující úspěch tažení Salmanasara III. do severní Sýrie 
http://www.islamic-awareness.org/Quran/Contrad/External/crucify.html 

 

Obr. 11 
Těla obránců města ukřižovaných Asyřany na hradbách 
http://www.islamic-awareness.org/Quran/Contrad/External/crucify.html 
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Obr. 12  
Král Čandragupta (327–297 př. n. l.) a filosof Kautilya 
http://en.wikipedia.org/wiki/Chanakya [30.1.2008] 
 
 

 

Obr. 13 
Prytaneion na Agoře v Athénách 
http://www.atheneus.de/photo11.html 
 



 IX  

 

Obr. 14 
Ruiny athénského desmoteria, tzv. Sokratovo vězení z roku 450 př. n. l. 
http://www.atheneus.de/photo11.html 
 

 
 
Obr. 15 
Rekonstrukce athénského desmoteria 
http://www.kronoskaf.com/vr/index.php?title=Prison 
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Obr. 16 
Džbánky na jed nalezené v athénském desmoteriu. Z takového pil jed i Sokrates. 
http://www.atheneus.de/photo11.html 
 

 
 
Obr. 17 
William-Adolphe Bouguereau (1825-1905):  
Svědomí Orestovo, aneb Orestés pronásledovaný Erinyemi.  
Obraz z roku 1862. 
/ http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:William-Adolphe_Bouguereau_(1825-1905)_-
_The_Remorse_of_Orestes_(1862).jpg / 
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Obr. 18 
François Chifflart (1825-1901), La Conscience (d'après Victor Hugo). 
Svědomí (podle Victora Huga). 
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Chifflart_conscience001.JPG 
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Obr. 19 
Vězení v podzemí kostela San Giuseppe dei Falegnami v Římě 
1/ kostel; 2/ kaple Ukřižování; 3/ Carcer Mamertinus 4/ Tullianum 
http://www.romaspqr.it/roma/Altri%20Monumenti/Carcere_mamertinus.htm 
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Obr. 20 
Římské vězení Tullianum 
http://www.roma-antiqua.de/antikes_rom/forum_romanum/tullianum 
 

 
 

Obr. 21 
Schéma Roburu pod vězením Carcer Mamertinus  
http://mek.niif.hu/03400/03410/html/7234.html 
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Obr. 22 
Koloseum – místo, kde byli křesťané předhazováni divé zvěři podle Trajánova ediktu 
 

 
 

Obr. 23  
Sv. Antonín v mnišském šatu.  
V levé ruce má hada, v pravé ruce berlu a po dalším hadu šlape. 
Ilustrace v rukopisu Vita Antoni z Monte Casina. Vatican : Biblioteca Apostolica Vaticana, 
Vat. Lat. 13008, f. 154r.  
(11. století) 
http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2006-0221-200251/index.htm 
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Obr. 24 
Mapa míst spjatých s životem egyptských pouštních mnichů  
(názvy míst jsou psány kurzívou a označeny „+“)  
HARMLESS, W. Desert Christians: An Introduction to the Literature of Early Monasticism. Oxford : Oxford 
University Press, Inc., 2004, s. 8 
http://www.amazon.com/gp/reader/0195162234/ref=sib_dp_pt#reader-link 
 

     
 

Obr. 25     Obr. 26 
Setkání sv. Pavla Thébského   Vchod do jeskyně sv. Antonína Velikého 
a sv. Antonína Velikého   http://www.taday.ru/text/98908.html 
(ikona)       
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Obr. 27      Obr. 28 
Titulní stránka řeckého vydání  Zbytky monastýru v Kellii (Qusur al-Izaya),  
Athanasiových spisů    Egypt. 
Migne, Patrologia Graeca, díl 26, 1887. http://www.touregypt.net/featurestories/kellia3.jpg 
http://www.documentacatholicaomnia.eu/ 
Societatis_Sodales/9724/MPG_026_0005.html 
 

 
 

Obr. 29 
Rekonstrukce monastýru v Kellii (Qusur al-Izaya), Egypt. 
(zajímavá je podoba s athénským desmoteriem) 
http://www.touregypt.net/featurestories/kellia11.jpg 
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Obr. 30 
Cela monacha s nápisem ze 7. století. Kellia, Egypt. 
http://www.touregypt.net/featurestories/kellia5.jpg 
 

 
 

Obr. 31 
Eremitova jeskyně na hoře Athos, Řecko. 
http://cutsinger.net/images/athos_2007/hermit_cave.JPG  
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Zkratky v odkazech na biblické knihy: 
Gn – První Mojžíšova (Genesis) 
Ex – Druhá Mojžíšova (Exodus) 
Lv - Třetí Mojžíšova (Leviticus) 
Ž – Žalmy 
Jr – Jeremiáš 
2 S – Druhá Samuelova 
Mt – Matouš 
Mk – Marek 
L – Lukáš 
J - Jan 
Tt – List apoštola Pavla Titovi 

 
 


