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Anotace 

Autor práce si klade za cíl poukázat na legitimitu profesionálně řízené aktivity 

dopisování s vězni, jako humanitární a pastorační sluţby, podporující lidskou 

důstojnost a korespondující s duchem evangelia. 

Přisvědčující argumenty čerpá z pojmové látky specifické pro 

neteologickou, světskou etiku, posléze zejména z etiky křesťanské. Dále hojně 

vychází z církevních dokumentů, svých zkušeností z praxe v Arcidiecézní 

charitě Praha a z poznatků odborné veřejnosti.  

Dobrou praxi demonstruje při bliţším popisu konkrétního projektu „Pomoc 

vězňům“, ve kterém je dopisování realizováno. Zmiňuje i projekty ostatní. 

Soustředí se při tom na zachycení problémových okruhů a rizik vyplývajících 

z dopisování s vězni a upozorňuje na moţnosti, jak jim předcházet. V závěru 

prezentuje nabídku interdisciplinárního zapojení sluţby dopisování s vězni do 

kontextu pastorační práce vězeňských kaplanů. 

Klíčová slova 

dopisování s vězni, lidská důstojnost, křesťanská etika, trest, účel trestu, 
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A Correspondence with Prisoners as a Service of Love 

Searching for its Support in Christian Ethics 

Summary 

Author aims to refer about legitimacy of a professionally controlled 

correspondence with prisoners. It is understood to be a humanitarian and 

pastoral service, which supports human dignity and is corresponding with the 

spirit of the gospel. 

He draws arguments from the theory specific for non-theological, profane 

Ethics, also from Christian Ethics, from plenty of church documents, from his 

field experience in Archdiocese Caritas Prague and finally from knowledge of 

several experts. 

The author presents the results of a concrete running project called 

“Helping the Prisoners”, within which the correspondence is realized, as an 

example of a good practice. He concentrates on detecting problematic issues 

and risks arising from the correspondence and suggests the possibilities how to 

prevent them. He concludes the topic by showing its possible place within the 

context of a pastoral work of prison chaplains. 

Keywords 

correspondence with prisoners, human dignity, Christian Ethics, punishment, 

purpose of punishment, care for prisoners, pastoral care today, prison pastoral 

care, prison chaplains, narrative Ethics, truthfulness, metanoia 
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Protoţe křesťanský vesmír strukturálně spočívá v tom, ţe se jednotlivé 

osoby sjednocují v nejvyšší (Boţí) Osobnosti, musí nutně být 

dominantní a finální energií celého systému nějaká meziosobní 

přitaţlivá síla – neboli láska. Láska Boţí ke světu a ke kaţdému prvku 

světa, stejně jako láska, kterou pociťují prvky světa jeden ke druhému a 

k Bohu, nejsou tedy jen druhotným, dodatečným účinkem tvůrčího 

procesu, ale naopak výrazem působení jeho samotného a jeho 

základního dynamismu.
1
 

                                                 
1
 TEILHARD DE CHARDIN, 70 
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Úvod 

Dopisování s vězni je, nejen v České republice, do jisté míry tabula rasa. Fenomén 

na odborné úrovni nezdokumentovaný a doposud prakticky nepopsaný. Není se 

čemu divit – na první pohled se totiţ zdá, ţe tu vlastně není, nad čím se zamýšlet. 

Ţe je dopisování s vězni záleţitostí malé hrstky riskujících „nadšenců“ beznadějně 

ponořených do světa za mříţemi, moţná si tím leccos kompenzujících. Aktivitou, 

kterou se nemůţe docílit ţádného váţnějšího terapeutického cíle, maximálně pak 

újmy na obou stranách, způsobené pověstnou nebezpečností vězňů a naivitou 

dopisovatelů. Moţná tedy spíše aktivitou, která je na obtíţ „seriózní“ práci s vězni 

a bylo by proto záhodno ji spíše omezit. 

Kdo se odváţí k druhému pohledu a odhlédne, stejně jako já, od faktu, ţe 

dopisování s vězni jednoduše nezapadá mezi klasické „akademicky“ pojaté, přísně 

efektivní sociální sluţby – coţ se mi zpočátku protivilo –, tak ten v dopisování 

můţe objevit fascinující, poloprofesionální „sluţbu“, ve které dřímá velký 

potenciál.  

Začít je ale třeba od začátku, tedy od prvního pohledu, který zpochybňuje 

smysluplnost dopisování s vězni a uvést ho na pravou míru, dříve neţ pronikneme 

do oblasti takřka nečekaných moţností dopisování. 

Na své apologetické cestě, sestávající ze sběru argumentů, svědčících pro 

dopisování s vězni, se v bakalářské práci tedy zprvu pokusím poukázat na 

smysluplnost práce s vězni obecně. A to pomocí zákonů odkazujících na etickou 

pojmovou látku.  

Legitimitu dopisování s vězni opřu o termín lidské důstojnosti, nad nímţ se 

v kontextu vězeňství zamyslím. Lidskou důstojnost budu interpretovat v duchu 

neteologické i křesťanské etiky, základního kamene kodexu Charity ČR, který 

posléze nabídne první vhodné praktické implikace k dopisování s vězni. 

Křesťansko-etická interpretace lidské důstojnosti mi mezi tím umoţní přiznat 

aktivitě dopisování s vězni statut činnosti legitimní, která důstojnost člověka 

podporuje a to při zachování jistých podmínek vedení a obsahu dopisování. 

Následně se, v úrodném exkurzu na pole pastorace, zamyslím, pomocí sběru 

podnětů z křesťanských zdrojů, nad pastoračními přesahy dopisování jako sluţby 
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lásky. Dospěji k prvním závěrům naznačujícím, nakolik je dopisování moţno 

pojmout a orientovat jako pastorační práci, která rovněţ usiluje svým specifickým 

způsobem o podporu důstojnosti člověka. Zamyslím se, za jakých podmínek je 

moţné dopisování s vězni naplnit pastoračním obsahem, který nalezne konkrétní 

odraz v závěru praktické části. 

Praktickou část otevřu pojednáním o podmínkách, pravidlech, bezpečnosti a 

obsahu dopisování. Popíši proces koordinace a metodického vedení konkrétní 

sluţby dopisování s vězni, která svými cíli plní a rozšiřuje základní „zakázku“ 

podpory lidské důstojnosti. Zamyslím se nad některými klíčovými rezervami, 

nedostatky a problémovými okruhy, se kterými se dopisování s vězni můţe 

potýkat. Téma proloţím četnými postřehy z vlastní praxe a závěrečným 

inspirativním pojednáním o moţném produktivním propojení pastorace 

realizované vězeňským kaplanem
2
 s dopisní formou pastorace. 

Věřím, ţe se mi podařilo práci napsat dostatečně fundovaně a přehledně, ţe si 

z ní čtenář – moţná budoucí nebo stávající dopisovatel, bude moci odnést cenné 

praktické a srozumitelné poznatky, především pak poučení o tom, ţe dopisování 

s vězni má smysl. Přeji příjemné čtení. 

                                                 
2
 Na mnoha místech své práce se budu zmiňovat o vězeňských kaplanech, tj. profesionálních 

zaměstnancích Vězeňské duchovní sluţby Vězeňské sluţby ČR. Mezi vězeňské kaplany (neplést 
s kaplanem jako funkcí pomocného duchovního v římskokatolické církvi) patří duchovní i laici, 

kteří jsou svou církví pověření pastorací ve věznicích. Církví pověření duchovní a laici mohou ve 
věznicích pastoračně působit (podle zákona č. 3/2002 Sb.) také dobrovolně, aniţ by byli 

zaměstnanci VS ČR. Duchovním a laikům je otevřena ekumenická organizace Vězeňská 
duchovenská péče, o. s., která zajišťuje, kromě jejich školení rovněţ „nábor“ a volbu budoucích 

kaplanů VS ČR. Profesionální kaplany VS ČR i dobrovolné pastorační pracovníky (laiky i 

duchovní) budu ve své práci označovat souhrnným označením „vězeňský pastorační pracovník“. 
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1. Aktivity pomáhající vězňům 

Opodstatněnost aktivit, které si kladou za cíl pomoci vězňům začlenit se do 

společnosti po jejich propuštění, bývá často zpochybňována, lze ji ale ještě stále 

pragmaticky obhájit. Český trestní zákon, který – na rozdíl od svých zahraničních 

protějšků – jasně definoval účel trestu, byl, aţ do konce roku 2009, sám o sobě 

dobrým obhájcem jak terapeutické práce s uvězněnými, tedy penitenciární péče, 

tak i pomoci vězňům propuštěným – postpenitenciární péče. Trestní zákon totiţ 

uváděl:  

„Účelem trestu je chránit společnost před pachateli trestných činů, zabránit 

odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti a vychovat jej k tomu, aby vedl 

řádný ţivot, a tím působit výchovně i na ostatní členy společnosti.“
3
 

Nový trestní zákoník, který v lednu 2010 nahradil stávající trestní zákon, jiţ 

účel trestu nezná. Výchovné působení na pachatele trestné činnosti vyţaduje 

explicitně jen u některých trestů, u trestu odnětí svobody nikoliv. Fakt, ţe se 

poţadavek na hlubší smysluplnost trestu, spojenou s jeho terapeutickým účinkem, 

tedy zejména s docílením změny v chování pachatele, ze zákona vypustil, je 

politováníhodný. Související zákon o výkonu trestu odnětí svobody nicméně ještě 

stále s účelem trestu, který vychází z původního trestního zákona, operuje: 

„Výkonem trestu se sleduje dosaţení účelu trestu odnětí svobody (dále jen 

„trest”) ve smyslu trestního zákona prostředky stanovenými v tomto zákoně.“
4
 

Stejně tak se s komplexní interpretací účelu trestu lze setkat v mnohých 

mezinárodních doporučeních a závazných úmluvách, na které budu v průběhu 

práce odkazovat. Účel trestu je tedy, zejména pro vězeňství, ještě stále ţivým 

pojmem. 

Trestní zákoník rozlišuje dvanáct druhů trestů
5
, jeden z nich je trest odnětí 

svobody, který by měl, v souladu s účelem trestu, pachatele vychovat k tomu, aby 

vedl řádný ţivot po svém návratu na svobodu, tedy umoţnit jeho resocializaci. 

Skutečnost vysoké míry recidivy nám ale dovolí rychle se oprostit od magického 

uvaţování, tradičně panujícího ve veřejném mínění, které přičítá absolutní 

                                                 
3
 Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon. § 23 Účel trestu, odst. 1 

4
 Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. §1 Předmět úpravy, odst. 2 

5
 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. § 52 Druhy trestů 
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napravující funkci trestu samotnému.
6
 Trestní zákoník v tomto momentě raději 

mlčí, buď povaţuje moţnost naplnění účelu trestu za utopickou, nebo podlehl 

veřejné naivitě. Přitom zdravý rozum můţe vyvodit, ţe člověk, který je „zavřený 

aţ zčerná“, pak po svém propuštění najde uplatnění leda jako „černý Petr“ 

v balíčku karet společnosti. Je tedy nutné se na realizaci účelného trestu 

soustředit. 

1.1 Potřeba existence aktivit umožňujících resocializaci vězně 

Zprávy Českého helsinského výboru, pojednávající o stavu českého vězeňství, 

opakovaně upozorňují na sloţitosti spojené s naplňováním účelu trestu za 

stávajících podmínek: 

„(…)výkon trestu odnětí svobody (dále jen VTOS) není s to naplňovat svůj 

účel, tedy připravit odsouzené na propuštění, resp. na jejich sociální reintegraci, a 

vést je k tomu, aby se v budoucnu nedopouštěli kriminálního jednání.(…) Dopady 

výkonu trestu na odsouzeného jsou stále namísto výchovného a reintegrativního 

působení charakterizovány spíše svými prizonizačními účinky.“
7
 

Forenzní psychologie
8
 (konkrétně její penitenciární a postpenitenciární 

odvětví) přitom jasně ukazuje na nutnost terapeutické práce s pachatelem, 

chceme-li trestem dosáhnout změny v jeho antisociálním či asociálním 

kriminálním chování. Tuto nutnost se snaţí reflektovat také zákon o výkonu trestu 

odnětí svobody, který zavedl pojem programy zacházení (dříve resocializační 

programy): 

„K dosaţení účelu výkonu trestu věznice stanoví pro kaţdého odsouzeného 

program zacházení jako základní formu cílevědomého a komplexního působení na 

odsouzeného (…).“
9
 

Zákonné poţadavky a odborná debata tedy jasně poukazují na nutnost vyvíjet 

aktivity směřující k resocializaci trestaného. Konkrétní realizace resocializačních 

programů se v praxi různí a vyţaduje vţdy interdisciplinární spolupráci 

zaměstnanců Vězeňské sluţby ČR (dále jen VS ČR), tj. především vychovatele, 

                                                 
6
 RICOEUR, Mýtus trestu a jeho interpretace ze sborníku Ţivot, pravda a symbol, 220 

7
 VALEŠ, Vězeňství a trestní justice 2008 

8
 BLATNÍKOVÁ, 18 

9
 Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. § 40 Obecná ustanovení 
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dozorce, pedagoga, sociálního pracovníka, psychologa
10

 a vězeňského kaplana. 

Tato práce ale bohuţel trpí radikálními funkčními omezeními: 

„Za situace, kdy nárůst počtu vězněných osob není doprovázen adekvátním 

nárůstem stavu odborných zaměstnanců pracujících s vězni, nelze předpokládat, 

ţe by mohlo docházet k optimalizaci práce s vězněnými osobami. (…) Aktuální 

situace je charakterizována signifikantní přeplněností věznic, která se odráţí v 

nutnosti vytvářet „provizorní“ ubytovací kapacity, často na úkor speciálních či 

zákonem předpokládaných oddělení, např. výstupních, a dalším zvyšováním stavu 

kolektivního ubytování vězněných.“
11

 

Výrazně poddimenzované ubytovací kapacity a počty vězeňských pracovníků, 

kteří se nemohou věnovat v tomto smyslu jednotlivým pachatelům tak, jak by 

bylo ţádoucí, slouţí jako pádný argumentem ve prospěch zapojení externích 

poskytovatelů penitenciárních a postpenitenciárních sociálních a jiných sluţeb jiţ 

do procesu výkonu trestu, nechceme-li z horizontu vyhlídku na naplnění účelu 

trestu úplně ztratit. 

Ideálním racionálním výstupem dobré interdisciplinární spolupráce uvnitř i 

vně VS ČR je člověk, který se po propuštění z výkonu trestu za přispění 

sociálních sluţeb sociální rehabilitace a poradenství, jejichţ poskytování bylo 

zahájeno jiţ během VTOS externím činitelem, úspěšně (re)socializoval a stal se 

pro společnost přínosem. Nepáchá znovu trestnou činnost, pracuje a ţije 

spořádaně. Účel trestu je tak splněn, prevence recidivy rovněţ. 

Lokální dobré praxi v oboru postpenitenciární péče, jejíţ uplatnění je pro 

naplnění účelu trestu nutností, jsem se věnoval jiţ ve své absolventské práci.
12

 

Nadále mě ale trápila nedořešená otázka, zdali snese podobnou pragmatickou, 

nebo jakoukoli jinou obhajobu prostá aktivita dopisování s vězni. Tuto otázku, 

                                                 
10

 „Forenzní psycholog ve věznici je odborný zaměstnanec, který se podílí odbornou 

psychologickou činností na řádném průběhu výkonu trestu s cílem minimalizovat mimořádné 

situace. Je současně odborným poradcem ředitele věznice v psychologických aspektech výkonu 
trestu, a to z hlediska všech zúčastněných (tedy odsouzených i zaměstnanců).“ (BLANDA, 

HANZULOVÁ, 15) 
11

 VALEŠ, Vězeňství a trestní justice 2008, srov. Doporučení Rady Evropy o přeplněných 

věznicích a nárůstu vězeňské populace R(99)22 
12

 Moţnosti postpenitenciární péče pro propuštěné vězně ve stavu sociální nouze v nabídce 

Arcidiecézní charity Praha: absolventská práce / Jiří Mataj; vedoucí práce: Helena Wernischová.; 

oponent: Aleš Jaluška. – Praha, 2009. – 54 s. 
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rozvinutou do mnoha dimenzí a praktických vývodů, jsem proto zvolil jako téma 

mé další, tentokrát bakalářské práce. 

1.2 Dopisování s vězni – úskalí legitimity 

Obhajobu, kterou jsem uplatnil výše v apologii postpenitenciární péče, bohuţel 

nelze jednoznačně vztáhnout i na aktivity, které směřují pouze k „holé“ podpoře 

nebo pomoci vězňům. Tyto aktivity, mezi něţ patří dopisování s vězni, totiţ 

v sobě nemají explicitně obsaţeny vyhlídky na úpravu následné vězňovy 

postpenitenciární situace. Nenabízejí příslib splnění účelu trestu. 

Dopisování s vězni bývá častováno jako naivní, nesmyslený a ještě k tomu 

riskantní podnik, který nalézá mnohem více pochopení v subjektivní 

interpretaci ducha zákonů naší republiky, neţ v pragmatickém veřejném mínění, 

které je zpravidla hlasitější neţ sebehumánnější duch. Lidem z cílové skupiny 

vězňů je aţ příliš často kategoricky upírána schopnost změny orientace jejich 

ţivota. Opodstatněnost jejich ţivota je pak, z důvodů „nemoţnosti“ změny, kterou 

apriorně deklarovali druzí, zpochybňována. Z takového přístupu pak logicky 

vyplývá, ţe se nemá cenu vězni věnovat. Trest pro vězně nikdy nekončí.  

Otázky, nebo spíše rezignované fráze bez otazníků, typu: „Proč pomáhat, 

kdyţ bychom měli trestat.“, nebo „Mohou se vězni vůbec změnit?“, znějí příliš 

hlasitě na to, abych je nechal bez povšimnutí. Kde tedy hledat uspokojivý smysl a 

důvod, proč intervenovat právě v oblasti beznaděje?  

Lze ho nalézt v mé křesťanské víře, potaţmo ve specificky křesťanském 

pojetí člověka, jak ho prezentuje křesťanská etika. To ale na začátek pro 

univerzálnější argumentaci nestačí, i kdyţ – jak později ukáţi – není křesťanský 

postoj od tohoto typu argumentace natolik vzdálen, jak by se mohlo na první 

pohled zdát. 

Univerzálně pouţitelné, konfesijně neutrální argumenty pro mou apologii 

dopisování s vězni lze zprvu načerpat z neteologické etiky, která nemá explicitně 

křesťanská východiska. Tato etika brání lidskou důstojnost vězňů prostřednictvím 

moderní lidsko-právní terminologie, pomocí souboru lidských práv. V posledku 

se ale odvolává, zejména v oblasti nepodmíněnosti těchto práv, ke svým 

transcendentním křesťanským kořenům.  
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Příspěvek etiky lidských práv pronikl jak do starého trestního zákona, tak do 

jeho nástupce, trestního zákoníku. Oba totiţ musí respektovat mezinárodní 

úmluvy chránící lidskou důstojnost. Starý trestní zákon explicitně praví: 

„Výkonem trestu nesmí být poníţena lidská důstojnost.“
13

 A jeho nástupce říká 

prakticky totéţ: „Pachateli nelze uloţit kruté a nepřiměřené trestní sankce. 

Výkonem trestní sankce nesmí být poníţena lidská důstojnost.“
14

 

Není tedy nic vhodnějšího, neţ se v zájmu odhalení pádného argumentu 

svědčícího pro dopisování s vězni, pokusit zachytit „stébla lidské důstojnost“, 

které mi sám trestní zákoník podbízí, a dále ho prozkoumat. Vyhledat takovou 

argumentaci ve prospěch dopisování s vězni, která se bude nějakým způsobem 

zakládat na lidské důstojnosti. Prozkoumat, zdali je moţné dopisování s vězni 

pojmout jako aktivitu preventivní, bránící neúměrnému poníţení osoby, tedy 

posilující lidskou důstojnost vězňů.  

Proto zprvu, v horizontu etiky světské i křesťanské, obecně pojednám o lidské 

důstojnosti. O její křehkosti a ohroţení, původu a důvodu, natolik, nakolik je to 

k problematice dopisování s vězni relevantní. A extrahuji z ní finální etické 

argumenty svědčící pro dopisování s vězni. 

                                                 
13

 Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon. § 23 Účel trestu, odst. 2 
14

 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. § 37 Obecné ustanovení pro ukládání trestních sankcí, 

odst. 2 
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2. Lidská důstojnost a práva v kontextu vězeňství 

V minulosti byla určitá míra důstojnosti přičítána pouze vrchnosti. Obyčejní lidé 

často se závistí vzhlíţeli ke svým pánům a klaněli se jim, říkali jim „velectěná 

důstojnosti“ nebo podobně. Hrůzy krvavých revolucí a dvou světových válek však 

způsobily, ţe se nakonec i vyvraţděným milionům slabých a nicotných dostalo 

přece jen trochy hlasu a v mocných všeho druhu se hnulo svědomí. Státníci, 

politici a diplomaté zastupující „lidstvo“ tak byli konečně nakročeni „svou“ 

důstojnost a práva přiřknout i obyčejným lidem, a to v naději, ţe budou pak tito 

lidé uchráněni od hrůz, které jsou jim nedůstojné.  

„Poprvé v historii se lidstvo dokázalo shodnout na dokumentu (Všeobecné 

deklaraci lidských práv OSN z roku 1948, dále jen Deklaraci), jehoţ hodnota byla 

povaţována za univerzální. Předmluva deklarace uznává právní rámec ochrany 

lidských práv jako předpoklad bezpečnosti a stability ve světě. Zdůrazňuje, ţe 

uznání důstojnosti a rovných práv kaţdého člověka je základem svobody, 

spravedlnosti a míru ve světě.“
15

 

Tato deklarace v článcích 1 a 5 vyhlašuje, ţe: „Všichni lidé rodí se svobodní a 

sobě rovní v důstojnosti i právech.“, a ţe: „Nikdo nesmí být mučen nebo 

podrobován krutému, nelidskému poniţujícímu zacházení nebo trestu.“ Mezi 

lidskostí a lidskou důstojností je citelná velká příbuznost: Nelidské jednání je 

takové, které je namířené proti lidské důstojnosti a právům. Co je to ale vlastně 

lidská důstojnost?  

Definici lidské důstojnosti v deklaraci OSN nebo závazné Úmluvě o ochraně 

lidských práv a základních svobod (dále jen Úmluva) Rady Evropy z roku 1950 

nenalezneme. Co se nabízí, je negativní vymezení lidské důstojnosti, které je do 

značné míry dáno ochranou dílčích lidských práv a realizací z nich plynoucích 

povinností: Pokud lidská práva nejsou porušována a povinnosti z nich plynoucí 

jsou naplňovány, lze hovořit o podmínkách zachování lidské důstojnosti. Lidská 

důstojnost je tedy současně východiskem (uvozujícím faktorem) i zamýšleným 

cílem lidských práv. 

                                                 
15

 Lidská práva pro všechny, UN Bulletin, Zpravodaj OSN v České republice. 2008 
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Jednotlivá lidská práva obsaţená v úmluvách a deklaracích tedy, jako lidská 

iniciativa na pomezí práva a mravnosti, do jisté míry konkretizují lidskou 

důstojnost.
16

 Ta přitom není statickým, nýbrţ postupně stále rostoucím pojmem. 

Nová lidská práva neustále přibývají zároveň s tím, jak se rozšiřuje objem lidské 

zkušenosti. V ideálním případě lidská práva vznikají preventivně ještě před tím, 

neţ je uskutečněna zkušenost zvěrstev umoţněných například zneuţitím 

vědeckých pokroků. V praxi se ale bohuţel často postulují aţ a posteriori těmto, 

někdy těţko předvídatelným, zkušenostem. Lidská důstojnost tak vţdy zůstává 

jistou dobu nekrytá, vystavená ohroţení, i kdyby bylo celosvětové dodrţování 

práv jistotou. Lidská důstojnost je křehká. 

2.1 Lidská důstojnost jako křehká mozaika 

Autoři deklarace si křehkosti lidské důstojnosti, ať uţ jako termínu nebo ţité 

praxe, byli dozajista vědomi. Jakýkoli termín na jejím místě by byl podroben 

stejné relativizaci, zneuţívání a popírání. Přesto bylo ale, vzhledem k situaci 

lidstva na pokraji vyhlazení, nutné nějaký přijatelný termín, na který by se národy 

mohly odvolávat, zavést. 

Pokud se střípky lidských práv potřebné k sestavení křehké mozaiky lidské 

důstojnosti vytratí, je dost pravděpodobné, ţe v takových případech na lidskosti 

ani lidské důstojnosti nebude moţné v mezilidských ani mezinárodních vztazích 

stavět. Jedinec pak těmto termínům nebude rozumět tak, jak by si přál duch 

Deklarace. Proto je předně nutné lidská práva dodrţovat a jejich dodrţování 

mezinárodním právem vynucovat. 

Kupříkladu to byla právě lidskost, která byla za druhé světové války, díky 

neexistujícím nebo příliš slabým ochranným a donucovacím mírovým 

mechanismům, nacistickým reţimem znásilněna. Celé rasy a národy byly 

označeny jednoduše za nelidské podlidi, tedy osoby nezasluhující lidské jednání. 

Relativizace a znásilňování lidsko-právních pojmů navíc napříč dějinami 

pokračuje. Děje se tak zejména v zemích třetího světa, ale i v našem vyspělém 

civilizačním okruhu, např. v postojích k imigrantům, jako neţádoucím parazitům.  

                                                 
16

 MILFAIT, Pojmy teologická etika, moralita, mravnost, étos, morálka. 
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Znásilňování lidských práv je třeba bránit mezinárodními, právně závaznými 

úmluvami, které mají sílu volat státy i jedince ke konkrétní zodpovědnosti. 

Pouhým donucováním k dodrţování lidských práv ale nelze získat trvalejších 

výsledků. Proto je nutné usilovat o získání všeobecné dobré vůle států i v nich 

ţijících jednotlivců samostatně se ztotoţnit s lidskými právy a přitakat tak 

podmínkám, které umoţňují důstojný lidský ţivot. Nesmíme při tom zapomínat, 

ţe takové ztotoţnění obnáší i individuální přitakání povinnostem, které pro stát, i 

jednotlivé občany (rovněţ pro vězně) v něm ţijící, z těchto práv vyplývají. 

K rozpoznání základních lidských práv a k jejich internalizaci 

v elementárních realizátorech-občanech, by měla vést kaţdá dobrá výchova 

jedince v rodině a vliv kulturně-náboţenského dědictví dané země, ve kterém jsou 

zdroje, z nichţ lidská práva čerpají svou legitimitu, do určité míry obsaţeny. 

Taková výchova je zdárně umoţněná jen za předpokladu, ţe v konkrétním 

sociálním systému, ve kterém se odehrává, dodrţování lidských práv jiţ apriori 

funguje. 

Naprostou tragedii představuje situace, kdy se porušování lidských práv stalo 

součástí dějin daného národa: „Diskriminace je realitou ve všech zemích. 

Projevuje se v mnoha formách, starých i nových, skrytě i otevřeně, na veřejnosti i 

v soukromí. Můţe se projevit jako institucionalizovaný rasismus, etnický svár, 

epizody intolerance a odmítání či jako oficiální verze historie národů, jeţ upírá 

identitu ostatním.“
17

 Pak je pro obnovu lidsko-právního podhoubí nutno 

podniknout dlouhou a strastiplnou cestu odbourávání historického balastu. 

„Dodnes je deklarace stejně ţivoucí a důleţitá, jako v roce 1948. Dodnes ale 

nejsou práva v ní obsaţená realitou pro všechny. Příliš často se vlády států 

zdráhají naplňovat tuto mezinárodní normu, kterou v minulosti přijaly.“
18

 Lidská 

důstojnost zůstává stále aktuálním – a na mnoha místech naprosto ignorovaným – 

minimem lidskosti. 

Aby bylo tomuto zranitelnému termínu správně rozuměno, je nutné nejen 

apriorní dodrţování lidských práv ve všech zemích, ale také výchova ve smyslu 

vzdělávání na poli lidských práv a reflexe etiky lidské důstojnosti v etických 

kodexech, étosech všech profesí, které se nějakým způsobem dotýkají člověka. 

                                                 
17

 MOON, Poselství generálního tajemníka OSN Ban Ki-moona ke Dni lidských práv 2009 
18

 MOON, Projev k 60. výročí Všeobecné deklarace lidských práv 
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Podstatným střípkem lidské důstojnosti je tedy výchova ke kultuře lidských práv, 

o které se nyní zmíním. 

2.1.1 Výchova ke kultuře lidských práv 

„Vzdělání má směřovat k plnému rozvoji lidské osobnosti a k posílení úcty k 

lidským právům a základním svobodám. Má pomáhat ke vzájemnému 

porozumění, snášenlivosti a přátelství mezi všemi národy a skupinami rasovými a 

náboţenskými, jakoţ i k rozvoji činnosti OSN pro zachování míru.“
19

 

Mezi mikrosystémem rodiny – primárním vychovatelem a makrosystémem 

globální politické situace leţí výchovný mezosystém, jehoţ prvky jsou zejména 

škola a další výchovně nebo pedagogicky působící subjekty. Rada Evropy v roce 

2006 zahájila s cílem povzbuzovat děti a mládeţ aby se aktivně zasazovaly za 

lidská práva iniciativu „All Diferent – All Equal“, která byla v českých školách 

provázena řadou interaktivních přednášek orientovaných především na toleranci 

odlišností. 

České základní školy mají navíc od ledna 2010 moţnost do svých školních 

vzdělávacím programu oficiálně zavést doplňující vzdělávací obor Etická 

výchova, který se na některých ZŠ vyučoval jako volitelný jiţ před tím. Dobrou 

praxi prezentuje ZŠ v ulici Komenského
20

, kde se v etické výchově soustředí jak 

na prosociální chování, tak na znalost s ním souvisejících lidských práv. 

Odbornou veřejností bývá kritizováno přílišné psychologizování české etické 

výchovy na úkor skutečného věnování se etice jako nauce o dobrém jednání. 

Vzorem na poli výchovy dětí k lidským právům pak je metodicky vybroušený 

modul Rady Evropy – Compass. 

Jiţ Jan Amos Komenský zdůrazňoval ve II. kapitole svého Informatoria školy 

mateřské nutnost upřednostňovat výchovu duše a mysli před výchovou těla – na 

rozdíl od rovnováţného ideálu aplikované řecké kalokagathie, obnovené v 

renesanci. Klíčovou roli přisuzoval víře a ctnostem, a zde cítím velkou příbuznost 

s lidskou důstojností. Znalosti posunul „aţ“ na třetí místo. Výchova ke ctnostem 

                                                 
19

 Všeobecná deklarace lidských práv. Čl. 26, odst. 2 
20

 Etická výchova – výuka na naší ZŠ [online]. ZŠ Sušice v, ulice Komenského. 
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totiţ zakládá morální kompetence, naší schopnost jednat v souladu s lidskou 

důstojností a pro ni, jednat s určitou pozitivní kvalitou – moralitou.
21

  

V podobném duchu jako Jan Amos Komenský, kterému šlo o „ctnosti“, 

zdůrazňují kolaborující odborníci v projektu Světový étos, kterým jde také o 

ctnosti humanity a solidarity proti neřesti egoismu, právě úlohu pedagogiky na 

poli výchovy k lidským právům. Výchovy k porozumění tomu, co je to lidská 

důstojnost a k vnímání nutnosti její ochrany. 

Johannes Lähnemann ke Světovému étosu v pedagogice dodává: „Výchova ve 

smyslu světového étosu, závisí na strukturálních podmínkách: Na tom, ţe děti 

zakoušejí lásku, bezpečí, ochranu, ţe se jim nabízí ţivotní moţnosti, moţnosti učit 

se a rozvíjet za osobního doprovázení“
22

 Je tedy zřejmé na jak tenkém ledu se 

pohybujeme – stačí málo a o lidské důstojnosti se nebude moţné s mnohými lidmi 

bavit, protoţe jednoduše nezaţili tyto bazální předpoklady potřebné k jejímu 

„naučení“. 

Lähnemann dále konkretizuje body, jejichţ plnění je pro správné pojímání 

lidských práv nutné pedagogicky realizovat: “Učení se pro dospělé vnímání 

svobod a závazků, které náleţí kaţdému jedinci dle lidských práv. Učení se pro 

smysluplné utváření ţivota. Učení se pro solidární souţití v rodinách, obcích, 

regionálních a mezinárodních horizontech.“
23

  

Tato „učení pro lidská práva“ jsou stále aktuální. Pro samu OSN představují 

jednak jedno ze základních lidských práv a zároveň jsou jedním z 

nejefektivnějších prostředků na ochranu lidských práv.
24

 

Výchova k lidským právům nesmí být omezena ani výkonem trestu 

uloţenému mládeţi: „Dítě obviněné, obţalované nebo uznané vinným z porušení 

trestního práva má právo na takové zacházení, které rozvíjí smysl dítěte pro 

důstojnost a čest, které znovu posiluje úctu dítěte k lidským právům a základním 

svobodám jiných a bere ohled na věk dítěte, napomáhá znovuzačlenění a zapojení 

dítěte do prospěšného působení ve společnosti.“
25

 Moţná se s takovým 
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výchovným působením setká dítě poprvé ve svém ţivotě paradoxně právě ve 

věznici… 

Vnímám tedy úzkou vazbu mezi řetězcem výchovy a jeho výslednicí: lidskou 

důstojnosti. Nemíním tím, ţe by teprve vychovaný člověk byl hoden lidské 

důstojnosti (ta je nepodmíněná), je to ale právě jen vychovaný a „vyučený“ 

člověk, který je schopen tento termín správně uchopovat a aplikovat ve svém 

ţivotě a na ţivoty ostatních, třeba amorálních lidí. Především proto je lidská 

důstojnost velmi křehká, stačí málo a nebudeme její důleţitosti rozumět, natoţ 

pak mít vůli ji respektovat a něco pro ni dělat. VS ČR se proto snaţí své 

zaměstnance v tomto směru také vychovávat. 

2.1.2 Vězeňská služba ČR a vzdělávání pro lidská práva 

„Vězeňská sluţba ČR má vypracovaný Program celoţivotního vzdělávání 

pracovníků. Program zahrnuje různě náročné výukové, výcvikové a 

sebevzdělávací celky. Výchova k lidským právům prakticky prostupuje do všech 

jeho úrovní.“
26

  

Výchova k lidským právům pracovníků VS ČR se opírá o mezinárodní lidsko-

právní úmluvy, Standardní minimální pravidla pro zacházení s vězni OSN a 

Kodex chování úředních osob prosazujících zákon OSN. 

V předmětu právo se pracovníci VS ČR seznamují s lidskými právy 

teoreticky. V profesní etice je objasňován i význam a prospěšnost pastorační práce 

kaplanů Vězeňské duchovní sluţby VS ČR (dále jen VDS) a dobrovolných 

vězeňských pastoračních pracovníků zpravidla sdruţených v občanském sdruţení 

Vězeňská duchovenská péče (dále jen VDP). 

Sám mohu potvrdit, ţe objasňování pozitivního významu činnosti VDS i VDP 

jak pro penitenciární proces, tak pro samy zaměstnance VS ČR, skutečně má 

smysl. Na jednom bloku profesní etiky v Institutu vzdělávání VS ČR ve Stráţi 

pod Ralskem, kde jsem byl přítomen, hlavní kaplan VDS především odbourával 

předsudky pracovníků VS ČR vůči křesťanskému náboţenství a církvím, 

vnímaným z jejich pohledu jednolitě jako sekty. Tyto předsudky by v praxi 
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interdisciplinární spolupráce bránili efektivnímu výkonu pastorační duchovní 

sluţby ve věznicích. 

Výchova k lidským právům VS ČR zahrnuje také psychologii, kde si duch 

lidských práv pracovníci osvojují více prakticky, nechybí zde ani práce s pojmy 

svědomí a pocit viny, morálka a mravnost. Mezi metody praktického nácviku v 

psychologii patří videotrénink a hraní rolí, simulace a rozbor demonstrovaných, 

eticky problémových situací nebo dilemat. 

Stálou součástí vstupních školení pracovníků VS ČR je samostatný předmět 

„Výchova k lidským právům“, pro jehoţ účely byl komisí pro výchovu k lidským 

právům VS ČR zhotoven manuál. „V rámci předmětu jsou posluchači vedeni 

k pochopení a realizaci vztahu sebe samých jako úředních osob prosazujících 

zákon a vězňů jako lidí s lidskými potřebami, pocity a reakcemi.“
 27

 

Cílem komise pro výchovu k lidským právům při Institutu vzdělávání VS ČR, 

která je za lidsko-právní náplň uvedených předmětů zodpovědná, je, aby 

pracovníci VS získali dovednosti v oblasti neagresivní komunikace, osvojili si 

lidský a empatický přístup k vězňům i spolupracovníkům. Dále také, aby zvládli 

komunikovat s lidmi v krizi z uvěznění.
28

  

Výše zmíněné etické kompetence, které by měli pracovníci VS ČR během své 

profesní výchovy k lidským právům nabýt, představují důleţitý předpoklad 

dodrţování lidských práv ve věznicích. Rovněţ představují velký krok vstříc 

splnění účelu trestu, který nesnese poškozování lidské důstojnosti a práv, a to 

z jednoduchého důvodu: Trest sám není záleţitostí svévole, ale nalézá opět své 

meze v lidských právech, bez kterých by ostatně nebylo formálního důvodu, proč 

by se měl pracovník VS ČR etickému jednáni učit. Učit správnému jednání se má 

během výkonu trestu i vězeň, a jaké by to potom bylo učení, kdyby jeho práva 

nebyla dodrţována? 

2.1.3 Výchova vězně k lidským právům 

„Ten, kdo si odpykává svůj trest, má za to, ţe očistnou hodnotu času dává sám 

očistec; a je nabíledni, ţe čtyři roky rekreace strávené na Riviéře by nepůsobily 
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v tomto ohledu stejným účinkem jako čtyři roky nucených prací. Čtyři roky bez 

dalšího vymezení jsou tedy bezvýznamnou lhůtou; není-li dán její obsah, pak 

délka lhůty postrádá význam. V mravním ţivotě je vskutku méně důleţitý čas neţ 

způsob, jakým jej trávíme, nebo to, čím se v něm zabýváme.“
29

 

Doporučení Rady Evropy o vzdělávání ve vězení z roku 1989
30

 reflektuje 

právě poţadavek na smysluplnost náplně času, který vězeň ve výkonu trestu nebo 

vazby stráví. Vzdělávání vězňů má být právě onou smysluplnou, terapeuticky 

působící náplní období trestu, na kterou má vězeň základní právo. 

Edukaci vězňů doporučení pojímá v anglosaském širším slova smyslu, počítá 

mezi ni nejen ryzí poslušnost vězně docílenou restriktivním působením dozorců, 

jeho základní a odborné vzděláváni, psychoterapeutické programy, ale rovněţ 

přístup vězně ke kulturnímu, výtvarnému a sportovnímu vyţití. Tyto kulturní 

poţadavky, které doporučení vznáší, se na lokální úrovni českého vězeňství 

promítly do resocializačních, později individuálních programů zacházení s vězni. 

 Programy mají uspokojovat výchovné, vzdělávací i volnočasové potřeby 

vězňů, samy o sobě ale takovou velkou zakázku pochopitelně pokrýt nestačí. 

Jedním z typů kulturních, sociálních a seberealizačních vyţití vězně pak můţe být 

nesporně také moţnost dopisovat si. 

Doporučení postuluje své poţadavky s vědomím, ţe velká část vězňů poznala 

doposud ve svém ţivotě jen velmi málo plodných výchovných metod, a proto 

mají vězni neuspokojené potřeby ve výchovné oblasti, velký výchovný deficit, 

který se má věznice pokoušet naplnit. Primárně výchovná funkce věznice, 

plynoucí z této výchovné zakázky, ji navíc humanizuje. Výchova, jejímţ cílem je 

celkový rozvoj osobnosti a sociálních dovednosti, je, spolu s odborným 

vzděláváním vězňů během VTOS, rovněţ klíčovým předpokladem pro jejich 

resocializaci, tedy pro naplnění účelu trestu, kdy se po svém propuštění vězeň 

uplatní na trhu práce a ve společenském ţivotě. Ve výchově a vzdělávání by mělo 

být vězňům umoţněno nadále pokračovat i po jejich propuštění.
31

 

Věznicím je pro dosahování výchovných cílů doporučeno zajistit co nejširší 

výchovné moţnosti pro vězně, usilovat o zapojení široké veřejnosti do procesu 
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výchovy. Výchova by přitom neměla být vězeňským aparátem povaţována za 

méně důleţitou neţ pracovní zařazení vězně. Vězňovo zapojení do výchovných 

procesů by mu nemělo přinášet finanční nebo jiná znevýhodněni. Věznice by měla 

vyvíjet snahu, aby se vězni výchovy účastnili, zaměřovat se přitom hlavně na 

vězně negramotné a to individuálně. Vězením se má poskytnout pro tyto účely 

dostatek finančních prostředků, aby byla kvalitní výchova dobře personálně 

zajištěna.
32

 

Vzdělávání je tedy, jak je vidno, nejen jedno z lidských práv ale současně i 

velmi důleţitým faktorem pomáhajícím na poli ochrany všech lidských práv a 

lidské důstojnosti. Vzdělání a etická výchova je předpokladem porozumění a 

ztotoţnění se s poţadavky lidských práv. Etické vzdělání pracovníků VS ČR, kteří 

následně vzdělávají vězně, zásadně přispívá k dosaţení účelu trestu. Jaké meze 

trest, který má být smysluplný, v lidských právech nalézá a jaká úskalí obnáší, 

nastíním v další podkapitole. 

2.2 Omezení lidských práv a ohrožení lidské důstojnosti trestem 

Důkladnější ochranu lidských práv vězňů prosazuje Úmluva OSN z roku 1984 

proti mučení a jinému krutému, nelidskému či poniţujícímu zacházení nebo 

trestání, která byla roku 1986 ratifikována v tehdejším Československu. Úmluva 

nekompromisně prosazuje princip humanizace jakéhokoli trestání, a to i trestů 

určených jedinci, který se dopustil nejzávaţnějších zločinů. S novým zákonem o 

výkonu vazby z roku 1993 se prvky této úmluvy dostaly i do praxe českého 

vězeňství, které postupně začalo směřovat od totální instituce k otevřenosti a 

humánnosti.
33

 

Vězení má být humánní, účinné a bezpečné a to nejen pasivně ale i aktivně, 

coţ zachycuje moderní pojem „dynamická bezpečnost“. Dynamickou bezpečnost 

„(…)můţeme definovat jako bezpečnost dosahovanou průběţným monitorováním 

a pozitivním ovlivňováním psychosociálního klimatu konkrétní věznice zejména 

prostřednictvím intenzivní a všestranné komunikace vězeňského personálu s 

vězněnými osobami zaměřené na řešení problémů.“
34
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Pro dosaţení dobrého psychosociálního klimatu ve věznicích je nutné 

zkvalitnit výběr vězeňských pracovníků a věnovat jim, kromě výše 

pojednávaného etického výcviku, posléze i speciální péči v průběhu výkonu 

povolání. A to nejen po traumatizujících záţitcích souvisejících s výkonem jejich 

náročného povolání (např. při útěcích vězňů a zákrocích u vězňů pokoušejících se 

spáchat sebevraţdu, nebo u těch, kteří ji jiţ dokonali).
35

 

Je třeba regulovat „(…)vnitřní dynamiku celého vězeňského společenství i 

jeho jednotlivých podskupin, totiţ právě ony reálně působící psychosociální síly, 

které jsou v případě ponechání ţivelnosti schopny nasměrovat a podněcovat vývoj 

aţ k neţádoucím a vysoce nebezpečným mimořádným událostem, jako jsou 

vězeňské vzpoury, útěky a další.“
36

 Takové mimořádnosti účel trestu opravdu 

naprosto rozbíjejí. Soustřeďme se ale nyní na samotnou filosofii trestu podle 

lidských práv. 

Listina základních lidských práv a svobod ČR, vycházejíce z Úmluvy, 

proklamuje ţe: „Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, 

nepromlčitelné a nezrušitelné.“
37

 Nezrušitelné za jakékoli okolnosti je například 

fundamentální právo na ţivot (patřící do první generace lidských práv směřujících 

k ochraně ţivota), coţ se v praxi promítá mj. do zákazu trestu smrti. Trest smrti je 

Úmluvou postaven vţdy mimo zákon – proti lidské důstojnosti. Protokol č. 13 z 

roku 2002 (v ČR platný od 1. 11. 2004) rozšířil stávající protokol Úmluvy č. 6 z 

roku 1983 na poli likvidace trestu smrti a sice tak, ţe ho zakázal ve všech 

případech a to i v případě pouţití jako trestu za válečný zločin.
38

 Jak se to ale má 

s ostatními, dovolenými tresty? Ohroţují lidskou důstojnost nebo ji naopak 

umoţňují? Kdy a za jakých podmínek? 

„Autonomie a svoboda neznamenají, ţe člověk si můţe dělat, co chce, nýbrţ 

vyjadřují právo a povinnost člověka nést odpovědnost za své činy, za odmítání 
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vnucované morálky nerespektující osobní svobodu, stejně jako za uznávání 

poţadavků obecné etiky, poskytující prostor solidaritě.“
39

 

„Pokud by Bůh nemohl jednat svobodně ve světě, který sám utvořil, pak by 

ani člověk stvořený podle jeho obrazu nemohl být svobodným. A bez svobody, 

jaká by to potom byla lidská důstojnost?"
40

 Svoboda je elementárním faktorem 

lidské důstojnosti, vyţaduje ale určité správné nakládání sama se sebou, které je 

ve shodě s moralitou. Čin, který svobodu staví do negativního světla, bývá proto 

„spravedlivě“ potrestán omezením svobody pachatele, omezením jeho lidských 

práv. 

„Pojem viny a trestu je vlastně negativním potvrzením lidské svobody, 

znamená její braní váţně do všech důsledků. Člověka, který se provinil proti 

právu, je třeba potrestat. Ovšem zároveň ho nebudu nenávidět, nemusím a nesmím 

mu dávat najevo svůj pocit převahy, nadřazenosti.“
 41

  

Pokud člověk špatně nakládá se svou svobodou, kterou byl nadán, a spáchá 

tak čin, sestávající z morálního a fyzického zla, který je zákonem vyhodnocený 

jako trestný, uloţí mu za něj společnost trest v podobě fyzického zla. I sebevíce 

„spravedlivý“ fyzický trest má ale vţdy rezervu – nemůţe být nikdy dokonalým 

odčiněním spáchaného zla, které sice lze vymazat z rejstříku trestů, nikoli však 

z osobní minulosti pachatele a oběti, nebo z historie společnosti, narušeného 

morálního řádu. Výkon trestu v podobě nejen fyzického ale i morálního zla navíc 

nemůţe společnost jednoznačně zajistit – vůle společností pověřeného soudce, 

který zločince soudí, totiţ nebývá ve shodě s vůlí zločince, který se hájí a svůj 

trest povaţuje za násilí páchané na své osobě. Trest tedy nejen ţe nikdy nesmaţe 

všechno spáchané zlo, ale navíc bývá pachatelem jako další „nespravedlivé“ zlo 

většinou pociťován.
42

  

„Trest můţe být oficiální i neformální, tvrdý i mírný, spravedlivý i 

nespravedlivý. Vţdycky je ale potupou, je tak zamýšlen i pociťován. A potupa je 

nepříjemná, společensky degradující.“
43
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Aby byl trest co moţná nejvíce „lidsky“ spravedlivý, tak nesmí být pachatel 

trestného činu své důstojnosti nikdy zbaven, byť sám svým činem popřel přímo 

nebo nepřímo důstojnost druhého člověka nebo narušil společenský řád. Listina 

základních lidských práv a svobod ČR připouští, v jednotlivých svých článcích 

věnujících se lidským svobodám, pouze jejich produktivní omezení, nikoli zrušení 

vlivem trestu.  

Například svoboda pohybu je trestem odnětí svobody podstatně postiţena. 

Ani tento trest ale nemůţe vězni úplně znemoţňovat výkon ostatních základních 

lidských práv a povinností, nesmí být neúměrně namířen proti jeho lidské 

důstojnosti, jak proklamuje trestní zákon v účelu trestu. Jedině tak společnost 

ukáţe, ţe je schopna trestat zločin, aniţ by se tím sama dopouštěla dalšího 

zločinu. 

Doporučení Výboru ministrů členským státům Rady Evropy k Evropským 

vězeňským pravidlům z roku 2006 (jedná se o třetí revizi, první verze byla přijata 

jiţ roku 1973), zkráceně „Evropská vězeňská pravidla“, se v tomto duchu snaţí 

chránit společnost před pácháním zločinů na zločincích:  

„Vězeňské podmínky, které porušují lidská práva vězňů, nelze ospravedlnit 

nedostatkem prostředků. Ţivot ve vězení se musí co moţná nejvíce přibliţovat 

pozitivním aspektům ţivota na svobodě. Výkon trestu bude zajišťován tak, aby 

umoţnil osobám zbaveným svobody jejich opětné začlenění do svobodné 

společnosti.“
44

 Tento poţadavek směřuje jak na zajištění odpovídajícího 

materiálně-technického vybavení věznic, jehoţ nízkou úroveň nelze omlouvat, tak 

na kompetence pracovníku vězeňských sluţeb. 

Doporučení Výboru ministrů nereflektuje jeden z bodů doporučení 

generálnímu tajemníkovi Rady Evropy od delegátů 7. mezinárodní konference o 

vězeňských systémech: 

„Rada Evropy by měla doporučit vládám ukládat do zákonných právních 

norem pouze ta ustanovení, jejichţ plnění lze zajistit s ohledem na konkrétní 

společensko ekonomickou situaci v té které zemi. Ustanovení, která nelze 

zabezpečit, negují pozitivní právo a narušují důvěru v právo jako takové.“
45

 Rada 

Evropy na tomto poli nemůţe činit ţádné ústupky kvůli zpolitizované ekonomické 

                                                 
44

 Evropská vězeňská pravidla, Rec(2006)2. Čl. 4–6 
45

 BAJCURA, NEJEDLÝ, 6 



 28 

situaci států – s tím se lze setkat na poli globální politiky OSN, kde je to vzhledem 

k situaci rozvojových států pochopitelné, ale ne v evropských zemích, jejichţ 

ekonomická situace není nikdy tak špatná, aby omlouvala porušování lidských 

práv. 

Impulzy z odborné diskuse potvrzují, ţe „jiţ trest odnětí svobody je sám o 

sobě dostatečným trestem. Pobyt ve věznici by neměl být dalším trestem, coţ 

těţce přijímají přetíţení zaměstnanci VS ČR, mnozí si nepřejí humanizaci.“
46

 

Pozice zaměstnanců VS ČR je samozřejmě – díky jejich poddimenzovanému 

počtu, tedy snaze vlády šetřit státní rozpočet na úkor rezortu ministerstva 

spravedlnosti, který není populární a nemůţe se bránit – velmi sloţitá. Po těchto 

rukojmích šetření státního aparátu, kteří se nacházejí v sevření mezi obtíţně 

splnitelnou společenskou zakázkou a vězni, nelze vyţadovat samaritánské kousky. 

I oni mají svá práva, která jsou systémově pošlapávána: „(…)vţdy jde o práva 

odsouzených, ještě jsem neslyšel, ţe by se třeba Helsinský výbor staral o 

porušování práv zaměstnanců věznice.“
47

  

I za takto těţkých okolností, s přeplněnými věznicemi a přetíţenými 

zaměstnanci, by dodrţování lidských práv nemělo být věcí nadstandardu, ale 

samozřejmostí. V zájmu ochrany lidských práv vězňů a rovněţ v zájmu mít 

vyhlídku na dosaţení účelu trestu, je nutné minimalizovat další negativní jevy a 

dílčí tresty, které trest odnětí svobody ze strany personálu VS ČR nebo 

spoluvězňů mohou doprovázet. Kromě etické výchovy zaměstnanců VS ČR a 

výchovy vězňů, měl být formalizovaným pokusem o zabránění nepřiměřenému 

dalšímu trestání etický kodex VS ČR. 

2.2.1 Etický kodex VS ČR jako pokus o zabránění neadekvátnímu trestání 

Etický kodex pracovníků VS ČR byl bohuţel brzy po svém vyhlášení zrušen – 

narazil na nedostatek dobré vůle. Dnes jiţ neaktivní vězeňské sekci občanského 

sdruţení Etické fórum ČR, která na sestavění kodexu s VS ČR spolupracovala, se 

nepodařilo naplnit jeden ze svých cílů: „Přispívat k tomu, aby uplatňování kodexu 
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bylo přijímáno zaměstnanci vězeňské sluţby jako přání, potřeba a nutnost. A ne 

jako povinnost nebo úkol.“
48

 

Kodex profesní etiky zaměstnance VS ČR
49

 byl inspirován Kodexem etiky 

zaměstnanců ve veřejné správě
50

, který byl sestaven na základě protikorupčních 

úmluv Rady Evropy
51

 a Kodexu chování úředních osob prosazujících zákon OSN. 

Kodex se „naštěstí“ nesoustředil pouze na otázku prevence korupce, která byla 

jeho druhým pilířem, ale primárně na lidsko-právní tematiku. 1. pilíř kodexu 

vznáší poţadavky na nestranné, profesionální a svědomitě jednání zaměstnanců 

VS ČR vůči všem osobám. Zaměstnanci musí respektovat a chránit lidská práva a 

ctít lidskou důstojnost. 3. pilířem pak byla loajalita a mlčenlivost.
52

 

Kodex definoval, v duchu lidských práv, „ţádoucí jednání jako tolerantní, s 

vyloučením veškerých projevů diskriminace, jako zdvořilé a korektní, bez ohledu 

na pohlaví osob, etnický nebo sociální původ, sexuální orientaci, národnost, 

zdravotní stav, věk, víru a náboţenství, členství či činnost v politických stranách, 

odborových organizacích a sdruţeních. Naproti tomu jako nepřípustné definuje 

šíření uráţek, pomluv nebo extrémistické projevy na veřejnosti.“
53

  

Porušení ustanovení kodexu mohlo být vyhodnoceno jako porušení pracovní 

nebo sluţební kázně, jeho řádné respektování odměněno navýšením sluţebního 

ohodnocení zaměstnanců.
54

 Toto bylo pravděpodobně klíčovým důvodem pro 

znechucení etickým kodexem – donucovací mechanismy, které s sebou navíc 

přinášejí zdánlivý nárůst stávající agendy, nejsou populární, přesto nutné. Nelze 

se totiţ naivně domnívat, ţe školení pro lidská práva, které zaměstnanci VS ČR 

prodělají, bude všespásné a stačí k tomu, aby byly tyto postoje, nejsou-li 

podloţeny alespoň minimálně vynutitelným kodexem, opravdu v praxi 

uplatňovány. Domnívám se tedy, ţe je zrušení tohoto kodexu velkou škodou a 

újmou na prestiţi VS ČR.  
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Etický kodex přitom nesměřoval k nesplnitelným ideálům, reflektoval pouze 

nutnost, aby důstojnost člověka byla chráněna i během výkonu trestu. Neboť trest, 

ačkoli je omezením práv, neruší důstojnost a to navzdory spáchanému zločinu. 

Vězeň zůstává vţdy člověkem, který si zasluhuje lidsky důstojné jednání a jehoţ 

ţivot neztrácí právo na to být chráněn. Tento fakt se dobře odráţí v příběhu o 

Kainovi, jehoţ ţivot Bůh chrání navzdory vraţdě, které se dopustil na svém bratru 

Ábelovi. 

2.2.2 Kain a Ábel – i život vraha má být chráněn 

„I poznal člověk svou ţenu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: 

„Získala jsem muţe, a tím Hospodina.“ Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se 

stal pastýřem ovcí, ale Kain se stal zemědělcem. Po jisté době přinesl Kain 

Hospodinu obětní dar z plodin země. Také Ábel přinesl oběť ze svých 

prvorozených ovcí a z jejich tuku. I shlédl Hospodin na Ábela a na jeho obětní 

dar, na Kaina však a na jeho obětní dar neshlédl. Proto Kain vzplanul velikým 

hněvem a zesinal v tváři. I řekl Hospodin Kainovi: "Proč jsi tak vzplanul? A proč 

máš tak sinalou tvář? Coţ nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat 

dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit; ty však máš nad ním 

vládnout." I promluvil Kain ke svému bratru Ábelovi… Kdyţ byli na poli, povstal 

Kain proti svému bratru Ábelovi a zabil jej. Hospodin řekl Kainovi: "Kde je tvůj 

bratr Ábel?" Odvětil: "Nevím. Coţpak jsem stráţcem svého bratra?" Hospodin 

pravil: "Cos to učinil! Slyš, prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země. Budeš 

nyní proklet a vyvrţen ze země, která rozevřela svá ústa, aby z tvé ruky přijala 

krev tvého bratra. Budeš-li obdělávat půdu, uţ ti nedá svou sílu. Budeš na zemi 

psancem a štvancem." Kain Hospodinu odvětil: "Můj zločin je větší, neţ je moţno 

odčinit. Hle, vypudil jsi mě dnes ze země. Budu se muset skrývat před tvou tváří. 

Stal jsem se na zemi psancem a štvancem. Kaţdý, kdo mě najde, bude mě moci 

zabít." Ale Hospodin řekl: "Nikoli, kdo by Kaina zabil, bude postiţen 

sedmeronásobnou pomstou." A Hospodin poznamenal Kaina znamením, aby jej 

nikdo, kdo ho najde, nezabil. Kain odešel od tváře Hospodinovy a usadil se v 

zemi Nódu, východně od Edenu.“55 
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Milosrdenství, které Kainovi Bůh projevil, je nakonec ctiţádostivým 

potomkem z Kainova rodu – Lámechem překrouceno. Boţí ochranu, chápanou 

jako sedminásobnou pomstu (tedy úplnou, protoţe sedmička je posvátné číslo 

plnosti), si bere Lámech sám do reţie, jako kdyby chtěl Boha překonat v tom 

nejhorším moţném směru. Oslavuje institut krevní msty i msty z 

prostého rozmaru: „Tu řekl Lámech
56

 svým ţenám: „Ádo a Silo, poslyšte můj 

hlas, ţeny Lámechovy, naslouchejte mé řeči: Zabil jsem muţe za své zranění, 

pacholíka za svou jizvu. Bude-li sedmeronásobně pomstěn Kain, tedy Lámech 

sedmdesátkrát a sedmkrát.““
57

 Není se tedy čemu divit, ţe jsou takto smýšlející 

pokolení následně obrazně spláchnuta z povrchu Země velkou potopou.  

Redukování ve starověku běţně uţívaného institutu krevní msty si bere za 

úkol nařízení ve 20. kapitole knihy Jozue, kterým se zřizují tzv. útočištná města, 

kam můţe utéci člověk, který svého druha nechtěně zabil.  Po určité době 

(vykonání soudu nebo smrti velekněze) se můţe utečenec vrátit zpátky ke své 

rodině. Úmyslné vraţdy ale zůstávají trestány smrtí. Msta vůči příslušníkům 

Izraelských kmenů je dále plošně zakázána v 19. kap. knihy Leviticus, kde se 

nachází také známý poţadavek milovat bliţního svého. Jeţíš se pak s tímto 

negativním druhem bezmezného mstivého myšlení vyrovnává tak, ţe ho absolutně 

neguje. Na Petrův dotaz, kolikrát máme odpouštět, odpovídá: „Pravím ti, ne 

sedmkrát, ale aţ sedmdesátkrát sedmkrát.“
58

 

Michael Stone se, v rámci mapování legend o druhém svedení Adama a Evy, 

pramenících z ţidovské lidové slovesnosti a apokryfních textů, věnuje také 

Kainovi. Druhé svedení údajně vyústilo v uzavření smlouvy se satanem (vláda 

hříchu nad lidmi), která byla zrušena aţ křtem Jeţíše Krista. Kain je v těchto 

legendách, které jsou prý stále ţivé v lidové ústní slovesnosti v Bulharsku a 

Řecku, povaţován za syna satanova, je zván řecky „Diaphotos“ – zářící, ve 

smyslu záře padlého anděla.
59

 Obrazně takto mluví o Kainovi i první list Janův, 
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kde je konstatováno, ţe byl Kain z ďábla. Otto Wahl v příspěvku pro teologický 

lexikon rovněţ potvrzuje existenci ţidovských pověstí tohoto charakteru.
60

 

Tyto legendy vyobrazují celou problematiku značně alibisticky – činí zlo 

příliš abstraktním, aţ by se mohlo zdát, ţe se tu člověk vlastně ničím neprovinil, 

ale ţe vše je vina zlých mocností. Většina legend se navíc s kánonem Starého 

Zákona rozchází v klíčovém momentě projevu Boţího milosrdenství – Boţího 

autogramu, který úplně přeskakují, proto jsou pro mou práci tyto zdroje 

irelevantní. Za jedinou směrodatnou verzi tedy shledávám tu ve Starém zákoně. 

Kain je Hospodinem vyzván, aby zaslechl krev svého zavraţděného bratra, 

která volá do nebe. Toto volání krve symbolizuje nespravedlnost uskutečněnou na 

Zemi a pravděpodobně rovněţ výčitky Kainova svědomí. Trest, který Hospodin 

nad Kainem vynáší je prokletí vyhnanství, kvůli kterému se Kain usazuje v zemi 

Nód východně od Edenu. Kain v příběhu vnímá Hospodina nejspíš jako lokální 

boţstvo, proto si s vyhnanstvím spojuje ještě další trest – izolaci od „tváře 

Hospodinovy“ v nečisté zemi61, čímţ ho ale Hospodin explicitně netrestá – 

Hospodin netvrdí, ţe s Kainem „nebude“. 

Boţí milosrdenství se projevilo tím, ţe je Kainovi nejprve umoţněna reflexe 

vlastní viny a následně uděleno ochranné znamení, které ho uchrání před 

hrdelními tresty. Toto milosrdenství, toto ANO ţivotu, projevil Bůh vůči Kainovi 

i přes to, ţe Kain ţivot svého bratra zmařil a sám tak řekl ţivotu NE, dopustil se 

horizontálního hříchu proti svému bratru (kdeţto Adam a Eva zhřešili vertikálně 

proti Bohu). Bůh navíc Kainovi a jeho potomkům nadále očividně ţehná, z jeho 

rodu vzešli dobří řemeslníci. I ţivot vraha se tedy můţe nakonec zdařit! 

Parenetické poučení ve smyslu: „Jdi a jednej také tak“
62

, vytěţitelné z tohoto 

příběhu, který je do značné míry polemický vůči krevní mstě
63

, je pak pro dnešní 

společnost především nutnost zákazu trestu smrti. Nutnost nezavrhování 

zavrţeníhodných, kteří si zaslouţí, kromě trestu, i jisté doprovázení (duchovní, 
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psychologické, i ryze lidské) a ochranu svých lidských práv (nejen v příběhu 

zmiňovaného práva na ţivot). Oním místem vyhoštění, kam Hospodin Kaina 

posílá, je pro zločince naší doby věznice. Takové vyhoštění do věznice by ale 

nemělo totálně negovat moţnost, ţe se ţivot vězně můţe nakonec vydařit. 

Korán (súra 5, verše 27–32) příběh Kaina a Ábela modifikuje – 

nekonkretizuje typ oběti, která byla přijata, ani jména dvou synů Adamových, 

rovněţ chybí Boţí milosrdná intervence. Boţí intervence zde alespoň zřetelněji 

poukazuje na důleţitou antropologickou konstantu – svědomí: „I poslal Bůh 

havrana, jenţ hrabal v zemi, aby mu (vrahovi) ukázal, jak skrýt mrtvolu bratra 

svého. I vzkřikl: „Běda mi! Coţ nejsem schopen být jako tento havran a ukrýt 

mrtvolu bratra svého?“ A stal se jedním z těch, jeţ pronásledují výčitky 

svědomí.“
64

 Závěrečné, v českém překladu
65

 značně nejasně znějící poučení lze 

pouţít jako legitimizaci práva společnosti soudit a trestat, lze ho ale rovněţ 

zneuţít pro obhajování trestu smrti, jak je patrné z anglického překladu
66

.  

Onen 32. verš ale rovněţ podotýká, ţe kdokoli zavraţdí člověka, je jako ten, 

kdo zabije všechen lid a ten, kdo jednoho člověka zachrání, je jako ten, který 

všechny zachrání. Korán zde tedy nevyjadřuje explicitně Boţí touhu neusmrcovat 

vraha, ale klade na toto místo nároky na hlubokou reflexi všeho lidu. Společnost 

se má – v duchu druhé poloviny 32. verše – sama sebe ptát, zdali chce zavraţdit 

vraha a tím „zavraţdit“ sebe samu, nebo vraha od trestu smrti zachránit a 

zachránit tím tak i sebe. Tento vývod je dle mého názoru pouţitelný na poli 

obhajoby lidských práv v muslimských zemích, pro Světový étos. 

Verše, které v 5. súře následují, obsahují bohuţel pouze povrchní, historicky 

podmíněné a dnes z etického hlediska maximálně problematické interpretace: 

Slitování je moţné jen nad tím, kdo lituje svých činů (jinak následují tresty 
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ukřiţování a usekávání končetin) nebo své bezboţnosti (jinak má být upálen). 

V oblasti milosrdenství tedy dle mého názoru neprosazuje Korán příliš 

důvěryhodnou praxi, problematické je především splývání Boţích příkazů 

s interpretacemi fundamentálních pisatelů vkládaných přímo do textu, a to 

s daleko větší mírou agresivity obsahu, neţ ve Starém Zákoně, ve kterém je patrný 

vývoj směrem od násilných příkazů k milosrdenství. Pro etiku na tomto místě 

proto nepředstavuje Korán příliš úrodnou oblast. 

2.3 Lidská důstojnost v křesťanském pojetí 

Doposud byla řeč o křehké, ohroţené a nepodmíněné lidské důstojnosti, k níţ je 

nutné lidi vychovávat. Důvod její nepodmíněnosti však nebyl blíţe objasněn. 

Takto neutrálně s lidskou důstojností nakládají lidsko-právní dokumenty, které se 

na ní opakovaně dovolávají jako na samozřejmou antropologickou konstantu. Její 

nevyjasněná, apriori za samozřejmou povaţovaná nepodmíněnost se promítá 

rovněţ do lidských práv, která jsou nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a 

nezrušitelná. V zájmu lidského chtění míru a dobra ve světě tomu tak jistě musí 

být. Znamená to ale tedy, ţe je lidská důstojnost jen de facto pouhým pozitivně-

právním konstruktem lidské vůle, nebo v sobě nese něco víc? 

Objasnění lze nalézt především v církevních konstitucích a papeţských 

encyklikách, které na tomto poli obecně čerpají z materiálů rozpracovaných 

křesťanskou etikou, která se nebojí chopit světské argumentační látky. Lidská 

důstojnost má totiţ kořeny v křesťanském pojetí jedinečnosti člověka. Toto pojetí, 

které se někomu můţe příčit, přitom nabízí daleko víc, neţ jen přikázání 

dekalogu. Na desateru lze ale sepětí mezi ţidovsko-křesťanským ţivým dědictvím 

a jeho světskou praktickou interpretací daleko nejsnáze demonstrovat: 

„Všechna tato přikázání (desatera) se v různých modifikacích dostala do 

světských právních norem a většina z nich se stabilizovala jako minimální, 

nezpochybnitelné morální imperativy. Jejich nepopiratelným náboţenským 

původem se ale lidé přestali zabývat.“
67

 

Podobně, jako jsou inspirovány naše pasné právní normy i ne vţdy psané 

morální imperativy desaterem, jehoţ přikázání mají být průvodním znakem 
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důstojnosti lidu Boţího, je i naše kultura poznamenána křesťanským pojetím 

„hodnoty“ člověka. Toto křesťanské pojetí se stalo, díky staleté přítomnosti 

křesťanské tradice v mnoha zemích, základem pro termín „lidská důstojnost“. 

S lidskou důstojností, jako interní součástí národních dějin mnohých států, 

bylo posléze na platformě OSN moţné tento pojem „vyvolat“, dále explicitními 

lidskými právy blíţe konkretizovat a stavět na něm. Světová náboţenství naštěstí, 

nebo díky jisté prozřetelnosti, obecně operují s hodnotou člověka, takţe je na 

tomto poli k nalezení – při troše dobré vůle – alespoň základní shoda, kterou dále 

prohlubuje např. projekt Světový étos. 

Křesťanství a jím ovlivněná, z něho vycházející etika, integrovaná do ţivého 

dědictví národů, tedy přispívá „lidskou důstojností“ naprosto zásadním způsobem 

do profánní sféry, ať uţ si to ti, kteří z tohoto příspěvku profitují, uvědomují nebo 

nikoliv. Stýkají se tu dva – některými za protichůdné povaţované – prameny 

lidských práv: osvícenectví a ţidokřesťanská tradice. Tradice, která mohla být 

v době osvícenectví bezpochyby příliš institucionálně zkostnatělá. I tak by ale 

byly výdobytky osvícenectví, bez křesťanství a vší emancipace, kterou 

ţidokřesťanská tradice lidstvu v běhu dějin umoţnila, naprosto nemyslitelné. 

Myšlenka přirozených, nepodmíněných lidských práv, která patří člověku od 

narození, se začala v době osvícenectví (re)formovat a plnit moderní terminologií. 

Pokud ale nepodmíněná lidská práva oddělíme od ţivého ţidokřesťanského 

dědictví, tedy od nepodmíněných Boţích garancí, z nichţ jedině lze onu 

„nepodmíněnost“ extrahovat a následně reflektovat světským zákonodárstvím, tak 

pak jsou lidská práva opravdu jen anarchistickým výmyslem a nebezpečným 

klamem, jak si částečně všímal ve své době Jeremy Bentham
68

 (i kdyţ jeho 

utilitarismus samozřejmě také není bez otazníků). Vykořeněná nepodmíněnost 

lidských práv, která ztratila svou vazbu na posvátno, ukázala své plody v obou 

světových válkách. 

Rovněţ, neexistuje-li dostatečně silný a uznávaný donucovací mechanismus 

ochrany lidských práv, který čerpá legitimitu z transcendentních zdrojů, nelze se 

spoléhat na to, ţe někdo bude naturální práva přirozeně respektovat. Neuchycení 

lidských práv v transcendentních zdrojích se tedy rovná buď spoléhání se na 
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nejistou „přirozenou“ povahu člověka, nebo na jednostranné zboţštění člověka, 

který si je sám sobě pozitivním zákonodárcem i soudcem. Za takových okolností 

pak dochází velmi lehce ke zvěrstvům, jak předvedly mnohé krvavé revoluce. 

Kdokoli se odvolává na stabilní lidskou důstojnost, a ne pouze na chvilkový 

přelud dějin, odvolává se tedy v posledku k ţidokřesťanským kořenům tohoto 

termínu, které ho ţiví a dávají mu růst. A to platí díky misiím nejen v naší 

zeměpisné oblasti. 

Klíčovou oporou i obsahem křesťanského pojetí lidské důstojnosti, jako 

bezpodmínečné hodnoty člověka, je především idea člověka jako obrazu Boţího. 

Tato idea je explicitně vyjádřena v křesťanské etice, implicitně je ale tento obraz 

nesen i v současné etice sekulární, která se ptá po důvodech mravnosti a morality. 

Proto je nyní ţádoucí, kvůli konečnému objasnění náplně lidské důstojnosti, o této 

skutečnosti pojednat. 

2.3.1 Člověk jako obraz a podobenství Boží 

„I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé 

panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou 

zemí i nad kaţdým plazem plazícím se po zemi.“ Bůh stvořil člověka, aby byl 

jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Boţím, jako muţe a ţenu je stvořil.“
69

 

Člověk je v první biblické zprávě o stvoření světa učiněn jako explicitní 

chtění Boha. Nahlíţíme zde výjimečně přímo do Boţí vnitřní řeči, ve které Bůh 

promýšlí, co by měl člověk být po svém stvoření. Slyšíme přání i zaslíbení, aby 

byl člověk Boţím obrazem a podobenstvím (podobou) a hospodařil na Zemi. 

Obraz Boţí označuje postavení člověka, v němţ je opravdu člověkem a 

v němţ se jeho ţivot můţe komplexně zdařit. Vyjadřuje jeho povolání být blízko 

Bohu, a to nejen kulticky ale především svými tvůrčími činy, projevy na Zemi, 

kterými by se měl Bohu podobat. Působení člověka by mělo směřovat 

k rozváţnému panování nad Zemí a k pěstování vztahů, neboť je sám stvořen jako 

muţ a ţena, jako vztahová bytost. Lidské činy by neměly být obráceny proti 

tomuto obrazu vztahu, proti ostatním lidem. Proto lze člověku apriori legitimně 

přiznat, „přimyslet“ základní lidská práva, jako lidskou odpověď na potřebu 
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ochrany člověka jako obrazu Boţího. Lidská práva jako vyjádření faktu, ţe člověk 

panuje nade vším stvořením, ale nikoli nad člověkem samým, nad svým bliţním.  

Stvořené bytí člověka není výsledkem lidského rozhodnutí nebo povolení 

druhých ale je bezpodmínečně učiněno Bohem. Člověk je jako celek partnerem, 

obrazem Boţím. Nebere se při tom ohled na jeho vlastnosti, ctnosti, talenty nebo 

úspěchy a uţ vůbec ne na barvu pleti nebo názory. Rovněţ tu není řeči o ztrátě 

tohoto obrazu kvůli vlastnímu provinění, takţe i lidé ve vězení jsou stále nositeli 

té samé důstojnosti, toho samého obrazu Boţího. Obraz boţí zakládá 

transcendentní důstojnost člověka a tím tedy i nárok na nepodmíněnost lidských 

práv.
70

 

Ţidokřesťanská idea člověka stvořeného k Boţímu obrazu a podobenství 

naplňuje pojem „lidská důstojnost“ konkrétním obsahem, propůjčuje mu 

nepodmíněnost, nezrušitelnost a sakrální ráz. Člověk se tváří tvář lidské 

důstojnosti své i druhých ocitá v přímém vztahu s nekonečným, transcendujícím a 

zároveň plně osobním Bohem – skutečnosti, která vyvazuje ze závislosti na všem 

konečném, které lze dle libosti překroutit a zrelativizovat. Člověk se ocitá ve 

vztahu se svou přímou odpovědností za své lidství, svobodu a ţivot, i za svého 

bliţního. Absolutní příklad na tomto poli představuje Jeţíš Kristus. 

2.3.2 Ježíš Kristus jako proprium křesťanské etiky a mravnosti 

"Kaţdá lidská spravedlnost, kaţdá lidská dokonalost, také těch, kteří patří ke 

"stavu dokonalosti", je nedostatečná pro Boţí království. Právě kvůli tomu se 

lidská spravedlnost dovolává Boţí spravedlnosti, která je dostatečná, 

nezměřitelná. Je ztělesněná v Jeţíši."
71

 

Konkrétní příklad ţitého obrazu Boţího, ţité praxe lidské důstojnosti a ducha 

lidských práv tak, jak byly Bohem zamýšleny – jako absolutní láska k Bohu a 

bliţnímu, nabízí učení a ţivot Jeţíše Krista zachycený v radostné zvěsti o něm: 

„Ţádným lidským zákonem se nemůţe tak dobře zabezpečit osobní důstojnost a 

svoboda člověka jako Kristovým evangeliem, svěřeným církvi. Evangelium totiţ 

zvěstuje a vyhlašuje svobodu Boţích dětí, zavrhuje kaţdé otroctví,(…) má v úctě 
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důstojnost svědomí a jeho svobodné rozhodování, neustále vybízí ke znásobení 

všech lidských hřiven pro sluţbu Bohu i pro dobro lidí a všechny doporučuje 

lásce všech.“
72

 

Křesťanská etika, která jako své proprium drţí právě osobu Jeţíše Krista, si 

tedy můţe dovolit konkretizovat pojetí hodnoty člověka.
73

 Obraz Boţí totiţ 

nabývá v osobě Jeţíše Krista konkrétních kontur, Jeţíšovo působení je stvrzením 

váţnosti povolání člověka být obrazem a podobenstvím Boţím. Člověk je z této 

perspektivy nazírán jako jedinečná bytost, která má místo v dobrém Boţím plánu 

stvoření. Osoba si zaslouţí svou nepodmíněnou důstojnost, jiţ na základě své 

nejbazálnější existence. Proto je moţné z Jeţíšovy perspektivy vznášet legitimní 

poţadavky navštěvovat např. uvězněné.
74

 

Bezpodmínečné přijetí hodnoty osoby ve výkonu trestu, zakládající jakoukoli 

úspěšnou terapeutickou práci, se přesto ale jeví jako tvrdý oříšek. Jsme příliš 

v pokušení takového člověka jen soudit namísto toho, abychom byli připraveni 

hodnotu takového jedince podporovat a respektovat. A to nezávisle na vnějších 

faktorech, tedy činech, kterých se dopustil. 

I samotný zločin je nejproduktivnější odsuzovat aţ v momentu, kdy je sám 

pachatel schopen odlišit sebe, svou lidskou důstojnost, obraz Boţí, od zločinu 

jako takového, se kterým před tím často splýval, nejen ve svých očích, v 

homogenní jednotu. Nerozlišování mezi osobou a zločinem vede vězně ke slepé 

sebeobhajobě, při které, ve snaze hájit svou ohroţenou důstojnost, obhajuje 

oprávněnost třeba i zrůdného zločinu. Odsoudit zločin v této chvíli znamená 

zatracovat pachatele, který se můţe následně uzavřít další práci. Stavět se do role 

soudců proto není vhodné, chceme-li se vězni přiblíţit a poukázat na jeho 

hodnotu, která ho v posledku vyzývá k zaujetí postoje větší odpovědnosti 

Překlenout naše zaujetí časným hodnocením, koncentrováním se na zločin a 

ne na člověka, umoţňuje právě přesahující vztah obsaţený v křesťanské etice, 

který nás vyvazuje ze závislosti na všem konečném. Ze zajetí hodnotit lidí podle 

jejich přínosu pro společnost, nebo jiných vnějších znaků. Je tu totiţ stále 

přítomná idea Boţího obrazu, ceny, kterou člověk v Boţích očích neztrácí, i kdyţ 
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spáchá zločin. Kéţ bychom neztráceli ze zřetele hodnotu člověka a trpělivě 

„vyhlíţeli“ jeho změnu, stejně jak činí otec v následujícím podobenství. 

2.3.3 Ztracený a nalezený, mrtvý a živý syn 

„(Jeţíš) také řekl: "Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci: 'Otče, dej mi 

díl majetku, který na mne připadá.' On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech 

mladší syn všechno zpeněţil, odešel do daleké země a tam rozmařilým ţivotem 

svůj majetek rozházel. A kdyţ uţ všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on 

začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země; ten ho poslal na pole 

pást vepře. A byl by si chtěl naplnit ţaludek slupkami, které ţrali vepři, ale ani ty 

nedostával.  

Tu šel do sebe a řekl: 'Jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba nazbyt, a 

já tu hynu hladem! Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem 

proti nebi i vůči tobě. Nejsem uţ hoden nazývat se tvým synem; přijmi mne jako 

jednoho ze svých nádeníků.' 

I vstal a šel ke svému otci. Kdyţ byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí 

běţel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl: 'Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči 

tobě. Nejsem uţ hoden nazývat se tvým synem.' Ale otec rozkázal svým 

sluţebníkům: 'Přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho; dejte mu na ruku prsten a 

obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, 

protoţe tento můj syn byl mrtev, a zase ţije, ztratil se, a je nalezen.' A začali se 

veselit. 

Starší syn byl právě na poli. Kdyţ se vracel a byl uţ blízko domu, uslyšel 

hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze sluţebníků a ptal se ho, co to má znamenat. 

On mu odpověděl: 'Vrátil se tvůj bratr, a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, ţe ho 

zase má doma ţivého a zdravého.' I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a 

domlouval mu. Ale on odpověděl: 'Tolik let uţ ti slouţím a nikdy jsem neporušil 

ţádný tvůj příkaz; a mě jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými 

přáteli. Ale kdyţ přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal jsi 

pro něho zabít vykrmené tele.' On mu řekl: 'Synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co 
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mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadţ tento tvůj bratr byl 

mrtev, a zase ţije, ztratil se, a je nalezen.'“
75

 

Tři po sobě následující Jeţíšova podobenství v 15. kapitole Lukášova 

evangelia, totiţ podobenství o ztracené ovci, o ztracené minci a ztraceném synu, 

navazují na starozákonní obrazy (Ţ 119;176, Ez 34,4, Ez 34,16). Popisují Boha 

jako Pastýře, kterému se ztratila ovce, jako chudou hospodyni, která ztratila peníz 

a jako Otce, kterého opustil syn. Pastýř a hospodyně hledají, Otec vyhlíţí a čeká. 

Vtělením této Boţí hledající lásky je Kristus, jenţ je veden vědomím, ţe nesmí 

ztratit nikoho z těch, které mu dal Otec.“
76

 

Sokol rozlišuje tři rozdílné perspektivy těchto podobenství, přičemţ 

nevyhrazuje roli toho hledajícího nutně jen Bohu. Vyprávění o ztracené ovci 

reprezentuje osobní pohled Jeţíše Krista na své učedníky a následovníky, hledání 

ztracené mince se přibliţuje ryze lidské perspektivě a příběh ztraceného syna 

kombinuje lidskou i Jeţíšovu (Boţí) perspektivu. Všechna tato podobenství staví 

na lidské zkušenosti, kdy se něco ztratí a na základě této vlastnosti se stává 

cenným.
77

 

„Kdyţ se marnotratný syn vrátil po svém dobrodruţném putování domů, 

zdánlivě se jiţ v ničem neliší od syna, jenţ zůstal za pecí; a přece tu zůstává cosi 

nepostřehnutelného, jakési éterické šrámy z přestálého utrpení a pokušení, cosi, co 

ho navţdy činí jiným. (…)Proto bude podle evangelia na nebesích více místa pro 

napraveného hříšníka neţ pro devadesát devět bezúhonných pokrytců.“
78

 

Příběh o ztraceném synu je určený jak celníkům a dalším „hříšníkům“, kteří 

přichází do Jeţíšovy blízkosti, tak Farizeům, kteří na těchto „hříšnících“ 

demonstrují svou mravní převahu a sami sebe tak fundamentálně ze Zákona 

ospravedlňují. Jeţíš Kristus vedl na pozadí tohoto podobenství pravděpodobně 

jednu z dalších polemik s Farizeji, kteří mu byli ideologicky nejbliţší, a snaţil se 

je navést k milosrdenství a sebereflexi. Stejně tak mohl prosté obyvatele 

podobenstvím vyzývat ke zvýšení snášenlivosti k cizincům, navrátilcům, a 

odpadlíkům od víry, tedy např. k Samařanům. Aby udrţel pozornost, uţívá Jeţíš v 

příběhu provokací a absurdních situací, které jsou ještě dnes neobvyklé. 
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Na začátku je zaráţejícím faktem samo rozdělení a vyplacení dědického 

podílu mladšímu synovi, aniţ by otec zemřel. Někteří exegeté toto chápou jako 

přání mladšího syna, aby otec jiţ neţil. Je zde moţná patrná také jistá míra 

nezodpovědnosti či slabosti otce, jeho příklon k volné výchově. Odchod mladšího 

syna do ciziny pak bývá chápán jako jeho odpadnutí od víry. Jednoznačně 

negativní vidění mladšího syna ale nemusí být pravdivé, jeho „hříšnost“ spočívá 

často ve stejných „proviněních“ proti Zákonu, která přičítali farizeové Jeţíši – 

stolování s hříšníky a děvkami, bratření se Samařany. Jeţíš tedy můţe v některých 

momentech v očích farizeů s oním mladším synem splývat, a vzhledem k vyznění 

příběhu s ním nejspíše i podstatně sympatizuje. 

Ztracený syn měl, stejně jako dobový posluchač, díky starozákonním 

příběhům, ve kterých se poukazuje na příkladu velkých osobností králů a proroků 

na nutnost a moţnost pokání, vizi šance, ţe je moţné poprosit o odpuštění. 

Otázkou je, jakou představu o pozitivní roli pokání a odpuštění mají lidé v dnešní 

době. Minimálně je tedy ţádoucí je o pozitivních dopadech odpuštění a smíření 

informovat. 

Syn po vyčerpání majetku i dalších prostředků, stiţen nepředvídatelnými 

přírodními událostmi – které by moţná ke strádání přivedly kohokoli –, nakonec 

v mravní i materiální chudobě nahlíţí své provinění jako porušení mravního 

závazku vůči otci a tedy i nebi. Zkušeností vlastní bazální bídy potrestaný syn 

nastupuje cestu pokání, vyjadřuje upřímnou lítost, mění směr svého ţivota a vrací 

se zpět k otci. Tento proces změny se v narativní etice označuje řeckým slovem 

metanoia. Syn přiznává nejprve sobě a poté i otci, ţe zhřešil, přitom ale explicitně 

nespáchal nějaký zločin. Trest, který si mladší syn odpykal, jakkoli můţe a 

nemusí být chápan kauzálně jako projev Boţí vůle nebo prosté náhody, tedy splnil 

v podobenství maximálně svůj účel. Obrácení syna a jeho ţádost o odpuštění by 

ale byla k ničemu nebýt odpovídajícího láskyplného postoje otce. 

Příkladný a pro účel mé práce velmi dobře pouţitelný je postoj otce v 

podobenství, který svého mladšího syna po jeho obrácení a vydání se na cestu 

bezvýhradně přijímá, jde mu vstříc a ţádným způsobem ho neodsuzuje, nic mu 

nevytýká a nehází mu klacky pod nohy. A to i přes to, ţe synovo obrácení můţe 

působit hodně nedůvěryhodně, moţná nehotově: mohl se přece vrátit z ryze 

zištných důvodů, které koneckonců ani nechybí v jeho úvaze předcházející 
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obrácení, totiţ o tom, ţe i nádeníci u jeho otce se mají lépe neţ on v cizině. Otec 

tedy dává, bez výčitek nebo připomínání minulosti, svému synu absolutní, novou 

šanci na kvalitní ţivot. Umoţňuje tak dokonání synova obrácení, metanoii a jeho 

účast na znovu získané, prospěšné roli v jeho domě. 

Stejně jako otec v podobenství, by i společnost v realitě měla – za 

předpokladu odpykaného trestu a jeho splněného účelu – umoţňovat vězňům 

jejich důstojný návrat do ţivota na svobodě. Tento ideál, jehoţ naplnění brání 

tolik faktorů, z nichţ některé jsem jiţ v práci zmínil, nemůţe být přeskočen nebo 

jinak ignorován. Je zapotřebí vytvářet takové podmínky trestu, které mají 

potenciál vést vězně k pozitivní změně ţivota a takové podmínky pro propuštěné 

vězně, které je nepovedou k obnovení kriminální činnosti ale k jejich prospěšnosti 

pro společnost. 

Druhý, starší syn je pilný, poctivý, pracuje na poli (coţ můţe být odkaz i na 

zemědělce Kaina) a slavnostním znovupřijetím neposlušného mladšího syna 

otcem se tedy cítí být ukřivděn. Křivdu se posléze otec snaţí aktivně 

konsolidovat, kdyţ za synem vyjde ven. Posluchači mají ve svých ţivotech 

častokrát také pocit křivdy, ţe jim Hospodin nedává to, co by si přáli, zatímco 

jiným, kteří si to nezaslouţí, ţehná. Sokol si dobře všímá faktu, ţe z vědomí, ţe 

něco poctivě plním, ještě nevyplývá nárok na nadstandardní péči. 

Stejně tak se i lidé v dnešní době mohou pozastavovat nad tím, proč by se 

měla věnovat speciální pozornost vězňům nebo dalším „odpudivým“ cílovým 

skupinám jako drogově závislým. Inu, pokud chceme, aby se vězni opravdu 

změnili, tak se bez adekvátní péče a přístupu, který je nutné financovat, nelze 

obejít. Odpovědní představitelé společnosti by navíc, stejně jako otec 

v podobenství, měli informovat ostatní občany – uraţené starší syny o nutnosti 

takovéhoto přístupu k mladším synům – chybujícím kriminálníkům, aby byl tento 

ţádoucí přístup průchodný. 

2.3.4 Výstup křesťanské etiky 

Křesťanská etika, která promlouvala ve výše uvedeném podobenství, 

legitimizuje aktivní práci s lidmi, kteří se dopustili chyby, tedy také s vězni. 

Stejně tak i s klienty z cílových skupin, které jsou ve společnosti mimořádně 
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nepopulární a u nichţ jejich chybu veřejné mínění jen domněle předpokládá. 

Všem těmto lidem přiznává křesťanská etika jedinečnou, transcendentní lidskou 

důstojnost, která jim dává prostor ke změně.  

S takovou oporou v zádech lze postulovat jasná křesťansko-etická stanoviska, 

která lze vyuţít k obhajobě aktivity, jako je dopisování s vězni: 

 Proti poţadavku na zjevnou, bezprostřední efektivitu pomoci vězňům, 

odpovídá křesťanská etika učením Jeţíše Krista, který zve k činům 

ţité lásky, nezatíţeným kalkulem, jak prezentuje otec v podobenství. 

 Proti beznaději a doţivotnímu nálepkování
79

 vězňů staví moţnost 

člověka uskutečnit změnu, metanoiu, stejně jako ji uskutečnil ztracený 

syn, a to za jakýchkoli, i nepříznivých vnějších okolností. 

2.4 Dopisování s vězni jako podpora lidské důstojnosti  

Předchozí podkapitoly ukázaly, ţe je lidská důstojnost diky křesťanským zdrojům 

nepodmíněná, lidsky křehká, zasluhující komplexní ochranu a péči – výchovu lidí 

k ní. Trestní zákoník zakazuje poníţení této lidské důstojnosti výkonem trestní 

sankce, vyslovuje se tedy rovněţ pro její ochranu – přikazuje její ponechání 

člověku za jakýchkoli okolností, nezbavuje tak člověka výzvy být obrazem a 

podobenstvím Boţím.  

Jakákoli podporující činnost, která aktivně přiznává bezpodmínečnou cenu 

člověku, která je ohroţená devalvací, tedy podporuje lidskou důstojnost. 

Dopisování s vězni má ambici být právě takovou aktivitou, která přispívá 

k obnově nebo zachování lidské důstojnosti uvězněných. Tedy aktivitou nanejvýš 

legitimní, světským trestním zákoníkem vyţadovanou. 

Konkrétním způsobem podpory lidské důstojnosti vězně v průběhu 

dopisování je navázání poloprofesionální pomáhající vazby – akceptujícího 

vztahu mezi dopisovatelem a vězněm. Tento vztah má ambici plnit kromě bazálně 

lidského sdílení, naslouchání, také další specifické zakázky z oblasti sociální 

práce nebo pastorace. Nakolik je toho schopen, bude později ukázáno. 

Zdůrazňuji ale, ţe zde nemám na mysli svévolné dopisování naprosto 

neinformovaných laiků s vězni, které lze pochopit spíše jako potencionální 
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ohroţení lidské důstojnosti obou subjektů, ale alespoň minimálně koordinované 

dopisování informovaných dobrovolníků či laiků. Informování a koordinace 

dobrovolníků by při tom měla probíhat, dle mého názoru, v organizaci, která má 

s pomáháním vězňům hlubší zkušenost, operuje s kontakty na odborníky z VS ČR 

a její činnost je od VS ČR rovněţ posvěcena. 

Takto koordinovaná aktivita dopisování pak dokáţe lépe reagovat a zvládat 

mimořádnosti. Teprve s tímto zázemím se podpora lidské důstojnosti v dopisování 

můţe plně realizovat v pojímání lidské hodnoty vězně jako bezpodmínečné a 

promítáním tohoto postoje dobrovolníkem do obsahu dopisů, aniţ by s sebou 

nechal dobrovolník kontraproduktivně manipulovat. 

Za úspěch dopisování lze povaţovat uţ jen to, ţe je plněn cíl, tedy podpora 

lidské důstojnosti. V křesťansko-etickém úhlu nazírání není nutné poţadovat 

ţádné další zjevné pozitivní dopady nebo garance. I tak ale můţe taková podpora 

lidské důstojnosti, spolu s dalšími aktivitami, zejména prací kaplana, ale i 

ostatních členů VS ČR, nakonec přispět k naprosto zjevné komplexní změně 

vězňova ţivota. 

Dopisování tedy můţe, jako aktivita podporující nebo obnovující lidskou 

důstojnost, plnit tyto funkce, které budou na dalších místech mé práce adekvátně 

dále rozpracovány: 

 Bazálně lidské sdílení, povídání si o obecných tématech. 

 Sociálně-výchovné působení, zpětná vazba a korekce vězňových 

nereálných představ. 

 Poradenské působení, informování vězně o moţnostech řešit svou 

povýstupní situaci nebo právní problémy. 

 Pastorační charakter, který se v jedné z dalších kapitol pokusím 

objasnit. 

Pro završení etické části si ale nyní dovolím ještě malý exkurz do etického 

kodexu organizace, na jejíţ půdě se dopisování s vězni reálně odehrává. Téma 

poslouţí jako předěl mezi teorií a praktickou části. 
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3. Étos Charity ČR a jeho praktické implikace  

Kodex Charity ČR (schválen Českou biskupskou konferencí 1. ledna 2009), 

vycházeje z Kompendia  sociální nauky katolické církve, představuje skloubení 

etické teorie s křesťanskou institucionalizovanou praxí lásky k bliţnímu – caritas. 

Klade vedle sebe do vzájemné souvislosti lidská práva s praktickou charitní prací, 

včetně jejích citelných pastoračních přesahů, aby prezentoval solidní profesní étos 

charitních pracovníků. 

Jelikoţ je v Charitě ČR (respektive v jejích samostatných arcidiecézních a 

diecézních organizačních sloţkách) dopisování s vězni dlouhodobě realizováno, 

rozhodl jsem se provést stručný rozbor některých inspirativních článků tohoto 

kodexu relevantních k této aktivitě. Ukáţe se tak, nakolik dopisování s vězni 

souzní s posláním charity, a kterých etických impulzů si má zvláště hledět, aby 

podporovalo lidskou důstojnost. 

Kodex operuje se dvěma aktuálními sociálními dokumenty katolické církve: 

encyklikou papeţe Benedikta XVI. Deus caritas est (z roku 2006, encyklika 

explicitně jmenuje uvězněné jako cílovou skupinu v článku 23) a Kompendiem 

sociální nauky církve (dokončené v roce 2004).  Z těchto církevních dokumentů 

hojně cituje a opírá o ně svá tvrzení. Encyklika Caritas in Veritate v době 

sestavování kodexu ještě nebyla k dispozici, takţe ji nezná. 

Deus caritas est se svým akcentem na Diakonii, sluţbu lásky trpícím, která 

nesmí být jako jeden ze čtyř konstitučních prvků katolické církve (dále leiturgia, 

koinonia, martyria) opomíjena, fundamentálně legitimizuje charitativní činnost 

církve a to nejen na úrovni profesionální charity, ale na úrovni kaţdého 

jednotlivého věřícího katolíka. Setkáváme se v ní se širším pojetím diakonie a 

výzvě určené všem laiků k aktivnímu podílu na ní. 

Na laiky a vůbec všechny „lidi dobré vůle“, včetně příslušníků jiných 

náboţenství, se, v duchu dědictví II. Vatikánského koncilu, hojně obrací také 

Kompendium sociální nauky církve, které všechny lidi světa vyzývá k přednostní 

lásce k chudým. Kompendium je navíc ekumenicky velmi atraktivní – jeho 
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poznatky jsou např. ve shodě se současnou sociální etikou Církve československé 

husitské.
80

 

Kodex je určen všem dobrovolným i placeným zaměstnancům Charity ČR. 

Týká se tedy konkrétně jak dopisovatelů s vězni (dobrovolníků, laiků), tak 

koordinátorů projektů dopisování s vězni (profesionálních zaměstnanců).
81

 

Pracovníkům, klientům i široké veřejnosti dává kodex najevo, na jedné straně 

regulérní zařazení Charity ČR do sítě poskytovatelů sociálních sluţeb, a na druhé 

straně křesťansko-etická specifika praxe charity, která můţou vést pracovníka, 

který se naplno ztotoţní s obsahem kodexu, aţ v konflikt se zákony např. v otázce 

euthanasie a umělých potratů.
82

 Fakt, ţe se kodex nebojí vstoupit na tuto půdu, 

kde vystavuje charitní sociální sluţby potenciálnímu nebezpečí ze strany inspekce 

kvality MPSV ČR, je úctyhodný. 

Kodex Charity ČR definuje důstojnost člověka, jako hodnotu jeho osoby 

garantovanou Bohem a nabízí pro sociální sluţby vhodnou praktickou implikaci: 

Respekt k takové důstojnosti zakazuje redukci potřebných na objekty charitní 

péče a soucitu, ale vyţaduje na místo toho podporu jejich samostatnosti
83

, coţ je 

tvrzení, které plně souzní se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách. I 

dopisovatelé by měli ve svém kontaktu s vězněm upřednostňovat jeho 

samostatnost před direktivním vedením a postulováním ukvapených rad. 

V současnosti se zdaleka ne všichni zaměstnanci nebo dobrovolníci Charity 

ČR hlásí ke křesťanství.
84

 Charita musí ve specifických českých podmínkách 

počítat, podobně jako v Indii, s pracovníky jiného náboţenského vyznání nebo 

s tzv. nevěřícími. Zmatečně pak můţe působit poznámka kodexu o externě 

najatých spolupracovnících muslimského nebo buddhistického vyznání, kteří 

nejsou pracovníky Charity ČR.
85

 Poznámka vzbuzuje klamně dojem, ţe lidé s 

takovým vyznáním nemohou být pracovníky Charity ČR, a bylo by proto vhodné 

toto v kodexu uvést na pravou míru. 
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Charita podporuje formaci svých křesťanských pracovníků, kteří mají ale 

v kaţdém případě zakázáno vnucovat svou víru klientům. Je tak respektováno 

právo na svobodu náboţenského vyznání, patřící do 2. generace základních 

lidských práv – práv politických. O tomto právu podrobněji pojednává rovněţ i 

církevní deklarace Dignitatis humanae vzešlá z II. vatikánského koncilu. 

Dopisovatel, čili dobrovolník Charity ČR, tedy nesmí svou víru nebo postoje 

vězni agresivně vnucovat, natoţ pak, kvůli nevůli vězně tyto postoje akceptovat, 

s ním dopisování přerušovat. Svědectví svému přesvědčení poskytuje dobrovolník 

uţ jenom svou pomocí, která ovšem nikdy nemůţe být jeho vírou, nebo 

„světonázorem“ úplně „nezatíţena“ – misijní dimenzi charitní, potaţmo jakékoli 

pomáhající práce tedy nelze nikdy úplně eliminovat, protoţe skutečnou pomoc 

nelze zrobotizovat.
86

 

3.1 Materiální chudoba uvězněných 

Moţné dilema, zejména v souvislosti s cílovou skupinou osob ve vězení, můţe 

nastolit teze objasňující cíl Charity ČR, která má totiţ v kaţdém případě usilovat 

především o odstranění poniţující chudoby, která je v rozporu s lidskou 

důstojností.
87

 Stejnou výpověď udává i stanovisko pastorální: "Pastorální činnost 

církve se dnes setkává s různými podobami lidské chudoby, které nemůţe 

obejít."
88

 

Na tomto místě se je nutno ptát, která chudoba je jiţ poniţující a která není, 

kterou lze a nelze obejít? Lze chápat poniţující chudobu jako legitimní součást 

trestu odnětí svobody? Jak na takovou chudobu vlastně správně reagovat? 

Z hlediska základních lidských práv se nacházíme v jejich 3. generaci, v právech 

ekonomických, sociálních a kulturních. 

Podrobím-li toto dilema pramenící z poţadavku odstraňovat poniţující 

chudobu etické reflexi, navíc se znalostí reálných podmínek, dospívám k těmto 

závěrům: Trest, chápaný jako něco, co se ukládá za čin, který byl namířen proti 

svobodě člověka navíc mající plnit společensko preventivní a terapeutickou 
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objednávku, bezpochyby musí pachateli jistou míru chudoby, která pramení jiţ ze 

samotného omezení jeho svobody, přinášet.  

V praxi je tedy naprosto kontraproduktivní usilovat o odstranění té míry 

chudoby, která je legitimně spojena s účelem trestu. Jedná se zejména o omezení 

vnější svobody a materiální chudobu vězně, pokud ta nenabývá extrémních forem. 

V ideálních podmínkách můţe pracovně zařazený vězeň na odstranění své 

materiální chudoby aktivně participovat. Právě tato chudoba ho můţe motivovat 

k aktivitě, coţ má velký terapeutický efekt. Takové chudobě uvězněných, která by 

ale poniţovala jejich důstojnost, byla proti účelu trestu, je nutné bránit. 

Na materiální chudobu vězňů tedy Charita ČR i jiné organizace (Armáda 

spásy, Český červený kříţ) reagují jen ve výjimečných a odůvodněných 

případech. Plošné reakce by z finančních důvodů stejně moţné nebyly, a bohuţel, 

tyto důvody často nedovolují reagovat ani na všechny ţádosti opodstatněné. 

K prověření opodstatněnosti ţádosti vězně o hmotnou pomoc – zaslání balíčku 

s humanitární pomocí (oblečení a hygiena), mohou slouţit dobře nastavené 

podmínky pro poskytování takové pomoci v kombinaci s kontrolním formulářem, 

v němţ skutečnost hmotné nouze potvrzuje sociální pracovník VS ČR.
89

 Posílání 

balíčků bez hlubšího prozkoumání odůvodněnosti lze povaţovat za plýtvání 

prostředky a neterapeutické poutání vězně k závislosti na externí materiální 

pomoci. 

3.2 Vztahová a mravní chudoba uvězněných 

„Nejhorší je, kdyţ je člověk sám. To pak cítí bolest všude, kde jen to je moţné i 

nemoţné“
90

 

Druh chudoby, na kterou je z pozice společenské zakázky lidských práv a 

úkolu Charity ČR nutné zejména reagovat, je chudoba vztahová, hodnotová a 

morální. Tedy právě ta chudoba, která často vedla k trestné činnosti uvězněného 

člověka, a kterou trest můţe dále nebezpečně prohlubovat, coţ je protikladné 

k jeho účelu. Terapeutický efekt odloučení od blízkých (pokud nějaké vězeň má) 

je sporný, pro vězně jednoznačně trýznivý, někdy však přece jen ţádoucí pro 
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uvědomění si spáchaného zločinu. Samota vězni můţe rovněţ často docela 

vyhovovat, neklade na něj ţádné nároky: 

„Je-li však (samota) hradem odloučenosti, kde člověk vede rozhovor sám se 

sebou – ne proto, aby se vyzkoušel a stal se pánem sebe sama a připravil tak na to, 

co ho očekává, nýbrţ proto, aby měl poţitek ze samoúčelného utváření vlastní 

duše –, pak jde o skutečný pád ducha do duchovnosti. Tento pád se můţe 

stupňovat tak, ţe ses stane pádem do poslední propasti: člověk ve svém 

sebeklamu domnívá, ţe v sobě má Boha a ţe s ním hovoří. Ale třebaţe je pravda, 

ţe jsme v Bohu obsaţeni a Bůh v nás přebývá, nemáme ho nikdy v sobě. A 

hovoříme s ním jenom tehdy, kdyţ to uţ není hovor v nás samých.“
91

 

Bod 24.1 Evropských vězeňských pravidel dokládá legitimitu udrţování 

přínosných vnějších kontaktů vězňů, tedy také kontaktů dopisních: „Vězňům musí 

být dovoleno komunikovat co moţná nejčastěji, písemně, telefonicky nebo jinými 

formami komunikace s jejich rodinami, jinými osobami a zástupci externích 

organizací, a přijímat návštěvy těchto osob.“
92

 

Úplné odloučení od lidí a vztahů mimo prostředí věznice je vţdy nešťastnou 

variantou, vězeň ztrácí reálný kontakt se světem, se svojí sociálně zodpovědnou 

svobodu, dochází k radikálnímu zkreslení jeho představ o ţivotě a akceleruje se 

proces prizonizace. 

Prizonizace se projevuje: institucionalizací, tj. přizpůsobením se vězně vysoce 

organizovanému ţivotu ve vězení, kdy s ním během VTOS nejsou problémy. 

Potíţe nastávají posléze v jeho podstatně sloţitějším ţivotě na svobodě; a 

ideologizací, tj. ztotoţněním se s hodnotami kriminální subkultury a pozitivně 

chápanou rolí kriminálníka. Míra prizonizace je individuální, ovlivněná prioritami 

vězně i trváním, frekvencí a intenzitou jeho kontaktů s vězeňskou subkulturou. Při 

dlouhodobých trestech (nad 10 let) je pak vlivem totální sociální izolace 

dramatický rozsah prizonizace jistotou. Jen ve výjimečných případech se podaří 

vězni zakonzervovat (hybernovat) svou osobnost a sociální dovednosti po dobu 

VTOS a po propuštění je opět obnovit.
93
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Chudoba vězeňského prostředí, co do míry pozitivních sociálních kontaktů, 

člověka poniţuje, svazuje a připravuje ho o jeho skutečnou vnitřní svobodu a 

právě proto je zmírňující reakce na tento druh chudoby vţdy legitimní. Tuto 

poniţující chudobu, kterou je nutno zmírňovat a odstraňovat, lze také – 

s přihlédnutím ke křesťanskému paradigmatu – označit jako chudobu duše, která 

má pochopitelně holistické dopady i na vězňovu tělesnost
94

. Jednou z reakcí na ní 

je, kromě duchovní péče pastoračních pracovníků ve věznicích a práce 

vězeňského personálu (psycholog, vychovatel), právě dopisování s vězni. 

Kvůli zachování lidské důstojnosti klienta, vězně se tu v symbióze mají setkat 

dvě rozdílné úrovně kvality – duchovní (pastorační) a odborná (sociální 

terapeutická), tak jak ţádá kodex Charity ČR
95

 a to za účelem pomoci a změny. 

Dopisování můţe vhodně podporovat obě tyto kvality a dále motivovat a 

uschopňovat vězně k tomu, aby se o tyto aktivity, pokud jsou dostupné, dále 

zajímal a ucházel. 

3.3 Spravedlnost a zplnomocňování klientů 

Podobné dilema, jako v případě odstraňování poniţující chudoby lze vystopovat 

v mnohých dalších oblastech týkajících se uvězněných, na které kodex sám jiţ 

nabízí zřetelné odpovědi. Zajímavý je zejména netradiční náhled na spravedlnost
96

 

a její korelaci se zplnomocňováním:  

Poţadavek na striktní uţitečnost uvězněných, který na ně klade výkonově 

orientovaný duch společnosti, je třeba z pozice pomáhajícího zmírnit či úplně 

odstranit. Je nutné tento poţadavek uvést do dosaţitelného horizontu, aby byl pro 

vězně motivujícím, nikoli paralyzujícím faktorem.  

Ve svých sděleních můţe dopisovatel vězně motivovat k pracovnímu 

zapojení, k aktivní účasti na řešení problémů (sanace rodiny, oddluţení) a dodávat 

mu sebevědomí, ţe na řešení těchto problémů má kapacitu. Právě takovou 
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schopnost cílené participace klienta na řešení svých problémů, označuje kodex za 

naplnění spravedlnosti na subjektivní úrovni vůle klienta.  

3.4 Dopisování s vězni s vyhlídkou být pastorací 

Kodex Charity ČR je velmi nakloněn pomáhajícím aktivitám určeným vězňům, 

které jsou v souladu s posláním charity. Poskytuje pro tyto aktivity moudré 

podněty. Dopisování s vězni můţe smysluplně zapadnout do kontextu 

pomáhajících aktivit charity určených vězňům a fungovat jako jejich podpora. 

Neobejde se při tom, stejně jako všechny ostatní systematické pomáhající aktivity, 

bez dobrého vedení, přiměřených poţadavků na dopisovatele a jasných pravidel. 

Jestliţe lze tedy dopisování s vězni chápat nejen jako holou aktivitu 

podporující důstojnost člověka, ale rovněţ plnící z této zakázky plynoucí 

komplexnější cíle charity, tak existuje velká pravděpodobnost, ţe bude moţné tuto 

aktivitu pojmout jako činnost pastorační: 

"Pastorační charisma je charakterizováno dvěma skutečnostmi: zakořeněním a 

účastí na ţivotním pocitu dané doby a zároveň kritickým odstupem od pocitu této 

doby, způsobeným vztahem k velikonočnímu tajemství Krista. Mezi těmito 

dvěma hranicemi se odehrává setkání se svobodně jednajícím člověkem."
97

 

Pastorace, na rozdíl od sociální práce, ještě daleko více odhlíţí od 

pragmatických kritérií zejména v oblasti objektivně nezměřitelné spirituální 

pohody. Poţadavky na výkon a efektivitu konkrétní pomoci si dovoluje posunovat 

aţ na „druhý břeh“, ačkoli její pozitivní, osvobozující dopady lze vysledovat jiţ 

nyní. Vyţaduje, aby ji realizoval člověk věřící, stojící pevně na zemi a zároveň se 

„vztahem k velikonočnímu tajemství Krista“, a na druhé straně stál alespoň 

minimálně otevřený klient. 

S pastoračními přesahy a duchovní kvalitou dopisování to ale není tak 

jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Proto se nyní, ještě neţ 

vstoupím do praktické části, vrátím k této, jiţ dříve zmiňované, pastorační 

moţnosti dopisování s vězni a blíţe ji prozkoumám. 
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4. Pastorační přesahy dopisování s vězni 

„Pastorace je zakotvena v důvěře v zachraňující Boţí moc v jednotlivém člověku i 

ve společnosti. Pastorace není zaloţena na zásluze (či zásluhách), ale na moţnosti 

účastnit se Boţího ţivota.“
98

  

Křesťansko-etické pojetí člověka, které vychází z obrazu Boţího, 

konkretizovaného v osobě a učení Jeţíše Krista, je určující nejen pro charitní 

práci, ale také pro křesťanskou pastorační práci. Pastorace má za cíl umoţnit ţít 

člověku – bez ohledu na jeho konfesi – ţivot v plnosti, tj. v biologické, 

psychologické, sociální a zvláště pak spirituální pohodě. Pro postavení dopisování 

s vězni do kontextu s pastorací je nejprve nutné představit aktuální interpretaci 

termínu „pastorace“, která vzešla z II. vatikánského koncilu. 

Nacházím se nyní jiţ explicitně na křesťanské, katolické půdě, která ale 

zůstává otevřená jiným konfesím i „nevěřícím“, jak se ihned ukáţe v ustanoveních 

konstituce Gaudium et spes. 

4.1 Definice pastorace po II. vatikánském koncilu 

„Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří 

nějak trpí, je i radostí a nadějí, smutkem a úzkostí Kristových učedníků, a není nic 

opravdu lidského, co by nenašlo v jejich srdci odezvu. Jejich společenství se totiţ 

skládá z lidí, kteří jsou sjednoceni v Kristu, při svém putování do otcova 

království jsou vedeni Duchem svatým a přijali zvěst o spáse, kterou mají 

předloţit všem. Proto také toto společenství cítí, ţe je opravdu těsně spjato s 

lidstvem a jeho dějinami.“
99

 

II. vatikánský koncil můţeme v duchu hesla „aggiornamento“
100

  „po výtce 

nazvat koncilem pastoračním.“
101

 Z koncilu vzešlá pastorální
102

 konstituce o 

                                                 
98

 AMBROS, 2002, 116 
99

 GS. Čl. 1, Těsné spojení církve s celou rodinou národů 
100

 „Koncilní heslo „aggiornamento“ vyjádřilo poţadavek překládání Boţího slova do termínů 
srozumitelných v naší době. To se ostatně dělo uţ od začátku – rodící se teologie neváhala uţívat 

instrumentaria antických filosofů. Ale kdyţ to někteří přeháněli aţ k deformaci Zjevení, museli 
odejít do své sektářské svobody.“ (MÁDR, 1) 

101
 AMBROS, 2003, 5 

102
 „pastorální“ je od 70. let v římskokatolické terminologii nahrazováno termínem „praktická“ 



 53 

církvi v dnešním světě – Gaudium et spes (dále jen GS), je toho pak 

přesvědčivým důkazem. Rozsáhlý dokument vyjadřuje, do té doby nejvyššími 

orgány Katolické církve jasně nespecifikované, zlomové stanovisko sounáleţitosti 

církve s trpícím i radujícím se světem a jeho praktické dopady. 

Potřeba adekvátního otevírání světu je stále aktuální, a to nejen pro katolickou 

církev, jak vyjadřuje zástupce hlavní kaplanky-koordinátor VDS VS ČR Bohdan 

Pivoňka z Českobratrské církve evangelické: „Asi se do dneška nehodíme se svou 

historickou uzavřeností do sebe, s pohledem upřeným na své sbory a farnosti a 

mikrokosmické problémy v nich. Při vlakových neštěstích se záchranáři neshánějí 

po kazatelích a farářích, ale psycholozích v intervenčních týmech. Trochu jsme si 

to zavinili, trochu tak běţí dějiny. Moţná právě ve vězeních – a jedním dechem 

dodávám: i v armádě a v nemocnicích, otevíráme dveře do našeho společného 

prostoru, kde máme co nabídnout.“
103

 

GS se pokouší do jisté míry nově, avšak v souladu s tradicí (coţ proklamují 

ostatně všechny dokumenty II. vatikánského koncilu), nasměrovat a reflektovat 

velmi širokou oblast „pastorální činnosti církve“, tedy veškeré praktické činnosti 

církve. Jedna z těchto pastorálních činností je právě pastorace, jejíţ přesnou 

definici v dokumentu nenalezneme. Stručné vymezení pastorace lze odvodit z 

obsahu konstituce, začít lze hned u její předmluvy, kde se nalézá vysvětlení, proč 

se konstituce vlastně nazývá pastorální: „Konstituce se nazývá „pastorální“, 

protoţe opřena o naukové zásady chce vyjádřit poměr církve k dnešnímu světu a 

člověku.“  

Poměr Katolické církve ke světu a člověku stojícímu mimo církev byl 

v minulosti pojímán nešťastně, konstituce se na tomto místě pokouší o 

produktivní korekci. O potenciálně konfliktní výlučnosti křesťanů a jejich spásy 

se tedy dokument zmiňuje diplomaticky a s velkým citem, takovým způsobem, 

aby bylo jeho poselství maximálně přístupné celému světu. Aby nevyznívalo ani 

exkluzivisticky ani inkluzivisticky ale vyjadřovalo otevřenou, trvalou a 

nepodmíněnou nabídku křesťanů světu. Nabídku, vycházející z pojetí křesťanské 

identity, která v sobě má mít integrálně zastoupeny mediační a mírotvorné aspekty 

prospěšné celému lidstvu. Která souzní s přáním Jeţíše Krista: „Aby všichni byli 
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jedno,“ a apoštola Pavla: „milujte se a snášejte se navzájem“. Praktická činnost 

církve se tak otevírá a v pastoraci zaměřuje nejen na věřící ale na všechny lidi 

světa, ateisty nevyjímaje.
104

 

Pro papeţe Pavla VI., který II. vatikánský koncil uzavíral, představovalo 

slovo „pastorální“ vědomí, obnovu a dialog. Pastorální teologii vnímal i jako 

podstatnou část dogmatiky, čímţ se pravděpodobně pokoušel iniciovat uvádění 

bohatství dogmat zpět do ţivé praxe. Církev totiţ nemá uchovávat poklad víry 

jako muzejní exponát, ale jako pravdu, která doprovází ţivot.
105

 

Tuto bezpodmínečnou pastorační nabídku pokladu křesťanů světu, která je 

praktickou realizací církve a její identity v lásce, rozpracovává GS do 

jednotlivých oblastí lidské činnosti a selhávání. Na tomto poli se nelze vyhnout 

nabízení „křesťanských“ řešení problémů světa a postulováním všeobecných 

návodů v rámci střídmého naukového záměru konstituce. Toto křesťanské know-

how, vyzývající všechny lidi k participaci na společenství rozvoje v lásce, 

předkládá dokument v řeči srozumitelné světu, uţívá k tomu lidsko-právních 

termínů jako je lidská důstojnost.
106

 

V závěru volá dokument k zodpovědnosti všechny lidi světa: „To, co tento 

posvátný sněm uvádí z pokladu církevní nauky, má pomoci všem lidem naší doby, 

ať v Boha věří, nebo ho výslovně neuznávají, aby si jasně uvědomili své povolání 

v celé jeho plnosti a dokonaleji přizpůsobili svět vynikající důstojnosti člověka, 

směřovali k všelidskému a na hlubším základě postavenému bratrství a vedeni 

láskou dávali velkoryse a společně odpověď na naléhavé poţadavky našeho 

věku.“
107

 

Pastorace chápaná v duchu konstituce GS je tedy vyústěním povolání 

k praktickému uplatňování aktivního, pozitivního postoje církve i jednotlivého 

křesťana ke světu a člověku. Konkrétně pak představuje praktickou činnost církve 

i jednotlivých věřících zaměřenou na rozvoj lidské důstojnosti, lásky a jednoty. 

Projevovat se má nejen v krizových situacích ale v lidské kaţdodennosti: 

"Pastorace se zabývá kaţdodenním ţivotem."
108
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4.2 Úzké a širší pojetí pastorace 

Na praxi orientovanou, v současnosti v ČR nejfrekventovaněji uţívanou definici 

pastorace v širším slova smyslu, která se opírá o GS, nabízí Aleš Opatrný: 

„Pastorace znamená zabývání se lidmi v konkrétních ţivotních podmínkách, tedy 

v určité zemi, v určité dějinné situaci, v určitém historickém a kulturním kontextu. 

Jejím posláním je řešit konkrétní problémy konkrétních lidí ve světle a síle 

evangelia.“
109

  

Širokou definici pastorace je nutno ještě doplnit slovy Pavla Ambrose: 

„(…)pastorace se nevyčerpává tím, co vykonávají pastýři (tzv. „péče o duše“: 

povinnost hlásat víru, spravovat a rozdílet svátosti, vzdělávat), nýbrţ je spojena s 

posláním celého společenství církve.“
110

 S těmito fakty na vědomí se tedy nabízí 

postulovat závěr, ţe pastoraci mohou beze všeho vykonávat i laici, „obyčejní“ 

věřící. Taková zjednodušující teze by ale byla riskantní. 

Laici totiţ mohou, bez adekvátních vědomostí, napáchat v bezmezné důvěře 

ve své obdarování Duchem svatým, mnohdy více škody neţ uţitku. Nelze proto 

ignorovat impulzy, které přináší uţší, tradiční vymezení pastorace, jako pojetí 

práce kompetentních kněţí nebo jáhnů: „Pastorace jako umění je moţná pouze 

tehdy, jestliţe pastýř je k pastoraci kompetentní. Kompetence se skládá ze tří 

hlavních prvků: Zvládnutí metod, které jsou potřebné k výkonu povolání. Osobní 

způsobilost a splnění předpokladů (kvalifikace). Správné smýšlení, tzn. etika 

pastoračního působení.“
111

 Tyto poţadavky je tedy nutné, chceme-li dosáhnout 

opravdu pastoračních výsledků, vztáhnout alespoň v minimální míře i na 

pastorace chtivé laiky. 

Se vzdělanými, kompetentními a hlavně – coţ můţe být v naší společnosti 

největší problémem – věřícími laiky (křesťany) na straně dopisovatelů, 

připravených spolupracovat s primárním pastoračním pracovníkem ve věznici, 

tedy s kaplanem, se tak můţe po výtce otevřít moţnost vzniku nového typu 

pastorace – dopisní pastorace vězňů. Tento typ by se dozajista nevyhnul 

nejasnostem, které pastorací, především díky silným vlivům psychologizace, 
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vládnou: „Zcela zásadní je příklon k pastorační péči pochopené jako duchovní či 

duševní pomoc. Můţeme tento trend pojmenovat jako pastorálně-psychologické 

pochopení pastorační péče.“
112

 Naráţíme pak na nevyjasněnosti mezi 

psychologicky, klinicky a tradičně zaměřenou pastorací a pastorační péčí 

církevního společenství, farností a místní církve.
113

  

Otázkou je, jaké vzdělaní a osobnostní předpoklady (kromě křesťanské víry, 

kterou nelze automaticky u dopisovatele předpokládat) by takto pastoračně činní 

dopisovatelé měli mít. Pokud by se dopisování s vězni navíc neslo v duchu 

pastorálně-psychologického pochopení pastorace a plnilo funkci elementární 

duchovní nebo duševní pomoci vězňům, tak by dopisovatele kromě pastoračního 

minima navíc museli získat i psychologické minimum vědomostí. Byli by tyto 

poţadavky dopisovatelé, kteří dopisní aktivitu vyvíjejí ve svém volném čase 

schopni splnit? 

Tuto výtku ovšem předbíhá minimálně jeden kritický faktor, totiţ samotné 

moţnosti korespondence – je vůbec moţné aby médium dopisu slouţilo natolik 

komplexnímu procesu, jakým pastorace v mnoha ohledech můţe být?  Proto jsem 

se, před učiněním konkrétních závěrů nakolik a za jakých okolností je moţné 

pojmout dopisování s vězni jako pastoraci, obrátil na zkušené vězeňské pastorační 

pracovníky. 

4.3 Dopisování s vězni jako pastorace. Názory pastoračních 

pracovníků. 

Pastorace je natolik spojena s praxí, ţe shledávám názory duchovních a laiků 

slouţících ve věznicích, v této problematice za velmi relevantní. S otázkou 

„Myslíte si, ţe je moţné dopisování povaţovat za pastoraci a proč?“ jsem se na ně 

proto obrátil. Odpovědi, které přinášejí zajímavé podněty, jsou uvedeny jako 

příloha mé práce.
114

 

Všichni dotazovaní se shodují, ţe dopisování s vězni lze povaţovat také za 

pastoraci v širším slova smyslu, zahrnující evangelizaci, a to při splnění určitých 

podmínek: Nutným předpokladem pro vedení pastorace dopisní formou je 
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kompetentní dopisovatel. Vnitřní nastavení vězně pastorační otázce, tedy míru 

jeho přístupnosti a otevřenosti přesahu obsaţenému v pastoraci, samozřejmě nelze 

ignorovat. Vězeň většinou nebude explicitně věřící a toto musí dopisovatel 

respektovat, jeho přístup k němu nesmí být primárně misijní, ale daleko spíše 

bazálně pomáhající, zacházející s otázkami víry (jestli vůbec) citlivě a opatrně. 

Kaplan Oto Broch navíc podotýká, ţe cílená, „ryzí“ pastorace by neměla být 

prioritou korespondence, ale jen případným doplňkem. Podobný názor, ţe 

dopisování samo o sobě nemůţe plnit funkci systematické pastorace, sídlí také 

koordinátorka dopisování v Maltézské pomoci, o. s. Petra Vašíčková. 

Naráţím tu tak na příliš velký a nejasný záběr širší definice pastorace, ve 

které chybí poţadavky na kompetentnost, které jsou na druhé straně v uţším 

smyslu pastorace příliš přísné – počítající s tradičním pastoračním pracovníkem, 

tedy knězem nebo jáhnem, farářem.  

Systematická pastorace pak bezpochyby vyţaduje intenzivnější frekvenci, 

odehrávání se v reálném čase a přímé interakce mezi vězněm a subjektem 

realizujícím pastoraci. Takovou systematickou intenzitu ve smyslu pravidelného 

osobního kontaktu a bezprostředního duchovního doprovázení dopisování nemůţe 

nabídnout – bylo by to asi stejně pošetilé jako tvrdit, ţe dopisováním můţeme 

docílit komplexní psychoterapie. 

Dopisování, jako sluţbu lásky, tedy sice lze chápat také jako pastoraci, 

nicméně nemůţe to být jeho primární a jediný úkol. Při „dopisní pastoraci“ je tak 

vţdy nutná spolupráce s vězeňským kaplanem, který dokáţe vězni nabídnout 

intenzivnější péči. Teprve za takových okolností se dopisování můţe stát součástí 

systematičtější pastorace. 

Dopisování s vězni splňuje mou, do něj vkládanou ambici být pastorací navíc 

jen v momentě, kdy je realizováno kompetentním dopisovatelem a je zapojeno do 

kontextu existujících duchovních sluţeb ve věznici. Kdyţ z tohoto kontextu není 

vytrţeno ať uţ vězněm, který na tyto sluţby rezignoval, nebo dopisovatelem, 

který je zaslepený vlastními schopnostmi.  

Dopisování bezpochyby můţe, v případě zájmu vězně, slouţit jako prvotní 

vodítko k vyuţití sofistikovanějších kaplanských sluţeb vězněm. Posléze můţe 

nadále fungovat jako doplňující, paralelně běţící proces pastorace spolu se 

systematickou kaplanskou pastorací. Kaplan můţe rovněţ v rámci své práce vězně 



 58 

odkazovat na moţnosti dopisování a tím mu zajistit větší pestrost pastoračních 

témat a podnětů. 

Spolupráci mezi kaplanem a dopisovatelem v závěru své práce ještě dále 

prakticky rozvinu, zatím nám k tomuto účelu chybí praktické poznatky o 

konkrétní realizaci dopisování. Nyní proto konečně v praktickém oddíle ozřejmím 

samotný proces dopisování, seznámím čtenáře s okolnostmi a podmínkami, za 

jakých je dopisování s vězni v ČR realizováno. Neopomenu při tom objasnit 

poţadavek na kompetentnost dopisovatelů a poukázat na problémové situace, 

které při dopisování mohou vznikat, a jeţ je třeba dodrţováním pravidel 

předcházet. 
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5. Prakticky o dopisování nejen v Arcidiecézní 

charitě Praha 

Poté, co jsem v předchozích kapitolách dospěl postupně k závěrům, ţe je 

dopisování s vězni, při splnění určitých podmínek, aktivitou podporující lidskou 

důstojnost, nacházející své místo ve spektru charitních sluţeb a vlastnící 

pastorační přesahy, bych se nyní rád věnoval problematice plnění těchto 

podmínek na příkladu konkrétního projektu dopisování s vězni. 

Tento projekt nese název „Pomoc vězňům“ a je realizovaný Centrem 

vězeňství Arcidiecézní charity Praha – výše rozebíraný Kodex Charity ČR je tedy 

pro něj eticky směrodatný. Do konce roku 2009 bylo dopisování projektu Pomoc 

vězňům realizováno v úzké vazbě na dominantní a velmi ambiciózní projekt 

Centra vězeňství – Pevný bod (dále zkráceně PB), se kterým splýval. Ostatně to 

byla právě „Pomoc vězňům“, která stála u zrodu projektu Pevný bod, kdyţ v roce 

2008 vedla tehdejšího vedoucího „Pomoci“ Jana Franka k promýšlení moţností 

komplexnější pomoci vězňům. 

Klíčovou aktivitou Pevného bodu bylo poskytování právního a sociálního 

poradenství vězňům a poskytování sociální sluţby sociální rehabilitace pro 

propuštěné vězně – tedy naplnění deficitu, který vězně často stíhal a dopisování 

ho nikdy nemohlo dostatečně profesionálně naplnit. 

Činnost Pevného bodu byla realizována v prostorách Azylového domu sv. 

Terezie v Praze 8, tedy s přímou vazbou na ubytovací kapacitu, kterou bylo 

moţno propuštěným vězňům ohroţeným sociálním vyloučením nabídnout. 

Financován byl z dotací Odboru prevence kriminality magistrátu hl. m. Prahy a 

evropských strukturálních fondů. Dobré jméno si udělal jak u vězňů tak u VS ČR, 

která vítala jakékoli akce projektu na půdě věznic, sociální pracovnice VS ČR 

nebo kaplani vězně o moţnostech vyuţití pomoci v projektu sami informovaly. 

Cílem projektu bylo včasné vyčlenění specifické skupiny propuštěných vězňů 

z heterogenní mnoţiny lidí bez přístřeší
115

 a poskytování sluţeb odpovídajících 

jejich situaci. Zabránit jejich sociálnímu propadu a poníţení jejich lidské 

důstojnosti psychosociální podporou, pomocí s nalezením práce, vyřízením 
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právních problémů a nalezením vhodného ubytování. Dopisování s vězni tedy 

mělo díky projektu Pevný bod, jehoţ pracovníci ho řídili, zaručen 

nezprostředkovaný přísun informací a know-how z praxe vězeňství.  

Dopisování je ze strany vězňů i dobrovolných dopisovatelů velmi oblíbené. 

V projektu Pevný bod, a tedy i v dopisní Pomoci vězňům, jsem po mé 

absolventské praxi půl roku působil jako sociální pracovník na zlomek úvazku. 

Věnoval jsem se především přímé práci s klienty, propuštěnými vězni, 

poskytováním osobního poradenství ve věznici nebo formou korespondence. 

Dostal jsem se rovněţ ke koordinaci dopisování vězňů, která se dělila operativně 

mezi další tři zaměstnance projektu. Vazba na Pevný bod umoţňovala, při 

rozpoznání moţného zájmu, nabídnout vězni, který původně psal do projektu 

z jiných důvodů, moţnost dopisování s anonymním dopisovatelem.  

Dopisování jsem zpočátku podceňoval jako neefektivní aktivitu, v průběhu 

času jsem si ale začal všímat jeho opodstatněné důleţitosti, kterou zde, v této své 

práci doposud reflektuji. Rozhodl jsem se proto v průběhu mého působení 

v projektu nespokojit se jen se slepým přeposíláním dopisů ale aktivně přispět na 

poli vzdělávání dopisovatelů a tím tak zlepšit celou sluţbu. 

Činnost projektu Pevný bod byla k 1. 1. 2010 bohuţel pozastavena, a jelikoţ 

v ADCH Praha není moţno, kvůli absenci koordinátora dobrovolníků, na projektu 

participovat dobrovolně, o coţ jsem projevil zájem, zůstává Pevný bod zatím 

mrtvý. Dopisování s vězni při ADCH Praha – Pomoc vězňům, je tak nyní jedinou 

aktivitou Centra vězeňství ADCH Praha. 

5.1 Historie dopisování s vězni v ČR 

Dopisování s vězni v „Pomoci vězňům“, největší svého druhu v ČR, je 

hodnotným dědictvím ADCH Praha. Jeho tradice sahá aţ do roku 1990, kdy byl 

zahájen jeho provoz na ryze laické bázi při Arcibiskupství praţském, kam se 

začalo s ţádostí o pomoc nejen materiálního, ale i duchovního charakteru
116
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obracet velké mnoţství vězňů z celého tehdejšího Československa, kteří byli 

všude odmítáni. Dopisování s vězni tak vzniklo zásluhou paní Heleny 

Brabencové, tehdejší pracovnice sekretariátu Arcibiskupství, která se nebála 

rychle se rozrůstající dopisní agendy ujmout a přizvat si na pomoc další 

dopisovatele, od nichţ jiţ od počátku vyţadovala dodrţování jistých základních 

bezpečnostních opatření – zejména anonymity. 

Roku 1994 se přesunulo dopisování z Arcibiskupství praţského, kde jiţ nešlo 

zvládat objem dopisů, pod hlavičku ADCH Praha. Část jeho agendy pak byla 

v roce 1998 předána Diecézní charitě České Budějovice, kde tím byl iniciován 

vznik samostatného projektu „Vězeňská korespondence“, který v současnosti 

vyvíjí, díky činnému dobrovolnickému centru DCH ČB, obnovenou aktivitu. 

Obdobný projekt s lokální působností, s primární orientací na klienty z věznice 

Plzeň – Bory, byl zaloţen např. i v Městské charitě Plzeň a v mnoţství dalších 

partikulárních charit.  

V současnosti chybí na úrovni Charity ČR centrální koordinace těchto dílčích 

projektů, nebo společná metodika pro dopisování s vězni. Metodika (do velké 

míry nepsaná) i řízení tak zůstává otázkou vnitřního nastavení konkrétních charit, 

obecně se ale drţí základního konceptu anonymity dopisování, poloţeného právě 

JUDr. Brabencovou.  

Z tohoto pojetí vychází i další „necharitní“ menší projekty dopisování s vězni, 

kladoucí lehce odlišné akcenty: „Vězeňská péče“ SOS Centra Diakonie ČCE, 

zaloţená v roce 2004 Emilkou Gärtnerovou, soustředící se na psychologii, nebo 

„Dopisování s vězni“ při Maltézské pomoci, zaloţené v roce 2008 Petrou 

Vašíčkovou. Rozdíl oproti charitním projektům je determinován hlavně věkovou 

strukturou dopisovatelů – v mladších projektech dopisují především studentky 

VŠ, v charitní „Pomoci vězňům“ se za roky její existence konstituoval tým jiţ 

podstatně starších, zkušených dobrovolných dopisovatelů – moţná právě proto 

nebylo volání po vypracování komplexnější metodiky nebo vzdělávacích setkání, 

jak ze strany projektu, tak ze strany dopisovatelů, tak znatelné. 
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5.2 Okolnosti prospěšného dopisování s vězni 

Inspiraci pro správné ukotvení a metodické vedení dopisování s vězni lze načerpat 

opět z názorů zkušených vězeňských pastoračních pracovníků. Zeptal jsem se jich 

na otázku: „Myslíte si, ţe je dopisování s vězni ţádoucí a proč?“
117

 

Všichni respondenti povaţují dopisování za ţádoucí, o tom není sporu. 

Problém vyvstává v oblasti potenciální nebezpečnosti dopisování s vězni, která 

můţe jeho prospěšnost zruinovat: Oto Broch povaţuje za nebezpečnou izolovanou 

a individuální korespondenci. Renata Balcarová jmenuje sérii důvodů svědčících 

pro nutnost zajistit jisté minimální penologické povědomí dopisovatelů. 

Aby se rizikovost dopisování zmírnila, doporučuji tedy, v souladu s názory 

odborníků: 

 Anonymitu dopisování 

 Koordinaci dopisování 

 Nutnost vzdělávání a odborného vedení dopisovatelů i koordinátorů 

K těmto poţadavkům se hlásí, s drobnými odlišnostmi v oblasti metody 

realizace, všechny doposud zmiňované projekty, tedy projekt Diakonie, Maltézské 

pomoci, ADCH Praha a DCH České Budějovice. Na metodické zajištění 

dopisování v projektu Pomoc vězňům se nyní zaměřím. 

5.3 Hlavní aktéři dopisování. Jejich role, výběr a povinnosti. 

Zakázku po větší informovanosti dopisovatelů v Pomoci vězňům jsem se pokusil 

plnit na pravidelném setkání dopisovatelů dne 23. 9. 2009. Metodicky jsem popsal 

problematiku dopisování s vězni, osvětlil očekávání na obou stranách a poskytl 

dopisovatelům impulzy z praxe sociální práce s propuštěnými vězni. Na 

předchozím setkání tohoto typu zazněly rovněţ cenné postřehy ze strany 

vězeňského kaplana Aleše Jalušky. Z těchto inspiračních zdrojů nyní sestavím 

krátké shrnutí, představující proces dopisování: 

Pro zpřehlednění je nutné nejprve specifikovat 3 relevantní subjekty, které 

jsou v procesu dopisování nejsilněji zastoupeny. Je jím vězeň, dopisovatel a 

projekt Pomoc vězňům. Kaţdý z těchto subjektů má svá očekávání a pro 
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bezproblémový průběh procesu dopisování je zapotřebí tato očekávání neustále 

korigovat, zejména pak je nutné soustředit se na očekávání ze strany vězně. „Při 

práci s těmito lidmi musíme mít jistou frustrační kapacitu.“
118

 

5.3.1 Vězeň 

Vězeň ţádá o dopisování jako první, nebo mu bylo nabídnuto pracovníkem. Je 

ochotně informován o pravidlech dopisování a to srozumitelnou formou, můţe se 

rovněţ doptat na nejasnosti. Pokud v následujícím dopise vyjádří explicitně 

souhlas s pravidly, stvrdí ho podpisem a současně kromě toho uvede základní 

informace o sobě (není nikdy dotazován na typ zločinu, přesto ho někteří vězni 

spontánně uvádějí), tak mu koordinátor projektu Pomoc vězňům najde volného 

dopisovatele, který s nabídkou souhlasí a proces dopisování se tak zahájí. 

Nereálná očekávání ze strany vězně má za úkol korigovat jiţ na začátku 

koordinátor dopisování. Dopisování nelze zahájit s klienty (ani dobrovolníky), 

kteří nechtějí akceptovat zásadu anonymity a fakt, ţe dopisovatel vězně 

nenavštěvuje, neposílá pravidelně balíčky. To samozřejmě nevylučuje, ţe si v 

průběhu dopisování vězeň takové věci nevyţádá, pak uţ leţí zvládnutí odmítnutí 

na dopisovatelích, kteří mohou v takových případech poţádat o odbornou radu 

nebo intervenci koordinátora.  

Mezi nejčastější nereálná očekávání, která si chtějí vězni dopisováním splnit 

je naděje na získání materiální pomoci nebo seznámení se s přítelkyní, nevědomě 

pak s náhradní maminkou, tatínkem, babičkou (mnoho klientů má tendenci 

oslovovat dopisovatele „mami, tati, teto“). Tato očekávání se často znovu vracejí 

během dopisování, proto je důleţité naučit dopisovatele vyrovnávacím 

mechanismům, jak udrţet dopisování v produktivní anonymní rovině, kdy se 

vězeň spokojí s prostým lidským sdílením. 

Po důkladné úvaze jsem shledal za nejlepší a nejjednodušší mechanismus, jak 

mají dopisovatelé čelit těmto problémovým očekáváním ze strany vězňů, 

odvolávaní se na pravidla dopisování v projektu Pomoc vězňům – jakékoli jiné 

výmluvy jsou k ničemu, pouze umoţní vězni dopisovatele následně 

zkompromitovat. 
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Doporučil jsem dopisovatelům, aby v problémových situacích stavěli sami 

sebe do role někoho, kdo musí dodrţovat pravidla. Protoţe: „Nechat se zneuţít 

neslouţí ke slávě sluţby, ale k její hanbě.“
119

  

Nutnost dodrţovat pravidla se samozřejmě můţe jevit dopisovatelům i 

vězňům jako příliš přísné opatření, proto zdůrazňuji pozitivní terapeutickou 

stránku dodrţování pravidel – vězeň se tímto přístupem učí respektovat pravidla 

ve vztahu k venkovnímu světu, i kdyţ třeba z donucení, pod pohrůţkou přerušení 

korespondence. „Poslušnost není příjemná kategorie. Má odér pasivity, 

podrobenosti, dětské bezmocnosti. Aby nebyla tak hořká, nestravitelná, má být 

provázena pocitem, ţe dodrţování zákazu je věcí vlastního prospěchu (…)“
120

 

5.3.2 Projekt 

Projekt Pomoc vězňům očekává, z hlediska postpenitenciárních vyhlídek, od 

dopisovatelů doprovázení vězňů procesem výkonu trestu, během kterého neztratí 

– nebo v sobě naleznou – vůli ţít (pokud moţno normální) ţivot po svém 

propuštění. Dopisovatel má vězně motivovat k přípravě na situaci po propuštění z 

věznice, k zabývání se dluhovou, rodinnou a další akutní problematikou jiţ ve 

výkonu trestu, informovat ho o moţnosti vyuţití sluţeb vězeňského kaplana a 

postpenitenciárních sluţeb. 

Koordinátor projektu eviduje přeposílané dopisy, klienty dopisování a 

dopisovatele s krycími jmény a adresami v jednoduché tabulce programu MS 

Excel, která je uloţena pod zaheslovaným a zakódovaným účtem projektového 

PC. Oslovuje, informuje a přiděluje dopisovatelům klienty. Vede pohovory se 

zájemci o dopisování, informuje dopisovatele o setkáních, poskytuje jim i jejich 

klientům poradenství, nejčastěji sociálně-právního charakteru. Řeší případná 

selhání nebo porušení pravidel, napomenutím nebo přerušením spolupráce. Má 

přehled o vnitřních řádech věznic a právních úpravách dotýkajících se dopisování. 

Proto je nejvhodnější, aby byl tímto koordinátorem sociální pracovník. 

Kriticky důleţité pro bezpečnost dobrovolníka je, aby koordinátor dobře 

posoudil jeho kvality jiţ při vstupním pohovoru (a ze ţivotopisu, motivačního 
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dopisu). Proto by měl být koordinátor člověk sběhlý v práci s lidmi. Velmi 

riskantní situace totiţ nastává, pokud je velkým nedopatřením přijat jako 

dopisovatel člověk, který není schopen v komunikaci s vězněm udrţovat hranice, 

sdělí mu svá osobní data a nedodrţí tak pravidla. Není pak jiné moţnosti neţ ho 

z dopisování vyloučit. Vyloučený dopisovatel si ale můţe dál, na vlastní pěst, 

s vězněm naprosto nekrytě dopisovat, coţ můţe v budoucnu vyústit v jeho přímé 

ohroţení. Výběru dobrovolných dopisovatelů by se proto měla věnovat maximální 

pozornost. 

5.3.3 Dopisovatel – dobrovolník 

Dobrovolník, čili dopisovatel se seznamuje s projektem od známých, 

z internetu nebo je osloven koordinátorem. Po dopisovateli je pro zařazení do 

projektu vyţadován čistý výpis z rejstříku trestů, motivační dopis, osobní pohovor 

s koordinátorem a v případě jeho přijetí souhlas a podpis příkazní dobrovolnické 

smlouvy, jejíţ součástí je souhlas s dodrţováním pravidel, tedy zejména 

s dodrţováním anonymity. Dobrovolník došlou korespondenci od vězně zpravidla 

půl roku archivuje a v případě vyţádání je povinen ji koordinátorovi předloţit. 

V projektech bývá dále zaváděn ještě poţadavek na dosaţený minimální věk 

dobrovolníka (v DCH České Budějovice 26 let, v ADCH Praha 21 let), 

předpokládá se tak názorově vyspělejší, výdělečně činný dobrovolník, který je 

schopný náklady dopisování (poštovní známky) hradit. V Pomoci vězňům ADCH 

Praha jsou dobrovolníkům, kteří jsou v důchodu, zasílány poštovní známky. 

Rozhodnutí dobrovolníka pomáhat v oblasti, kde pragmatická paradigmata 

ţádný smysl nevidí, obnáší mnohá dilemata, která nelze uspokojivě vyřešit, 

čerpáme-li pouze ze sekulárních zdrojů. Denně se setkáváme s problémovými 

okruhy, které mohou narušit naší schopnost kongruentního výkonu profese. 

Předně jde o pochybnosti ohledně výsledného pozitivního dopadu naší práce, o 

otázku efektivnosti poskytování konkrétní – zdánlivě nadstandardní – pomoci 

lidem ve vězení, zvláště kdyţ „v public relations vězeňství převaţuje 

marginalizace nebo postupy poklonkující represivnímu naladění společnosti.“
121
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Rozhodnutí dopisovatelů psát si s vězni, pokud nepodléhá postranní nezralé 

motivaci, je tedy nutné povaţovat za úctyhodné. 

Motivaci dopisovatelům můţe dodávat křesťanská víra, která vede lidi k 

podřízení svých osobních cílů zájmům skupiny, společnosti nebo potřebám 

druhého. „Je proto moţné očekávat, ţe mezi křesťany nalezneme lidi, kteří budou 

schopni zapojit se s nadprůměrným nasazením do péče o odsouzené.“
122

  

Očekávání ze strany dopisovatele, který nemusí být v ţádném případě 

křesťan, jiţ částečně zazněla v odpovědi Veroniky
123

. Jedná se o potřebu uplatnit 

v dopisování s vězni vlastní altruismus, mít dobrý pocit z vykonávání prospěšné a 

smysluplné práce, pomáhat potřebným takovým způsobem, který si mohou 

dopisovatelé, obtěţkání všednodenními starostmi, dovolit. 

Za nepřiměřená a nereálná očekávání pak lze označit přehnanou zvědavost, 

touhu odvrátit výhradně pomocí svých dopisů vězně od budoucí kriminální 

činnosti, změnit ho k obrazu svému a všeobecně příliš ambiciózní, spasitelské 

cíle. Takovéto touhy by dopisovatele přivedly dříve nebo později do problémů a 

vězni mohly ublíţit, proto nejsou dobrovolníci, u nichţ jsou tyto neduhy během 

pohovoru odhaleny přijímáni, navíc je to i v rozporu se smlouvou, kterou 

podepisují. Těmto dopisovatelům je slušně sdělen důvod a nabídnuta moţnost 

přijít zkusit se ucházet o dopisování příště, všichni totiţ osobnostně i motivačně 

zrajeme. 

Nereflektované, přesto do jisté míry přítomné, bývají u dopisovatelů tradiční 

neduhy pomáhajících profesí. Můţe to být touha po moci a bezpečí, nebo touha 

činit na sobě druhé závislými, zvedat tak své sebevědomí. Anonymní dopisování 

s vězněm je totiţ prostor do značné míry nerovnocenný, vězeň je vţdy ten 

závislejší (pokud důkladně nezmanipuluje dopisovatele a neučiní jeho samého 

závislým), ten který vyţaduje rychlé odpovídání na dopisy. I s touhou získat 

prostřednictvím dopisování partnera nebo partnerku se můţeme setkat na straně 

dopisovatele, tedy nejen u vězně. 

Nad svými nereflektovanými očekáváními a touhami by se měl dopisovatel 

během dopisování opakovaně zamýšlet, bude mít pak větší šanci u sebe 

identifikovat slabá místa a předcházet jejich zneuţití. O strategiích zvládání 
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problematické komunikace s vězněm, které nedokáţe odolat, se pak můţe poradit 

s koordinátorem nebo během setkání s přizvanými odborníky, většinou 

vězeňskými kaplany. 

„(…)většina naší vězeňské populace smýšlí tak, ţe občas není jasné, kdo kým 

manipuluje, kdo je ve výkonu trestu a kdo má rozhodovací pravomoc. Klienti 

nárokují své poţadavky důrazně, chybí jim jakákoliv pokora a vědomí, ţe se do 

krimu nedostali za to, ţe přišli pozdě do školy. Vědí, ţe na jejich práva jsou citlivé 

všelijaké nestátní a nadnárodní organizace, které sledují dodrţování práv.“
124

  

Podobně jako vězeňský personál by tedy i dopisovatele měli být lidé, v jejichţ 

motivaci by neměla převládat potřeba moci, nadřazenosti, ale ani přehnané 

potřeby pomáhat druhým. Měli by mít smysl pro realitu a neměli by se nechat 

snadno zmanipulovat.
125

 

Proto jsou důleţitá pravidelná, profesionálně vedená setkávání a formace 

dopisovatelů (v některých organizacích zvaná supervize, ačkoli někteří odborníci 

podotýkají, ţe se o pravou supervizi nejedná)
126

 a vědomí dopisovatele, ţe se 

můţe pro konzultaci vţdy obrátit na koordinátora, coţ se děje zejména v oblasti 

sociálně-právního poradenství, nicméně by tomu tak mělo být včas i v momentě 

vzniku problému jakéhokoli typu či bezradnosti. 

Přátelská setkávání s dopisovateli se konají v Pomoci vězňům bohuţel jen 

dvakrát ročně – více jak polovina dopisovatelů jsou starší (tedy do jisté míry i 

zkušenější) lidé z různých koutů republiky, pro které je obtíţné dostavovat se na 

setkání častěji. Vzornějším příkladem frekventovaných setkávání dopisovatelů 

jsou tzv. supervize konané 1x měsíčně v dopisování s vězni SOS Centra Diakonie 

v Praze nebo podobná setkání dopisovatelů v Maltézské pomoci, kde jsou 

kombinovaná s přednáškami ve věznicích. 

5.4 Pravidlo anonymity 

Základním principem dopisování je výše jiţ několikrát zmiňovaná anonymita. 

Nezbytnost uchování totoţnosti dopisovatele z bezpečnostních důvodů 
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v anonymitě potvrzuje vedoucí VDP Renata Balcarová. Anonymita dopisovatele 

je v projektu Pomoc vězňům zajištěna jednoduchým mechanismem: Vězeň, klient 

dopisování, posílá svůj dopis vţdy na adresu projektu, dopis označí unikátním 

„krycím jménem“ dopisovatele, kterému je určen. Koordinátor projektu dopis od 

vězně neotevírá, pouze ho zaeviduje a přeposílá na adresu dopisovatele. 

Dopisovatel odesílá svůj dopis přímo vězni, jehoţ totoţnost a adresu zná.  

Stejný model pouţívá také dobrovolnický program Maltézské pomoci, a 

dobrovolnické dopisování s vězni Diecézní charity České Budějovice. Vězni tedy 

zůstává totoţnost dopisovatele, pokud ten ji sám neodhalí a neporuší tak hrubě 

pravidla, utajena. Totoţnost vězně je dopisovateli sdělena jednak z důvodů úspory 

přeposílací agendy a především proto, ţe by utajení adresy vězně, tedy 

oboustranně anonymní, ještě bezpečnější model, kladl na vězně obtíţně splnitelné 

nároky. Vězeň totiţ většinou očekává od dopisovatele alespoň minimum 

materiální pomoci, svou totoţnost mu tedy automaticky a ochotně sděluje. Hlídat 

sdělování totoţnosti ze strany vězně by se podobalo cenzuře, kladlo by na vězně 

neúměrné poţadavky. 

V případě odůvodněných podezření na problematickou korespondenci 

(impulz od kaplana, pracovníků VS ČR, bezradnost dopisovatele) můţe pracovník 

projektu dopis od vězně otevřít a pokusit se vzniklý problém korigovat, 

napomenout vězně nebo dopisovatele, poradit mu jak má dále postupovat. 

Spolupráci s dopisovatelem, který poruší pravidlo anonymity nebo s vězněm, 

který se systematicky pokouší pravidla porušovat a způsobuje tak dopisovateli 

neřešitelné situace, přeruší. Vůči vězni je pracovník benevolentnější, tíha zvládat 

dílčí porušování pravidel z jeho strany leţí na dopisovateli. 

Podobný, avšak přísnější anonymní model, který šetří náklady za přeposílání 

dopisů a zaručuje velkou míru kontroly nad psaným obsahem, realizují s 

akcentem na psychologii v projektu SOS Centra Diakonie v Praze. Dobrovolníci 

zde píšou dopis vězni přímo v kanceláři SOS Centra, kam se dopisovatel musí 

minimálně dvakrát za měsíc dostavit, dopis je posléze zkontrolován 

koordinátorkou a zaslán vězni.  

Tento model má výhodu díky velké míře kontroly psaného obsahu dopisu – 

můţe tak lépe předcházet problémům a poskytovat více profesionálních informací 

o postupu, který má dopisovatel volit. Na druhé straně se ale touto kontrolou a 
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faktem, ţe se dopis sepisuje nikoli doma, ale v kanceláři, toto dopisování ještě 

více vzdaluje spontaneitě obsaţené v nekontrolované, anonymní korespondenci. 

Zahraniční průkopník na poli dopisování s vězni – německá obecně prospěšná 

organizace Nothilfe Birgitta Wolf zaloţená roku 1969 charakterizuje dopisování 

s vězni stručně jako „Okno ven“ (Ein Fenster nach draußen)
127

 Zajímavým faktem 

je, ţe dopisování s vězni, lidmi v psychiatrických léčebnách a s rodinami 

uvězněných poskytované touto organizací není anonymní. Organizace jednoduše 

předává kontakty na vězně dopisovatelům, kteří si pak dopisují s vězni sami. Od 

vězně i dopisovatele vyţaduje zaslání základních informací, neptá se na spáchaný 

trestný čin, upozorňuje, ţe se nejedná o seznamku.  

Pro ochranu dopisovatele existuje jen z hlediska bezpečnosti slabé 

doporučení, nechat si dopisy posílat na adresu pošty a ne přímo domů. Organizace 

uvádí, ţe doposud nebyla uskutečněna ţádná špatná zkušenost s tímto systémem – 

otázkou je, zdali je moţné takovéto negativní zkušenosti při dalším 

nekontrolování průběhu korespondence zachytit. Za posledních 10 let 

distribuovala kontakty na přibliţně 3600 vězňů 2500 dopisovatelům. 

Tento model dopisování, kdy organizace pouze zprostředkuje kontakty a dál 

se jiţ o průběh korespondence nestará, ovšem v českých podmínkách 

nedoporučuji. I kdyby existoval velmi důmyslný mechanismus výběru kandidátů 

na dopisování z řad vězňů a dobrovolníků, nikdy nelze vyloučit moţnost vzniků 

problémů typu „návštěva u vás doma po mém propuštění“, a vzhledem k situaci 

vězně po něm takovouto disciplinovanost ani nelze vyţadovat. 

5.4.1 Anonymní kontakty s rodinou vězně 

Anonymní model podle pravidel v projektu Pomoc vězňům nevylučuje 

moţnost dopisovatele anonymně kontaktovat, přes zpáteční adresu projektu, 

rodinu vězně nebo osoby vězni blízké. V praxi se tak dělo pouze výjimečně 

v prvních letech realizace projektu, a to jen po konzultaci s koordinátorem. Tyto 

kontakty s třetími osobami představují bezpečnostní riziko, kdy hrozí 

zmanipulování dobrovolníka nejen vězněm ale i jeho rodinou, plnění 
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neobjektivních poţadavků vězně dobrovolníkem nasměrovaných třeba jako citové 

vydíraní svých blízkých a podobně. Kaplani proto doporučují tuto moţnost 

zakázat a já s nimi souhlasím.
128

 

Práce s rodinou odsouzených by měla být nedílnou součástí práce vězeňského 

kaplana, zde není příliš prostoru pro laické dopisovatele, ti mohou vězně na tomto 

poli pouze motivovat, aby sluţby kaplana vyuţil, nebo aby se svou rodinou 

zůstával v kontaktu. Dobrou praxi v tomto oboru u nás reprezentuje vězeňský 

kaplan Československé církve husitské Aleš Jaluška, který provozuje pro účely 

pastorační práce s rodinou odsouzených poradnu při HTF UK. 

Rozsáhlejší německá zkušenost ukazuje, jak potřebná a prospěšná práce 

s rodinami odsouzených je. Při Evangelické konferenci pro duchovní péči ve 

vězení v Německu (Evangelische Konferenz für Gefängnisseelsorge in 

Deutschland) působí dlouhodobě pracovní skupina pro práci s rodinami 

uvězněných (Arbeitsgemeinschaft Angehörigenarbeit)
129

 Skupina má za cíl 

předcházet sociální izolaci rodiny (nebo rodičů či pěstounů) i pachatele a 

oboustranné stigmatizaci z uvěznění. Realizuje pohovory s jednotlivci, páry a 

rodinami, semináře, svépomocné skupiny a víkendové akce. 

V ČR je na poli ochrany práv dítěte uvězněného rodiče (především práva 

dítěte navštěvovat rodiče a z toho plynoucí nutnosti umístit uvězněného rodiče do 

věznice blízké bydlišti jeho dítěte) činný Český helsinský výbor.
130

 Na projekt 

ČHV byli vězni, řešící problémy s vídáním svých dětí, dopisovateli odkazováni. 

5.4.2 Anonymní návštěvy věznic dopisovateli 

Velmi riskantní je také navštěvování vězňů ve věznicích, kdy dopisovatel 

s vězněm osobně mluví pod krycím jménem. Toto můţe vězně velmi provokovat 

a dává mu širší prostor k manipulaci. V Pomoci vězňům jsou návštěvy vězňů 

zakázány, realizují je na vlastní riziko pouze starší dopisovatelé, kteří stáli u zrodu 

projektu, kdy ještě tato pravidla nebyla stanovena. Těmto dopisovatelům, aby 
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nemuseli být z projektu vyloučeni, byla udělena výjimka, noví dopisovatelé ale 

toto dělat nesmí. Jedna dopisovatelka s letitou zkušeností např. navštěvuje pod 

svým krycím jménem spolu s kaplanem VS ČR věznici, kde se svými klienty 

dopisování vede osobní rozhovory. Přítomnost kaplana jistě zvyšuje bezpečnost 

těchto riskantních aktů, které ale nelze dopisovatelům plošně doporučovat. 

5.4.3 Anonymita versus vztah 

Můţe se jevit, ţe anonymita dopisování slouţí spolu s dalšími pravidly nejen pro 

bezpečnost, ale ţe je mimoděk namířena také proti moţnosti vypěstovat nějaký 

elementární pomáhající vztah mezi dopisovatelem a vězněm, který byl mnou 

doposud z preventivních důvodů popisován bohuţel výhradně jen jako zaručený 

manipulátor, čemuţ tak být nemusí. Kaplan Oto Broch, který je aktivně přítomný 

na supervizích projektu Maltézské pomoci, nicméně tento varovný popis 

doporučuje  

Znalost totoţnosti dopisovatele nemusí být pro důvěryhodný vztah kritickou 

informací, zejména pokud se podaří dopisovateli vztah naplnit důvěrou ze svých 

osobnostních a znalostních zdrojů. Pokud bude dopisovatel důvěryhodně 

vystupovat jako skutečný člověk, který nějakou, byť skrytou totoţnost má.  

Problém nastává v momentě, kdy dopisovatel sám nevystupuje důvěryhodně – 

jeho odpovědi jsou proměnlivé a neprezentují vězni pevnou hodnotovou orientaci, 

spíše s ním jenom experimentují (coţ by se dalo očekávat spíše ze strany vězně). 

Vztah je pak vyloučen nebo naprosto neproduktivní, ani znalost skutečné identity 

by v tento moment vztahu nepomohla, byla by ohroţením bezpečnosti, pomůţe 

jen přerušení dopisního kontaktu a nalezení nového vhodnějšího dopisovatele. 

Z těchto důvodů mají některé projekty stanovenou věkovou hranici, od které se 

člověk můţe stát dopisovatel. 

Anonymita nevylučuje moţnost sdílet útrapy i radosti ţivota se skutečnou 

osobou, která vězni naslouchá a ţiví tak jeho naději na normální ţivot na svobodě. 

Vztah s člověkem umoţňuje vězni odpoutat se ze zajetí bezvztahovosti – 

prázdnoty prostoru, lidí i času za mříţemi a stát se člověkem, protoţe „(…)ten 

kdo ţije pouze s ním (bezvztahovým Ono), není člověkem.“
131
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„(…)necháte-li člověku příliš prostoru bez určitého návodu, jak čas jako 

materiál zpracovat, necháte-li ho duševně na pokoji, nabídnete-li mu svobodu 

nedělat nic a nevedete-li jej k jistému cíli, také zleniví, zakrní, zpohodlní a 

zapomene ţít. Zapomene na základní lidské návyky, zapomene na úsilí tvoření, na 

podnikavost – a nechá se ve vězení ţivit, právě tak jako později venku – a nebude 

společnosti téměř k ničemu.“
132

 

Moţnost psát si s někým je pro vězně zpestřením stereotypu
133

, ubezpečení o 

tom, ţe svět o něj neztratil tak úplně zájem, volání k odpovědnosti za vlastní 

ţivot, výzva k tvořivosti. Dopisovatel tímto podporuje mj. 4. generaci základních 

lidských práv – práv smíšených, mezi ně patří právo na vlastní ţivotní styl, právo 

odlišovat se. Vězeň můţe v dopisech reflektovat své promýšlení smyslu v ţivotě, 

otázku své viny, svých zranění, sdílet svůj ţivot a v ideálních případech nastoupit 

cestu duchovního i morálního uzdravení. A pokud vězeň projeví skutečnou 

potřebu promluvit si s člověkem bezprostředně, je dobré, kdyţ je dopisovatel 

připraven sám sebe upozadit a směrovat vězně k vyuţití sluţeb vězeňského 

kaplana, dělat na něj „reklamu“, připravovat mu zázemí. 

Příprava zázemí pro vězeňského kaplana ale vyţaduje laiky duchovně vyspělé 

a odborně fundované, kteří budou schopni se věnovat vězni dlouhodobě a 

individuálně. Tato péče vyţaduje od dopisovatele trpělivost, protoţe „uţitek se 

nedostaví hned zítra.“
134

 

5.4.4 Úskalí vztahu – zamilovanost do dopisovatelky 

Vztah mezi dopisovatelem a vězněm není, kvůli anonymitě, i kvůli pozici 

dopisovatele na svobodě a vězně ve vězení, rovnocenný. Vězeň ve své vztahové 

izolaci často prahne po váţném vztahu s přítelkyní, který za zdmi věznice nemůţe 

uskutečnit. Odpovídá na inzeráty seznamky v novinách a sní o krásné rodině 

čekající na něho v budoucnosti na svobodě. Dopisovatelka je pak, po selhání 

seznamek, často první kandidátka na post přítelkyně. Tyto sny jsou bolestné, 

nereálně melancholické, někdy i nebezpečné a často ústí v beznaděj, coţ si denně 

vyslýchá nejeden kaplan. 
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Vězeň, který se nachází ve vztahové bídě věznice, se můţe velmi lehce a 

rychle zamilovat do dopisovatelky. Ideální by proto bylo, kdyby si 

z preventivních důvodů dopisovalo víc starších muţů, coţ ale není při stávajícím 

většinovém zastoupení ţen ve všech dopisovacích projektech splnitelné. Projekt 

Pomoc vězňům je na tom genderově relativně nejlépe, má k dispozici i několik 

muţů – dopisovatelů, těm bývají předáváni vězni, u kterých má koordinátor 

dojem, ţe by rádi v průběhu dopisování usilovali o váţný vztah, byť je to pravidly 

zakázáno. V pomoci vězňů jsou navíc věkově zastoupeny i starší a zkušenější 

dopisovatelky, kterým jsou rovněţ předáváni problematičtější klienti.  

V Maltézské pomoci mají z preventivních důvodů, kvůli zvládání manipulace 

ze strany vězně a udrţení hranic dopisovatelkou, zavedeno pravidlo dopisování ve 

dvojicích. Dívky, zpravidla vysokoškolské studentky humanitních 

„filantropických“ oborů, v dopisování velmi nezkušené a pro vězně velmi 

atraktivní subjekty, si navzájem své dopisy kontrolují. Kaplani správně 

podotýkají, ţe se pak vězeň zamiluje do obou, takţe to mnoho v tomto ohledu 

neřeší. Daleko lepší prevencí je samozřejmě přímá kontrola dopisů 

koordinátorkou projektu v dopisování v Diakonii, jak jsem se jiţ zmínil, můţe tím 

ale utrpět autenticita dopisování. 

Ideální tedy je, kdyţ je dopisovatel schopen solidního řízení dopisování, umí 

si udrţet hranice a odolává vězňovým skrytým nebo otevřeným nabídkám na 

váţný vztah odoláváním se na pravidla a na vlastní přesvědčení, či vlastní rodinu. 

Paní Brabencová doporučuje vůbec nereagovat na vězňovy nabídky vztahu a 

věnovat se jiným tématům. Zamilovaný vězeň totiţ není cílem dopisování, a 

k jeho prospěšnosti to nijak nepřispívá – spíše naopak. Ukřivděný vězeň se 

uzavírá do své křivdy a zranění zamilovaností, těţko pak bude nějak smysluplně 

komunikovat a otevírat se vztahu na úrovni lidského sdílení, a ne milování.  

5.5 Materiální a finanční pomoc od dopisovatelů 

„Některým šlo vţdycky jen o ty balíčky a při nespokojenosti se urazili a 

předčasně ukončili návštěvu svojí rodiny, která za nimi přijela z dálky.“
135
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Špatná ekonomická situace vězňů, kterou je nutné chápat jako legitimní 

součást trestu (viz kapitola Materiální chudoba vězňů), vede vězně, který si musí 

vystačit se 100 Kč sociálního kapesného na měsíc, k různým pokusům materiálně 

si přilepšit. Fakt, ţe se z různých komodit stává ve vězení platidlo, přiznává i VS 

ČR: „(…)káva, cigarety, tabák, jsou dobrým platidlem ve vězeňské komunitě.“
136

 

Není tajemstvím, ţe právě touha získat materiální výpomoc, motivuje 

zpočátku vězně k dopisování nejvíce. Prvotní i dlouhodobé vyuţívání dopisování 

vězni k získání materiálních výhod ale nelze vidět pouze negativně, „moţná i 

tento zájem, i kdyţ má charakter uspokojení „vnějších potřeb“, je tím, co nedovolí 

totální úpadek člověka.“
137

 

Moţností přivydělat si legitimní cestou ve věznici navíc tolik není, 

zaměstnávání lidí ve VTOS je problém, se kterým se VS ČR dlouhodobě potýká: 

„Obecně jsou hůře zaměstnatelní lidé s niţší kvalifikací a vzděláním, mladší 25 let 

nebo starší 50 let. Dále pak lidé z nejniţších sociálních vrstev nebo etnických 

skupin. Tento výčet dále rozšiřují osoby závislé na psychotropních a návykových 

látkách.“
138

 

Účelem projektu PB, ani anonymního dopisování v Pomoci vězňům, nikdy 

nebylo zlepšovat ekonomickou situaci odsouzených, i kdyby si to tito sebevíc 

přáli. Existují ale i opodstatněné důvody, kdy má materiální pomoc charakter 

legitimní humanitární pomoci. Je to zpravidla v případech neřešeného 

systémového selhání vězeňského aparátu, kdy se na projekt PB přímo, nebo přes 

dopisovatele, obraceli vězni, kteří vydávají celé své sociální kapesné za nutné 

lékařské prohlídky a nemají ţádné jiné zdroje pomoci. Dále zejména vězni, kteří 

nastoupili bez prostředků výkon vazby nebo, kteří čekali bez adekvátního 

oblečení na propuštění z výkonu trestu v zimě. Na tyto případy reagoval projekt 

PB humanitárními balíčky s oblečením, hygienickými a psacími potřebami, které 

byly zasílány aţ po ověření pravdivosti výpovědi vězně u sociálního pracovníka 

věznice, který s tímto systémem ochotně kooperoval. (viz příloha č. 2) 

„Humanita pak neznamená bezmeznou oddanost člověku, který nemá zájem. 

Nebylo dobré se vnucovat se svou pomocí uţ dříve, natoţ v době postmoderní. 
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Není únosné nediferencovat. Není moţné opečovávat klienty, chovat je jako v 

bavlnce a rozmazlovat je.“
139

 

Dobrovolní dopisovatelé v projektu Pomoc vězňům nemají, na rozdíl od 

dopisovatelů ve všech ostatních projektech, zakázáno posílat balíčky hmotné 

pomoci vězňům. Zejména dopisovatelé, kteří jsou s projektem spjati jiţ od jeho 

počátků, si na moţnost posílat balíčky vězňům navykli a nebyli ochotni se ji 

vzdát. Existuje tak pouze rázné doporučení, ţe pokud se vězeň obrátí s ţádostí o 

balíček na dopisovatele, tak ten má tuto jeho ţádost předat projektu PB, který 

ţádosti na projektové náklady vyhoví nebo nikoli. Obecně se přistupovalo 

k ţádostem dlouhodobě si korespondujících vězňů benevolentněji, zejména nárok 

na pravidelný přísun psacích i výtvarných potřeb jim nebyl upírán.  

Dopisovatel sám má podle smlouvy posílat hlavně základní hygienu, nikoli 

extra balíčky plné tabáku, kávy a voňavek s alkoholem. Dopisování není 

sponzorování, a vězeň by se na něj takto neměl fixovat, nemělo by mu v ţádném 

případě přinášet radikální materiální výhody oproti ostatním. 

Za nepřípustné v kaţdém případě ale bylo v diskusi s dopisovateli označeno 

finanční „sponzorování“ vězňů – posílání peněz na jejich účet ve věznici, za 

účelem jejich oddluţení. Takováto utopická „pomoc“ je naprosto 

kontraproduktivní, přivedla by vězně k totální závislosti na pomoci zvenčí a nijak 

by je nemotivovala k vlastní participaci na řešení svých problémů. 

5.6 Nutnost respektování specifik délky trestu a prizonizace 

Zájemci o dopisování pocházejí ze všech typů věznic, délka jejich trestu se také 

různí. Z cílové skupiny vězňů s nejdelšími tresty pocházejí analogicky nejdéle a 

nejfrekventovaněji si dopisující. Ačkoli je situace vězně vţdy unikátní a není 

nezbytně odvislá pouze od délky trestu, je při anonymním dopisování dobré znát 

specifika, která přináší doba trvání trestu. 

Zejména u klientů s nejdelšími tresty je citelná určitá odlišnost, dopisovatel se 

častěji setkává s asociálními poruchami aţ úplnou ztrátou sociálních dovedností, 

funkční negramotností aţ negramotností (dopisy píše spoluvězeň)
140

, souborem 
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příznaků, kterou penologická psychologie přičítá pokročilému stádiu syndromu 

prizonizace. 

Je také nutné počítat se specifickou morálkou, která často mezi uvězněnými 

vládne, a kterou můţe vězeň vztahovat i na dopisovatele – vězeň stejně tak ale 

můţe vyvinout enormní snahu chovat se k dopisovateli aţ křečovitě maximálně 

eticky, sám si tak dokazuje, ţe „má na víc“, neţ ostatní, ţe mezi ně vlastně 

nepatří. Morálka panující mezi uvězněnými se blíţí „morálce trhu“, která patří do 

předkonvenčního stupně vývoje morálky podle Lawrence Kohlberga. Morálka 

trhu nepostrádá jistý smysl pro spravedlnost, zejména ve smyslu rovného 

přidělování statků: „co má druhý, to chci mít také“, tíhne ale spíše k účelovosti. 

„Ze sociologických výzkumů vyplývá, ţe předkonvenční stádium morálky se týká 

většiny dětí, dospívajících, některých adolescentů a dospělých (zvláště 

kriminálních ţivlů, a to nejen těch odsouzených ve spravedlivých procesech za 

závaţné trestné činy).“
141

 

Všechny obtíţné projevy vězňů ale nelze a posteriori přiřknout pouze 

prizonizaci způsobené pobytem ve věznicích. Nesmíme zapomínat na fakt, ţe jsou 

ve výkonu trestu ve velkém počtu zastoupeni především jedinci, kteří trpí 

nejrůznějšími formami deprivací získaných jiţ v dětství, jedinci z rozvrácených 

rodin, výchovných ústavů nebo dětských domovů. Tito lidé si podstatnou část 

svého nešťastného dědictví, opoţděného morálního vývoje, do vězení jiţ s sebou 

přinesli. Odborníci hovoří o typické osobě deprivanta, který 

z biopsychosociálních důvodů nedosáhl normality v citové a hodnotové oblasti, a 

ačkoli můţe být intelektem nadprůměrný (tedy dobrým manipulátorem), 

vyznačuje se neschopností sebezaměření a tvořivé spolupráce.
142

 Nerad bych ale 

zabředával do přílišné psychologizující odbornosti, která v posledku nemá daleko 

od nálepkování. 

Praktické vývody, které z výše zmíněného pro dopisovatele vyplývají, je 

především nutnost být trpělivý, nenechat se demoralizovat silně monotematickými 

dopisy a přiměřeně provokovat myšlení vězně. O inspiraci dopisovatelů v tomto 

                                                                                                                                      
sepisování písemností. S došlou korespondencí ho prokazatelně seznámí sám.“ Vězni spíše 

preferují, kdyţ jim napíše a případně přečte jejich korespondenci spoluvězeň, neţ aby se ke své 
negramotnosti přiznávali oficiálnímu orgánu VS ČR. 

141
 WERNISCHOVÁ in MILFAIT, FISCHER, 36 

142
 KOUKOLÍK, DRTILOVÁ, 278 



 77 

směru jsem se pokoušel ve své přednášce na setkání s dopisovateli: „Stačí svými 

slovy přetlumočit to, co nám vězeň napsal a přidat nějaké vlastní zamyšlení, které 

nás napadne, uţ to samo je terapeutické. Klást otázky směřující k budoucnosti a 

pokoušet se korigovat vězňovy následné nereálné představy o ţivotě po 

propuštění.“ 

Kromě trpělivosti je u dopisovatelů na místě také jistá dávka pozornosti, 

nutnost zpětně reflektovat průběh komunikace. Soustředit se na otázku: Zdali aţ 

podezřele snadno neplním to, co po mě vězeň chce? A svou bezmeznou filantropii 

patřičně krotit, drţet v mezích účelnosti trestu. Být puntičkářsky podezřívavý se 

ale nevyplácí, vězni je dobré drobné nešvary, malé lţi tolerovat, nechytat ho ihned 

za kaţdé slovo. Vězeň takovou „neoprávněnou“ nedůvěru velmi rychle vycítí a 

můţe se další komunikaci uzavřít, urazit se „jako malé dítě“. 

Dopisovatel by měl vězni, více neţ ho napomínat, asistovat při hledání 

důvěryhodné naděje, pomoci mu vyvarovat se klamů. To znamená realistickým 

vyprávěním korigovat jeho fantazie o úţasném ţivotě na svobodě, vést ho zpětnou 

reflexí psaného obsahu dopisů k probuzení jeho zodpovědnosti a přemýšlení o 

tom, co bude všechno třeba uskutečnit, aţ bude reálně na svobodě. To, jakou 

naději vězni dopisovatel nabídne, velmi závisí na kvalitách a schopnostech 

dopisovatele samého. Dále se této nabídce naděje budu věnovat v praktickém 

pastoračním oddíle, jisté ale je, ţe spolehlivá naděje funguje jako klíč k aktivizaci 

vězně: „Naděje je aktivizujícím prvkem lidského myšlení i jednání.“
143

 Moţná se 

potom i rozmanitost a smysluplnost sdělovaného obsahu v dopisech rozšíří a 

vězeň nebude tak úplně ztracen ve svém světě před i za mříţemi. 

5.6.1 Dopisování již ve vazbě 

Podmínky výkonu vazby v českých věznicích neodpovídají principu presumpce 

neviny.
144

 Vazba je pro obviněného nejen mimořádně psychicky náročným 

momentem, ve kterém vládne nejistota a úzkost spojená s čekáním na rozsudek, 

izolací, rozpadajícími se vztahy, ale často také velmi dlouho se vlekoucím 

obdobím.  
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Nepřiměřenou psychickou náročnost výkonu vazby se pokouší v 

některých německých věznicích (Hanover, Rosdorf, Braunschweig a Oldenburg) 

zmírnit v rámci pilotního projektu (krizové) telefonické duchovní pomoci 

vězňům. Jako prevence sebevraţd
145

 byla v těchto vybraných vazebních věznicích 

zřízena linka telefonické duchovní pomoci pro vězně nacházející se ve vazbě. 

Vězeň se pomocí telefonického zařízení, které je v kaţdé vazební cele a doposud 

umoţňovalo pouze komunikaci s dozorcem, můţe, od konce roku 2009, spojit 

s vězeňským kaplanem nebo psychologem. Nízkoprahovost této sluţby je jejím 

velkým plusem. V kritických situacích, kdy vězeň uvaţuje o spáchání sebevraţdy 

samozřejmě dopisování, které se neodehrává v reálném čase, nemůţe příliš 

pomoci, oproti tomu vyškolený kaplan, který je nepřetrţitě k dispozici na 

telefonu, jiţ můţe poskytnout kvalitní krizovou intervenci. Vyhodnocení 

německého pilotního projektu by mohlo být inspirací i pro české věznice.
146

 

Psychické utrpení pramení mnohdy rovněţ z celkové náročnosti výkonu 

trestu, která můţe nabývat dimenze poškozování lidské důstojnosti. VS ČR toto 

reflektuje zřizováním krizových center pro odsouzené, kteří se ocitli v psychicky 

náročném stavu a nejsou schopni vlastními silami tuto situaci zvládnout. „Účelem 

krizového centra je poskytnout odsouzenému odpovídající pomoc potřebnou pro 

odeznění krizového stavu, a to za podpory a přímé intervence psychologa, 

psychiatra, ale např. i emergentní psychoterapie.“
147

 

S vědomím velké psychické a sociální zátěţe, kterou vazba pro obviněné 

představuje, není ţádoucí bránit v zahájení dopisování jiţ v tomto momentu. 

Obvinění o dopisování sami jako první projevují zájem, nebo souhlasí s nabídkou 

dopisování poskytnutou pracovníky projektu a to ačkoli do projektu původně psali 

většinou jen za účelem získaní hmotné pomoci. V dopise si nicméně podstatně 

stěţovali na negativní dopady vazby na jejich psychiku – proto byli posouzeni 

jako potencionální zájemci o dopisování a toto jim bylo nabídnuto. Dopisovatel je 

pak můţe během tohoto náročného období doprovázet a zůstat s nimi jako určitý 

„pevný bod“ i po zahájení výkonu jejich trestu. 
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5.6.2 Setkání dopisovatelů s propuštěnými vězni 

Jak ale postupovat v případě konce trestu a vězňova propuštění na svobodu? Je 

ţádoucí vězně a dopisovatele tímto momentem od sebe „odříznout“? Doporučení 

Rady Evropy o vzdělávání vězňů zdůrazňuje, ţe vězňovo právo na vzdělání, 

čítající i volnočasové, kulturní a sociální aktivity
148

, po propuštění nezaniká, ve 

vězňově edukaci se má pokračovat. Uvaţme tedy, jak na tom reálně vězeň po 

svém propuštění s naplňováním těchto práv bývá – není to věru ţádná sláva. 

Dopisování na tomto poli můţe ještě stále sehrát alespoň malou roli, které by se 

nemuselo zříkat.  

Překáţkou tomuto dopisování jsou ale bezpečnostní důvody. Nebezpečný 

vězeň je pro dopisovatele mnohem bezpečnější ve vězení neţ na svobodě. Kromě 

projektu Pomoc vězňům tak mají všechny ostatní „dopisovací“ projekty 

dopisování s propuštěným vězněm zakázáno. Takové dopisování přináší sice jen 

některé další proměnné do repertoáru moţných manipulačních schémat, zejména 

variace na téma: „Jsem na svobodě a chci Vás navštívit, potřebují Vaší radu a 

pomoc.“ Nabízí se odpověď: „Vyuţijte sociálních sluţeb.“  

Dopady selhání dopisovatele jsou v těchto případech mnohem dramatičtější, 

není totiţ pak dostatek času selhání napravit nebo se na následky připravit. Proto 

bych se k moţnosti pokračování dopisování po propuštění přikláněl jen 

v případech zkušených dopisovatelů, takřka profesionálů, nejlépe se vzděláním 

v oblasti sociální práce nebo pastorace, kteří by dostali předem výjimku a vězně 

vedli spíše profesně – doprovázeli by ho na poli sociálně-právní problematiky, 

poskytovali poradenství.  

Takto poradensky dopisovat si ale má především koordinátor projektu, jehoţ 

totoţnost vězni znají, není tu tedy aţ tolik opodstatněného prostoru pro 

dobrovolné dopisovatele. Dopisování s vězni po jejich propuštění by tedy mělo 

být v pravidlech zakázáno, s moţností odůvodněných výjimek pouze u zkušených 

dopisovatelů. Vězeň i dopisovatel by měli mít tento fakt ohraničenosti 

korespondenčního horizontu do budoucna stále na zřeteli. 

Dalším riskantním specifikem Pomoci vězňům je moţnost zprostředkování 

návštěvy vězně a dopisovatele po jeho propuštění na půdě projektu v Azylovém 
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domě sv. Terezie ADCH. Takové setkávání není cílem projektu a není ani příliš 

jasné, jak by mohlo přispět ke zlepšení vězňovy situace po propuštění. Snad 

moţná jen jako reklama na návazné sluţby charity, které by takto nalákaný 

propuštěný vězeň mohl vyuţít. Uspokojování zvědavosti dopisovatele nebo vězně, 

stejně tak jako potřeby přátelského rozhovoru z očí do očí, nemůţe projekt 

dopisování s vězni z bezpečnostních důvodů naplňovat, proto by měly být 

zakázané. 

5.7 Otázka pravdivosti dopisů 

Při dopisování je z obou stran, tedy jak ze strany vězňů, tak ze strany dopisovatelů 

nastolována, ať uţ přímo nebo nepřímo, otázka pravdivosti psaného obsahu 

dopisů. Zjištění, ţe nejen dopisovatelé, ale i vězni pochybují o pravdivosti dopisů, 

můţe být překvapivé – v kontextu prostředí věznice a vztahů mezi spoluvězni, 

kde se nedůvěřivost „vyplácí“, ale není ničím neobvyklým. 

Setkat se lze s případy, kdy má vězeň zpočátku pochybnosti o tom, ţe si s ním 

dopisuje skutečný člověk, který nemá ţádnou profesní vazbu na vězeňství nebo 

Charitu, případně, ţe se jedná o ţenu nebo o muţe. Takové pochybnosti lze 

vyvrátit aţ v pozvolném průběhu dopisování určitou trvalostí a pevností v 

názorech a přesvědčeních dopisovatele. Poskytnutí jasného důkazu o skutečné 

existenci dopisovatele, který vězni často vyţadují – tzn. fotografii, skutečné 

jméno, adresu, profesi dopisovatele, by se totiţ rovnalo závaţnému porušení 

pravidla anonymity. Nedá se přitom vyloučit, ţe někteří z vězňů onu nedůvěru v 

pravdivost dopisovatele pouze hrají, aby získali jeho osobní údaje, takové tvrzení 

ale nelze generalizovat – ohrozilo by lidsky akceptující přístup k vězni. 

Všichni, kteří vchází do styku s vězni, by jim měli být do jisté míry vzorem, 

mají „jim znázornit svým přístupem „obyčejného, normálního“ člověka, aby i oni 

mohli v sobě objevit a pěstovat rostlinku lidství, v tom vlastním humánním 

smyslu slova.“
149

 Dopisovatelé by tedy neměli lhát, přičemţ ze zachovávání 

pravidla anonymity nelze v ţádném případě vyvozovat nutnost fabulovat. Pro 

udrţení autenticity dopisování není ţádoucí vymýšlet si košaté legendy, kvůli 
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ochraně své anonymity, nebo nevůle posílat balíčky, stačí dodrţovat pravidla a 

odvolávat se na ně.  

U dopisovatelů je pak otázka pravdivosti sdělení vězňů prakticky na denním 

pořádku. V příkladech dobré korespondenční praxe ale pravdivost nebo 

nepravdivost sdělení nehraje prim, lze se obejít i bez zkoumání a přezkoumávání 

pravdivosti faktů, hlavní je akceptace člověka, který tato sdělení prezentuje. 

Vězeň se můţe ocitnout natolik v zajetí vlastních lţí, ať uţ z důvodů útěku před 

vinou, nebo z důvodů přeţití mezi spoluvězni, ţe se pro něj fiktivní výroky nebo 

zoufalé stylizování do role oběti stává subjektivní pravdou. 

Minimální přítomnost pravdy, nutná pro rozumný průběh dopisovaní je tedy 

víra v to, ţe se na obou stranách nacházejí skuteční lidé. Na takové pravdě lze 

začít budovat lidský vztah, a teprve s takovou vírou můţe dopisovatel vězni 

vhodně nastavovat zrcadlo skutečnosti a pracovat na odbourání případných lţí 

přítomných v jeho ţivotě. 

5.7.1 Pravda v klasickém pojetí 

Inspirativní v tomto kontextu můţe být pojetí pravdy v klasickém řeckém pojetí. 

Alétheia, představuje opak skrytého – odhalení skrytého. Toto odhalené „skryté“ 

ale nelze redukovat pouze na to, co je v souladu se smyslovou skutečností. Skryté 

(latentní) v sobě nese prvky přesahu za hranici obyčejné skutečnosti. Ţidovské 

pojetí pravdy, podle hebrejského výrazu ´emet, pak tuto skrytou transcendenci 

ještě daleko více akcentuje a vztahuje její působení do budoucna. ´emet znamená 

víru, pravdu i spravedlnost, slovo je odvozeno od aman – pevnost, zaručenost a je 

podobné slovu Amen – ano, přeji si, aby se tak stalo.
150

 

Opakem pravdy v tomto pojetí není nutně jenom to, co v současnosti 

povaţujeme za bezprostřední „leţ“, ale především zklamání v budoucnosti – to co 

se vydávalo za pevné, nebylo pevné, názory a přesvědčení dopisovatele by proto 

měly být pevné. Pravda ´emet zůstává otevřena pokračování v budoucnosti. Jisté 

minimální pravdivé poselství dopisů ve smyslu naslouchání a sdílení, byť někdy 

lţivých obsahů, tedy ve světle ţidovského pojetí nevyznívá tak tragicky, jak by se 

mohlo zdát. To, jestli pravda skutečně vystoupí jako rozhodující pevná síla, se 

                                                 
150

 KASPER, 62 



 82 

ukáţe aţ v budoucnosti, kdy se vězeň můţe změnit. Protoţe: „Věci a osoby jsou 

tedy pevné a pravdivé, jestliţe splňují na ně kladené očekávání a ospravedlňují do 

nich vkládanou důvěru. Proto se pravda děje a prokazuje vţdy v čase.“
151

 

Dopisovatel můţe své pochybnosti o pravdivosti výroků vězni s citem 

sdělovat. Vţdy raději odměřeně, neboť přemírou, byť oprávněné kritiky, by mohl 

průběh dopisování zablokovat. Spolu s vězněm můţe hledat oblasti ţivota, kde je 

přítomna velká míra pravdivosti, například dětství, vzpomínky na zajímavé 

záţitky nespojené s trestnou činnosti nebo vězením. Pozitivním hodnocením 

pravdivých momentů a výroků pak můţe dopisovatel pomoci vězni usadit se v 

pravdě a pravdu si oblíbit. 

Terapeutická dimenze pravdivosti je nedozírná, umoţní vězni postavit 

chování ve shodu s proţíváním, tak jak si přál významný představitel 

humanistické psychologie C. R. Rogers, který zformuloval dodnes aktuální 

psychoterapeutický „přístup zaměřený na klienta“. Opravdovost spolu s empatií a 

nepodmíněným přijetím vyţadoval Rogers jako základní předpoklady 

pomáhajícího vztahu, který umoţní klientovi růst. 

V terapeutickém, tj. výchovném, vězeňském procesu růstu „správným 

směrem“, tedy především vstříc vyšším stupňům morálního vývoje, by nazírání a 

proţívání pravdy, empatie a nepodmíněného přijetí vězni v jistém minimálním 

vztahu nemělo chybět. Bylo by naivní přiřknout právě dopisování jakousi ústřední 

roli v tomto procesu vězňova „dozrávání“. Záleţí hlavně na vůli vězně investovat 

do „podezřelého“ korespondenčního vztahu svou důvěru a na kompetencích 

dopisovatele, jak s touto důvěrou naloţí. Přesto ale není úplně nemístné tvrdit, ţe 

dostupné dopisování můţe sehrát v komplexním procesu vězňova růstu ke změně, 

doprovázeného hledáním pravdy o sobě i o druhých, nenahraditelnou roli. Tuto 

moţnost je třeba nechat otevřenou. 

5.7.2 Terapeutické a pastorační přesahy pravdy 

Mluvíme-li takto o pravdě, která vyzývá ke změně, přibliţujeme se opět 

pastoračním přesahům dopisování s vězni. „Kvalita být skutečně pastorační 
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spočívá zcela zjevně na předloţení stálé pravdy, v tom spočívá základ celé 

pastorační sluţby.“
152

 

Pod křesťanským zorným úhlem pohledu představuje bazální pravdivost 

klíčový faktor, umoţňující zdárnou pastoraci. Činnost, kterou lze koordinovaným 

dopisováním, realizovaným kompetentním dobrovolníkem, také vykonávat, nebo 

alespoň vhodně doplňovat – jak bylo v pojednání o pastoraci předběţně načrtnuto. 

O moţném aktivním pouţití pastorace dopisní formou, jejímţ cílem je komplexní 

pozitivní změna vězňovy osoby, pojednám v následující poslední kapitole. Dříve 

si ale dovolím provést krátký souhrn poznatků, vyplývajících z doposud 

probraných témat v této praktické části. 

5.8 Shrnutí praktické části 

Dopisování s vězni můţe plnit zakázku podpory lidské důstojnosti za 

předpokladu, ţe je profesionálně koordinované. Dobrovolný dopisovatel se řídí 

jasně definovanými pravidly, která zajišťují na jedné straně jeho bezpečnost, na 

druhé straně rovněţ pomáhají budovat smysl pro řád na straně vězně.  

Klíčovým garantem bezpečnosti dopisování je pravidlo zachování anonymity 

dopisovatele a zákaz osobního, byť anonymního, kontaktu mezi dopisovatelem a 

vězněm. Posílání balíčků není účelem dopisování, proto by se v jeho 

průběhu mělo vyskytovat jen v minimální míře. Finanční pomoc je zakázána. 

Dopisovatel, jehoţ nábor je koordinátorem důkladně provedený, by se měl 

účastnit pravidelných pracovních setkání, případně se sám ve volném čase 

vzdělávat. S problémy a bezradností se okamţitě obracet na koordinátora 

dopisování. Měl by být trpělivý, ochotný doprovázet konkrétního vězně delší 

dobu, aby bylo moţné ze vztahu vytěţit maximum terapeutického potenciálu. 

V Průběhu dopisování je dopisovatel pravdivý, provokuje přiměřeně vězňovo 

přemýšlení, zejména úvahy o budoucnosti, u kterých koriguje jeho nereálné 

představy. Podporuje vězně v čemkoli, co shledá za dobré a přispívající k jeho 

důstojnosti, případně k úpravě jeho rozbitých vztahů nebo postpenitenciární 

situace. Pak je dopisování opravdu prospěšnou aktivitou. 
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6. Pastorační cíle dopisování 

V oddíle o pastoračních přesazích dopisování jsem poukázal na fakt, ţe 

v dopisování s vězni dřímá určitý pastorační potenciál, který někteří dopisovatelé 

jiţ nyní ve své praxi realizují. Tento potenciál je nejlépe zuţitkovatelný v 

kooperaci s vězeňskými kaplany, kteří mají ostatně stejné cíle jako dopisovatelé: 

„(…)společným zadáním (kaplanů i personálu věznic) je snaha zlidštit poměry ve 

věznicích a přispět k pozitivnímu obratu, aby se odsouzení dokázali vrátit zpět do 

společnosti s vědomím odpykané vlastní viny, ale zároveň viny odpuštěné a 

proměněné ve snahu ţít jinak a lépe.“
153

  

Pastorační výzvou, směřující v tomto zadání zdaleka nejvíce na kaplany, je 

právě zakázka „věnovat se vině a odpuštění“. Je tedy na místě pojednat, formou 

určité pilotní praktické inspirace, jakým způsobem lze v průběhu procesu 

dopisování s vězni tuto zkazku plnit i z pozice dopisovatele spolupracujícího 

s kaplanem. 

Spolupráce s kaplanem VS ČR by měla být zajištěna korespondenční formou, 

výjimečně pak také formou osobních rozhovorů v rámci setkání dopisovatelů, 

kam by byl kaplan také pozván. Dopisovatel by měl mít k dispozici adresář 

kaplanů VS ČR, na které by se mohl přímo, nebo prostřednictvím koordinátora, 

obracet s dotazy týkajícími se klientů – ovšem při zachování kaplanovy 

mlčenlivosti o osobních údajích a trestném činu klienta. Informace, které by 

poskytoval, by mohly být pouze obecného charakteru, např. zdali vězeň skutečně 

vyuţívá jeho sluţeb, jak v dopise tvrdí. Kaplan příslušné věznice, odkud si vězeň 

dopisuje, by se mohl na poţádání dopisovatele nebo koordinátora s vězněm, který 

jeví zájem o intenzivnější rozhovor, sám pokusit navázat kontakt. Naopak by 

kaplan vězni, který by uvítal kontakty s další osobou, mohl nabízet sluţby 

projektu dopisování, mohl by pak o klientovi poskytnout vstupní základní 

referenci koordinátorovi dopisování. 

Dopisovatel, který by mohl pastoraci dopisní formou vykonávat, by měl být 

předně věřícím křesťanem, znalým vězeňské problematiky, vybavený odborným 

základem pro pastoraci, který získá buď letitou zkušeností, nebo vzděláním – 
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ideálně obojím. Vzdělávání dopisovatele v oblasti vězeňské problematiky je jiţ 

nyní, v projektech Diakonie a Maltézské pomoci záleţitostí vstupního skolení 

dobrovolníků, realizovaného organizací koordinující dopisování s vězni. 

Získávání základních pastoračních kompetencí zájemců z řad dopisovatelů by pak 

nově mohlo být realizováno např. ve spolupráci s občanským sdruţením 

Vězeňská duchovenská péče na výjezdních seminářích, nebo v rámci specifického 

kurzu na teologické vysoké škole. Náplň takových kurzů by měla vycházet ze 

specifik praktické pastorační práce s cílovou skupinou vězňů, měli by ji proto 

navrhnout kaplani VS ČR. Kaplan Oto Broch se např. zasazuje o důkladnější 

školení dobrovolníků v Maltézské pomoci, je přítomen na supervizích a 

organizuje návštěvy věznic se zaměřením na bezpečnost, do těchto školení by se 

mohla zahrnout i pastorace. Dopisovatel by pak měl být schopný vězně lépe 

provázet následujícími tématy. 

6.1 Pragmatické narovnání a smíření 

Vina čekající na odpuštění reziduje kdesi v těţko uchopitelném vězňově svědomí, 

svou částí leţí také ve společnosti, která osobnost pachatele svou výchovou nebo 

nevýchovou více nebo méně determinovala. Zločin, jímţ je vězeň vinen, narušuje 

společenský řád, a jeho důsledky zraňují konkrétní oběti.
154

 Tato disharmonie volá 

po narovnání a smíření, někdy ryze pragmatickém. Zakázka „věnovat se vině a 

odpuštění“ tedy nemusí nutně směřovat ihned pastoračním směrem. 

Z pozice dopisovatele proto není nutné zahajovat automaticky 

transcendentální rozjímání nad vinou, stačí se drţet při zemi a stavět na potřebách 

vězně, který můţe jiţ sám nějakým způsobem vinu reflektovat a chtít se s ní 

vypořádat jako s výzvou tak, jak jí sám rozumí. Dopisovatel ho pak můţe předně 

motivovat k usilování o racionální smíření se s obětí trestného činu – pokud je to 

moţné. Vězen se můţe pokusit finančně odčinit škodu vzniklou trestným činem a 

kvůli nabytí finančních prostředků vyhledat moţnost pracovního zařazení v rámci 

VTOS. Existují dobré příklady z řad vězňů, kteří se takto zodpovědně zhostili 

odčiňování svých provinění, a to i v případech vraţdy, kdy jakékoli „odčinění“ 

naprosto není moţné. Finanční pomoc pozůstalé rodině, která je schopna se 
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tomuto kroku milosrdně otevřít, pak hraje, alespoň pro vězně, určitou minimální 

restorativní roli a pomáhá mu nalézt smysl i klid v ţivotě. 

Smíření mezi vězněm a obětí můţe pomoci zprostředkovat, v případě zájmu 

vězně i oběti, Probační a mediační sluţba ČR, která nabízí, v rámci vlastního 

šetření o podmínečném propuštění, málo vyuţívanou sluţbu mediace i ve 

VTOS.
155

 O smíření se můţe pokusit i vězeň sám na vlastní pěst, či spíše za 

pomoci kaplana, protoţe efektivní mediace vyţaduje odborníka.
156

 Kaplan je 

navíc jediným pracovníkem VS ČR, který můţe kontaktovat, v případě důrazně 

odůvodněné ţádosti vězně ve VTOS, jeho rodinu, která můţe být jeho činem 

poškozena. Smíření navíc zdaleka nezávisí jen na vůli vězně, hlavní tíha leţí na 

oběti trestného činu, která není nijak povinována vstoupit do procesu narovnání, 

které ještě nemusí znamenat skutečné, velmi těţko udělitelné odpuštění: 

„Udělit odpuštění tomu, kdo nás uráţí a pronásleduje, je vskutku výjimečně 

obtíţnou záleţitostí pro určitou kategorii poníţených a uraţených. Odpouštět 

vyţaduje ustavičné, znovu opakované úsilí; (…)jedná se o zkoušku na hranicích 

našich sil. Odpuštění je v pravém smyslu totiţ skutečně mezním případem, jako 

jím mohou být výčitky svědomí, oběti a hnutí dobroty.“
157

  

Vězeň je často oním „uraţeným“, který by měl nejen o odpuštění ţádat ale 

sám i odpouštět. Proces odpuštění je tedy komplikovaný a náročný. Jisté ale je, ţe 

úspěšné smíření a odpuštění nakonec působí blahodárně na obě strany, přispívá 

k obnovení poškozené lidské důstojnosti oběti i pachatele, do určité míry 

napravuje narušený společenský řád a představuje tak fundamentální přiblíţení se 

k naplnění účelu trestu. Jestliţe účel trestu vyţaduje vnější projevy, tedy 

resocializaci vězně, tak odpuštění je jeho vnitřním předpokladem. 

6.2 Vina čekající na odpuštění 

V praxi se bohuţel setkáme především se zatvrzelými vězni, kteří nemají zájem 

odpouštět nebo o odpuštění usilovat, otázku své viny totiţ nemají téměř vůbec 

rozpracovanou. Prodlévají ve své obranné pozici, sami sebe stylizují do role oběti 
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a řeší vinu těch ostatních, kteří jim ublíţili. Není se ostatně čemu divit: „Člověk, 

který nebyl a není milován, nedokáţe sám odpouštět ani odpuštění přijmout.“
 158

 

Ostatně ono ani: „Není moţné se stát člověkem, jestliţe nejsme milováni.“
159

  

Klienti dopisování právě tímto bazálním nedostatkem lásky pravděpodobně 

ve svém dětství prošli, nelze po nich tedy chtít zázraky. Dopisovatel, který 

přichází s určitým vkladem lásky, musí rychle vystřízlivět z ambice zcela suplovat 

tento obrovský deficit. Musí se pokusit spolu s vězněm najít místa, kde byla nebo 

je v jeho ţivotě láska přítomna, kdy se vězeň např. zachoval altruisticky, a tyto 

momenty vysoce hodnotit. 

Proti navázání pomáhajícího vztahu, který má šanci zaobírat se vinou a 

odpuštěním dále nejsilněji působí často přítomný vězňův stav apatie, který ho 

uzavírá jakémukoli, byť negativnímu vztahu. Zatímco vězeň, který se cítí být 

obětí, zpravidla nenávidí ty, kteří mu ukřivdili, tak vězeň apaticky, jiţ necítí nic. 

„A přece má člověk, který bezprostředně nenávidí, ke vztahu blíţe neţ 

člověk, který je bez lásky i bez nenávisti“
160

 Cílem dopisovatele samozřejmě není 

vést vězně k nenávisti. Pokud je vězeň apatický, tak je vhodné pokusit se s ním 

bavit o příjemných emocích a pocitech spojených s minulostí nebo budoucností, 

poslouţí k tomu i vyprávění ze ţivota dopisovatele. Projevy nenávisti, pokud se 

dostaví, nejsou výhrou, dopisovatel by v nich neměl prodlévat, natoţ se stavět do 

role vězňova nekritického obhájce. Jinak hrozí naprosté ztracení se v koloběhu 

křivd minulých, vězeň naopak potřebuje vést k orientaci na sebe a svou 

budoucnost. 

V průběhu dopisování lze apatického vězně alespoň elementárně, pomocí 

naslouchání a reflexe psaného obsahu, podporovat v přemýšlení, které se můţe 

rozvinout v osobité rozjímáním o „vině a odpuštění“, byť sebevíce zacyklené. 

Dobré doprovázení můţe vězně nakonec přivést k zaujetí postoje větší 

zodpovědnosti za svůj ţivot, nebo dokonce k postavení se čelem svému svědomí a 

k naslouchání jeho hlasu. Bezprostředně popostrčit vězně k tomu, aby učinil pár 

kroků na cestě vstříc odpuštění, nebo tento proces jinak akcelerovat, však nelze – 

popírali bychom pak tu část svobody, o kterou vězeň za mříţemi nepřišel. 
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Pastorační pracovník nebo dopisovatel tedy na vězně nenaléhá. Odpuštění, 

k němuţ nenutí, ale jehoţ nabídku vězni ozřejmuje a připomíná, můţe opět 

prezentovat na vyprávění z vlastního ţivota, můţe uţít i vhodných parenetických 

příběhů. Odpuštění není malicherností, vědomí toho, ţe je moţné ho uskutečnit, je 

v posledku také prevencí nesnesitelných vězňových traumat, z nichţ není jiného 

východiska neţ sebevraţda, a rovněţ naplňuje trest subjektivním smyslem:  

„Trest můţe člověk přijmout tehdy, kdyţ si dokáţe přiznat svou vinu. Aby si 

ale mohl přiznat vinu, musí vědět o odpuštění. Pokud o této moţnosti nevíme, 

přijatá vina se stane trvalým traumatem osobnosti. A právě odpuštění je jádrem 

křesťanského poselství.“
161

 

Povědomí o moţnosti odpuštění, tedy lze čerpat ve specifickém křesťanském 

učení o vině a odpuštění, se kterým lze vězně seznámit. Pro trojúhelník trest – 

vina – odpuštění, pak neexistuje doporučení, kterým momentem u vězně začít, 

vhodné je respektovat první krok samotného vězně a pracovat paralelně na všech 

frontách. 

Proces vedení vězně vstříc odpuštění s sebou ruku v ruce nese přijetí trestu 

vězněm, souvisí s přiznáním vlastní viny a pokáním (lítostí, aktivní snahou po 

odčinění). Pokání, které k odpuštění vyzývá a ústí ve změnu celé vězňovy osoby, 

dále rozvinu v poslední kapitole. Nyní se ale ještě blíţe pozastavím nad 

problematikou viny a svědomí.  

6.2.1 Svědomí jako trůn Ducha 

„Víte, proč lidé zde si neuvědomují svou vinu? Kluk, který ve dvacíti někoho 

praští a ten člověk umře, je z toho vedle. Seberou ho, a on jen těţko říká, co 

vlastně provedl. Jenţe pak to musí říkat ten první den podruhé, potřetí podesáté… 

Další dny znovu, aţ uţ si vůbec neuvědomuje, co říká. K tomu podmínky vazby, 

soudu.“
162

 

Vězeň bude ke své vině, jejíţ vědomí de facto předchází výše probíranou 

snahu po odpuštění, pravděpodobně zaujímat vytěsňující postoj nebo vztah 

nejasný. Z pozice dopisovatele je proto vhodné posilovat ho a citlivě osmělovat v 
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přemýšlení nad vlastním svědomím, kde vina můţe reziduovat. Dopisovatel pro to 

můţe udělat na první pohled jen velmi málo, můţe fungovat jedině jako ten 

„druhý“, partner byť i v „obyčejném“ rozhovoru. Koneckonců, podle filozofie 

personalismu je „svědomí hlas toho druhého v nás.“ 

„Ať uţ jsou tedy křehkosti a slabosti svědomí jakékoliv, je třeba naslouchat 

jeho hlasu; něco v něm koneckonců třeba opravdu pochází odjinud.“
163

 

Dopisovatel na vězně nemůţe naléhat, skrze reflexi jeho sdělení mu však 

můţe pozvolna nastavovat zrcadlo toho druhého, jiného odjinud – nabízet mu svůj 

„jiný“ pohled na svět a věci kolem nás. Tento zrcadlící proces trvá roky, proto je 

od dopisovatele vyţadována trpělivost i opatrnost. Stejně tak se totiţ můţe stát, ţe 

i vězeň sám, a to mnohem dovedněji, nastaví zrcadlo dopisovateli…  

Ve vztahu mezi dopisovatelem a vězněm, který je do jisté míry reciproční, se 

musí počítat i s tím, ţe dopisovatel půjde dříve nebo později „se svou kůţí na trh“. 

Vězeň odhalí jeho provinění a jeho obtěţkané svědomí, protoţe to pro něj bude 

lehčí neţ odhalovat to svoje vlastní. Proto je rovněţ důleţité udrţovat pastorační 

doprovázení samotného dopisovatel ze strany koordinátora a kaplana na 

setkáních, školeních a supervizích. 

„Jako hlas „přirozenosti“ vystupuje svědomí na způsob „kategorického 

imperativu“, jako hlas Ducha vybízí ke svobodnému následování jeho inspirací, 

(…) je ztotoţňováno s hlasem našeho srdce, které je „trůnem Ducha““
164

 

Jak prozaicky vyzvat srdce vězně k tomu, aby mluvilo o vině? Předpokladem 

této výzvy je akceptace. Přijímat vězně jako skutečnou autonomní osobu a zločin, 

který spáchal jako zločin – nezlehčovat ho, ani nevidět slitý v jednom odpudivém 

profilu zločince. To je těţký úkol pro dopisovatele. Teprve kdyţ je vězeň přijímán 

jako člověk rovný dopisovateli, tak ucítí, ţe má prostor k povídání si nejen o 

zjevných útrapách spojených s výkonem trestu, o křivdách a ztraceném dětství ale 

také o vině a svědomí. A tato diskuse má ambici stanout na vyšší úrovni, neţ jen v 

rovině vězňova neustálého sebeobhajování a stavění se do role oběti. Taková 

atmosféra můţe přispět k zahájení vězňovy reflexe vlastní viny. 

„Je třeba i zohlednit, ţe svědomí má své dějiny, které člověk můţe jen zčásti 

určovat. Je závislé také na rámcových podmínkách, za nichţ vyrůstá. Kaţdý je 
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povinen, aby utvářel a vzdělával své svědomí. Zároveň ale potřebuje orientaci 

podle druhých, podle vzorů, hodnot a norem. Vzdělávání svědomí a výchova jsou 

nezbytnými předpoklady pro to, abychom se mohli zcela osobně rozhodovat ve 

svobodě a zodpovědnosti.“
165

  

Dopisovatel sice nemůţe deficity výchovy svědomí (podobně jako lásky), 

kterými vězeň v minulosti prošel, nahradit, můţe se ale stát tak trochu vzorem, 

coţ klade především nároky na jeho morální vyspělost. Dopisovatel s ambicí 

pastoračně působit tady kromě kompetencí musí splňovat vyšší mravní 

poţadavky.  

Proč si vlastně troufám tvrdit, ţe oním vyzyvatelem „trůnu ducha“ – svědomí, 

se můţe stát právě dopisovatel? Málokdy se totiţ vyzyvatelem stává spoluvězeň, 

neboť ten má v oblasti vytěsňování vlastní viny příliš společného s naším vězněm 

a v jeho neproduktivních, apatických postojích ho spíše ještě více utvrzuje – 

věznice jsou přece plné „nevinných“. Stejně tak naší věci neposlouţí dozorce 

nebo vychovatel, který většinou nemá tolik času individuálně se vězni věnovat. 

Moţná poslouţí dobrý vězeňský psycholog nebo dozajista kaplan… 

Tím druhým se můţe stát „jako první“ právě dopisovatel, člověk z jiného 

prostředí, v mnoha ohledech naprosto „jiný“ a přesto blízký. Nezapomínejme 

přitom na to, ţe: „Bůh je pro člověka někým zcela jiným.“
166

 – dopisovatel 

nemůţe suplovat Boha, můţe hrát pouze pokornou roli jeho obrazu. Přičemţ roli 

toho druhého v ţádném případě nemonopolizuji jen pro dopisovatele – čím více 

druhých vztahových bytostí vězně lidsky doprovází, tím lépe.  

Nezapomínejme také na to, ţe bezprostřední vědomí viny, které je oproštěné 

od všech obranných mechanismů, můţe – zejména pokud se jedná o těţký zločin 

– vyústit v depresivní stihomam, který nakonec korunuje sebevraţda.
167

 Proto je 

důleţité, aby ambiciózní dopisovatel nezačínal s vězněm řešit hlubší otázky viny 

osamoceně, vţdy je nutné odkazovat vězně na rozhovor s vězeňským kaplanem, 

nebo alespoň jakýmkoli dobrovolným vězeňským pastoračním pracovníkem. 

Nepouštět se do oblasti, kde dopisování, které se neodehrává v reálném čase, 

nebude schopné včas reagovat na náhlá hnutí vězňova svědomí. 
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„Prvotní Boţí hlas je moţné slyšet ve svědomí. Pojem „s-vědomí“ ukazuje na 

jistou dualitu v našem vnitřním ţivotě. Společně s „vědomím“ je zde nějaká jiná 

věc „s“ ním.“
168

 

V ideálním případě můţe vězně k zaslechnutí prvotního Boţího hlasu ve svém 

svědomí a vědomí přivést svou trpělivou pastorační prácí právě kaplan 

spolupracující s dopisovatelem. Vina, pak jiţ není svazující, ale ve světle Boţí 

lásky osvobozující. „Pakliţe si uvědomí svou vinu, skutečnou podstatu toho, co 

způsobili, pak právě to, ţe je tady někdo, někdo nad námi, kdo přes všechno to, co 

spáchali, je schopen odpustit, je ta nejblahodárnější zpráva pro ně. To není uţ jen 

evangelium, to není uţ jen blahodárná zpráva ale nejpodstatnější otázka pro jejich 

další bytí.“
169

 

6.2.2 Propast zoufalství 

Pokud pracujeme s vinou, setkáme se s propastí, se zoufalstvím a lidskou bídou. S 

tím si nikdo nechce špinit ruce… a přesto – právě z tohoto bahna je moţno uhnít 

něco úţasného, Boţí milost!  

„Právě to, co je v nás ztracené a potlačené, přijímá Bůh (podobenství o 

ztracené ovci a marnotratném synu). Neboť kde člověk nic nemá, tam je otevřen 

pro dar milosti Boţí“
170

  

Vědomí viny poukazuje na vlastní nedostatky, které paradoxně otevírají volné 

pole pro moţnost změny jako nezaslouţené milosti. V přístupu dopisovatelů k 

vězňům, potaţmo ke všem lidem s nedostatky, je proto vhodné uplatňovat 

spiritualitu zdola – nelpět na nebeských ideálech.  

„Spiritualita zdola je patrná i z výroku opata Dorothea z Gazy: „Tvůj odpad, 

praví prorok (srov. Jer 2,19), bude tvým vychovatelem.“ Právě odpad, selhání, 

hřích tě můţe vychovat a vést k Bohu.“
171

 ¨ 

Dopisovatel, který chce vězně dobře pastoračně doprovázet, by se neměl 

zaleknout odpadu vězně ani toho svého. Teprve pak nebude jako slepý, který vede 

slepého do propasti ale jako vidoucí. 
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6.3 Metanoia. Změna jako cíl. 

Doposud jsme si ukázali zhruba toto: „Pokud se podaří křesťanovi nebo 

křesťanskému společenství zprostředkovat odsouzenému pocit akceptace jeho 

osoby a přijetí, lásky a porozumění, odsouzený můţe odloţit obranné stereotypy a 

dojít k pravdivějšímu pohledu na sebe a svou vlastní situaci, k pravdivějšímu 

sebepřijetí a uznání své vlastní viny. Tento postoj chápe Nový Zákon jako 

základní podmínku osobnostního růstu a nazývá ji změnou smýšlení, obrácení 

(metanoia).“
172

 

Zbývá se tedy blíţe zamyslet nad pojmem „metanoia“ (řecky podle 

septuaginty μετάνοια, z hebrejského slova tešuva, česky překládáno jako pokání). 

Metanoia představuje ţidokřesťanské pojetí vţdy moţné změny směru ţivota. 

Stojí tak v ostrém kontrastu s pesimistickými postoji, které tvrdě hájí nemoţnost 

změny a doţivotně etiketizují pachatele trestné činnosti. Pro metanoiu, která má 

ambici měnit mnohé „jasné“ skutečnosti, se zdánlivé nedostatky a záporná 

znaménka před závorkou změny stávají plusem často ke změně napomáhajícím.
173

 

V dopisech se můţe dopisovatel spolu s vězněm zamýšlet nad texty z Bible, 

které se týkají obrácení. Vyuţít lze metodu narativní etiky, kdy se člověk nechává 

obsahem podobenství oslovit a vyvozuje z něj konkrétní dopady do svého ţivota a 

hodnotové orientace. Takové oslovení je nejlépe uskutečnit ve vztahu s někým 

druhým, který je nastavený na sdílení a případnou citlivou korekci. V ideálním 

případě takto dochází k dodatečné výchově člověka k osvojení nových postojů 

pramenících z ţivé tradice Písma. 

Rozklíčování faktorů vedoucích k metanoie se všemi jejími paradoxy leţí 

mimo horizont našeho světa, rámcově lze jako jednu z podmínek změny stanovit 

právě potřebu přijetí vlastní viny pachatelem a z ní pramenící produktivní 

nutnosti, něco s ní dělat. Ţidovské učení, které demonstruje i Jeţíš Kristus ve 

svém poţadavku pokání, je pro tento účel mimořádně inspirativní: 
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„Podle halachy, ţidovského zákona, probíhá tešuva v pěti etapách:  

1. uvědomění si viny; 2. lítost; 3. zpověď; 4. prosba o odpuštění; 5. rozhodné úsilí 

odvrátit se od nepravého způsobu chování.“
174

  

V těchto sloţitých fázích pokání můţe být kaplan, spolu s dopisovatelem, 

vězni průvodcem a oporou. Kaplan bude mít v těchto věcech, jako člověk, který je 

vězni fyzicky nejblíţe, pochopitelně hlavní slovo. Přehlíţet nelze ani ostatní 

vězeňský personál, jak ukáţe následující schéma, které jsem, inspirován tešuvou, 

pro účely práce zhotovil: 

Tešuva (metanoia) vězně podle halachy, popis procesu a spolupráce: 

Vězeň: Dopisovatel: Kaplan VS ČR: Personál VS ČR: 

0. Vytěsňuje, nebo 

si neuvědomuje 

svou vinu, trest 

vnímá jako křivdu. 

Je schopen mluvit i 

o „obyčejných“ 

věcech. 

Zrcadlí a reflektuje obsahy 

vězňových dopisů. Probírá 

témata všedního dne. 

Hledá momenty 

pravdivosti ve vězňových 

sděleních, oceňuje je. 

Je vězni partnerem 

v přímém dialogu, 

empaticky ho provází 

útrapami, které přináší 

VTOS. 

Neodsuzuje vězně, 

jedná s ním jako 

s osobou mající 

lidskou důstojnost. 

Umoţňuje vyuţití 

kaplanských sluţeb. 

1. Uvědomuje si 

vinu, která ho sţírá, 

chce s ní něco 

dělat, ale neví jak 

postupovat dále. 

Vyzývá vězně, aby si o 

vině promluvil 

s kaplanem. Navrhuje 

pragmatická řešení, nadále 

si s vězněm lidsky povídá. 

Naslouchá vězňovu 

příběhu. Nabízí mu 

horizont smyslu 

v křesťanském 

poselství, seznamuje 

ho s existencí naděje.  

Neupírá vězni právo 

přemýšlet nad 

vinou, jeho chování 

nezlehčuje. Hlídá, 

aby tak nečinili 

ostatní vězni. 

2. Cítí lítost nad 

svým proviněním. 

Chce ho napravit, 

pokud vůbec můţe. 

Motivuje vězně 

k usilování o narovnání, 

vyjadřuje mu podporu. 

Naslouchá vězni, 

motivuje ho ke 

smíření. Ozřejmuje 

naději pramenící 

z evangelia i pro 

pachatele zla, které jiţ 

nelze odčinit. 

Nepovaţuje 

vězňovu lítost 

kategoricky za 

hranou. Umoţňuje 

vězni pracovní 

zařazení. 

3. Má potřebu 

sdělit své 

nejvnitřnější 

pohnutky spojené s 

vinou, učinit 

zpověď. 

 

Naslouchá vězni, 

akceptuje ho, neodsuzuje 

ho, nepohoršuje se nad 

tím, co se dozvídá. 

Nemoralizuje.  

Naslouchá vězni, 

nabízí mu východiska 

ve světle boţí lásky, 

která nikoho 

nezatracuje. Případně 

uděluje rozhřešení. 

Respektuje potřebu 

vězně být sám a mít 

klid na přemýšlení. 

Případně jeho 

potřebu častější 

návštěvy kaplana. 
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Vězeň: Dopisovatel: Kaplan VS ČR: Personál VS ČR: 

4. Potřebuje nabýt 

vědomí odpuštění, 

aby mohl dál ţít. 

Prosí oběť o 

odpuštění, pokud to 

jde. 

Podporuje vězně 

v odhodlání ţádat o 

odpuštění. Přistupuje 

k vězni jako k novému 

člověku, nezahajuje 

hovory na staré téma. 

Podporuje vězně, 

zprostředkuje mu 

reálné odpuštění od 

Boha, kdyţ jiné uţ 

není moţné. 

Nepředhazuje vězni 

stará provinění. 

Umoţňuje mu 

smysluplné trávení 

času ve VTOS. 

Vzdělávání. 

5. Obrací se od 

starého způsobu 

chování, má vůli ţít 

svůj ţivot 

s vědomím viny 

proměněné a 

odpuštěné. 

Podporuje vězně, nabízí 

mu informace o 

moţnostech vyuţití 

postpenitenciárních 

sluţeb. 

Podporuje vězně, 

nabízí mu případnou 

moţnost začlenit se do 

ţivota křesťanského 

sboru nebo farnosti po 

propuštění. 

Umoţňuje vězni 

důstojný průběh 

VTOS a jeho návrat 

do společnosti. 

Terapeuticky s ním 

pracuje na 

výstupním oddělení. 

 

Schéma dozajista zachycuje určitý „ideální“ průběh. Přesto ale věřím, ţe jako 

vodítko pro dopisovatele je pouţitelné. Zejména je důleţité podotknout, ţe fáze, 

které jsou v modelu uvedeny jako po sobě následující, v reálné situaci zdaleka 

nemusí jít po sobě tak, jak je prezentováno. 

Často se lze setkat se zacykleným průběhem pastorace, kdy se vězeň, u něhoţ 

vnímal kaplan nebo dopisovatel pokrok, opět vrátí tam, kde byl, a znovu se musí 

vypořádávat s tím, co se jevilo být jako překonané. Vnímám tu podobnost 

s problematikou léčených drogově závislých a jejich častých relapsů, které se 

podle nejnovějších paradigmat nesmí interpretovat jako selhání ale jako součást 

terapie.  

Na straně pastorujícího je tedy důleţitá trpělivost a stále přítomná víra, ţe se 

ţivot vězně můţe nakonec zdařit. A to, i kdyţ dojde namísto zjevné metanoie k 

recidivě. Rovněţ je nezbytné podporovat sebevědomí vězně, kterému se vymotat 

z koloběhu zla nedaří. Velmi oceňovat jeho snahu a podporovat ho s vírou 

v dalších pokusech. 

Dopisovatel můţe sehrát v procesu vězňovy změny, jak se ukazuje, velmi 

důleţitou podpůrnou úlohu. Tuto jeho úlohu bude moţné z pozice kaplana častěji 

vyuţívat, pokud se koordinátorům dopisování podaří u svých dopisovatelů 

zdokonalit a zajistit pastorační dovednosti. Pro dopisovatele pak platí, aby neváhal 

a řádně se v pastoraci vzdělával. 
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Závěr 
S vyhlídkou na změnu vězně, která se zpočátku, pod tíhou racionálních 

paradigmat, jevila být nemoţnou, svou práci uzavírám. Věřím, ţe se mi podařilo 

poukázat na fakt, ţe dopisování s vězni je aktivitou ze světské perspektivy 

legitimní, z pozice křesťana nebo pomáhajícího pracovníka nadmíru ţádoucí. Ţe 

je moţné dopisování s vězni bez okolků pojmout jako činnost podporující lidskou 

důstojnost, působící výchovně i pastoračně. Jako bezpečnou sluţbu realizovanou 

lidmi pro lidi na poloprofesionální, koordinované bázi, ošetřenou jasnými 

pravidly a kooperující s personálem VS ČR, hlavně s vězeňskými kaplany. 

Dopisování s vězni tedy našlo, jako sluţba lásky, svou oporu v křesťanské etice. 

Výzvy, které z mé práce pro dopisování s vězni vyplývají, jsou především 

nutnost důkladného výběru a školení dopisovatelů, jejich další vzdělávání a 

metodické vedení na setkáních a supervizích. Rovněţ kompetence koordinátora 

dopisování nelze přehlíţet a roli kaplanů v procesu dopisování je nutné dále, 

v dialogu s nimi, promýšlet a do budoucna akcentovat. To je moţné téma mé další 

práce. 

Za hodnotnou inspiraci, která se promítla do mé práce, vděčím zejména mé 

praxi a práci v postpenitenciárním projektu Pevný bod Arcidiecézní charity Praha. 

Dále všem známým a přátelům z řad vězeňských pastoračních pracovníků, 

koordinátorům „dopisovacích“ projektů a vedoucímu mé práce. Mnoho nápadů, 

které jsem mohl v této práci zúročit, vzešlo právě z diskuzí s nimi. 

Díky tomuto faktu snad má práce není, jak věřím, odtrţena od reality a ţivé 

praxe, je čtivá a pouţitelná kupříkladu pro seznámení se budoucích dopisovatelů 

s tematikou dopisování s vězni nebo pro rozptýlení pochyb člověka nevěřícího ve 

smysluplnost této aktivity. Také jsem v ní snad prokázal své dovednosti a přehled 

v oblasti křesťanské etiky, pastorace i sociální práce. Rád bych v závěru 

připomněl, co by měl mít kaţdý pokorný pracovník pracující s vězni na paměti: 

„Vědět, ţe jsem vykoupen od pekla, vědět, ţe i v pekle jsem vykoupen; vědět, 

ţe mám jen jednu volbu – být lotrem na levici nebo na pravici, ale vţdy jen 

lotrem, to znamená vstoupit do krajní pokory, stálé metanoie, to znamená ukončit 

zajetí světem, skoncovat se zboţšťováním vlastního já.“
175
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 Příloha č. 1: Doporučení Rady Evropy O vzdělávání ve vězení 

 

DOPORUČENÍ č. R(89)12 RADY EVROPY 

VÝBORU MINISTRŮ ČLENSKÝM STÁTŮM 

 

O VZDĚLÁVÁNÍ VE VĚZENÍ 

 

(přijaté Výborem ministrů dne 13. října 1989) 

 

Výbor ministrů na základě znění článku 15.b 

Statutu Rady Evropy - 

 

 považuje právo na vzdělání za právo základní;  

 

 bere v úvahu význam vzdělávání v rozvoji 

jednotlivce a společnosti; 

 

 zejména si uvědomuje, že velká část vězňů má 

jen velmi málo vzdělávacích zkušeností, a 

proto mají velkou potřebu ve vzdělávací 

oblasti; 

 

 je toho názoru, že vzdělávání ve vězení 

přispívá k vytváření humánnějších věznic a ke 

zlepšení podmínek vazby;   

 

 je toho názoru, že výchova ve vězení je 

důležitým prostředkem ke zjednodušení 

opětovného zařazení vězně do společnosti;   

 

 uznává, že při praktickém uplatňování 

některých práv nebo opatření v souladu s 

následujícími doporučeními mohou být 

oprávněné rozdíly mezi odsouzenými a 

obviněnými;   

 

 zohledňuje Doporučení č. R(87)3 o 

Evropských vězeňských pravidlech a 

Doporučení č. R(81)17 o vzdělávaní 

dospělých, a doporučuje vládám Členských 

států zavést politiku, která zohledňuje 

následující: 

 

1.      Všichni vězni mají mít přístup ke vzdělávání, 

které by mělo zahrnovat základní vzdělávání, 

profesní vzdělávání, tvořivé a kulturní činnosti, 

tělesnou výchovu a sporty, sociální výchovu a 

možnost navštěvovat knihovnu; 

 

2.      Vzdělávání vězňů by mělo být obdobné jako 

vzdělávání pro příslušné věkové kategorie ve 

vnějším světě a rozsah vzdělávacích možností pro 

vězně by měl být pokud možno co nejširší;    

 

3.      Cílem vzdělávání ve vězení má být celkový 

rozvoj osobnosti v oblasti sociální, ekonomické a 

kulturní; 

 

4.      Všichni zaměstnanci, kteří pracují v 

administrativě vězeňského systému a v řízení 

věznic, by měli vzdělávání co nejvíce usnadňovat a 

podporovat; 

 

5.      Vzdělávání nemá být považováno za méně 

důležité než práce v rámci vězeňského režimu a 

vězni nemají být finančně nebo jinak 

znevýhodňováni v důsledku účasti na procesu 

vzdělávání; 

 

6.      Je třeba vyvinout úsilí k podpoře aktivní 

účastni vězňů ve všech aspektech vzdělávání;  

 

7.      Je třeba zavést programy dalšího vzdělávání, 

aby si učitelé a vychovatelé osvojili příslušné 

vzdělávací a výchovné metody vhodné pro dospělé; 

 

8.      Je třeba věnovat individuální pozornost 

vězňům, kteří mají specifické problémy a hlavně 

těm, kteří neumí řádně číst a psát; 

 

9.      Profesní vzdělávání má být zaměřeno na širší 

rozvoj osobnosti a má  reagovat na  trendy na 

pracovním trhu;  

 

10.   Vězni by měli mít nejméně jedenkrát týdně 

přímý přístup do dobře vybavené knihovny;  

 

11.   Měla by být rozvíjena a podporována tělesná 

výchova a sport;  

 

12.   Důležitou úlohu by měly mít tvořivé a kulturní 

činnosti, protože poskytují vězňům možnost 

rozvoje a seberealizace;  

 

13.   Do sociální výchovy je třeba zahrnout 

praktické prvky, které umožní vězni řídit si svůj 

každodenní život ve vězení s cílem usnadnit mu 

návrat do společnosti;  

 

14.   Ve všech případech, kdy je to možné, by 

vězňům mělo být povoleno zúčastňovat se 

vzdělávání posykovaného mimo vězení;   

 

15.   V případě, že se vzdělávání musí realizovat v 

rámci věznice, měla by se ho pokud možno účastnit 

vnější společnost;  

 

16.   Je třeba zavést opatření umožňující vězňům 

pokračovat v jejich výchovně vzdělávacím procesu 

po jejich propuštění;  

 

17.   Vězením je třeba dát k dispozici potřebné 

finanční prostředky, zařízení a vyučující personál, 

aby bylo možno poskytnout vězňům příslušné 

vzdělávání. 

 

 

Zdroj:  

European Prison Education Association 
http://www.epea.org/index.php?option=com_conte

nt&task=view&id=478&Itemid=496 



 Příloha č. 2: Formulář pro účely zjištění nároku na poskytnutí hmotné pomoci 

 
Arcidiecézní charita Praha  

                                                                           
                                                    Projekt Pevný bod 

Pernerova 20, Praha 8, 186 00 
Tel.: 222 313 738, 737 280 608 fax: 222 31 37 38 

e-mail: vezenstvi@charita-adopce.cz, www.charita-adopce.cz 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Bankovní spojení: E-banka, č.ú. 749011/2400, specifický symbol 40, IČ: 43873499, DIČ: CZ43873499 

Formulář pro účely zjištění nároku na poskytnutí hmotné pomoci 

 

Pro zasílání hmotné pomoci do vězení platí tato pravdila: 

 
Pomoc od ADCH může obdržet jen odsouzený, který splňuje všechna následující kritéria. 

 

- nemá ve věznici práci z důvodu nedostatku pracovních příležitostí nebo ze zdravotních 

důvodů  

a současně 

- měl nezbytné výdaje ze sociálního kapesného (např. poplatky lékaři, větší množství dopisů 

soudu atd.), v jejichž důsledku mu nezbývají prostředky na základní potřeby jako je hygiena, 

oblečení, známky aj.  

a současně 
- nemá nikoho, kdo za ním chodí a podporuje ho, nedostává balíčky, zvláště od jiných 

pomáhajících organizací 

 

 

 

Pokud splňujete tato kritéria, prosím předložte tento list sociálnímu pracovníkovi, aby Vaši 

žádost potvrdil jako odůvodněnou a připojil razítko a podpis.  

 

 

 

 

 

................................      ................................................. 

Klient      Sociální pracovník VS ČR 

stvrzující žádost jako odůvodněnou 

 

 

................................        

Datum narození klienta 

 

 

................................ 

Datum vystavení potvrzení 

          

 

Razítko věznice 



 Příloha č. 3: Odpovědi laiků a duchovních na otázky týkající se dopisování s vězni 

 

Odpovědi laiků a duchovních na otázky týkající se 
dopisování s vězni 

1) „Myslíte si, že je možné dopisování považovat za pastoraci a proč?“ 

Veronika1, dopisovatelka, pastorační asistentka 

Většina těch, se kterými si dopisuji, není věřící, proto se naše korespondence netýká přímo 

otázek víry, ale snažím se na ně působit nepřímo, poukazováním na obecné „křesťanské 

principy“ – odpuštění (sobě i druhým), snaha po urovnání (obnově) vztahů s blízkými, 

sebereflexe a vědomí a přijetí zodpovědnosti za vlastní chyby… Snažím se jim za všech 

okolností dodávat naději, mít o ně a jejich problémy zájem.  

Vnímám velmi bolestně, že ač jsou ve věznicích vychovatelé, speciální pedagogové a 

psychologové, všichni vězni, se kterými jsem kdy byla v kontaktu (v dopisech i osobně), 

jsou vyprahlí po vlídném přístupu a přijetí, po pochopení a zájmu o ně samé a celý jejich 

životní příběh. Nejsem odborník/specialista v oboru, ale domnívám se, že právě tady může 

začínat pastorační snaha o jakousi „dodatečnou výchovu“ trestaných, bez ohledu na jejich 

vztah k víře. Ne jen v restrikci – v jejich uvěznění, která přináší spíš opačný efekt – 

koloběh recidiv, pocity křivd a ztrátu jakékoliv další dobré motivace.  

Pokud se jedná o korespondenčního klienta, který se k víře hlásí, pak se ho ptám, jak 

se účastní bohoslužeb ve věznici, rozhovorů s kaplanem, posílám Katolický týdeník, někdy 

texty Nedělní liturgie, píšeme si o tom, co ho oslovilo v Písmu, snažím se sdílet s ním i své 

osobní prožitky ze života ve farnosti a v církvi (samozřejmě při zachování anonymity) – 

duchovní obnovy, prožívání jednotlivých období liturgického roku atd. Většinou se jedná o 

lidi hledající – sebe i církev, ne-katolíky. 

Myslím, že s definicí pastorace, podle Aleše Opatrného, dopisování s vězni, tak jak ho 

vnímám a snažím se naplnit já, plně koresponduje. 

Renata Balcarová, předsedkyně Vězeňské duchovenské péče, o. s., Církev adventistů 

sedmého dne 

Dopisování si s klientem je možné považovat také za pastoraci. Důvodem je, že se klient 

může, pocítí-li důvěru, pisateli svěřovat s tím, co ho trápí, stejně tak, jako může mít dotazy 

duchovního charakteru, teologického minima, apod. Stejně jako to, že ho pisatel může 

velice dobře korigovat, ví-li o čem tato problematika je. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Uvádím krycí jméno dopisovatelky z důvodů ochrany osobních údajů 



 Příloha č. 3: Odpovědi laiků a duchovních na otázky týkající se dopisování s vězni 

 

Mgr. Otto Broch, trvalý jáhen, kaplan ve Vazební věznici Olomouc, člen Výkonného 

výboru VDP, o. s., Církev římskokatolická 

Tak jako i dopisování může mít mnoho forem, tak i pastoraci lze tímto způsobem 

vykonávat. V širším slova smyslu lze dopisování s vězni za pastorační aktivitu považovat, 

neměla by to být ale priorita korespondence. 

 

Mgr. Petra Vašíčková, koordinátorka dopisování s vězni Maltézská pomoc, o. p. s., 

Církev římskokatolická 

To záleží samozřejmě na tom, kdo dopisování provozuje. U věřících dobrovolníků, kteří 

mají klienta-vězně, který je této otázce otevřen, jistě dochází k určité laické pastoraci. 

Nemůžeme tu však mluvit o systematické pastoraci, neboť z ní tento projekt nevychází a 

církve zde neposkytují žádnou zvláštní podporu. 

Pokud budeme o této otázce přemýšlet v duchu širší definice pastorace, tak se dá říct, 

že jde o pastoraci v rámci Maltézské pomoci, neboť koordinátor i vedoucí a mnozí 

dobrovolníci tuto službu plní ve světle a síle evangelia. 

2) „Myslíte si, že je dopisování s vězni žádoucí a proč?“ 

Veronika 

Kdybych se nedomnívala, že je dopisování žádoucí, nevěnovala bych se mu přes Charitu 

soustavně už 14 let. Vždy jsem měla sociální cítění, a že se ho snažím uplatnit v této 

oblasti je „náhoda“ určená životními okolnostmi. Kdybych byla zdravá a plně mobilní, asi 

bych spíš pracovala ve zdravotnictví, kde jsem začínala.  

Dopisování s vězni mi vždy vyhovovalo tím, že ho mohu zvládnout i z postele a přesto 

mít pocit, že nežiji jen pro sebe a svou rodinu. Zpětně tedy má a mělo význam (i 

pastorační), i pro mě a mé blízké. 

A důvody, které mě k němu vedly a vedou? Jednak pro věřícího v evangeliu jasně 

vyslovený požadavek – myslet na jakkoli potřebné (hladové, nemocné, vězněné…). Taky 

soucit s lidmi v tísni, a především, snaha, po prožité osobní zkušenosti s velkou a 

milosrdnou Boží láskou, „vyjít ze sebe“ a snažit se předávat tuto „nabídku“ Božího 

uzdravení, odpuštění a bezpodmínečného přijetí dál. Právě u svých klientů se setkávám s 

tím, že takovou zkušenost ve svém životě ještě neudělali, často ani jako děti, v rodině, 

natož pak jako významně chybující dospělí…  

 

 

 

 

 



 Příloha č. 3: Odpovědi laiků a duchovních na otázky týkající se dopisování s vězni 

 

Mgr. Petra Vašíčková 

Dopisování s vězni považuji za velmi žádoucí a to hned z několika důvodů. Prvním a 

primárním důvodem je kladná sociální podpora, které se tímto vězni dostává a která v sobě 

nese potenciál rozvoje osobnosti, znalostí a dovedností daného člověka (př. rozvoj slohové 

schopnosti a vyjadřování, rozvíjení myšlení, sebereflexe, pěstování a udržování vztahu). 

Krom toho může dopisování podpořit vězně psychicky v těžkých chvílích a poskytnout mu 

informace a zdravé vzorce chování a myšlení, které v budoucnu mohou pomoci (leč 

nepatrně) k úspěšnému návratu do společnosti. U některých vězňů může jít také o 

významnou duchovní podporu. 

Jako další pozitivní faktor vnímám také kladné důsledky na druhou stranu, na 

dobrovolníka. Kterému dopisování přináší také potenciál pro rozvoj své osobnosti a v 

člověku obecně zvyšuje pocit solidarity, zodpovědnosti a lidské sounáležitosti, které jsou 

podle mě velmi žádoucím faktorem ve zdravé a dobře fungující společnosti. 

Mgr. Otto Broch 

Určitě tuto formu pomoci podporuji a považuji ji za důležitou, přes všechny její rizika a 

komplikace. Rizika ovšem nejde v žádném případě podceňovat. Za velice nebezpečnou – 

ve formě zneužívání pomoci, považuji izolovanou a individuální korespondenci. 

Člověk ve vězení, alespoň určité procento vězňů, prožívá existenciální a sociální 

osamocenost. Možnost nejen dostávat dopisy a tak udržovat kontakt s vnějším světem, ale 

především mít motivační podporu, je téměř nezastupitelná forma pomoci. 

Renata Balcarová 

Dopisování si s vězni má určitě smysl; důvodem je jejich pocit osamocenosti, opuštěnosti 

(zejména když dotyčného rodina odmítne). Je to pro něj spojka s vnějším světem, tolik 

odlišným od toho vnitřního. Samozřejmě i vědomí toho, že pro někoho má význam si s 

ním dopisovat.  

Korespondenční cestou je možné dotyčného velmi dobře oslovit a také ho směrovat, 

ALE!!! 

 dopisovatel musí mít alespoň min. povědomí o tom, s kým si dopisuje 

 musí znát, alespoň teoreticky, prostředí, ve kterém se dotyčný pohybuje 

 musí znát něco z psychologie odsouzených (eliminace hrubě účelového jednání) 

 musí dbát o svou vlastní bezpečnost (nikdy neuvádět osobní údaje a adresu) 

 musí naopak otevřeně napsat např. to, že je dopisovatel nebo dopisovatelka ženatý, 

vdaná, aby se eliminovala možnost zamilování se s vězněným protějškem 

(eliminace rozvodů, apod.) 

 



 Příloha č. 4: Povinnosti, zásady a poučení dobrovolníka ADCH Praha 

Povinnosti dobrovolníka projektu Pevný bod  

 

 v rámci dopisování nebo setkání s klientem ve věznici mu nesdělit své pravé jméno, 

telefon, ani adresu. 

 při kontaktu s klientem používat jako svou jedině adresu Arcidiecézní charity Praha, 

Pernerova 20, Praha 8, 186 00, kam klienti posílají dopisy a odkud jsou posílány 

dobrovolníkům.  

 v rámci dopisování s klientem používat místo vlastního podpisu a jména přezdívku  

fiktivního křestního jména (např. Karel).  

 nejpozději do 14 dnů reagovat na doručené dopisy od klienta. V případě závažných 

překážek bránících dočasně dopisování tuto skutečnost do 14 dnů oznámit 

pracovníkovi projektu PB. 

 rozhodnutí ukončit dopisování oznámit pracovníkovi projektu PB nejpozději do 1 

měsíce po obdržení posledního dopisu od klienta. 

 respektovat kontrolu obsahu korespondence s klientem a pořizování kopií dopisů ze 

strany vedoucího projektu PB, případně jeho nadřízeného. 

 uchovávat a na vyžádání poskytnout dopisy od klientů ADCH Praha. Tato povinnost 

dobrovolníka platí také po dobu 6 měsíců od vypršení této smlouvy nebo od jejího 

vypovězení. Místem uložení korespondence může být pracoviště ADCH Praha. 

 nejméně 2x ročně se zúčastnit supervize a 1x za rok setkání s vedoucím projektu 

 na požádání písemně, telefonicky nebo osobně informovat pracovníka projektu PB o 

průběhu dopisování a vztazích s klientem 

 v souvislosti s dobrovolnickou činností oznamovat pracovníkovi projektu PB změny 

svého bydliště a kontaktních údajů i nové údaje o klientovi: přemístění do jiné 

věznice, změna data propuštění aj. 

 návštěvu klienta, s nímž si píše, předem ohlásit pracovníkovi projektu PB a jen jemu 

vyhradit organizaci návštěvy ve vězení. 

 během návštěv ve vězení se řídit pokyny Vězeňské služby ČR. 

 

Zásady dobrovolníka projektu Pevný bod                                     

                 
 100% anonymita 

 100% anonymita v případě pokračování korespondence po propuštění klienta. 

 Dobrovolník netají své náboženské či jiné přesvědčení, ale klientovi je nevnucuje.  

 Klientovu pozornost dobrovolník zaměřuje na pozitivní témata, např.: klientovy 

aktuální myšlenky a problémy (v praktickém, psychologickém i duchovním smyslu), 

budoucnost klienta po propuštění z vězení, koníčky, odborné zájmy, životní 

zkušenosti atd. 

 Dobrovolník nesmí pomáhat klientovi jinak než formou psaní a rozhovoru.  Námět 

ke konkrétní hmotné, právní nebo jiné pomoci klientovi dá pracovníkovi projektu 

PB, nikdy nekontaktuje věznici ani Vězeňskou službu ČR.  

 Problémy ve vztazích s klientem dobrovolník řeší nejprve konzultací s pracovníkem 

projektu PB.   

 



 Příloha č. 4: Povinnosti, zásady a poučení dobrovolníka ADCH Praha 

 Klient smí poznat dobrovolníkovo soukromí, povolání, životní zkušenosti, názory 

atd., ale intimní témata se neotevírají. Platí to zejména při pokusu klienta navázat 

partnerský vztah. Tato snaha musí být dopisovatelem odmítnuta.  

 Dobrovolník není povinen odpovídat na všechny dotazy klienta.  

 Dobrovolník před zahájením dopisování nemá nárok získat informaci o minulosti 

klienta. O poskytnutí takové informace rozhoduje vedoucí projektu PB. Pokud klient 

dobrovolníkovi sám prozradí důvod trestu, dobrovolník vinu klienta nebagatelizuje 

ani nezveličuje, pokud k tomu nemá důkazy.   

 Dobrovolník neukončuje práci s klientem naráz, pokud jej k tomu nevede nevhodné 

chování klienta, ale má jiné důvody. V takovém případě se pokusí se klientovi 

prostřednictvím pracovníka PB nabídnout jiného dobrovolníka.  

 Dobrovolník smí klientovi do vězení zaslat balíček jen po konzultaci s pracovníkem 

projektu PB, který žádost posoudí a povolí  (důvodem jsou například vánoce aj.) 

Žádosti klienta o balíček a jinou hmotnou pomoc dobrovolník vždy předává poradně 

projektu  PB. 

 Klientům se zasílají jedině oděvy, psací a korespondenční potřeby a základní 

hygienické potřeby. Nikdy léky, peníze v hotovosti ani složenkou a předměty, které 

vyjmenovává oficiální povolenka Vězeňské služby ČR, tzv. balíčenka.  

             
Poučení dobrovolníka projektu Pevný bod 
                                               
Úvod: Nejsou to beránci!!! 

Mezi vězněnými je celá řada osob schopných a ochotných dobrovolníky pracující s vězni 

využít. Dobrovolník, zvláště nezkušený, tento úmysl nemusí umět postřehnout, zejména čelí-

li zkušenému a chladnému manipulátorovi. Pro některé vězně je jakákoliv forma nezištné 

dobrovolné pomoci či angažmá v bohulibých volnočasových aktivitách pouhou záminkou a 

možností, jak se ve výkonu trestu dostat k výhodám, k dárkům, s nimiž posléze obchodují, 

v lepším případě metodou, jak strávit volný čas a formálně plnit podmínky pro podmínečné 

propuštění. Neplatí to o všech vězních. Toto riziko však každý dobrovolník pracující s vězni 

ve výkonu trestu či po jejich propuštění musí mít na mysli.  

 

Hlavní rizika: Buď vstřícný, ale kritický a ostražitý!!! 

Obecně nelze říci, jak pokus o zneužití pomoci včas rozpoznat. Někdy stačí pouhý výraz 

odsouzeného, několik gest, odbytý dopis, v němž převažují hmotné zřetele, nedůvěryhodný 

patos, povrchní soudy atd. Alarmující by mělo být i nevšední podmanivé charisma, 

vyjádřitelné slovně i písemně. V horším případě se dobrovolník dovtípí teprve ve chvíli, kdy 

si uvědomí, že pokračování sympatie vězně závisí na tom, zda mu opět pošle balíček, přinese 

do vězení cigarety, vzkáže cosi někomu na svobodě či prokáže nějakou „službičku“.  

Nejnebezpečnější z hlediska dobrovolníka je přílišná citová náklonnost, ať už přátelská či 

partnerská. Může mít za následek nešťastné pokusy bojovat za „nevinu“ klienta, zasílání či 

darování nevhodných předmětů, a pochopitelně vyzrazení identity dobrovolníka. V takovém 

případě se může snadno stát, že se z dobrovolníka stane nová oběť.  

 

Osobnost dobrovolníka: Vědět, co chci!!! 

Proto by se měl každý dobrovolník před zahájením své činnosti důkladně zamyslet na svými 

motivy. Mezi nimi nesmí být nekritické milosrdenství, přezírání důvodu klientova odsouzení, 

prvoplánová potřeba řešit samotu a odloučení a psychické problémy. Na paměti je třeba mít i 

to, že neprofesionální, příliš vstřícné a nevyrovnané jednání dobrovolníka poskytuje klientovi 

špatný vzor a může ho i zneklidňovat. 



 Příloha č. 4: Povinnosti, zásady a poučení dobrovolníka ADCH Praha 

 

Bezpečné dopisování: Nerovný vztah!!! 

Dobrovolník pomáhá klientovi, ne naopak. Ke kontaktu došlo nikoliv z důvodu vzájemné 

sympatie, ale protože jeden chce pomáhat a druhý to potřebuje. Dobrovolník stanovuje 

pravidla komunikace. Jedná se o nerovný a ve své podstatě nezávazný vztah, byť důstojnost 

obou je stejná. Klient nemá předem daný nárok poznat dopisovatelovo soukromí. Platí to o 

konkrétních údajích (rodinný stav, věk, počet dětí…) i osobních životních zkušenostech 

(zklamání, rozvody, úmrtí..) a pocitech dobrovolníka. Totéž platí pro dobrovolníka. Sbližovat 

se postupně a v rozumné míře lze, ale ne hned na počátku (nejlépe po měsících či letech). 

Nikdy ve formě dobrovolníkova důvěrného svěřování !!! Možné je tlumočení vlastní 

zkušenosti či pocitu za účelem ilustrace vhodného přístupu, chování, stanoviska, nikoliv 

dobrovolníkovy úlevy. Neodbytná snaha klienta poznat dobrovolníkovo soukromí a identitu 

by měla být varujícím signálem. Nejzdařilejší výslednou podobou dopisování i případných 

hovorů je neutrální výměna životních zkušeností, filozofování, teologické debaty, „odborné“ 

povídání o zájmech a společenských tématech. To vše s jediným cílem: tříbit klientovy 

kreativní zájmy, vést jej k samostatným úvahám o možnostech řešení osobních problémů, 

aktivizovat jeho vůli a celkový potenciál a poskytovat mu pozitivní sociální vazbu. 

 

Jak čelit snaze o využití: Umění včas odmítnout!!! 

Ze smlouvy plyne, že žádosti o balíčky a o jinou pomoc vyřizují pracovníci projektu. Jedině 

tak lze ověřit, zda klient tyto věci a služby skutečně potřebuje, a může se tak zabránit i 

nedorozumění s věznicí. Dobrovolník bude lépe vědět, zda si chce vězeň skutečně jen psát a 

uspoří náklady.  

Pokud dobrovolník dospěje k názoru, že cílem klienta není snaha smysluplně využít volný čas 

ve vězení, popovídat si nebo navázat hezký mezilidský vztah s dopisovatelem, nýbrž udržovat 

ho v tomto dojmu a požívat z toho popsané plynoucí výhody, je několik způsobů, jak situaci 

řešit. V první řadě by se dobrovolník ADCH Praha měl obrátit na koordinátora projektu PB. 

Pokud je k tomu ještě prostor, dobrovolník by měl klientovi vyslat jasný signál, že za daných 

okolností by musel kontakt s ním ukončit, nikoliv jen odmítnout „službičku“. Jedině 

schopnost jasně, srozumitelně a důrazně problém vysvětlit a poukázat na původní smysl 

služby umožní situaci buď napravit a nebo kontakt důstojně ukončit. Ne vždy je totiž na vině 

odsouzený, jednající instinktivně a podle svých zvyklostí a možností. Primární zodpovědnost 

za udržení zdravého odstupu je na straně proškoleného dobrovolníka.  

 

 

S povinnostmi, zásadami a poučením dobrovolníka jsem se seznámil(a) a porozuměl(a) jsem 

jim. 

 

  

 

V ………………………………….                    Dne……………….. 

 

 

 

Dobrovolník ...............................................  



 Příloha č. 5: Zásady a doporučení DCH České Budějovice 

Zásady a doporučení při 
vedenívězeňské korespondence 

Před zahájením dopisování SE SEZNÁMIT 

S PROSTŘEDÍM, DO KTERÉHO SE CHYSTÁTE 

„VSTOUPIT“, např.: 

Hála, J.: Úvod do teorie a praxe vězeňství. 

www.vscr.cz (zde i časopis České Vězeňství) 

Nezapomenout, že si dopisujete S ČLOVĚKEM, 
KTERÝ SPÁCHAL TRESTNÝ ČIN (či je důvodně 
podezřelý z jeho spáchání). Prostudovat si 
zvláštnosti myšlení a povahové rysy 
delikventů. V dopisování je důležitá TOLERANCE 

A ASERTIVITA (ne vězni vše odsouhlasit, 
nepotvrzovat mu jeho iluze). 

V zájmu bezpečnosti vlastní i ostatních lidí 
důsledně po celou dobu dopisování i po jeho 
ukončení DBÁT NA ANONYMITU, tj. nesdělovat 
vězni své jméno, příjmení ani adresu ani jiné 
informace umožňující identifikaci jakékoli 
soukromé osoby v jeho okolí. Pečlivě zvažovat, 
do jaké míry se vězni „představit“ a co mu o 
sobě a o svém okolí sdělit. 

K výměně dopisů POUŽÍVAT VÝHRADNĚ ADRESU 

CHARITY (tj. Diecézní charita, Kanovnická 16, 
370 01 Č. Budějovice, na obálku nadepsat 
poznámku „Vězeňská korespondence“)  

Používat PSEUDONYM,  na kterém se domluvíte 
s koordinátorem projektu. 

Jedním z předpokladů písemného kontaktu je 
PŘEDSTAVIT SE VĚZNI (např. věk, pohlaví, 
rodinný stav, zájmy). Je dobré zajímat se o 
záliby vězně, jejich denní život, co mají a 
nemají rádi atd. Na druhou stranu se příliš 
nedoporučuje hned zpočátku se zajímat o 
důvod jejich trestu. 

Nenabízet ŽÁDNÉ FORMY PŘÍMLUVY za jejich 
trest, pomoc, trestné činy neomlouváme. 

DO DOPISŮ NEVKLÁDAT ZAKÁZANÉ MATERIÁLY 
(dokumenty, bankovky, platební karty, veškeré 
materiály, které by usnadnily možný výstup 
z věznice). VEŠKERÁ SOUKROMÁ 

KORESPONDENCE jdoucí do věznice nebo 
z věznice PODLÉHÁ KONTROLE ve smyslu § 17 
zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí 
svobody. Veškeré vložené věci by byly 
zabaveny na základě této kontroly nebo byste 
se mohli dopustit protiprávního jednání. 

Neposílat vězni (ani na její výslovnou žádost) 
ŽÁDNÉ BALÍČKY – sociální potřeby odsouzených 
jsou uspokojovány z prostředků Vězeňské 
služby ČR, a to prostřednictvím sociálních 
pracovníků působících ve všech českých 
věznicích. 

Výjimkou může být zaslání KNIHY, ČASOPISU ČI 

DENNÍHO TISKU a to do váhy 1 kg. Tyto 
předměty se nepovažují za běžný balíček a 
nemusí na ně být povolenka. Prosím důkladně 
zvažte zda-li, co a jak často vězni posíláte. 

NEVYŘIZOVAT ŽÁDNÉ VZKAZY mezi vězněm a 
kýmkoliv dalším. Nic pro vězně nezařizovat. 

Frekvenci i rozsah dopisování volit 
individuálně, zpočátku při navazování kontaktu 
častěji, později po ustálení kontaktu je 
doporučená FREKVENCE ASI 1-2 DOPISY ZA 

MĚSÍC, a to i v případě, že vězeň píše daleko 
častěji. 

Dobrovolník se zavazuje k písemnému 
kontaktu MINIMÁLNĚ 1X ZA MĚSÍC. 

Pokud se vězeň neozývá DÉLE NEŽ 1 MĚSÍC, 
kontaktujte prosím koordinátora, který pomůže 
vyzjistit problém. 

Mimo okruh dopisovatelské skupiny (účastníci 
programu „Vězeňská korespondence“) 
DODRŽOVAT ZÁSADU MLČENLIVOSTI o údajích 
týkajících se vězně i ostatních dobrovolníků. 

Jakékoli PROBLÉMY, které by nastaly v průběhu 
dopisování (nebo i  Váš pocit, že cokoliv není 
v pořádku), je nutné KONZULTOVAT 

S KOORDINÁTOREM DOBROVOLNICKÉHO CENTRA. 
Nekontaktovat sociální pracovníky, vězeňské 
psychology či jiné pracovníky věznice bez 
vědomí koordinátora. Nekontaktovat osoby 
blízké vězni. Nekontaktovat supervizora či 
psychologa Dobrovolnického centra bez 
vědomí koordinátora. 

Pokud koordinátor narazí na nějakou 
RIZIKOVOU INFORMACI, má právo dobrovolníka 
požádat, aby dopis napsal znovu. 

SDĚLOVAT JAKÉKOLI ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE 

KONTAKTNÍ ADRESY koordinátorovi projektu a to 
neprodleně do 8 dnů od data změny. 

O změnách nebo PROPUŠTĚNÍ KLIENTA 
z výkonu trestu (tzv. výstup) vždy podáváme 
zprávu koordinátorovi. 

V případech, kdy se dobrovolník NEBUDE MOCI 

JIŽ DÁLE ÚČASTNIT PROJEKTU, oznámí toto 
neodkladně koordinátorovi Dobrovolnického 
centra a dle jeho instrukcí ukončí spolupráci 
s klientem tak, aby ukončení činnosti nebylo 
klientovi na újmu. 

Připravovat vězně na to, že po jeho propuštění 
z věznice NEBUDE MOŽNÉ OSOBNÍ SETKÁNÍ 

S DOPISOVATELEM. Cíl dopisování je zcela 
naplněn průběžným motivováním vězně 
k aktivní práci na sobě, aby se zvýšila jeho 
šance žít po propuštění z vězení v zákonnosti 
a dobře se reintegrovat do společnosti. 

http://www.vscr.cz/


 Příloha č. 6: Kodex dopisovatele Maltézské pomoci, o. p. s. Olomouc 
 

http://www.maltezskapomoc.cz/Maltezskapomoc/centrum-olomouc/kodex-dobrovolnika-programu-

dopisovani-s-vezni/view 

 
 

KODEX DOPISOVATELE 
 

 

1. Dopisování s vězni znamená pomoc člověku v jeho nouzi, 
překonává osamocenost v jeho údělu a pomáhá vytvářet a udržovat 
vztahy mimo rámec trestu odnětí svobody. 

 
2. Základní podmínkou dopisovatele je zachování jeho anonymity a 

ochrana soukromí. 
 
3. Dopisující vystupuje pod pseudonymem (přezdívkou) a veškerý 

kontakt provádí skrze zprostředkovatele – Maltézskou pomoc. 
 
4. Dle možností se na dopisování podílí ještě s jednou osobou, 

případně s ní tuto korespondenci konzultuje. 
 
5. Zúčastňuje se pravidelných seminářů pro dopisovatele pořádaných 

Maltézskou pomocí a podléhá její supervizi. 
 
6. Spolupracuje s kaplanem příslušné věznice a má právo získávat 

obecné informace ohledně korespondenta. 
 
7. Dopisováním nezprostředkovává materiální pomoc ani jiné úkony 

nesouvisející s vlastním dopisováním. 
 
8. Má právo kdykoliv dopisování přerušit či ukončit. 
 
9. Přejímá vlastní zodpovědnost za průběh a kvalitu vlastní 

korespondence. 
 
10. V případě jakýchkoliv okolností vyžadující řešení, kontaktuje 

koordinátora projektu. 
 
11. Propuštění korespondenta na svobodu předpokládá ukončení 

korespondence. 
 
12. Informace získané dopisováním nezneužije a chrání právo na 

soukromí korespondenta. 



 Příloha č. 7: Program korespondence s vězni v SOS centru Diakonie 

http://www.soscentrum.cz/vp.htm 

PROGRAM KORESPONDENCE S VĚZNI 

Uvěznění může být jednou z těžkých životních situací. Nástupem do výkonu vazby nebo 

trestu se člověku radikálně změní život. Může to být doba, kdy si člověk klade spoustu 

otázek, kdy se zamýšlí, co dál. Vzhledem k omezeným možnostem kontaktu vězněných 

osob se světem mimo věznici nabízíme klientům písemný kontakt se speciálně vyškoleným 

dobrovolníkem z SOS centra. 

Cílem našeho programu je vyplnit samotu odsouzených a provázet je nelehkým životním 

obdobím.  

Co může klient očekávat? Pravidelný kontakt s člověkem, který umí naslouchat; který je 

ochotný k diskuzi a ke sdílení vlastních názorů; který může doprovázet při obtížných 

situacích a přispět k orientaci ve vlastní situaci; který poskytne podporu při plánování 

budoucnosti a při práci na sobě.  

Zároveň pomáháme vyhledávat informace o aktuálních sociálních službách, snažíme se o 

co nejširší spolupráci s dalšími organizacemi, tak, aby péče o klienta byla komplexní.  

Tým dobrovolníků je průběžně školen v problematice vězeňství, každý dobrovolník 

pravidelně absolvuje supervizi. Veškerá činnost vztahující se k programu Korespondence s 

vězni je vykonávána v SOS centru, kde také zůstává archivována veškerá dokumentace.  

Zajímá Vás vězeňství? Máte chuť se dozvědět nové informace a zároveň se zapojit do 

zajímavého projektu?  

 Co Vám nabízíme? - kreativní práci v týmu - získání nových zkušeností a 

dovedností - odborné vedení a pravidelné supervize - vzdělávací semináře - stáž ve 

věznici  

 Co požadujeme? - zájem o tuto činnost - pozitivní postoj k psaní dopisů - chuť se 

vzdělávat - schopnost komunikovat s ostatními z týmu - Váš čas cca 2 hodiny 

dvakrát měsíčně  

Denní krizová služba SOS centra poskytuje služby osobám ve výkonu vazby, trestu odnětí 

svobody, propuštěným osobám, jejich rodinám a blízkým lidem. Jednou ze služeb je 

program Korespondence s vězni, který nabízíme všem věznicím v ČR.  

Lidé ve věznicích se často ocitají zcela osamocení. Trest odnětí svobody může být dobou, 

kdy se člověk zastaví a začne si klást mnoho otázek. Život ve vězení je nabitý silnými 

prožitky, rozjitřenými emocemi spojenými se ztrátou svobody, vinou nebo jejím 

odmítáním. Cílem našeho programu je vyplnit samotu odsouzených a provázet je 

nelehkým životním obdobím. Naše pomoc spočívá v tom, že se pokoušíme naslouchat a 

přispět k orientaci ve vlastní situaci, nabízíme vlastní názor a podporu při práci na sobě. 

Většina odsouzených se nechce do vězení vrátit, ale jen málokdo ví, jak toho dosáhnout.  

Pokud chcete v takové situaci podat pomocnou ruku, zapojte se do našeho programu.  

Kontakt: 

Emilka Gärtnerová, koordinátorka,  

dopisovani.sos@diakoniecce.cz  

služební mobil koordinátorky 777 734 181 

Tel. SOS centrum: 222 521 912, 222 514 040, 728 047 416, 777 734 173 



 Příloha č. 8: Dotaz ohledně anonymity dopisování v organizaci Nothilfe Brigitta Wolf 

Eine Frage über Anonymität 

Grüß Gott, 

Ich bin ein Student der sozialen und pastoralen Arbeit aus Tschechien und bin in 
ein Projekt der tschechischen Caritas für die Gefangene und entlassene 
Gefangene tätig. Wir führen seit 1994 auch Briefkontakte mit Gefangene, aber 
diese Aktivität ist bei uns wegen Sicherheit anonym (der Gefangene schickt sein 
Brief auf Caritas adresse und wir umschicken ihn, er weiß der Name des 
Korrespondenten nicht, wir benutzen Decknamen) Ich schreibe jetzt eine 
Schlussarbeit für Schule über Briefkontakte mit Gefanngene und sammle auch 
gutte Praxis aus dem Ausland. Deswegen möchte ich euch bitte fragen, was für 
ein "System" ihr benutzt – ist dass immer so, dass der Gefagene kennt die 
Adresse seines Korrespondenten und bringt es dann nicht irgendwelche 
Probleme? 

Danke schön! Und viel Glück in ihre Tätigkeit! 

 

 

Hallo, Jiri Mataj, 

seit 1998 vermitteln wir Briefkontakte für Inhaftierte nach 'draußen'. Häftlinge 
schicken uns einen Brief, in dem sie sich kurz vorstellen (Alter, Interessen, 
Reststrafe). Diese Briefe kopieren wir und senden sie an Leute, die Briefkontakte 
anbieten. Die Korrespondenz erfolgt zwischen Häftling und Interessenten direkt. 
Nichts ist anonym, aber wir fragen nicht nach Delikt. Wenn jemand seine Adresse 
nicht preisgeben möchte, empfehlen wir ein Postschließfach. Außer Porto 
entstehen beiden Seiten keine Kosten. Wir vermitteln keine Partnerschaften, aber 
manchmal erhoffen sich Inhaftierte mehr von so einem Kontakt. Deshalb haben wir 
einen Flyer entwickelt, damit jeder von Anfang an sagen kann, was möglich ist 
(Briefmarken z.B.) und was nicht (Pakete z.B.). 

In 10 Jahren haben ca. 3600 Häftlinge und ca. 2500 Menschen von 'draußen' 
geschrieben. Die Erfolgsquote beträgt geschätzt 65–70 %. Wir haben eigentlich 
nur gute Erfahrungen gemacht. 

Viel Erfolg bei Ihrer Arbeit! 

Helga Engel 



 Příloha č. 9: Pohled bývalého věžně na dopisování 

Miroslav, propuštěný vězeň, který si anonymně dopisuje
1
 

 

1) Jak jsem se dostal k dopisování? 

 

Původní impuls vzešel od pracovníků olomoucké organizace SANANIM, když jsem je 

hned na začátku výkonu trestu ve vězení v roce 2007 požádal o kontakt na nějaké 

organizace, které poskytují vězeňskou péči, dostal jsem kontakt na brněnskou Armádu 

Spásy, se kterou jsem v kontaktu dodnes a také na Arcidiecézní charitu Praha a její 

program Pomoc vězňům. Měl jsem zájem o materiální pomoc a to o zaslání balíčku s 

hygienickými potřebami, protože jsem neměl nikoho, kdo by mi to mohl poslat. Dnes už je 

situace jiná, podařilo se mi opět navázat kontakty s rodinou a i když žijeme každý v jiném 

městě, čas od času se navštívíme. Tak jsem se vlastně dostal k této organizaci, později se 

uskutečnilo několik návštěv pracovníků Pevného bodu Arcidiecézní charity Praha přímo ve 

Věznici Příbram, kde jsem vykonával svůj trest. Myslím, že podmínkou
2
 pro zařazení do 

programu Pevný bod bylo dopisování s dobrovolníkem – dopisovatelem, a tak jsem se 

dostal k dopisování, vůbec toho nelituji a jsem rád, že ještě dnes si najdeme čas s 

dopisovatelem, abychom si vyměnili pár řádků. 

 

2) Jak mi dopisování pomohlo? 

 

V prvních momentech pro mne bylo dopisování takřka neocenitelné, protože jsem neměl 

kontakt s rodinou, byl jsem ve výkonu trestu už po několikáté a v podstatě jsem rodinné 

vazby ztratil, potom jsem si začal dopisovat se strýcem, v čemž mě dopisovatel podporoval 

a tak se mi opět podařilo aspoň tímto způsobem zapojit do zpátky do rodinného života. 

Hlavní přínos dopisování byl v tom, že se o člověka někdo zajímal, projevil skutečný 

zájem zvenčí, potom jde o hledisko psychické, duchovní a morální podpory a mohu říct, že 

jsme se stali s dopisovatelem kamarádi. Musím zmínit také to, že díky dopisování 

s dobrovolníkem vězeňské péče má člověk jinak izolovaný od světa větší přehled o 

možnostech výkonu trestu a dosáhne i na různé například sociální služby. Velice 

příjemnou zkušenost jsem udělal také s materiální humanitární pomocí pro vězněné osoby 

bez prostředků, několikrát jsem dostal od dopisovatele základní psací a dopisní potřeby, 

dostal jsem dvakrát balík s hygienickými potřebami, čajem a kávou a snad v každém 

dopise jsem měl přiložené aspoň dvě známky na odpověď. Dopisovali jsme si o 

každodenních starostech vězně, hledali jsme společně řešení různých problémů, psali jsme 

si o rodině, o věcech víry a také o událostech ve společnosti a dění venku za zdmi vězení. 

Později, když se mi po dvou letech už blížil konec trestu jsem dostal od svého dopisovatele 

kontakt na brněnské sdružení Podané ruce, které se věnuje pomoci, následné péči a 

znovuzačlenění osobám po výkonu trestu. Napsal jsem do Brna, dostal jsem okamžitou 

odpověď a když jsem byl v lednu 2010 propuštěn nic mi nebránilo navštívit pobočku 

Podaných rukou v Olomouci, kde mne také hned zařadili do programu pomoci... Dnes žiju 

v Brně, bydlím v bytě, který na dočasnou dobu za minimální nájemné poskytuje sdružení 

Podané ruce, chodím na pravidelné konzultace, účastním se společných kulturních a 

sportovních akcí, absolvoval jsem s úspěchem rekvalifikační kurz v oboru pekař, v oboru, 

který jsem si vybral a našel jsem si místo v pekárně v Brně, kam 1. května nastupuji do 

zaměstnání. To vše díky péči Podaných rukou a také pomoci jejich sociální a pracovní 

agentury PASÄŽ, která lidem po výkonu trestu nabízí širokou nabídku různých služeb. 

                                                 
1
 Anonymní dopisování s vězněm po jeho propuštění bylo výjimečně možné jen v projektu Pomoc vězňům 

ADCH Praha. 
2
 Zajímavá interpretace – dopisování samozřejmě nebylo podmínkou pro poskytnutí služeb Pevného bodu 

ADCH Praha. 


