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Anotace: 

 

      Práce s názvem Dlouhodobé odnětí svobody, vliv na člověka v jeho celistvosti a 

důstojnosti se zabývá dlouhodobým odnětím svobody a jeho vlivem na člověka. Pokouší se 

ukázat neefektivnost odnětí svobody v dnešní podobě a poukazuje na nedůstojné podmínky 

života ve vězení.  

     V sedmi hlavních kapitolách se práce postupně věnuje trestu jako takovému, snaží se 

najít ty faktory, které trest ospravedlňují a podporují pozitivní změny v osobě vězně. Dále 

se věnuje pojetí trestu odnětí svobody v ČR, důstojnosti osoby ve vězení vázané na 

vězeňská minimální pravidla pro EU. Po nastínění teorie, ze které práce vychází, se 

pokouší čtenáři ukázat situaci, v níž se dnešní vězeňství ocitá, a jaký (negativní) vliv na 

uvězněného a jeho důstojnost může mít. Typický obraz pachatele se snaží ukázat na 

obvyklá klišé, která jsou s osobami vězňů často spojována. Kapitola o obětech je věnována 

tomu, jaké by mělo být jejich místo ve vztahu k pachatelům trestných činů. Předložená 

práce se pokouší přinést návrhy, jak by se situace ve vězeňství dala zlepšit, a to zejména 

s ohledem na nové trendy v sociální práci.  

 

Klí čová slova: dlouhodobé odnětí svobody, lidská důstojnost, člověk ve vězení, Evropská 

vězeňská pravidla 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Annotation: 

 

     The thesis named Long-term imprisonment and its impact on human-being in his 

entirety and dignity looks into long-term imprisonment and its impact on human-being. It 

tries to demonstrate inefficiency of imprisonment in contemporary way and the undignified 

conditions for life in prisons.   

     There are seven main chapters dedicated to this theme. Step by step they consider the 

punishment itself, try to find facts to justify it and choose those methods which support the 

positive changes of prisoners themselves. Futher, the thesis presents an approach to the 

imprisonment in the Czech Republic and the human dignity linked with the minimum 

prison standards for the EU. Afterwards a theoretical part of the thesis it tries to describe a 

nowadays situation of prisoners in the Czech jails and its (negative) impact on them and 

their dignity.  Next chapter „Typical features of offender“ tries to avoid an usual cliché and 

misuderstanding over this topic. Penultimate chapter dedicated to the victims shows their 

position and their relation to the offenders. Eventually, the thesis submits proposal for 

making the situation of prisoners better according to the new methods and trends in social 

work.   

 

Key-words: Long-term imprisonent, Human dignity, Person in prison, European Prison 

Rules 
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Úvod 

     Většina literárních pramenů se shoduje v tom, že hlavním účelem trestu odnětí svobody 

by měla být ochrana společnosti. Tak je to proklamováno i v našich právních předpisech. 

Ochrana společnosti je částečně realizována právě odnětím svobody, neboť uvězněný má 

málo prostředků, jak by společnosti ve své situaci škodil, ohrožoval ji. To ale platí pouze 

po dobu lhůty trestu; pak ochrana končí a bohužel větší část v minulosti odsouzených dříve 

či později recidivuje.1 Proto je namístě pod ochranou společnosti vidět víc než pouhé 

prozatímní odklizení jedince. Tím vidět více bývá myšlena náprava takové osoby. V dnešní 

době se ale mluví o krizi trestu odnětí svobody.2 Domnívám se, že z velké části proto, že 

množství odborných pracovníků v této oblasti se bohužel shodlo, že náprava pachatele je 

vlastně téměř nemožná a trest odnětí svobody velmi nákladný. Skutečně se to tak může 

jevit, pokud nahlížíme optikou poměru cena/výkon. Ale naděje je.3  

    Výkon trestu ve věznici s sebou přináší mnoho úskalí, které nápravu osoby znemožňují 

právě tím, jak je veden. Já věřím, že existuje i jiná cesta, která v sobě ale skrývá mnohé 

reformy jak v přístupu k trestu odnětí svobody jako takovému, tak k jeho výkonu.  Ve své 

práci se tedy pokusím poukázat na skutečnosti, které „nápravu“ z mého pohledu hatí, a pak 

také, jak by se to dalo dělat lépe. 

     Důležitou součást mé práce tvoří kapitola o lidské důstojnosti. Jejím cílem je zjistit, jak 

je důstojnost jedince respektována a naplňována ve výkonu trestu. Respekt ke každému 

jedinci je totiž jeden z mnou předpokládaných faktorů, který by mohl vést k lepší 

spolupráci pracovníků vězeňské služby s vězněnými osobami. Pro zjištění, zda je, a jakým 

způsobem, dotčena důstojnost vězně, jsem si zvolila porovnání standardních minimálních 

pravidel pro zacházení s vězni – Evropská vězeňská pravidla (EVP) - se současnou situací 

výkonu trestu v českých věznicích. 

          Neměli bychom zapomenout na to, že kriminalita je problém, kterého se nikdy zcela 

nezbavíme.  Jak se zdá, rozložení zločinců stejně jako rozložení inteligence odpovídá 

Gaussově křivce.4 Demokratická společnost prý dokonce potřebuje vězení a zločince, 

                                                 
1 K 31. 12. 2003 vykonávalo ve věznicích ČR trest odnětí svobody 85,94 % odsouzených, kteří již dříve byli 
odsouzeni a 61,57 % odsouzených již bylo ve výkonu trestu odnětí svobody. Tyto osoby s kriminální 
minulostí, a zejména recidivisté, tvoří rozhodující část vězeňské populace. In: Vybrané problémy sankční 
politiky, str. 33 
2 Vybrané problémy sankční politiky, str. 11 
3 Viz například publikace vydaná Institutem pro kriminologii a sociální prevenci, Dopad nápravných opatření 
na recidivu – analýza toho, co funguje autorek Gemma Harper a Chloe Chitty 
4 Srov. Austrálie, bývalá trestanecká kolonie. Čl. Zločin a účinný trest,  Lucie Tomanová, Reflex, 2008/14 
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neboť je to důležité pro její stabilitu. Věznice mají fungovat pro občany odstrašujícím 

dojmem jako jakési memento.5       

     Ve společnosti, kde panuje nedůvěra v systém, kde bují korupce, politici jdou špatným 

příkladem a policie chytá jen malé ryby, je asi těžké obnovit v lidech důvěru a přesvědčit 

je, že pouhá tvrdší a tvrdší represe nikam nevede. Proto je nutné naučit se pružně a ihned 

reagovat na změny kriminality v různých odvětvích a částech společnosti. Kriminalitu 

účinně potírat a poctivě pracovat s osobami za mřížemi, jen tak se bude společnost moci 

cítit bezpečně a kriminalitu bude možné udržet v mezích. Represivní způsob vedení 

trestních záležitostí a (ne)práce s vězni nás v dnešní době dovedly k růstu vězeňské 

populace a prodlužování průměrné doby výkonu trestu ve většině zemí EU a USA. 

Přičemž řada věznic a odborníků tvrdí, že na snížení kriminality či nápravu pachatele to 

nemá vliv. Jak jsem již uvedla, těžiště trestu odnětí svobody vidím v nápravné funkci. Tato 

funkce totiž nepopírá naději na změnu a díky ní se můžeme pokusit pracovat s lidmi, s tím 

lepším, co se v nich skrývá. Pokud bych možnost nápravy popřela jako idealistický mýtus, 

dostaneme se do téměř neřešitelné situace, uzavřeného kruhu. Snažila jsem se vyhnout 

učebnicovým poučkám a všeobecně známým teoriím, které se dají snadno dohledat 

v učebnicích a na internetu. Téma je opravdu široké a velmi zajímavé: uchopila jsem jej po 

svém a vznikla tak má práce, která se vás pokusí přesvědčit o tom, že trest odnětí svobody 

si zaslouží naši pozornost a lidé ve vězení si zaslouží lepší zacházení.   

   Pro účel mé práce bude dlouhodobým trestem hranice odnětí svobody nad pět let. Tuto 

hranici jsem zvolila po osobním zhodnocení toho, co už by se dalo považovat za 

dlouhodobý trest, dále s touto hranicí operuje kniha Dlouhodobé tresty odnětí svobody,6 ze 

které částečně vycházím, a v neposlední řadě také proto, že část odborníků je toho názoru, 

že pětileté odnětí svobody je hraniční doba pro vznik nenávratných změn v osobnosti 

pachatele.7 Posledním důvodem je nová úprava Trestního zákoníku, která stanoví rozdělení 

trestných činů na zločiny a přečiny, v níž opět figuruje hranice pěti let. Věznice je hybrid, 

kde na jedné straně působí silná represe, lidé jsou podřízeni tvrdému režimu, který je pro 

všechny téměř stejný, a na druhé straně se zde postupně víc a víc projevují prvky a metody 

známé ze sociální práce. To je směr, kterým bychom se měli vydat dál.  

     Ve zkratce - výkon dlouhodobého odnětí svobody ve své nynější podobě má na vězně 

negativní vliv, ohrožuje jeho důstojnost. Množství recidivujících pak ukazuje na neplnění 

                                                 
5 E. Durkheim, např. odkaz na Wikipedii 
6 Knihu vydal Institut pro kriminologii a sociální prevenci 
7 Dlouhodobý trest odnětí svobody, str. 128 
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hlavního účelu trestu odnětí svobody, tj. ochranu společnosti. Cílem mé práce je tuto tezi 

podložit fakty a  předložit návrhy na zlepšení situace s ohledem na nápravu pachatele jako 

stěžejní funkci výkonu trestu odnětí svobody.  
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1. O trestu a trestání 

1.1 Trest 

     Tato kapitola má za cíl seznámit nás s trestem jako takovým; co to je, kdy je legitimní 

trestat, co dělat, aby byl trest účinný, a čeho můžeme potrestáním docílit? První kapitola je 

odrazovým můstkem pro pochopení pravidel trestání. Poznatky zde nashromážděné budou 

vodítky k tomu, jak vypadá spravedlivý trest, který funguje.   

     Trest je sankce společnosti za útok na uznanou normu. Podle Kanta tím společnost 

hodnotí a potvrzuje závažnost norem a zároveň uznává trestaného jako příčetnou osobu, 

odpovědnou za své jednání.  

     Trest je také nejzazším prostředkem výchovy sloužící k regulaci chování a můžeme ho 

brát jako negativní potvrzení naší svobody. 

 

     Co lze pokládat za trest, čím je trest určen? Uvedu charakteristiku N. Wolkera: 

- trest zahrnuje způsobení újmy 

- tato újma je způsobena úmyslně a cíleně 

- trest je ukládán osobou, která k tomu má autoritu 

- trest je ukládán za konání nebo opominutí, jež porušuje právo, pravidlo nebo 

zvyklost 

- toto porušení musí být zaviněné 

- trest není ukládán svévolně.8 

 

     Za hlavní znaky trestu, který má být účinný, můžeme uvést následující; 

- zadává jej někdo, k němuž máme pozitivní vztah, je pro nás autoritou (morální, 

duchovní atd.)  

- trest je oprávněný a přiměřený 

- viník  musí rozumět své situaci  

- trest následuje co nejdříve po provinění (než nastoupí proces racionalizace).  

      

     Podle mnohých výzkumů však trest sám o sobě špatné chování pouze pozastavuje. Pro 

jeho účinnost je nezbytné, aby byl doprovázen odměnou, která se vztahuje k žádoucímu 

chování (motivace ke změně).9 A co víc,  i přesto, že trest má své jasné opodstatnění, je 

důležitý poznatek, že daleko větší význam než sociální posilování (odměňování, trestání) 

                                                 
8 Účel a smysl trestu, str. 6 
9 Úvod do penologie, str. 57 
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již v raném věku přebírá napodobování.10 Což nás může vést k myšlence, jak důležité je 

setkávat se v životě/ve vězení s osobnostmi vysokých kvalit. Poslední, velmi důležitý 

prvek je co nejvyšší možná individualizace trestu, neboť každý člověk je individualita se 

svým vlastním žebříčkem hodnot, proto je  důležité dobré zacílení. To, co je pro jednoho 

trestem, nemusí druhý jako trest chápat.   

 

1.2 Funkce trestu  

     Funkce trestu ať jsou nám vodítky k tomu, jak trest vykonávat. 

       

     Z pohledu pedagogiky jsou hlavní funkce trestu čtyři:  

- restitutivní (náprava škody) 

- preventivní (zabránit opakování)  

- regulativní (dosáhnout změny)  

- duševně hygienická (zbavit pocitu viny).  

 

     Převedeno pro účel naší práce pak funkci restitutivní přebírá restorativní justice a 

probační a mediační služba. Proviněný by se měl vždy pokusit napravit škodu, kterou 

způsobil, a měl by k tomu být veden. Jde o uvědomění si svého činu a jeho následků pro 

druhé.  

     U preventivní funkce k zabránění opakování trestného činu dojde nejprve samotným 

uvězněním a pak prací s vězněm - terapeutickou a další. Pozornost by měla být směřována 

na uvědomění viny.  

     Fukce regulativní; změny se pokoušíme dosáhnout prací s vězni, nabídnutím nových 

možností legální realizace jedince.  

     Funkce duševně hygienická; pokud odsouzená osoba přijme trest za svůj, snaží se o 

nápravu situace i nápravu sebe, pak je nutné věnovat se i tématu odpuštění. Po ukončení 

odnětí svobody by již člověk neměl být dál trestán, tzn. pokus o co nejhladší návrat do 

společnosti pomocí dobře organizované sítě postpenitenciární péče.  

     Jen pro úplnost - u trestu odnětí svobody jsou za další jeho funkce nejčastěji 

označovány tyto – ochranná, odplatná, odstrašující, resocializační a eliminační funkce. 

                                                 
10 Úvod do penologie, str. 62 „Napodobování je jeden ze stylů sociálního učení. Sociální učení je považováno 
za psychologický mechanismus socializace = osvojování si komplexních způsobů chování. Formy 
(identifikace, imitace a sociální posilování).“ 
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Šámal dokonce vidí ospravedlnění trestních sankcí právě ve funkci ochranné – „Plnění této 

funkce je právním důvodem existence právních sankcí vázaných na trestné činy…“ 11    

     

1.3 Účel trestu a jeho teorie 

     Pro společnost je nezbytné ubránit pravidla, které ji udržují v chodu. Proto byly 

vyvinuty normy, které jsou pokládány za stěžejní pro její fungování, a určeny sankce za 

porušení.  Ochrany společnosti před trestnými činy má být dosahováno jak pohrůžkou 

trestními sankcemi, tak jejich ukládáním a výkonem.12  

     Abychom mohli legitimizovat trest v naší společnosti, kdy jsme přešli od trestání jako 

msty k trestání pro vyšší společenské dobro, potřebujeme pevný filozofický základ. 

Důležitost určení účelu trestu je zejména v morální rovině. Nikdo nemůže trestat svévolně 

a každá újma způsobená člověku, byť právem, musí být odůvodnitelná a nesmí být ještě 

větším zlem než prohřešek samotný. 

     Ospravedlnitelnost trestu vychází ze dvou základních koncepcí, jimiž jsou teorie 

retribuční a teorie utilitární. 

     V případě retribuční teorie, známé též jako „back looking theory“, je trest ospravedlněn 

samotným spácháním zločinu a žádný jiný účel trestu nemůže plně ospravedlnit jeho 

uložení. Trest je nutno uložit jedinci, který zločin spáchal, a musí být úměrný tomu 

zločinu.  

     Naproti tomu utilitární teorie, známá jako „looking forward theory“, zastává názor, že 

spáchaný zločin je druhotný. Důraz se přesouvá k tomu, aby byl uložen takový trest, který 

zabrání budoucím zločinům. Toho může být dosahováno různými prostředky – pokus o 

převýchovu pachatele, jeho izolace, odstrašení a výchovné působení na společnost.  

 

1.3.1 Retribuční teorie 13 

     Člověk spáchá něco zaviněně a trest odpovídá závažnosti jednání – pokud jsou tyto dvě 

podmínky splněny, pak je takový trest eticky správný (H. L. A. Hart). 

     Pokud by totiž trest bral ohled i na další aspekty jako je převýchova, zastrašení apod., 

pak by neodpovídal zločinu a pachatel by byl trestán za něco, co neprovedl. Tato teorie 

nepřipouští exemplární tresty.  

                                                 
11 Velké komentáře, str. 407 
12 Velké komentáře, str. 407 
13 Vypracováno podle knihy Účel a smysl trestu 
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     Retribuční teorie má mnoho forem a jejími nejznámějšími zastánci v nejrůznějších 

variantách jsou Kant, Hegel, Hirsche, Montesquieu. U retribučních teorií vyvstává jeden 

poměrně závažný problém, a to je předpoklad, že lidé mají svoji svobodnou vůli racionálně 

se rozhodnout a z nějakého důvodu spáchat zločin. Kant dokonce tvrdí, že na uložení trestu 

má zločinec právo, a je uskutečněním spravedlnosti, neboť jedině takovýmto projevem se 

respektuje osoba a důstojnost zločince jakožto člověka. Jinak, dle mého názoru, jsou 

prostředky retribuční teorie přece jen neadekvátní a takový trest, uložený pod jejím vlivem, 

je nespravedlivý, neboť je mnoho důvodů pro spáchání zločinu a je třeba mezi nimi 

rozlišovat. Lidé mají své pocity. Nejsou pouze strojem, který vykonává s potřebnou vůlí 

logické operace mozku. Proto se přikláním spíše na stranu:  

 

1.3.2 Utilitární teorie 

      Jejím nejvýznamnějším představitelem je italský právník Beccaria vycházející z teorie 

o společenské smlouvě. Svými spisy položil základy moderního trestního práva. Utilitární 

teorie si kladou za cíl nejen potrestat zločin, který se stal, ale také nějakým způsobem 

omezit jeho budoucí opakování, a proto je pro utilitarismus „správné takové jednání, které 

mezi dostupnými alternativami působí nejlepší možné následky.“14 K tomu slouží čtyři 

základní prostředky, a to odstrašení, náprava pachatele, eliminace pachatele a restorativní 

justice. Z těchto prostředků pak vycházejí čtyři (pod)teorie; jen krátce ke každé z nich:  

- Odstrašující teorie 

Prostřednictvím toho, že je jasně označeno, co se nesmí a jaké jsou sankce za porušení, 

jsou jasně vymezená pravidla. Sankce pak mohou působit odstrašujícím způsobem, 

případně se alespoň každý zamyslí, zda mu to za takových okolností stojí za to. Do hry 

samozřejmě vstupují i další faktory, jako je možnost odhalení, zda je člověk vůbec 

schopný takto o věcech uvažovat apod. U odstrašujících teorií vzniká riziko exemplárních 

trestů.  

- Nápravné teorie 

Osoba, která spáchala trestný čin, tak učinila z nějakého důvodu, který byl s největší 

pravděpodobností spojen s nějakým  problémem pachatele (rodinné zázemí, chudoba, 

nevzdělanost…). Trest by měl napomoci vyřešit tyto problémy. Měl by pomoci pachateli 

resocializovat se. Často se pak mluví místo o trestu o tzv. treatmentu. Hlavním úkolem je 

v tomto případě působit výchovně a zabránit recidivě. 

                                                 
14 Účel a smysl trestu, str. 19 
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- Eliminační teorie 

Pokud nelze odstrašit ani napravit, přichází na řadu eliminace takového jedince ze 

společnosti, a tím mu, pokud možno, znemožnit dál páchat trestnou činnost. Vzhledem 

k nákladnosti tohoto trestu a jeho dočasnosti je třeba dobře zvážit, proti komu bude použit. 

Tato teorie se dotýká zejména recidivistů v oblasti opakovaných násilných a sexuálních 

trestných činů.15 

- Restituční teorie a restorativní justice 

 Oběť a odsouzený jsou subjekty spravedlnosti, která tím přestává být „abstraktní státní 

zlovůlí“. Je založena na aktivním přístupu všech zúčastněných za přispění mediace státu. 

 

1.3.3 Smíšené teorie 

      Retribuční přístup žádá uložení trestu vždy, když je to zasloužené. Naproti tomu 

utilitární pojetí žádá trest zejména tam, kde je to užitečné. Spojením retribuční a utilitární 

koncepce vznikají teorie smíšené. Takové teorie pak kladou důraz jak na odplatný prvek, 

tak i na jeho širší společenský účel, a tak v sobě spojují generální i speciální prevenci.  A 

také v sobě snoubí základní principy, kdy nelze uložit nezasloužený trest (rizika utilitární 

teorie a recidivistů). Zároveň ale neexistuje povinnost uložit trest, pokud by nebyl pro 

společnost přínosem.16 Spojení retribuční a utilitární teorie se dá také jasně vyjádřit ve 

zkratce jako přiměřenost trestu a osobě.  

 
1.4 Zásady trestání 

      Poznatky, které  shrnou způsoby účinného trestání, ze kterých pak vyplývají zásady 

trestání.  

*  Trest má být jasně vymahatelný (funkce práva), přiměřený spáchanému 

činu a osobě pachatele, tj. individuálně spravedlivý. 

* Spravedlivý trest musí být neodvratný. Od zločinu nejvíce odrazuje 

jistota, že viník bude odhalen a potrestán. U trestných činů, kde hrozí odnětí 

svobody, platí totéž. Pro osobu, která páchá trestný čin, je důležitější vysoká 

možnost dopadení než „vyhrožování“ množstvím let za mřížemi. V případě 

trestního stíhání a řízení je důležité, aby proběhlo co nejdříve a nejrychleji 

po obvinění (tak se dá čelit jedné z nejošemetnějších obranných reakcí 
                                                 
15 Základy kriminologie a trestní politiky, str. 74 „Výzkumy relativně spolehlivě potvrzují skutečnost, že 
zvláště pachatelé opakovaných násilných a sexuálních trestných činů se dopouštějí tohoto druhu trestné 
činnosti často i v pozdějším věku, kdy aktivity ostatních delikventů s přibývajícím věkem již postupně 
odeznívají. Právě tito pachatelé se vyznačují řadou poruch osobnosti.“  
16 Pojem a účel trestu se zaměřením na současnou situaci v ČR, Sylvie Koubalíková, str.10 
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jedince, a tou je racionalizace); s tím souvisí i urychlený nástup do výkonu 

trestu.  

* „Primum non nocere“. Negativní účinky trestu by neměly znehodnocovat 

a ani podstatněji snižovat účinky pozitivní. (To se zhusta týká dlohodobě 

vězněných osob).  

* Trest musí být přiměřený - pokud je trest příliš mírný, může se porušení 

normy dostat do povědomí skupiny jako přijatelný risk. 

* Uložení trestu viníkovi posiluje soudržnost komunity a potvrzuje existenci 

norem. 

* Pokud jsou normy dodržovány a jejich nedodržování včas a adekvátně 

trestáno, pak se jedinci ve společnosti cítí bezpečně.  

 

      Po úvodní kapitole o trestu jako legálním prostředku společnosti  k ochraně jejích 

norem se přesuneme k jeho jedné specifické podobě, a to trestu odnětí svobody.  

 

2. Trest odnětí svobody 

      Trest odnětí svobody je v současnosti nejtvrdší možná sankce za provinění se proti 

společenským normám. V ČR je vykonáván ve třech diferenciacích. V domácím vězení (za 

splnění určitých podmínek, při trestu nepřekračujícím dva roky odnětí svobody), 

v detenčních ústavech (zde jsme na pomezí mezi léčebnou a věznicí; osoba je zde na dobu 

neurčitou,  je jí poskytnuta  terapeutická léčba, avšak zabezpečení je jako ve věznicích) a 

ve věznicích (odstupňovaných podle závažnosti činů ve čtyřech variantách). Budu se 

věnovat nejširšímu proudu, a to tedy osobám, které vykonávají svůj trest ve věznicích.   

     Vězení, které je hlavním prostředkem k výkonu trestu odnětí svobody, je velmi drahý 

způsob nakládání s osobami, které se provinily proti právu, alespoň v provedení západní 

společnosti. To, jak se společnost chová ke svým „zločincům“, a jaké podmínky odnětí 

svobody jsou společností tolerovány údajně ukazuje na její vyspělost. 

     V minulosti si většina provinivších odpykala trest jednorázově – utnutím té či oné 

končetiny, vypálením cejchu, zbičováním, lámáním v kole, popravou; bylo vynalezeno 

nepřeberné množství důmyslných způsobů mrzačení a poprav.17 Prakticky do 18. století 

existovala vlastně jen vazba před trestem; a ve většině případů byla trestem smrt.18 Toto 

pro nás nelidské mrzačení nebo smrt za „prkotiny“  mělo dva důvody. Tresty prostě 

                                                 
17 V tomto směru bych ráda zájemcům doporučila knihu Historie trestu smrti autora Martina Monestiera. 
18 Přd. Historie českého vězeňství, ČRo6, 15.11.2002 
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musely být kruté, neboť dopadení viníků nebylo časté, spoléhalo se na funkci odstrašení. 

Tak častý trest smrti byl zase dán úplně jiným náhledem na život člověka a jeho cenu. 

Údajně tedy k tolika trestům smrti docházelo, protože se přítomní domnívali, že nejlépe 

situaci viníka posoudí nejpovolanější, Bůh.   

     Humanizace trestu a s ním i rozmach odnětí svobody přichází až s osvícenstvím v 18. 

století, kdy se věznění stalo středem zájmu mnoha vědců a myslitelů. Ti zavrhli mstu jako 

legitimní oprávnění k potrestání a nabídli mnoho jiných alternativ legalizace trestání. 

Druhá polovina 19. století již přináší státní monopol na trestání a s ním i trest odnětí 

svobody, jak ho známe dnes.  

     V současné době je odnětí svobody nejzazším prostředkem trestního práva. Postupně se 

jeho postavení a výkon také stává sporným, ať už pro svůj dopad na jednotlivce a jeho 

nejbližší okolí, ekonomickou zátěž pro stát, ale zejména jako obrovský zásah do práv 

jedince. 

     Odnětí svobody je tzv. ultima ratio české justice. Proto musí být jeho uložení 

ospravedlnitelné na pevném filozoficko–etickém podkladu. Je tedy nutné se zabývat jeho 

účelem, celkovým smyslem a průběhem, neboť úmyslné utrpení způsobené druhému 

člověku je považováno za morálně nepřijatelné.19 Proti tomu na druhé straně stojí 

„současný rozšířený názor, že trest odnětí svobody je z hlediska ochrany společnosti  

nezbytný, ale ve své podstatě neúčinný.“20 

    Co je třeba si u tohoto trestu uvědomit, je universálnost jeho ukládání, prohřešek může 

být jakéhokoliv rázu, ale pokud je uznán zákonem jako trestný čin, pak má i svou sazbu v 

trestním zákoně. Jak se došlo k tomu či onomu rozmezí sazby se těžko dohadovat. Může se 

zdát, že cena života vlastně není ani tak rozdílná od ceny majetku. Některé sazby jsou 

možná směšně nízké, některé přehnané, některým se mohou zdát všechny moc nízké, 

záleží na zkušenostech a hodnotách každého. Odhlídnu i já od hodnocení vymezení sazeb.  

    Do vězení se dostane člověk, který zavinil nehodu, neplatič alimentů,  ale stejně tak 

násilný vrah a řídce i nějaký „velmi slušný“ tunelář. V tomto ohledu mi chybí větší paleta 

trestů při využití analogie k spáchanému činu a nové nástroje pro co nejvyšší 

individualizaci trestu. Po obecném úvodu si můžeme přiblížit situaci v České republice, 

kterou budou nejlépe prezentovat zákonné normy zabývající se tímto tématem.  

 

 

                                                 
19 Účel a smysl trestu, str. 6 
20 Základy penologie, str. 5 



 18 

2.1 Trest odnětí svobody v České republice 

     Nejvěcněji trest odnětí svobody představí jeho právní úprava. Zákony, které zde budu 

jmenovat, jsou určitým konsensem odborníků na dané téma a měly by vystihovat 

prosazovanou sankční politiku státu.   

     Právní úprava České republiky se trestem odnětí svobody zabývá zejména v těchto 

třech stěžejních dokumentech; jsou jimi Trestní zákoník 40/2009, Zákon o výkonu trestu 

169/1999 a Řád výkonu trestu odnětí svobody, vyhláška Ministerstva spravedlnosti 

345/1999. Naše právní úprava samozřejmě ve svém pojetí vychází i ze základních lidsko-

právních dokumentů a jiných mezinárodních dokumentů.  

     Kam má české vězeňství a trest odnětí směřovat pak můžete nalézt v Koncepci rozvoje 

českého vězeňství pro rok 2015.21 Ačkoliv dnes již se hovoří o tom, že je lehce zastaralá. 

Co se tedy o trestu odnětí svobody a jeho účelu dozvídáme ze zákonů?  

 
2.1.1 Trestní zákoník  

     Nový Trestní zákoník nahrazující starý Trestní zákon 140/1961 Sb. přináší několik 

novinek. Změnilo se pojetí trestných činů, které se nyní dělí na přečiny, zločiny a zvlášť 

závažné zločiny. Tímto rozdělením se sleduje urychlení procesů u méně závažných činů – 

přečinů, a to tak, že by u nich měly fungovat zrychlené formy řízení, odklony a AT.22 To je 

velmi dobré pro odbourání takových případů jako jsou neplatiči alimentů, mladí vandalové 

apod. Díky tomu by se ve vězení mohla uvolnit místa pro osoby, které tam opravdu patří. 

Do domácího vězení má být postupně přesunuto velké množství osob. Počítá se až s pěti 

tisíci, kteří si takto odpykají svůj trest nepřesahující dva roky odnětí svobody.  

     Na druhou stranu krok zpět vidím v dalším zpřísnění nejzávažnějších postihů. Hranice 

odnětí svobody stoupla z 15 na 20 let a trest výjimečný z rozmezí 15 - 25 let na 20 až 30 

let. Viz 1.4 Zásady trestání. Dalšími novinkami jsou - zvýšení sazeb u některých trestných 

činů, nové přitěžující okolnosti, nové skutkové podstaty některých činů, které dovolují 

jemnější diferenciaci, a také zavedení zmiňovaného domácího vězení.  

     Je vidět, že nový zákoník se více přiklání k využívání alternativních postupů řešení 

trestních věcí, i když zatím pouze u přečinů.  

     Dochází ke změně pohledu na účel trestu. Zatímco ve starém zákoně v §23 se účelem 

trestu sledovala ochrana společnosti před pachateli, zabránění odsouzenému v páchání 

další trestné činnosti a výchova pachatele k řádnému životu, v novém Trestním zákoníku 

                                                 
21 Dostupná například z 
http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/PDF/koncepce_do%20roku_2015.pdf (5.10. 2011) 
22 AT- alternativní trest 
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účel trestu nenalezneme, nebo lépe, není tam jasně definován. Jeho vymezení je ponecháno 

trestní nauce a soudní judikatuře. Nahrazen byl obecnými zásadami sankciování §37 a §38 

(obecné ustanovení pro ukládání trestních sankcí a přiměřenost trestních sankcí). Dále 

speciálními ustanoveními pro tresty §39-45 (druhy a výměra trestu, ukládání trestu 

pachateli se sníženou příčetností, polehčující a přitěžující okolnosti, úhrnný a souhrnný 

trest, upuštění od trestu a uložení společného trestu za pokračování v trestné činnosti) a 

ochrannými opatřeními §96 a 97.23  Jak se staví ke spravedlnosti a oprávnění trestání náš 

zákoník lze dovodit z toho, jak nakládá s přiměřeností sankcí.     

     Přiměřenost trestní sankce je určena §38, a to tak, že „Trestní sankce je nutno ukládat 

s přihlédnutím k povaze a závažnosti spáchaného činu a poměrům pachatele, druhý článek 

téhož paragrafu pak míní, že „Tam, kde postačí uložení trestní sankce pachateli méně 

postihující, nesmí být uložena trestní sankce pro pachatele citelnější.“  

 

     Při stanovení trestu pak soud přihlédne :     

      - k povaze a závažnosti trestného činu 

- poměrům pachatele 

- dosavadnímu způsobu života 

- možnosti nápravy pachatele 

- chování pachatele po činu 

- k účinkům a důsledkům, které zřejmě bude mít trest na budoucí život pachatele 

- k polehčujícím a přitěžujícím okolnostem 

 

2.1.2 Zákon o výkonu trestu odnětí svobody  

     Zákon o výkonu trestu odnětí svobody stále ještě vychází z původního zákona 140/1961 

Sb. a odkazuje na účel trestu sledovaný tímto zákonem. Tento zákon uvádí hlavní zásady 

výkonu trestu v §2, čl. 1 a 2. Jsou to články velice důležité a v jejich duchu by měl být trest 

vykonáván. Viz 4. kapitola – Člověk ve vězení.  

     „Trest může být vykonáván jen takovým způsobem, který respektuje důstojnost 

osobnosti odsouzeného a omezuje škodlivé účinky zbavení svobody; tím však nesmí být 

ohrožena potřeba ochrany společnosti.“ 

      „S odsouzenými ve výkonu trestu se musí jednat tak, aby bylo zachováno jejich zdraví, 

a pokud to doba výkonu trestu umožní, podporovaly se takové postoje a dovednosti, které 

                                                 
23 Velké komentáře,  str. 412 
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odsouzeným pomohou k návratu do společnosti a umožní vést po propuštění soběstačný 

život v souladu se zákonem.“ 

     Ve zkratce tento zákon vymezuje práva a povinnosti odsouzených, vymezuje výkon 

trestu u jednotlivých skupin odsouzených,  upravuje kázeňské tresty a jejich výkon a 

vymezuje účast nestátních subjektů na naplňování účelu trestu. 

 

2.1.3 Řád výkonu trestu  

     Třetím dokumentem, který se odnětím svobody zabývá, je vyhláška Ministerstva 

spravedlnosti, které vydalo Řád výkonu trestu 345/1999 Sb. Ten udává  pravidla pro 

průběh výkonu trestu odnětí svobody (přijímaní, umisťování, přemisťování a propouštění, 

práva odsouzených, realizace programů zacházení, zaměstnávání odsouzených, pořádek a 

bezpečnost v místech výkonu trestu a další). 

     Trest odnětí svobody právě teď, zejména díky novému zákoníku, prochází určitou 

transformací. Přináší několik dobrých změn, které snad postupem času přinesou své 

výsledky. Nemohu se ale zbavit dojmu, že je stále velmi „konzervativní“ a novým 

přístupům nedává takový prostor, jaký by si zasloužily.  

 

2.2 Délka trestu odnětí svobody  

     Při zvažování udělení trestu odnětí svobody jedinci se přihlíží podle zákona k poměrně 

velkému množství faktorů. Nakolik odborníci zvážili i ty dopady, které argumentují proti 

dlouhodobým trestům, nechám na vás:  

- délka trestu nemá podstatný vliv na rozhodnutí pachatele, zda spáchá trestný čin, 

větší vliv má pravděpodobnost dopadení 

- délka trestu postrádá jakýkoliv smysl, pokud není řádně naplněna stává se pouhou 

izolací 

- dlouhodobý trest za dosavadních podmínek výkonu trestu má na osobu škodlivý 

dopad 

- dlouhodobý pobyt vede k tzv. hybernaci a zakonzervování osobnosti do stavu před 

uvězněním 

- dlouhodobé uvěznění má drtivý dopad na sociální vazby jedince, ve většině případů 

dochází ke ztrátě bydliště 

- pobyt jedince ve vězení je drahý 

- pokud není jedinec po dobu výkonu trestu připravován na propuštění, může záhy 

po něm selhat 
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- dlouhodobé tresty jsou z hlediska nápravné funce předimenzovány.24 

 

     Tolik k trestu odnětí svobody a uvážení jeho délky. Nyní se přesuneme k tématu lidské 

důstojnosti osob ve vězení jakožto podmínky zacházení s uvězněnými osobami.  

 

3. Lidská důstojnost 

     S definicí a hledáním, co to lidská důstojnost vlastně je, to není úplně snadné. Většinou 

si ji dokážeme představit tak, že určíme, co důstojné není nebo se nám tak nejeví. Lidská 

důstojnost se může vyjádřit jako úcta k životu, který každý má, nebo jako úcta k Božímu 

stvoření, to je ale příliš abstraktní určení. Jako lidé žijící ve společnosti, kde je platné 

právo, nás, naši svobodu a důstojnost chrání zejména existence a vymahatelnost základních 

lidských práv a práv dalších, které postupem času vznikly a vznikají dál.        

      Tato lidská práva si kladou universální nárok, nemohou být vázaná na určité podmínky 

nebo role a náleží každému člověku jako člověku.25 

     Lidská důstojnost je živé téma. Téma, které je silně spjato s odnětím svobody. Při 

výkonu trestu odnětí svobody se vždy nějak dotýkáme lidské důstojnosti člověka, právě 

tím, že v poměrně velkém rozsahu zasahujeme do jeho práv. Lidská důstojnost je důvod 

proč se k člověku chovat s úctou a lidsky, i přesto, že někomu ublížil, a třeba se mu i snažit 

pomoci. „Respekt k lidské důstojnosti se pak projeví v tom, že se každý člověk (i ten ve 

vězení) ctí jako subjekt svobodného sebeurčení a svobodného spolurozhodování.“26 

     Při pokusu o definici lidské důstojnosti se v našem prostředí nejčastěji vychází 

z přirozeného práva a křesťanské etiky. Toto pojetí lidské důstojnosti se vztahuje na 

člověka jako takového a je bezpodmínečná.  

     Lidská důstojnost a její nepodmínečnost má kořeny v biblickém (žido-křesťanském) 

pojetí jedinečnosti člověka, člověka jako obrazu Božího. „Učiňme člověka k našemu 

obrazu, podle naší podoby!“ (Gen, 1,26)  To znamená, že ve své existenci odrážíme Boha, 

jsme s ním spojeni a zakoušíme určitý vztah. Člověk byl stvořen svobodný s vlastní vůlí a 

moudrostí. Je mu umožněna vláda nad zemí a komunikace se svým Stvořitelem.  

     Naplnění vztahu člověka k Bohu došlo v inkarnaci Ježíše Krista. S příchodem Ježíše 

Krista přišel i nový pohled na to, co je skutečně lidské a jaké chování je žádoucí pro účast 

                                                 
24  Čl. K problematice dlouhodobých trestů, str. 205 
25  Studijní materiál, Lidská práva 2011 
26  Studijní materiál, Lidská práva 2011 
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na Království Božím. Lidská přirozenost je tedy ta ve společenství s Bohem a odtud plyne i 

lidská důstojnost.  

     V křesťanství, a zejména v osobě Ježíše Krista, také nalezneme silnou argumentaci pro 

práci s vězni. Vždyť učení Ježíše Krista stojí na nejpevnějším zákoně, a to lásce 

k bližnímu. Díky podobenstvím lépe dokážeme uchopit, kdo je náš bližní a v tomto duchu 

se mu můžeme pokusit pomoci. V případě práce s vězni můžeme hledat inspiraci v těchto 

podobenstvích O marnotratném synovi a O ztracené ovci.27  

     Někdy se ale můžeme setkat také s dělením lidské důstojnosti. Zkráceně by se pak dalo 

hovořit o dvou pojetích lidské důstojnosti - ontologickém a tzv. kontingentním. V prvním 

případě důstojnost vyplývá ze samotné podstaty lidského bytí. V tom druhém je spojena se 

zásluhami a kvalitami jedince.28  

     Proč to zde uvádím? Kontingentní pojetí lidské důstojnosti totiž vidím jako přidanou 

hodnotu, kterou své důstojnosti může člověk přidat sám. Lidská důstojnost tu je, ale také 

by měla být, jeho nositelem naplňována. Vidím ji jako něco navíc, o co se každý může 

pokusit, ne jako způsob jak hodnotit člověka. Lidská důstojnost, ačkoliv je nedělitelná, má 

mnoho úrovní a dosahovat jejího, co možná nejlepšího naplnění je cesta a cílem je zatím 

vzdálený ideál. 

      

3.1 Lidská důstojnost a odnětí svobody  

     Universálního uznání lidské důstojnosti se pak dostává až ve Všeobecné deklaraci 

lidských práv (VDLP). Je to reakce na světové války a další hrůzy, které mezi sebou lidé 

rozpoutali. Lidská důstojnost ve světle VDLP zaštiťuje hodnotu lidského života a má být 

určitou pojistkou proti opakování chyb z minulosti, kdy byl člověk krvavě potírán a jeho 

práva  potlačována.  

      Ze Všeobecné deklarace lidských práv vychází řada pozdějších lidsko-právních 

dokumentů. Opět se nám tu v prvním článku VDLP potvrzuje, že „Všichni lidé se rodí 

svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají 

spolu jednat v duchu bratrství.“ Proti nedůstojným podmínkám ve vězení a týrání, nejen 

těchto osob, stojí článek 5. „Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován krutému, nelidskému 

nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu.“ Z Všeobecné deklarace vychází i Listina základních 

práv a svobod, která je implementována do Ústavního pořádku České republiky. Shodně se 

zde říká, že „Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech“ V článku desátém se 

                                                 
27 Viz příloha 3 
28 Časopis Sociální práce 2006/2, s. 109-113, autor Jindřich Šrajer 
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pak tvrdí „Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá 

pověst a bylo chráněno jeho jméno.“ Co bychom ještě neměli opomenout je, že tato 

základní práva a svobody jsou podle čl.1 této úmluvy „nezadatelná, nezcizitelná, 

nepromlčitelná a nezrušitelná.“ To má své praktické dopady, např. zákaz trestu smrti, 

neboť to by bylo v přímém rozporu se základním právem každého jedince na život. Lidská 

důstojnost je zde přítomna jako „duch“ ústavy, a ta se dále zabývá vyjmenováváním 

jednotlivých základních práv a svobod.  

     Zákony, kterým se ve své práci věnuji nejvíce, pak lidskou důstojnost zmiňují 

několikrát, a to v různých pojetích. V trestním zákoně se o ní mluví jako o podmínce 

trestu. Výkonem trestu nesmí být lidská důstojnost ponížena. Podruhé je zde důstojnost 

zmiňovaná v jiné konotaci, a to v hlavě třetí - Trestné činy vedené proti lidské důstojnosti 

v sexuální oblasti. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti 345/1999 pak o důstojnosti hovoří 

v §35 (ochrana odsouzených proti neoprávněnému násilí a ponižování lidské důstojnosti). 

V Zákoně o výkonu trestu se o důstojnosti hovoří jako o hlavní zásadě výkonu trestu §2, 

čl.1 „Trest může být vykonáván jen takovým způsobem, který respektuje důstojnost 

osobnosti odsouzeného a omezuje škodlivé účinky zbavení svobody; tím však nesmí být 

ohrožena potřeba ochrany společnosti.“  

     Vývoj lidských práv jde kupředu. Postupně k základním lidským právům přibyla práva 

politická a občanská, práva sociální a kulturní, hospodářská, práva znevýhodněných atp. 

Sleduje se jimi, aby naše soužití bylo co nejméně problémové a jedinec se necítil 

znevýhodněn vůči dalšímu jedinci, skupinám či státu.              

     Myšlenka, která je velmi podstatná a neměla by nám u tohoto tématu uniknout, je, že 

z jednotlivých lidských potřeb se postupně stávají práva.29 Díky tomu se samozřejmě 

rozšiřují i práva osob ve vězení. Na rozšiřování rejstříku práv osob ve vězení a ctění lidské 

důstojnosti reagují Evropská vězeňská pravidla (dále EVP). Dovolila jsem si tedy vzít tyto 

standardní minimální pravidla a použít je jako měřítko pro zasahování do lidské důstojnosti 

v českých věznicích. 

     
3.2 Evropská vězeňská pravidla a lidská důstojnost 

     Pokud tedy budete souhlasit s tezí o důstojnosti osoby vymezené jejími právy, pak 

můžeme vzít například právě EVP, která se snaží určit standardní minimální pravidla pro 

vězně a srovnat reálnou situaci s tou „na papíře“. V předmluvě je výslovně uvedeno, že v 

                                                 
29 Dr. Grundun, Lang,  In: Ochrana lidské důstojnosti osob zbavených svobody, str 35 
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těchto pravidlech se klade obnovený důraz na zachování důstojnosti člověka. Brzy se tedy 

přesvědčíme nakolik dostávají těmto pravidlům vězeňská zařízení v České republice. 

     EVP nám poslouží jako takový kontrolní mechanismus. Rozsah EVP mi neumožňuje 

věnovat se všem článkům, a tak se pokusím o výtah těch, kterých se ve své práci dotknu. 

Pokud shledáme, že je pravidlo porušeno, určitý článek v EVP neodpovídá naší realitě, je 

to signálem pro uvažování nakolik to zasahuje i lidskou důstojnost.  

 

3.3 Evropská vězeňská pravidla 

     EVP svůj účel vidí ve stanovení rozsahu minimálních zásad, které jsou nutné pro lidsky 

důstojné podmínky. Mají podporovat profesionální postoje u vězeňského personálu, mají 

být určitým návodem a také působit jako povzbuzení pro osoby činné ve věznicích.                           

     

     První část EVP se zabývá základními principy. Ve zkratce: 

*  Odnětí svobody se má provádět za takových materiálních a mravních 

podmínek, které zabezpečují respekt k důstojnosti člověka a jsou v souladu s těmito 

pravidly. 

*  Je třeba respektovat náboženské vyznání a mravní nařízení skupin, ke 

kterým vězeň náleží.  

*  Věznice mají pravidelně kontrolovat kvalifikovaní a zkušení inspektoři 

jmenovaní příslušným úřadem.  

 
     Druhá část EVP se věnuje správě vězeňských zařízení a má poskytnout základní 

standard pro praxi ve věznicích. Jsou to podmínky, za kterých je uvěznění humánní; týkají 

se stravy, hygieny, ubytování, zabezpečení zdravotní služby, ale i kázně apod. Vybrala 

jsem články, jež se bezprostředně vztahují k údajům, které obsahuje má práce. 

- Výchovný program by měl být zpracován s ohledem na délku trestu a s přípravou 

na konečné propuštění. (Čl. 10).  

- Vězni se v noci zpravidla umisťují do samostatných cel, s výjimkou případů, kdy 

je považováno za výhodné se dělit o ubytování s jinými vězni. Při společném ubytování se 

spolu dávají vězni, kteří se v těchto podmínkách hodí ke sdružování. (Čl. 14, 1+2) 

- Okna by měla být dostatečně velká, aby při denním světle za normálních okolností 

mohli vězni číst a pracovat, musí být umožněn dostatečný přístup čerstvého vzduchu. 

(Čl.16) 
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- Sanitární zařízení a opatření k jejich zpřístupnění musí být dostatečná k tomu, aby 

každý vězeň mohl vykonávat svoje přirozené potřeby tehdy, kdy je to třeba, v čistých a 

slušných podmínkách. (Čl.17) 

- Hygiena by měla být podporována v takovém rozsahu, aby si vězni mohli 

zachovat úctu sami k sobě. Opět je tedy nutné k tomu zajistit materiální podmínky (mýdlo, 

voda, toaletní papír, čisté prádlo)… (Čl. 20 a 21) 

- Stravování by mělo odpovídat zásadám nauky o výživě a moderní hygieně. (Čl. 

25) 

- Vězňům se poskytnou všechny nezbytné lékařské, chirurgické a psychiatrické 

služby, včetně těch, které jsou dostupné mimo věznici. (Čl. 32) 

- Vězňům musí být dovolen styk s rodinou a s výhradou požadavků výchovy, 

bezpečnosti a pořádku s osobami a zástupci vnějších organizací. Musí jim být umožněno 

přijímat návštěvy tak často, jak je to možno. Na podporu kontaktů s vnějším světem je 

třeba stanovit systém dovolené z vazby. (Čl. 43, 1+2)  

 

     Třetí část EVP, zvaná Personál, se zabývá výběrem, vzděláním a výcvikem personálu 

(kvalita osobnosti, profesionalita, pozitivní příklad a styl řízení, který je otevřen spolupráci 

a komunikaci nejen s vězni,  ale i s ostatními subjekty, které se pohybují v oboru…)  

- Od personálu se očekává, aby svým příkladem vězně kladně ovlivňoval a požíval 

jejich úctu. (Čl. 56) 

- K personálu musí náležet dostatečný počet odborníků. (Čl. 57)  

 

     Stěžejní čtvrtá část EVP - Cíle výchovy a režim. Upozorňuje na to, že odnětí svobody je 

trestem samo o sobě, a tak by podmínky a režim věznice neměly prohlubovat utrpení! 

Životní podmínky ve vězení by měly být slučitelné s lidskou důstojností a obecně 

uznávanými normami společnosti.   

- Rozdíly mezi vězeňským životem a životem na svobodě, které snižují sebeúctu 

nebo pocit osobní zodpovědnosti vězňů, by měly být v co nejvyšší míře omezeny. (Čl. 64 a 

65) 

- Vězni by měla být poskytnuta duchovní podpora, příležitost k vhodnému 

pracovnímu zapojení, poradenství, odborný výcvik, vzdělávání, tělesná výchova, rozvoj 

schopností pro život ve společnosti a odpočinkové činnosti. (Čl. 66)  

- Je třeba se snažit umisťovat vězně do ústavů s otevřeným charakterem nebo jim 

poskytnout dostatečné množství kontaktů s vnějším světem. (Čl. 67)  
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- Další podstatnou zásadu nalézáme v čl. 70 - Příprava vězňů na propuštění by měla 

být zahájena co nejdříve po přijetí do trestního ústavu. Z tohoto důvodu má výchova vězňů 

zdůvodňovat nikoli jejich vyloučení ze společnosti, ale jejich trvající příslušnost k ní.  

- Práce by se měla jevit smysluplnou,  měla by mít takovou povahu, aby udržovala 

nebo zvyšovala schopnost vězňů po propuštění vydělávát si na živobytí. Zájmy vězňů 

nesmějí být podřízeny finančnímu zisku z výroby. (Čl. 71 a 72) 

- Je nutné stanovit systém spravedlivého odměňování za odvedenou práci. (Čl. 76) 

 

Poslední, pátá část EVP udává doplňující pravidla pro zvláštní kategorie vězňů. Týká se 

vězňů ve vazbě, duševně chorých a duševně abnormálních vězňů, podmínek jejich 

uvěznění. 

 

     Nyní poté, co jsme se dočetli, jak by situace uvězněného měla vypadat, se přesuneme 

do reality našich věznic. Samozřejmě vybrané články jsou ty, v jejichž případě naše 

věznice ne zcela dodržují standardy dané EVP. Jak a v jakém rozsahu, to si můžete přečíst 

v následující čtvrté kapitole.  

 
4. Člověk ve vězení 

    Zatím jsme se převážně věnovali teorii. Postupem času, jak jsem se já sama začínala 

tématem zabývat hlouběji, došla jsem k názoru, že hlavním problémem není ani tak trest 

odnětí svobody samotný a jeho idea - vždyť hlavním cílem je ochrana společnosti, a ta má, 

zejména u násilných trestných činů, svoje jasné opodstatnění. Problémem je spíše místo a 

způsob, jak je tento trest vykonáván. Dosud jsme se věnovali trestu odnětí svobody a teď 

se přesuneme k tématu jeho výkonu.  

 
4.1 Člověk ve vězení - současná situace 

     Má práce vychází ze současného stavu vězeňství. Pro ilustraci situace jsem z různých 

nashromážděných dokumentů vybrala pro mě relevantní informace, které vám zde 

předkládám, abyste si mohli udělat vlastní představu. Mějte ohledy, že ne všechny údaje 

jsou stejného data a ze stejných zdrojů. Informace jsou tedy pouze orientační.   

 

4.1.1 Počty osob ve věznicích 

      K 5.10. 2011 se ve vězení podle stránek Vězeňské služby (VS) ČR nacházelo 23 056 

osob. Z těchto 23 056 vězněných jich 2 542 vykonává vazbu, což znamená, že zbylých 
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20 495 osob je ve výkonu trestu. Z celkového počtu osob je ve výkonu trestu 1 139 cizinců 

(s nejvyšším zastoupením Slováků, Ukrajinců, Vietnamců, Poláků a Rumunů).30 Denně 

přibývá cca 12 vězňů.31 

     Podle typu věznic se nejvíce osob nalézá ve věznici s ostrahou (cca 9 850), následována 

je věznicí s dozorem (cca 8 570), podstatně méně osob je uvězněno ve věznici se zvýšenou 

ostrahou - nejtvrdší věznice (1 220) a nejméně jich nalézáme v nejmírnější formě věznice 

tj. věznice s dohledem (cca 680). Doživotně odsouzených se u nás nachází momentálně 40, 

z toho jsou doživotně odsouzené 2 ženy.32 Výkon vazby je nepatrně nad limitem vězeňské  

kapacity, detence je zatím na necelých 27% své naplněnosti (13 z 48 míst). U výkonu 

trestu je tabulková kapacita 17 551 a skutečně uvězněných osob ve výkonu trestu je 

20 495, to odpovídá cca 117%.  

     Z celkového počtu osob ve výkonu trestu jich 7 500 vykonává trest odnětí svobody 

v délce do dvou let.33 Dalších 7 000 osob zatím k výkonu trestu odnětí svobody 

nenastoupilo.34 

 

4.1.2 Náklady na vězně 

     Celkové náklady na jednoho odsouzeného se v současnosti pohybují kolem 1 000,- na 

jednoho vězně a den (až 1 280,- u vězně na doživotí, který nemůže pracovat35), vězení je 

přezdíváno jako nejdražší hotel.36 Odsouzení si ale hradí jen část, a to maximálně do výše  

1 500,- měsíčně.37 

 

4.1.3 Ubytovací kapacita 

     Co se prostoru na jednoho vězně týče, ČR nesplňuje evropský standard 6m2. V Česku 

jsou to zatím 4m2. Bohužel, jako reakce na přeplněnost věznic, je tento standard nahrazen 

jiným. Na jednoho vězně musí připadat alespoň 7m3 vzduchu, dříve výjimka, se dnes stává 

pravidlem. Konstatování kanceláře ombudsmana: „Na rozdíl od ubytovaci plochy není s 

ohledem na architekturu věznic (vysoké stropy) větší problém tento požadavek plnit.“38  

                                                 
30 Měsíční statistické hlášení, únor 2011, VS ČR 
31 Čl. Budeme se snažit získat peníze pro vězeňství, Jiří Pospíšil, dostupné z  http://www.vscr.cz/generalni-
reditelstvi-19/aktuality-220/ministr-spravedlnosti-navstivil-veznice-v-ostrove-a-ve-vsehrdech  (19.3 2011) 
32 Čl. Rychlá fakta, dostupné z www.vscr.cz - (s poslední aktualizací k 4.3.2011) 
33 Čsp. České vězeňství, 2010/1, str.5 
34 Čsp. České vězeňství, 2010/1, str.5 
35 Čsp. Týden, 2011/38, Jak se žije Kájínkům, str.18-24, autor: Jana Kalinová 
36 Přd. Česká justice, ČRo 6, rozhovor s J. Pospíšilem  
37 http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/zakladni-informace-4/zachazeni-s-veznenymi-osobami-6125  
(20.3 2011) 
38 Vězeňství, kancelář ombudsmana, str. 66 
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4.1.4 Věkové složení odsouzených  

      Nejpočetnější skupinou tvořící 35% jsou osoby ve věku 30 - 40 let, druhou 

nejpočetnější skupinou jsou lidé 40 až 50letí zastoupeni 21,5%, následuje věková skupina 

25 až 30 let s 18%. 12ti procenty je zastoupena skupina 21 až 25 let a poslední, nejméně 

zastoupenou věkovou skupinou jsou lidé 50 - 60letí s 8,3%.39 Osoby 60+ jsou početně 

zanedbatelnou částí vězeňské populace s méně než 1%. Pokud vás zajímá jaké trestné 

činosti se nejvíce věnovali nejstarší obyvatelé věznic, pak vězte, že tito se vyznačují 

násilnou trestnou činností.40 

 

4.1.5 Vývoj počtu osob zaměstnaných u VS ČR 

     Ačkoliv množství vězněných osob se pozvolna zvyšuje z cca 17 tisíc v roce 2002 na 23 

tisíc v současnosti,  počet zaměstnanců je za posledních deset let prakticky neměnný a čítá 

dohromady přibližně 10 500 osob.41  

 

4.1.6 Sebevraždy u odsouzených 

     V roce 2010 byl pokus o sebevraždu zaznamenán v 29 případech. Dokonaných 

sebevražd bylo 8. Pokud to srovnáme s populací mimo vězení, průměrný počet sebevražd 

je 1 500 za rok. Docházíme jednoduchým výpočtem k tomu, že za výkonu trestu hrozí 

sebevražda cca 2,5x častěji.42 

 

4.1.7 Zajímavosti 

     90% pachatelů trestné činnosti započne svou kriminální kariéru do 24 let. Více než 90% 

vězňů jsou kuřáci.43  

     Jak vypadá typický pachatel trestného činu podle typického občana? Vliv osobní 

zkušenosti, vyprávění známých a vliv médií ve většině z nás vytvořil zvláštní obraz 

typického pachatele, kterého si často představujeme jako nebezpečného iracionálního 

cizince, a to i přesto, že nejzávažnější skutky typu vražd či znásilnění naopak často 

charakterizuje vztah mezi obětí a pachatelem.44 

                                                 
39 Viz Statistická ročenka VS 2010, str. 73 
40 Kriminalita očima kriminologů, str. 92 
41 Viz Statistická ročenka VS 2010, str.13 
42 Cca 15 sebevražd na 100 000 obyvatel = 3 na 20 000, vězeňská populace 8 sebevražd na cca 20 000 
odsouzených. 
43 Sociální patologie, str. 175 
44 Kriminalita očima kriminologů, str. 208 
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4.1.8 Stav kriminality v ČR45 

     Stav kriminality v ČR uvádím opět pouze pro ilustraci a ujištění, že násilná kriminalita 

nepřevládá.  

     Majetková kriminalita 64%, hospodářská 11%, zbývající46 14%, násilná 5 %, ostatní47  

5%, mravnostní 1%. 

      Jen pro zajímavost -  ¼ evidované kriminality je páchána v Praze a pouze u 20% 

z tohoto čísla je případ objasněn, tj. je znám pachatel. 

 

4.2. Zprávy nezávislých hodnotících orgánů ke stavu českého vězeňství 

      Předkládám zde tři dokumenty, které reagují na stav vězeňství v České republice; jeden 

je obecnějšího rázu, je to vyjádření Českého helsinského výboru (dále jen ČHV), bohužel 

z roku 2007, protože to byla poslední obsáhlá ucelená zpráva o stavu v českých věznicích. 

Druhý dokument je Sborník stanovisek veřejného ochránce práv (2010), který se zabývá 

uceleně problémy vězeňství a také řeší jednotlivé stížnosti. Třetím dokumentem je zpráva 

Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo 

trestání (CTP) pro vládu ČR z roku 2008, ta už je konkrétnější a zabývá se Valdickou 

věznicí.  

 
4.2.1 Vyjádření Českého helsinského výboru k tématu vězeňství a justice  

      Zpráva vyjmenovává základní nedostatky českého vězeňství, ty vidí v; 

- programech zacházení (kritika se týká zejména nedostatečného zaměření na 

sociální reintegraci) 

- nedostatku odborného personálu při přímé práci s vězni 

- materiální vybavenosti, kolektivním ubytování 

- nedostatečných kontrolních mechanismech ve vězeňství u vnitřní kontroly  

- nedostatečných zárukách ochrany práv vězněných osob 

- absenci procesních norem ve výkonu trestu. 

 

     Tyto jednotlivé body jsou dále rozvedeny. Programy zacházení jsou kritizovány pro 

svou formální povahu a disproporci jejich náplně mezi různými věznicemi, ale i mezi 
                                                 
45 Kriminalita v roce 2007, str.8 
46  Zbývající kriminalitou se rozumí např. řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění, zanedbání 
povinné výživy, ohrožení pod vlivem návykové látky a opilství, dopravní nehody 
47  Ostatní kriminalitou se rozumí např. maření úředního rozhodnutí, výtržnictví, sprejerství, drogová 
kriminalita a podílnictví 
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jednotlivými speciálními odděleními. Jsou často pouze tvořeny volnočasovými a 

pracovními aktivitami a další dimenze programu zacházení (změna v postojích 

odsouzeného k páchání trestné činnosti, udržení nebo navázání sociálních vazeb, možnost 

rozšíření vzdělání, jazykových dovedností, zapojení do speciálních výchovných postupů, 

příprava podmínek pro přeřazení do věznice mírnějšího typu, popř. podmínečnému 

propuštění atd.)48 jsou zanedbány. Práce odborného personálu je naddimenzovaná, spolu 

s množstvím administrativy jsou pak tito odborníci příliš zahlceni a na přímou práci 

nezbývá tolik času, kolik by mělo.  

      Zpráva se dále zabývá zaměstnaností. Co se té týče, je kritizován kontakt s vnějším 

světem – velká omezenost účasti externích organizací! Přitom spolupráce s organizacemi 

„zvenčí“ je považována za podstatný reintegrační prvek. ČHV dále pochybuje o kvalitách 

záruk práv vězněných osob. Bez povšimnutí nezůstávají ani neadekvátní vnitřní i vnější 

kontroly věznic. 

     ČHV dále ve své zprávě věnuje pozornost řešení závazku odsouzených v civilním světě  

(dluhy). Vězni nejsou dostatečně vedeni k odpovědnosti za vlastní závazky. Odkládají je 

na dobu po výkonu odnětí svobody tzv. fenomén „spící“ zadluženosti a ten snižuje 

možnost reintegrace. Vede k pocitu bezvýchodné situace.  „Už jsem řek,  že venku nebudu 

dělat, protože mám strašnej dluh a voni by mi všechno strhávali…možná na černo 

někde…“49  

     Důležitá oblast dotýkající se hluboce důstojnosti člověka je záruka práv vězněných 

osob. K ní se zpráva ČHV vyjadřuje takto: kontrolní mechanismus VS ČR neobsahuje 

prvky nezávislé kontroly a tato je ryze interní záležitostí. Taková kontrola je 

netransparentní. Kritizována je právní úprava tohoto sektoru. Naráží se i na šikanu ve 

věznici a ochranu obětí šikany a jiných ataků ze strany spoluvězňů. K tomu chci jen dodat, 

že funkci ochrany práv vězněných osob od roku 2006 přebral veřejný ochránce práv.  

     Ráda bych zdůraznila tyto tři výtky, které pan Valeš ve svém vyjádření za ČHV uvedl. 

Jedná se o nedostatečné zajištění kontaktu s vnějším světem, nedostatečné mechanismy 

vnitřní kontroly, nedostatečné záruky  ochrany práv vězněných osob. Tyto tři výtky totiž 

jasně ukazují na jeden z nejpalčivějších problémů věznic a výkonu trestu v nich, a to je 

jejich nepropustnost. Zdá se, jako by byly státy ve státě. O jejich chodu se moc neví a 

                                                 
48 Program zacházení, dostupný např. z http://www.vscr.cz/veznice-valdice-95/vykon-vezenstvi-366/vykon-
trestu/program-zachazeni-4970  (21.10.2011) 
49 Jak mluví čeští vězni, str. 32 
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nikdo do něj vlastně ani nezasahuje. Snad by se dalo říct, že je to taková popelka mezi 

„ústavy“, která zatím odolává jakýmkoli větším reformám. 

 

4.2.2 Zpráva CTP 

     Další poměrně velké prohřešky zaznamenal i Evropský výbor pro zabránění mučení a 

nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestání50 ve své zprávě pro vládu ČR o 

návštěvě, kterou zde v roce 2008 vykonal. Výtky se týkají Valdické věznice, konkrétně 

odd. E a částečně i odd. D.  

Velmi zkráceně zpráva konstatovala tyto skutečnosti: 

- CTP zaznamenal atmosféru strachu. Shledal, že zde dochází k zastrašování ze 

strany vězeňské služby ale i spoluvězňů navzájem, dochází k sexuálnímu 

zneužívání, „slabší“ vězni bývají ubytováni s těmi, o kterých je známo, že násilí 

užívají k dosažení svých cílů. Toto násilí není nijak potrestáno, naopak jsou 

potrestáni vězni, kteří si stěžují. 

- Prakticky chybí denní program pro doživotně odsouzené, programy zacházení 

nesledují jasný cíl a dílčí cíle není možno naplnit, neboť chybí aktivity, kterými by 

naplňovány být mohly.  

- Personál je nemotivovaný, má špatný přístup k odsouzeným založený na vztahu 

podřízenosti a nadřazenosti. 

- Lékařské prohlídky – ponižující: způsobem jejich průběhu je znemožněno 

jakékoliv navázání důvěry mezi lékařem a pacientem. 

 
4.2.3 Zpráva veřejného ochránce práv 

     Tím, že Česká republika ratifikovala Opční protokol k Úmluvě proti mučení a jinému 

krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání se také zavázala ke zřízení 

nezávislého orgánu, který bude vykonávat dozor nad místy, kde jsou lidé omezeni ve své 

svobodě, ochrana se má vykonávat systematickými návštěvami. U nás je to vymyšleno 

šalamounsky. Agenda dozoru a návštěv zařízení je v kompetenci již tak přetíženého 

ombudsmana.  

     Tato zpráva vznikla ještě v době, kdy byl ombudsmanem Otakar Motejl. Zpráva nese 

název Sborník stanovisek veřejného ochránce práv – vězeňství. Kritizuje podmínky a 

                                                 
50 Zpráva pro vládu České republiky o návštěvě ČR, kterou vykonal Evropský výbor pro zabránění mučení a 
nelidskému nebo ponižujícímu zacházení, kterou vykonal ve dnech 25.3- 2.4. 2008, str 18-26, výňatky 



 32 

způsoby vedení odnětí svobody. Svoje vyjádření vydává k několika okruhům, které se 

týkají života ve výkonu trestu.  

* Materiální podmínky 

Z materiálních podmínek bylo zejména kritizováno: 

- šero v celách 

- špatná cirkulace vzduchu (má negativní vliv na psychiku člověka) 

- nedostatečnost vybavení, (ne)soukromí na toaletě 

- sociální kapesné, jehož nevalorizovaná částka činí 100,- měsíčně.     

* Strava  

Byla shledána ve většině případů jako nevyhovující, dochází k nerespektování omezení u 

diet, popř. jiných stravovacích návyků některých osob, např. u muslimů atd. 

* Hygiena   

Občas nedostupnost teplé vody, z důvodu šetření 

materiálem i takové extrémy jako  přidělení 3 rolí 

toaletního papíru na celu pro 5 odsouzených na 

měsíc.  

* Vycházky  

Shledány nedostačující a nevyhovující, neboť jsou 

bez zeleně a rozdílnost od cely je pouze 

v nezastřešení místa k vycházce. 

* Uspokojování kulturních potřeb  

Shledána velmi malá nabídka vhodných volnočasových aktivit (nejčastěji pouze sledování 

tv a dvd). 

* Výkon trestu u osob se zdravotním postižením  

Osobní asistenční služby jsou v praxi realizovany prostřednictvím k tomu účelu zvláště 

vybranými odsouzenými, ve většině případů není zajištěna plná bezbariérovost. 

* Zdravotní péče  

Problém s dlouhodobým nedostatkem lékařů
 vězeňské služby a regulačními poplatky u 

nemajetných odsouzených. Odmítání nahlédnutí odsouzených do vlastní zdravotnické 

dokumentace.  

* Kontakt s vnějším světem  

Velmi omezený kontakt s vnějším světem.  

      

V rámci systematických návštěv se ochránce v 
jedné ženské věznici setkal s praxí spočívající 
v přednostním účelovém vázání sociálního 
kapesného na nákup hygienických 
potřeb. Tuto praxi se snažilo vedení příslušné 
věznice nejprve podpořit neautentickým textem 
vnitřního předpisu, později jeho interpretací v tom 
smyslu, že přednostní určení sociálního kapesného 
na nákup hygienických potřeb ukládá sám tento 
vnitřní předpis, resp. podpůrně se dokonce 
zaštiťovali účelem výkonu trestu, který má 
spočívat ve výchově k nekonzumnímu způsobu 
života. Vězeňství, zpráva ombudsmana, str. 78 
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     Dále byly ještě kritizovány přesuny osob ve výkonu trestu (např. daleko od rodiny, 

nadbytečné přesuny atd.), vysoká míra segregace doživotně odsouzených bez adekvátních 

argumentů podporujících stávající stav a nadužívání oddělení se zesíleným 

stavebnětechnickým zabezpečením pro osoby, u nichž není důvod je do tohoto oddělení 

umisťovat.  

    Tyto tři !oficiální! zprávy jsem předložila, protože jasně ukazují naše vězeňství v ne 

zcela zdravé formě. Nebylo to pro mě čtení moc příjemné. Moje první literatura týkající se 

tohoto tématu byly nejrůznější příručky penologie a učebnice, které problém řeší teoreticky 

a samozřejmě mají podstatně pozitivnější vyznění. Tyto tři zprávy jsou jasným důkazem 

porušování lidské důstojnosti ve výkonu trestu. Srovnejte s kapitolou EVP a Lidská 

důstojnost. Nezapomínejme na to, že s námi mají odsouzení v atmosféře důvěry 

spolupracovat na svém znovuzačlenění do společnosti. Za takovýchto podmínek nelze o 

nápravě pachatele uvažovat, zejména když vezmeme v potaz jejich dlouhodobé působení. 

Jak se ve vězení žije a s čím se vězeň potýká si můžete přečíst v následující podkapitole. 

 

4.3 Věznice jako místo k životu 

     K výkonu trestu odnětí svobody slouží věznice, které spravuje vězeňská služba. 

Vězeňská služba má dva druhy zaměstnanců, a to příslušníky a zaměstnace VS.  

     Věznice se svým uspořádáním a chodem řadí mezi takzvané totální instituce, kde 

v uměle vytvořeném prostředí, které je bydlištěm a pracovištěm zároveň, „větší počet 

podobně situovaných jedinců odříznutých na delší dobu od vnější společnosti vede 

společně navenek uzavřený a formálně spravovaný způsob života.“51 To s sebou přináší 

charakteristické problémy. V prostředí vězeňství se to často formálně shrnuje pod pojem 

prizonace tzn. přeměna člověka ve vězně a plnohodnotné přijetí této role. Skládá se ze 

dvou aspektů: ideologizace a institucionalizace.  

    Institucionalizace, velmi podobná hospitalismu (u uživatelů sociálních služeb 

v ústavech), se týká přizpůsobení se vysoce organizovanému vězeňskému stylu života. To 

znamená: není třeba se o sebe postarat sám, většina agendy je obstarána správou věznice, 

vězeň přijímá roli příjemce služeb, a s tím je spojena pasivita a ztráta vlastní iniciativy. 

Časem tento stav může dle mého názoru přerůst až v naučenou bezmocnost. 

     Ideologizace je spojena s přijetím hodnot a struktur kriminální subkultury a postupnou 

identifikací s ní. Kriminální subkultura má své specifické znaky, v názoru, nakolik si 

                                                 
51 Goffman, Institucionalizace uživatelů pobytových sociálních služeb a proces dekarcerace,  přednáška Soni 
Vávrové 
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uvězněné osoby opravdu zvnitřní subkulturní hodnoty a nakolik je to jen strategie ke 

zvládnutí těžké situace, se odborníci opět rozcházejí.  Co je stěžejní - tyto aspekty velmi 

zasahují do práce s odsouzenými.  

          Jak jsem uvedla výše, u dlouhodobě uvězněného člověka se začnou projevovat rysy 

prizonace. Problém nastává v tom případě, pokud si vězeň interiorizuje nové hodnoty, což 

je vlastně konečná fáze prizonace. Jakmile jsou vězeňské hodnoty přijaty za vlastní, pak 

podle Clemmera není cesty zpět a taková osoba je imunní vůči „konvenčnímu 

hodnotovému systému“.52„Obecně lze konstatovat, že dlouhodobé uvěznění vlivem 

procesu prizonace snižuje až znemožňuje pravděpodobnost úspěšné reintegrace po 

propuštění.“53 Na druhou stranu jistá míra adaptace je nevyhnutelná. Odborníci se shodují 

v tom, že uvěznění vede k jistému zakonzervování osobnosti na určitou dobu a to je svým 

způsobem před škodlivými vlivy chrání. Tato konzervace funguje i jako obrana před 

působením odborných pracovníků! Čas uvěznění by měl sloužit k nápravě pachatele a jeho 

schopnosti znovuzačlenit se do společnosti, ale bohužel, tlak na osobu je silně protichůdný.  

 
4.3.1 Aspekty života člověka ve vězení 

     Člověk, který se dostane do vězení,  je individualitou a celistvou bytostí, která má 

vybudovanou určitou síť vztahů. Delší pobyt ve vězení se na každém projeví. Odborníci se 

většinou shodují na hranici pěti let. V průměru po pěti letech uvěznění se začnou 

projevovat rysy, které pak často znovuzačlenění a návrat do společnosti přinejmenším 

hodně komplikují.         

     Pokusím se vyjít z holistického pohledu na svět a s ohledem na jeho čtyři hlavní 

dimenze  zvážit, co vše se člověka ve vězení dotýká. Tyto dimenze jsou známé jako 

biologická, psychologická, sociální a duchovní. Biologická dimenze se týká člověka jako 

živoucího těla, jeho tělesné konstituce a zdraví. Psychologická  dimenze se věnuje 

duševnímu stavu jedince, prožívání, emocím, hodnocení sebe, motivací atd. Sociální 

dimenze se týká vztahů jedince. Duchovní, jindy taktéž spirituální dimenze, se týká otázek 

po smyslu věcí, vztahu k Bohu a třeba i vysvětlení si své současné situace a meditování 

nad vinou. 

     Jednotlivé dimenze se samozřejmě prolínají a tak, co působí na biologické úrovni se 

jistě projeví i na úrovni psychologické, to, co se odehrává na úrovni duchovní se odráží na 

                                                 
52 K problematice dlouhodobých trestů odnětí svobody, čsp. Kriminalistika 
53 K problematice dlouhodobých trestů odnětí svobody, čsp. Kriminalistika 
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těle atp. Nikdy bychom neměli zapomínat na Aristotelova slova, že celek je víc než jen 

souhrn jeho částí,54 a tak je dobré jednotlivosti prozkoumat, ale neulpět na nich.   

 

4.3.1.1 Zaměstnávání vězňů 

     V minulosti byla práce často brána jako součást trestu, to znamená, že vězni byli 

používáni na těžké práce. V dnešní době se prosazuje názor, že i práce ve vězení, aby 

fungovala nápravně, by měla být smysluplná. V 90. letech minulého století se VS „musela 

vyrovnat se skutečností, že se stala běžným subjektem na trhu práce.“55 A dodnes se s tím 

vyrovnává velmi těžce, nutno podotknout.  

     Dalo by se říci, že zaměstnávání ve vězení je považováno v současné době za základ 

veškerých snah o resocializaci. Má na osobu vliv v mnoha ohledech; získání pracovních 

návyků, pravidelnost nějaké činnosti a řád, seberealizace, kontakt s dalšími osobami a 

v neposlední řadě je to také jeden z mála možných úniků z nudy ve výkonu trestu. Vězni si 

mohou absolvovat různé kurzy na zvýšení své odborné způsobilosti k zaměstnání. 

Dokonce mohou studovat vysokou školu. 

     Z druhého konce: zaměstnání je též „přivýdělek“. Tři body, které stojí minimálně 

za zamyšlení. V prvé řadě velice nízký výdělek (max. 4 500,-),56 cena práce vězňů nebyla 

od 90. let valorizovaná, je to velmi demotivující částka. S tím je spojen nešvar poslední 

doby, zaměstnanost uměle navyšovat růstem polovičních úvazků, pak je i výdělek logicky 

o polovinu nižší.57 I tak platí vězňova povinnost splácet částku na pobyt ve vězení  

(1 500,-), splácet alimenty, popř. různé dluhy. Část peněz se ukládá na zvláštní účet a šetří,  

samotnému vězni zbude cca 500,- jako kapesné. Nejsem proti splácení dluhů, jen výdělek 

neodpovídá dnešní době a splácení dluhů z takovýchto částek nebude mít kýžený vliv. Spíš 

bych v něm viděla způsob, jak ještě více zahořknout a být proti „klasickým způsobům 

výdělku na obživu“. Při nesplácení dluhů pak hrozí tzv. dluhová propast.  

      „Přestože se vězeňské službě daří udržovat zaměstnanost kolem 60% hranice, nezdá se 

být reálné, že by tuto míru bylo možné v dohledné době  nějak zvýšit.“58 Ovšem hned o 

stránku dál obrat k lepšímu:  „vzhledem k zájmu podnikatelských subjektů o zařazení 

odsouzených do práce na nestřežených pracovištích… by bylo žádoucí přehodnotit kritéria 

pro výběr odsouzených na takováto pracoviště.“  Co se týče zaměstnávání vězňů si VS 

                                                 
54 Aristoteles, Wikipedie  
55 České vězeňství, 2009/2, Vězeňská práce, str. 13 
56 9 000,-, pokud se jedná o vysoce odbornou práci, velmi řídce je taková práce ve vězení  
57 Tři platové třídy zaměstnaných vězňů: I. skupina 4 500,- -  za práci, při níž není třeba odborná kvalifikace, 
II. sk. 6 750,-  - vyučení v oboru nebo jiná kvalifikace, III. Sk. 9 000,- -  náročná, samostatná  práce 
58 České vězeňství, 2009/2, Vězeňská práce, str 17 
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stěžuje na malou podporu státu. Státní instituce velmi málo využívají služeb, které jim 

může levná pracovní síla vězeňské správy nabídnout, a obrací se spíše na dražší soukromé 

subjekty…59 

     Nejvíce vězňů je zaměstnáno v rámci tzv. režijních provozů – to znamená, že se 

určitým dílem podílejí na chodu věznice, např. v prádelnách, kuchyni apod.  

     Největším překvapením pro mě byla přednáška Aleny Marešové,60 na které nám sdělila, 

že zaměstnanost je uměle navyšována v daleko větším měřítku než by se dalo očekávat. Za 

zaměstnané vězně se údajně počítají i ti, kteří dochází na různé resocializační programy, 

kroužky, terapie apod. Opravdu poctivě a plnohodnotně zaměstnaných je podle ní pouhých 

pět procent! 

 

4.3.1.2 Strava  

     Základní stravní norma pro osoby umístěné ve věznicích činí 48,- na den, z toho je 

snídaně 14,-, oběd 19,- a večeře 15,-. Ke stravě jsou také dle nároku poskytovány přídavky, 

a to např. přídavek pracovní 17,-. Hodnota dietní stravy se pohybuje od 68,- do 72,- na den. 

(Rok 2010) 

     Lidé mají často zkreslené mínění o jídle ve věznicích. „K snídani máme čtvrtku chleba 

k tomu sýr, jogurt nebo paštiku. Obědy jsou stejné, jaké si pamatuji ze školy. K večeři 

máme většinou dva rohlíky a 100g salámu nebo rybí konzervu.“61 Chybí jakákoliv 

stolovací kultura. Pracovníci a vězni se stravují většinou jinde a možná i úplně jinak.  

- Ukázková spotřeba potravin na týden62 

Týdenní spotřeba potravin ve vazební věznici Brno  (cca pro 600 vězněných osob): 134 kg 

brambor, 110 kg cibule, 40 kg hlávkového zelí, 240 kg pomerančů, 66 kg jablek, 334 litrů 

mléka, 170 kg hladké mouky, 115 kg mouky hrubé, 1 045 bochníků chleba (1200 g), 12 

200 rohlíků, 115 kg cukru, 140 kg vepřové plece, 220 kg hovězího masa, 56 kg salámu 

Junior, 102 kg párků, 320 kg rýže, 190 kg těstovin, 20 kg čočky, 50 kg fazole bílé a 1370 

vajec... 

 

 

 

                                                 
59 České vězeňství, 2009/2, Vězeňská práce, str 18 
60 Pracovnice Institutu pro kriminologii a sociální prevenci,  Referát Blansko 2010, 9.6 2011  
61 Čsp. Týden, 2011/38, Jak se žije Kájínkům, str.18-24 
62 Čsp. České vězeňství, 2008/3 
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4.3.1.3 Sexuální život odsouzených 

     Velmi citlivou otázkou bývá sexuální život 

odsouzených. Jako jedna ze základních potřeb 

člověka je tato ve vězení velmi potlačována. Osoba 

ve vězení nemá žádné soukromí a nikdy není sama. 

Není cesta, jak důstojným způsobem naložit se 

svými sexuálními potřebami. Podle Hájka je trest 

odnětí svobody trestem odnětí svobodného pohybu, příležitosti uspokojování řady i 

primitivních potřeb.65  

     Prostředí věznice má silný vliv na projevovanou sexualitu. Mohu uvést příklad: 50-70% 

žen navazuje ve vězení určité sexuální vztahy.66 Tyto vztahy se podobají heterosexuálním, 

které navazovaly venku. Tzn. jsou specificky genderové – jedna žena zaujímá roli tzv. 

„mamči“ a druhá „fotra“ a společně spravují svůj majetek a každá má svou určitou funkci. 

Tyto vztahy nebývají  přímo na bázi násilí. Náchylnější na takovéto navazování vztahů 

jsou osoby s dlouhým trestem a recidivisti. Ve věznicích samozřejmě existují různé druhy 

sexuálního nátlaku a šikany, dochází k sexuálnímu obtěžování. Mezi muži je sexuální 

agrese a šikana na denním pořádku, začíná častými verbálními narážkami se sexuálním 

podtextem a může skončit znásilněním. Sex zde hraje nejen roli uspokojení potřeby, ale 

vždy jde i o projev moci. 

 

4.3.1.4 Architektura, vnitřní uspořádání a vybavenost cel 

     Věznice, to jak vypadají, jakou mají strukturu, architekturu, velikost cel a množství 

spoluvězňů na jednu ubytovací jednotku, i barva na stěnách, má velký vliv na osobu vězně, 

ačkoliv si to nemusíme uvědomovat. „Záchod je dva metry od hlavy, a tak žijeme a jíme 

vlastně na WC.“67 

     Ukazuje se, že mnoho osob se z výkonu trestu vrací s nějakou poruchou zraku 

způsobenou špatnými světelnými podmínkami ve věznicích. Problém je i hluk - každý 

může mít své rádio, povídat si atp., není kam utéci.  

 

 

                                                 
63 Kriminalita očima kriminologů, str. 44 
64 Kriminalita očima kriminologů, str. 44 
65 Hájek In: Netík1997, In: Penitenciární intervence a její očekávané dopady, str. 28 
66 Tv pořad Q z 9.2.2009, dostupné z ivysilani ČT 
67 Čsp. Týden, 2011/38, Jak se žije Kájínkům, str.18-24, autor: Jana Kalinová 

 
Výzkum dlouhodobého odnětí svobody (2004)  
Co má na vás nejvíce negativní vliv?63 
26, 9 % chování spoluvězňů 
24, 6 % prostředí  
21, 5% chování personálu 
14 % izolace 
7, 7 % nuda 
4, 3 % bezmoc 
 
Co vás nejvíce posiluje? 64 
17, 8 % naděje na konec trestu 
10, 3 % osobní vlastnosti 
8, 4% korespondence 
3, 7 % sport 
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4.4 Člověk ve vězení v síti vztahů 

     Každý člověk má kolem sebe určitou síť vztahů. Na cestě životem nás čeká mnoho 

interakcí s dalšími jedinci. Navazujeme vztahy a ty nás nutně ovlivňují. Následkem odnětí 

svobody tato síť vztahů dozná jistých změn, kterým bych se dále ráda věnovala. Rozdělila 

jsem toto působení na čtyři hlavní směry vztahů. 

     Do „čtyřlístku“ jsem zařadila – vztah člověka k sobě samému, vztah člověka k rodině a 

blízkým, vztah člověka ke spoluvězňům a vztah člověka k VS a jejím zaměstnancům.  

 
4.4.1 Vztah člověka k sobě samému 

     Každý je jedinečným stvořením a individualitou. Takže záleží na každém, v jakém 

kontextu svého života si uvěznění vykládá. Zda uvěznění bere jako osobní selhání, spiknutí 

proti své osobě, nebo si to prostě chce jen nějak „vodkroutit“ a víc ho nezajímá. S tím úzce 

souvisí i otázka, zda se jedinec cítí vinný nebo ne. Prostě je velmi důležité vědět, jak vězeň 

svoje uvěznění bere a zda má, řekla bych „funkční“ svědomí, protože nám to ukáže druh 

motivace a od toho se bude odvíjet práce s každým z nich.  

     Ve vězení je člověk „obrán“ o svá práva, nastupuje tvrdý režim, který je striktně 

vyžadován. Ztrácí se  možnost sám o sobě rozhodovat, alespoň v materiálním měřítku. Jak 

řekl jeden německý vězeň, „tady už nepatříte sám sobě.“68 Člověk ve vězení se uzavírá a 

stahuje se do vzpomínek, které si může dost idealizovat. Často je to doprovázeno frustrací 

z toho, že nemá žádný vliv na to, co se děje s jeho blízkými na svobodě.  A tak jsou 

návštěvy silným emočním zážitkem.  

     Ve vězení se člověk nemůže spolehnout na druhého, každý je zde sám za sebe a 

přátelství téměř neexistuje. Mezi vězni funguje výměnný obchod, vládne zde zvrácená 

hiearchie. Tlak, který zde na jedince dopadá, potlačuje jeho idividualitu a vede ke 

konformismu a nejen to, časté používání obranných mechanismů má vliv na osobnost a její 

(de)formování. Lidé se stávají velmi podezíraví a obezřetní. 

     Dříve nebo později se každý z vězňů setká s určitou formou šikany, agrese, což s sebou 

nese frustraci potřeby bezpečí. Dále musí čelit nudě a stereotypu, které jsou dány nízkou 

možností seberealizace, a s tím přichází i nenaplnění potřeby uznání. Naplnění této potřeby 

bývá dosahováno zvýšenou agresí vůči spoluvězňům.      

     Někdo se ve vězení naučí to, co ještě neuměl, a čas vyplní budováním kontaktů se 

spoluvězni, které bude chtít uplatnit při další trestné činnosti. Jsou ale i tací, co se obrátili 

na víru a ještě ve věznici se nechali pokřtít.  

                                                 
68Přd. Česká justice, ČRo6, Vina a trest v očích filozofa a v očích vrahů odsouzených na doživotí 
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     Moje osobní zkušenost s delikventní mládeží mě přivedla k poznatku, že si většinou tito 

lidé sami sebe vůbec neváží a nemají se rádi, zejména dívky. Jak pracovat na nápravě 

přenechám psychologům, ale možná se toto téma týká i vězňů, vždyť velké procento 

mladistvých delikventů se  dříve či později do křížku se zákonem dostane.   

     Při práci bych se místo „pitvání“ v kasuistikách, které hledí dozadu, řeší minulost a jsou 

zkreslené (vězni už z logiky věci jsou nuceni jednat účelově a někdy používají minulost 

jako výmluvu pro své současné chování), zaměřila na práci v reálném čase a na zlepšení 

současné skutečnosti, viz William Glasser a jeho terapie realitou. 

      Člověk je osobnost dynamická, která se celý svůj život učí.  Ze zkušeností, které 

prostřednictvím života sbíráme, si vytváříme určitý obraz reality a ten není neměnný. 

Změna je tedy možná,  samozřejmě v obou směrech, chce to ale oslovit jedince, „dostat“ 

ho na svoji stranu. My máme možnost tu cestu, kterou se uvěznění jedinci vydají, 

nasměrovat, ukázat jim ty možnosti, které doposud neznali nebo nebrali v úvahu.  

 

4.4.2 Vztah člověka  ke spoluvězňům  

     Vliv ostatních uvězněných na jednotlivce bývá často vnímán jako negativní. Vězeň je 

nucen se na jedné straně podvolit novému režimu a na druhé straně musí nějak zapadnout 

do kolektivu spoluvězňů. Zejména se jedná vesměs o homogenní skupiny. Ve vzduchu je 

přemíra testosteronu. Všichni mají totožné oblečení, podobný režim, to, čím byli na 

svobodě většinou nemá za zdmi žádnou důležitost. Člověk, který se ocitne ve vězení, se 

tak ocitá ve skupině osob, kterou si nevybral, a kde je mnoho rozdílů setřeno.  

    Ve věznicích čile fungují nejrůznější formy výměnného obchodu, kupčení s cigaretami 

(téměř 90% vězňů jsou kuřáci) nebo kávou, drogami apod. Proto byl také omezen počet 

balíčků a teď se mohou zasílat jen dva ročně. Na nějakou dobu to dokonce narušilo 

obchodování mezi vězni a strhla se silná nevole a nepokoje.  

      Další  z faktorů, který bývá uváděn v neprospěch trestu odnětí svobody, je, že ve 

věznici nezřídka dochází k  sexuálnímu obtěžování. Silnější jedinci si podrobují slabší a na 

nich praktikují nedobrovolné sexuální sblížení. Někteří podlehnou tlaku a nechají se takto 

zneužívat s tím, že pak budou chráněni před ostatními vězni. Viz vyjádření CTP. Ačkoliv 

si i vězni často stěžují na poměry, které mezi nimi navzájem panují, většina se dříve či 

později nějak zapojí. Vězeňská hiarchie by měla být předmětem zkoumání a měla by být 

rozbita, neboť nepřináší pro většinu vězňů nic pozitivního. Sexuální devianti a 

pedosexuálové často bývají na nejnižším postu vězeňské hiearchie a jsou silně ohroženi 

násilím. 
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     Ve vězení nebývá naplněna potřeba bezpečí, tak si každý hledá zástupná řešení – tím 

může být identifikace s vězni, ale také opět agresivita vůči spoluvězňům. 

 
4.4.3 Vztah člověka k rodině a k dalším blízkým 

     Zmínila jsem to už v jednom z předešlých odstavců. Vězeň často po dobu výkonu trestu 

tzv. hybernuje, jaksi zakonzervuje svou osobnost a pokouší se fungovat v novém systému. 

K tomu také patří přerušení styku s rodinou nebo blízkými.  Část vězňů se raději úplně 

uzavře a veškeré styky s rodinou přeruší; je to jednodušší a méně bolestivé řešení, často 

s fatálními důsledky. Pak je tu část vězňů, pro které jsou jejich blízcí motivací, proč se 

chovat dobře a co nejdřív věznici opustit. S tím souvisí téma návštěv ve vězení a přesuny 

vězňů do věznic, co nejblíž své rodině. Na návštěvu má vězeň právo 1x měsíčně po dobu 

tří hodin. Návštěva může být rozdělena na dvě s kratším časovým úsekem a mohou přijít 

až čtyři lidé. Návštěvní hodiny určuje řád jednotlivých věznic. Podle mě je jednou měsíčně 

na tři hodiny opravdu velmi málo! Rodina společně se zaměstnáním a místem k bydlení  

jsou hlavní pilíře, o které se může člověk opřít. Řada výzkumů potvrzuje pozitivní vliv 

rodiny působící jako velká motivace ke změně chování. Proto by mělo být návštěv 

využíváno lépe a efektivněji. Posilování vztahů s rodinou je součástí plánu korekce 

jednotlivce. Problémem zůstává, že více než 50% prvotrestaných a 70% vícetrestaných  

toto zázemí nemá.69 Dalším stabilizačním prvkem, který může pomoci v takovém případě, 

je přítelkyně. Je známo, že vězni se o vytváření vztahů s opačným pohlavím často snaží a 

také se úspěšně seznamují se ženami za zdmi věznice ale i vně. Na druhou stranu zde opět 

narážíme v určitém procentu případů na účelové jednání.  

     Po ztrátě sociálních vazeb s rodinou přicházejí na řadu vězeňské známosti. Pokud 

člověk ve své stávající situaci nenalézá odpovídající vztahy ve své referenční skupině, 

hledá si novou – většinou končí právě u známostí z vězení.  

  
4.4.3.1 Stigmatizace rodinných příslušníků vězňů 

     Rodinní příslušníci osob ve výkonu trestu jsou opomíjenou skupinou. Jejich působení 

přitom může být jeden z rozhodujících prvků při návratu na svobodu a začlenění se do 

společnosti. S oblastí „vnějších vztahů“ operuje pouze vyhláška 345/1999, §36, odst. 2, 

písm. e v pasáži o realizaci programu zacházení.   

     Stigmatizace zasahuje – matky, ženy a děti odsouzených. Manželky vězňů bývají často 

„strkány do jednoho pytle se svým druhem. Lidé je svým způsobem odsuzují, viz 

                                                 
69 Sociální patologie, str. 182 
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poznámka pod čarou.70 Matky se zase často trápí výčitkami, jak mohly „někoho takového 

porodit,“ berou na sebe vinu, problém vidí ve výchově a nedostatečné péči. Většinou po 

čase zůstávají jaké jediné v kontaktu se svým dítětem. Specifickou skupinou jsou děti 

vězněných rodičů. 

 
4.4.3.2 Děti uvězněných rodičů. 

     Problém odnětí svobody vlastních rodičů se týká minimálně 20 000 dětí v České 

republice. To už je skupina, kterou je třeba se zabývat. Zatím jsme ve fázi pilotních 

programů, které pracují na setkávání dětí se svými rodiči za mřížemi nad limit 

„normálních“ návštěv a obě strany si, zdá se, projekty chválí. Tyto projekty se snaží 

vyvrátit veřejné mínění o tom, že setkávání s rodiči - „kriminálníky“ jsou pro dítě naprosto 

nevhodné, neboť jim mohou způsobit újmu. Naproti tomu zastávají názor, že je třeba mezi 

dítětem a rodičem udržovat kontakt, i když vztah není ideální. Tento rok se na podporu dětí 

vězněných rodičů konala kampaň s názvem Týden neviditelných dětí. Zaznamenali jste ji?  

 
4.4.4 Vztah člověka k vězeňské službě a civilním pracovníkům 

     Mluví se o tom, že za pplk. Kuly věznice „zezelenaly“ a panují zde poměry, které 

neodpovídají cílům, které si české vězeňství vytýčilo.71 Jsou velké rozdíly mezi služebními 

a civilními pracovníky.72 Kvůli šetření vláda často snižovala tabulkové stavy specialistů ve 

věznicích, nyní na jednoho specialistu připadá až 80 osob. Evropský standard pak hovoří o 

ideálním poměru jeden specialista na 20 vězňů.73 Mezi vězni a pracovníky pak panují 

vztahy založené na podřízenosti a nadřízenosti. Už z povahy věci nemůže za takovýchto 

podmínek vzniknout důvěrný vztah. „Proti“ vězňům je praktikováno mnoho 

bezpečnostních opatření. Vězni například nesmějí znát jména personálu.  

                                                 

70 Manželka vězněného pachatele je v porovnání s „normální“ (neviktimizovanou) manželkou posuzována 
signifikantně odlišně ve vztahu k následujícím vlastnostem: na jedné straně je popisována jako opuštěnější, 
sklíčenější, nešťastnější, podrážděnější, smutnější a silnější a též jako méně uvolněná, méně dobře naladěná, 
méně veselá a méně šťastná, na straně druhé je však současně posuzována jako neuctivější, méně ostražitá a 
méně normální. Právě uvedené je možno nazírat jako výraz stigmatizačních tendencí. Vezmeme-li pak ještě v 
úvahu i nesignifikantní rozdíly v tendencích, posílí se dojem stigmatizujícího způsobu uvažování ve vztahu k 
manželce uvězněného: je takto dále hodnocena jako nestoudnější, naivnější, tvrdohlavější a méně atraktivní a 
méně otevřená (jde ovšem zčásti o relativně nepatrné rozdíly). Výzkum Policejní akademie, 2003, In: 
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2005/03/zapletal.html  (30.11.2010) K otázce 
stigmatizace rodinných příslušníků vězňů (Prof. Dr. Helmut Kury, Doc. JUDr. Josef Zapletal, CSc)  
71 Viz Koncepce českého vězeňství do roku 2015 
72 Referát Blansko, A. Marešová, (civilní zaměstanci mají např. nižší platy a méně výhod), přesvědčit se 
můžete i na stránkách vscr.cz  
73 Čl. Není vězeň jako vězeň, Silvie Tombová  
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     Nemohu v této situaci nezmínit Stanfordský vězeňský experiment, podle kterého mimo 

jiné vznikly již dva filmy. Americký psycholog Zimbard na počátku 70. let 20. století 

provedl velmi zajímavý experiment, když skupinu dobrovolníků uzavřel do uměle 

vytvořeného vězení. Rozdělil účastníky studie do dvou skupin. Jedna hrála roli dozorců a 

druhá roli uvězněných. Experiment musel být ukončen již po šesti dnech pro „přílišné vžití 

se do rolí.“ Dozorci začali být krutí a vězni dokonce vyvolali vzpouru. Nutno dodat, že 

dobrovolníci byli za experiment placeni, znali jasně dobu, po kterou bude experiment 

konán, a byli vybráni zdraví a psychicky vyrovnaní jedinci! To je jen ukázka, jak 

jednoduše může být jedinec ovládnut svým okolím v umělých podmínkách.  

     Dalším úskalím je nízká prestiž zaměstnání ve věznicích a ne zcela motivující 

ohodnocení odborných pracovníků. Přitom jejich role je velmi důležitá a žádá si kvalitní 

vyzrálé osobnosti. „Pracovník je nejen zaměstnancem v profesní roli, ale je především 

člověkem, který přináší ve své osobě model společenského přijetí a požadavků.“  74 

Velký přínos vidím u duchovenské služby, která se ve věznicích angažuje. 

 

4.4.4.1 Přínos duchovních ve vězeňské službě (vězeňská duchovenská služba) 

     Duchovní do vězení přinášejí přidanou hodnotu a tou hodnotou je Bůh, láska k němu, 

víra a naděje. S vězni může duchovní navázat zcela jiný vztah než ostatní pracovníci, a to 

nejen díky své víře, ale možná i proto, že má povinnost zachovat mlčení. Vězeň tedy může 

využít větší svobody při komunikaci s duchovním a může si k němu snáze vytvořit 

důvěrný vztah.  

     Duchovní přináší zcela jiný pohled na spáchaný čin, může poskytnout nástroj pro nové 

vnímání světa. Velmi hezky to shrnuje třetí článek Služebného kodexu ekumenické 

spolupráce,75 ve kterém se píše, že prostředí věznic nelze brát jako misijní území pro 

prosazování vlastních zájmů, ale jako prostor pro službu potřebným v duchu evangelia. 

Duchovní, zejména oni, by měli vidět člověka i s jeho hříchem, ale nesoudit ho. Mohou 

pomoci vězni otevřít téma viny a hledat společně způsoby, jak se znovu vrátit ze „scestí“. 

Duchovní také mohou a asi i tvoří v některých případech most mezi vězni a dalšími 

pracovníky VS.  

     U duchovenské služby je ale třeba získat podporu u veřejnosti.76 

                                                 
74 České vězeňství 2010/2, str. 27 
75 Čl. Kodex duchovní služby, dostupný z http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/duchovni-sluzba-
1287/vezenska-duchovenska-pece-    1196/kodex-duchovni-sluzby (22.9.2011) 
76 Aktivity církví ve věznicích byla druhá nejméně podporovaná aktivita občany pro osoby ve vězení z 24 
dalších. Viz Občané o kriminalitě a prevenci, str. 55 
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4.5 Shrnutí: 

     Tři pilíře osoby na svobodě jsou nejčastěji rodina – bydlení - zaměstnání. 

Dlouhodobějším uvězněním fakticky o všechny tyto tři pilíře postupně přicházíte. Např. 

„Téměr 30% recidivistů nemělo po propuštění domov ani jiné sociální vazby. To znamená, 

že jim opět zbyli ti, kteří mají podobnou zkušenost a z toho vyplývající návyky.“77 Pokud 

jste byl před uvězněním zaměstnán, byla vám dána výpověď a s nálepkou trestance se vám 

po propuštění bude práce shánět ještě hůře. Většinou ale chybí i základní pracovní návyky. 

„Pouze 30% recidivistů vydrželo v pracovním poměru déle než tři měsíce“78 – s ohledem 

na současnou situaci bych řekla, že i to může být považováno za úspěch. Rodina, ta 

původní, tedy rodiče uvězněného, bývají často jediní, kteří dotyčného nenechají ve 

„štychu“, zejména matky mají se svými dětmi velkou trpělivost a mohou být jediné, které 

zachovají podporu. Rodina, kterou si vězeň sám vybudoval, tj. manželka/přítelkyně a děti, 

tam již je situace horší. Pozůstavší manželka s dětmi ztrácí druhý příjem, zůstává před 

mřížemi na vše sama a jistě pociťuje i tlak z okolí. Osoba ve vězení pak často trpí tím, že 

svým blízkým nemůže pomoci a nemá vliv na to, co se venku děje; je odkázána na milost 

či nemilost. Často vztahy postupně vyšumí a rozpadnou se. Pokud vydrží, je velmi těžký 

návrat zpět, každý totiž žil po dobu uvěznění naprosto jiným životním stylem, obnovit 

důvěru a navázat, kde se skončilo, je těžké.  

     Za nejzávažnější problémy vězňů označují oni sami – ztrátu někoho blízkého, pocit 

životní prázdnoty, sexuální frustraci, ztrátu zábavy a sociální izolaci. Provedené výzkumy 

prokázaly že při a po dlouhodobější  sociální izolaci se  tato projeví v poruše komunikace 

s lidmi, snížením psychomotorické hnací síly, neadekvátním hodnocením skutečnosti, 

introvertizací osobnosti, depresí a apatií. Taková osoba pak také může trpět 

nepředvídatelným chováním, neadekvátními reakcemi (impulzivnost, agrese), může mít 

sklon obviňovat druhé a hlavně nebýt už  schopná vyřešit konflikty konstruktivní cestou.79 

 

5 Typická charakteristika osoby ve vězení80 

      Tato kapitola by měla být malým exkursem do duše osob, které se ocitly ve vězení.  

Nechci, aby tuto kapitolu kdokoliv bral doslovně nebo definitivně. S podobnými 

(typickými) charakteristikami se to má jako s průměrem, ten jako takový neexistuje, pouze 

                                                 
77 Němec (1993), In: Psychopatologie pro pomáhající profese, str. 824 
78 Psychopatologie pro pomáhající profese, str. 824 
79 K problematice dlouhodobých trestů odnětí svobody, str. 197 
80 Kriminalita očima kriminologů, str. 84 
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nám pomáhá věci zjednodušit a lépe uchopit. Všimněte si také, že převážná část informací 

je negativního charakteru, snad to bylo pouze mým špatným výběrem literatury. 

Informace, které vám zde prezentuji, tedy mají svou výpovědní hodnotu, ale nemají sloužit 

jako nástroj pro posuzování jednotlivých osob ve výkonu trestu.  

 

     Pro osobu ve výkonu trestu jsou charakteristické tyto znaky:  

- snaha o bezprostřední uspokojování potřeb 

- sklon relativizovat právní a morální norny (souvisí s egocentričností jedince) 

- porucha v rozhodovacím procesu, tj. nedostatečné vnitřní zábrany 

- kognitivní distorze (zkreslení v oblasti myšlení a paměti fungující jako ochranné 

mechanismy) 

- racionalizace, svůj neúspěch převádí do nepříznivých společenských poměrů, 

špatných zákonů, soudců, tzv. exteriorizace zla. 

      

     Mezi odsouzenými se setkáváme i s typickými biologickými znaky, jsou jimi:81  

- geneticky daná vyšší míra impulsivity a nižší míra frustrační tolerance způsobuje 

zvýšenou dráždivost. Objevují se biochemické a fyziologické poruchy 

v ontologickém vývoji MMD (minimální mozková dysfunkce) a ADHD.  

- Nižší úroveň základní aktivace autonomního nervového systému (ASN) vyvolává 

potřebu  silných zážitků.  

- Syndrom nedostatečné mozkové odezvy na podnět (RDS). Je spojen s poruchou 

regulace a fungování neurotransmiteru (dopamine) a je geneticky podmíněný. 

 
     Pro delikventy je typické, že o svém cíli a jeho dosažitelnosti dovedou logicky 

uvažovat. Nejsou však schopni připustit  si následky, chybí jim zpětná vazba. Trest 

uvěznění pro ně nemá dostatečnou informační hodnotu. V případě recidivy mohou být 

k následkům svého jednání lhostejní. Tato lhostejnost je výrazem určitého životního stylu a 

vězení je jeho standardní součástí, neboť již nejsou schopni řešit problémy jiným 

způsobem, dokonce žít na svobodě.82 

     V oblasti prožívání, díky vyšší míře reaktivity a impulzivity, mají tendenci 

k afektivnímu reagování a až extrémním výbuchům. Bývají emočně nestabilní, což se 

                                                 
81 Sociální patologie, str. 186 
82 Vágnerová, Psychopatologie pro pomáhající profese, In: Sociální patologie, str. 164 



 45 

negativně projevuje v sociální interakci. Dále byla shledána nižší míra empatie, emoční 

zploštělost, citový chlad.83 

     Emoční ladění vůči okolí bývá negativní, nepřátelské, hostilní, chybí pocit viny. Litují 

většinou sami sebe, příčinu svého jednání spatřují v naprosté většině případů ve svém 

okolí.  

     Pro myšlení a uvažování je typická rigidita, kognitivní indolence, lenost uvažovat, 

orientace na přítomnost a chybí kontinuita v uvažování. Názory nemají trvalý charakter, 

jsou snadno ovlivnitelní situačními proměnnými. Jsou neschopní odložit uspokojení svých 

potřeb, jichž často dosahují nelegitimními způsoby a prostředky.  

     Ke způsobu svého chování a způsobu života jsou nekritičtí. V kombinaci  s vysokou 

mírou lability jsou pak až chorobně citliví a zranitelní. Cítí se neustále ohroženi. Ve snaze  

eliminovat zátěž u nich nastupují obranné reakce – lhavost, únik do fantazie a 

racionalizace. Dostavuje se nejasné pojetí vlastní seberealizace, sebepoškozování.84  Další 

výzkum, který se tentokrát týkal všech skupin odsouzených (krátkodobý i dlohodobý trest), 

ukázal, že všechny skupiny vězňů měly tendenci k pozitivnímu sebehodnocení, jako je 

pracovitost, přímost, přátelskost atd. Bohužel z obsahové analýzy pojmů vyplynulo, že se 

nekryjí s významem, jak je používá většinová populace.85 „V jádru nejsem zlý, ta deviace 

mi kazí život.“86 Práce na ujasňování pojmů může být dalším způsobem práce s vězni. 

 
5.1 Vzdělanost u vězeňské subkultury87  
 
     Prvověznění Vícevěznění 
Nedokončená ZŠ, ZVLŠ  6%  9% 
ZŠ     39%   64%                       
Vyučen    43%  24% 

- z toho zedník   70%  71% 
SŠ     11%    3% 
VŠ     1%    0% 
     Podle této tabulky se dá usuzovat na to, že vězení není plné Einsteinů, jak se dalo 

předpokládat, a potvrzuje spíše zlidovělou teorii o tom, že páchání trestné činnosti se 

dopouštějí primitivní jedinci ze dna společnosti. „Můžeme konstatovat, že se kriminálního 

chování obecně dopouštějí jedinci, jejichž rozumové schopnosti jsou nižší. S nižšími 

                                                 
83 Sociální patologie, str. 164 
84 Sociální patologie, str. 166 
85 Sociální patologie, str. 166 
86 Přd.Ta  naše povaha česká, Devianti z pod Řípu, 6.1.20011, ivysilani ČT, dostupné z 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1100627928-ta-nase-povaha-ceska/411235100011001/video/ (30.9. 
2011) 
87 Sociální patologie, str. 162 
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rozumovými schopnostmi souvisí nižší schopnost posoudit danou situaci, zvážit důsledky 

svého jednání.“88 Tak jednoduché to není. Osobně si myslím, že ve vězení jsou prostě ti 

lidé, kteří se nechali chytit. Nemohu nezmínit italské přísloví: Kdo krade, skončí ve vězení, 

kdo krade hodně, ten udělá kariéru… 89 

 
5.2 Psychická poruchovost u odsouzených 

     Zajímavý fenomén, hodný naší pozornosti a bližšího ohledání, je tzv. psychická 

poruchovost odsouzených od neuróz až k asociální psychopatii. Výzkum P. J. Taylorové,90 

který byl vykonán na doživotně odsouzených, konstatoval, že po 10,5 roku uvěznění 

vykazovaly 2/3 vězňů psychickou poruchovost. Tady je třeba brát ohled na specifičnost 

osob, na kterých byl výzkum dělán. Jinak se uvádí poruchovost většinou u přibližně 

poloviny uvězněných osob. Za naprosto kritickou vidím statistiku recidivistů, kteří byli 

označeni za osoby trpící hlubokou poruchou osobnosti, tzv. asociální psychopati.91 Těchto 

asociálních psychopatů mezi recidivisty má být mezi 70 - 100%!92 A zde přichází problém. 

Psychopatologie je rigidní rys osobnosti a nelze jej výchovou ani léčbou ovlivnit.93 

„Recidiva u trestných činů je u psychopata dvakrát pravděpodobnější než u ostatních 

delikventů, u násilných deliktů je až trojnásobná. Nápravu obvykle nepřináší ani 

psychoterapie. Psychopat dokáže svým jednáním ovlivnit výsledky terapie a dosáhnout 

dřívějšího propuštění.“ 94  

     Ano, psychopata údajně skutečně nelze z psychopatie vyléčit, ale lze s ním přece jako 

s psychopatem pracovat. Př. vliv rodiny; také rodina nemůže ovlivnit psychopatii jako 

takovou, ale může psychopata a jeho přednosti nasměrovat do oblasti, kde jeho rysy budou 

nejméně škodit. Psychopati jsou velmi pragmatičtí, jsou výteční manažeři a šéfové, nebo 

alespoň velmi schopní a úspěšní v tom, co si předsevezmou. Postupují neústupně 

s chladnou hlavou kupředu.   

                                                 
88 Sociální patologie, str. 158 
89 Wikiquote.org 
90 Taylor, P. J.: Psychiatric disorder in London life-sentenced offenders. Brit. J. of Criminology, vol. 26, No. 
1, 1986, s. 63 - 78. In: Psychologie v právu, str. 42 
91 Charakteristika psychopatických osob a osob uvězněných ve vězení je vskutku velmi podobá. Viz příloha1. 
92 Psychopatie: V populaci je údajně 1% osob, které se jako psychopati narodí (dáno geneticky), dalších 5% 
trpí psychopatií vlivem fyziognomických poruch (úraz mozku), dalších 12% osob psychopatické chování 
přebírá (ponerizace). Dr. Hare, z jehož článku čerpám, přišel s teorií, že psychopatie je výsledek narušeného 
pouta mezi matkou a dítětem. Tvrdí, že u psychopatů jde o neschopnost dítěte navázat vztah s matkou ne 
naopak. To vyvrací častý předpoklad, že psychopatie je výsledek chybějícího pouta mezi matkou a dítětem. 
Neschopnost navázat blízký vztah s matkou je tedy příčina psychopatie ne důsledek. Čl. Psychopatie – 
psychopati mezi námi, Dr. Robert D. Hare dostupné z http://na-severu.blogspot.com/2008/06/psychopatie-
psychopati-mezi-nmi.html (6.10.2011) 
93 Základy penologie, str. 52 
94 Čl. Psychopatie – psychopati mezi námi, Robert D. Hare 
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     To, že pracovat se dá i s psychopaty, mimochodem potvrdil Stürupův ústav v Dánsku, 

kde korektivní socializace měla 50% úspěšnost. V ČR systém navržený v roce 1983 na 

Borech v odd. pro psychopaty měl taktéž velkou míru úspěšnosti.95 Tím jsem chtěla ukázat 

na to, že naděje je tu vždy, jen to chce osobnosti, které se odhodlají vydat svým směrem a 

nenechají se odradit katastrofickými statistikami. Neodpustím si další přísloví, tentokrát 

čínské: Ať ten, co tvrdí, že to nejde, nebrzdí v práci toho, kdo to dělá…  

 

6. Oběť  

     Jakýkoliv trestný čin má vždy minimálně dva aktéry: na jedná straně člověk, který 

škodu způsobil (viník), a na druhé straně člověk, kterému byla způsobena škoda (oběť). 

Oběť je někdo, komu bylo učiněno bezpráví. Nepřímou obětí pak může být rodina, blízcí, 

osoby z okolí, kterých se situace také nějak dotkne.  

    Nechci se dopouštět viktimizace. Raději než slovo oběť bych používala např. termín 

„člověk zasažený trestným činem“, ale pro ušetření místa se spokojím s obětí.  

     Trestné činy z pohledu oběti mohou mít vlastně pouze trojí podobu. Mohou být 

napravitelné, částečně napravitelné a nenapravitelné. U napravitelných se jedná zejména o 

škodu na hmotném majetku. Částečně napravitelné jsou ty, které zasahují do integrity 

jedince ať už duševní nebo fyzické. Újma, která se stala, se nedá odvrátit, ale zasažená 

osoba se s újmou postupně vyrovná. Nenapravitelné jsou těžké úrazy s následky pro další 

život, zabití a vraždy.  

 

Co dělat v případě, že je škoda nenapravitelná?   

     Jedna paní profesorka nám v hodině vyprávěla o nehodě, při které došlo k vykolejení 

vlaku. Člověk, který nehodu způsobil, nebyl v té době pod vlivem alkoholu, nebyl 

nevyspalý nebo něco takového. Prostě se dopustil chyby, lidsky v tu chvíli selhal. To se 

stává denně každému, tentokrát to však pro mnoho osob mělo fatální následky. Samotný 

tento čin mi připadá jako doživotní trest,  a pro mě jasný případ, kdy by člověk neměl jít do 

vězení, ale spíše na psychiatrii. Rodiny obětí a oběti byly opačného názoru. Když se po 

skončení soudu ptali jednoho z účastníků tragédie na toto - Jaký trest by mu pro viníka 

připadal uspokojující?  On prý odpověděl – žádný trest není v takovémto případě 

uspokojující, já vám mohu pouze říct, jaký trest by mě neurazil, 10 let. Dotyčný byl poté 

                                                 
95 Psychologie v právu, str. 44 
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opravdu odsouzen k trestu odnětí svobody v délce osmi let. Trest odnětí svobody tady 

fungoval jako očista pro oběti, jejich rodiny, a možná i pro samotného strojvedoucího.  

     Případy zabití a vražd jsou pak ještě složitější. Se smrtí si prostě často nevíme rady. 

Nikdo z nás s ní nemá osobní zkušenost, a tak je naší největší hodnotou na světě život. Ten 

ctíme a považujeme jej za něco nedotknutelného. Tak vyvstává otázka, co s osobami, které 

způsobily na někom tuto naprosto nenapravitelnou škodu. V takových případech nám 

zůstávají motivy osoby, které ji k činu vedly. Pokud nám připadají lidsky omluvitelné, je 

nutné s takovým člověkem pracovat a trest odnětí svobody pak nebývá ani tak vysoký 

(např. nová skutková podstata zabití v afektu, jež nastalo z omluvitelných příčin – týká se 

třeba týraných žen). Pokud však vražda byla vykonána z nepřípustných, neomluvitelných 

motivů, pak je třeba člověka izolovat, neboť je nebezpečný společnosti.  

     Se stále větším vlivem restorativní justice se při trestním řízení  pracuje nejen 

s viníkem, ale i s obětí. Restorativní justice chápe trestný čin jako sociální událost, která 

zasáhla do života lidí příslušné komunity, a při řešení jejích následků je třeba vzít v úvahu 

zájmy a potřeby oběti, pachatele a společnosti.96 Z toho vychází i probační a mediační 

služba. Ta se snaží najít vhodné řešení, které uspokojí všechny zúčastněné. Pachatel má 

možnost převzít za svůj čin odpovědnost, seznámit se s obětí, která není reprezentována 

státními institucemi, ale je to osoba z masa a kostí. Snad postup může pomoci i oběti při 

vyrovnání se s nastalou situací. 

    K restorativním praktikám se bohužel nejčastěji přistupuje v případech trestné činnosti 

mladistvých a mladých dospělých. Myslím, že by si našly místo i u trestných činů, které 

mají vyšší závažnost, a s tím i sazbu. Samozřejmě vždy bude záviset na oběti, její rodině, 

zda je pro ně určitý druh spolupráce s tím, kdo jí/jim ublížil, přijatelné.  

 

7. Návrhy na zlepšení situace 

     Zatím jsem ve své práci nejvíce kritizovala, ale kritika samozřejmě nemá valné hodnoty 

bez návrhů, jak kritizovanou situaci zlepšit. Dostáváme se tak k poslední kapitole mé práce 

a ta se bude zabývat návrhy na zlepšení situace ve vězeňství. Velkou pomoc vidím ve svém 

mateřském oboru, a tím je sociální práce. Trefně to komentoval Zdeněk Karabec ve svém 

příspěvku prezentovaném k výročí IKSP.97 „Pro moderní vězeňský systém je 

charakteristická jeho dvojí povaha. Na jedné straně zůstává, jako součást orgánů činných 

v trestním řízení, represivní instituce, na straně druhé má být chápána i jako součást 

                                                 
96 Kriminologie očima kriminologů, str. 56 
97 Institut pro kriminologii a sociální prevenci 



 49 

systému sociální péče, protože usiluje o nápravu a převýchovu osob, které závažným 

způsobem porušily pravidla společenského života.“98 Vidím tři hlavní fáze pro zlepšení 

kvality. Nejdříve ze všeho z vězení přesměrovat osoby, které tam nepatří, nabídnout jim 

jinou alternativu ze sociální sítě. Druhou je restrukturalizace věznic a jejich nový koncept. 

Poslední je vybudování kvalitní postpenitenciární sítě, která by co nejvíce redukovala 

recidivu a pomohla v opětovné integraci. 

 

7.1 Vypořání se s osobami, které do věznic nepatří  

     Prvním úkolem v procesu přeměny věznic, který přispěje k plnění těch funkcí, které 

věznice mají tzn. zejména chránit obyvatelstvo před nebezpečnými jedinci, je zajistit, aby 

se tam tací nacházeli. Je nutné odsunout z věznic ty, již tam nepatří, a nabídnout jim 

sociální služby, které lépe pomohou zvládnout situaci, jež zapříčinila jejich uvěznění.   

Je třeba se věnovat těmto okruhům osob, které do věznice nepatří:  

  - tzv. „vězeňští turisté“, týká se zejména osob bez domova, které potřebují 

ubytování na zimu. Ročně se jedná až o tisíc osob.99  

- Odnětí svobody pro neplatiče alimentů, osoby neschopné splácet své závazky (Až 

pětinu odsouzených tvoří neplatiči výživného)100 a také rozšiřující se skupiny, u kterých se 

jedná o tzv. trest za hloupost.101 Nový je fenomén zneužití cizí identity u získání úvěru za 

příslib jistého obnosu. Většinou jsou cílem nemajetné osoby s nižším vzděláním z krajů 

s vysokým podílem nezaměstnanosti.  

- Řešit vhodnost odnětí svobody u osob, které se dopustily sexuálního deliktu 

vlivem sexuální deviace. Tuto skupinu je třeba od zbytku oddělit a věnovat jí léčbu, kterou 

potřebuje. U těchto odsouzených samotný výkon trestu odnětí svobody nemá téměř žádný 

vliv na snížení rizika možné recidivy.102 Bývají ve vězení předmětem útlaku, ponižování, 

šikany a zneužívání. Mohou se ale úspěsně léčit. Léčba přináší až 95% úspěšnost. Neléčení 

devianti naopak recidivují až z 85%!103 Sexuálně motivované trestné činy jsou většinou 

doménou sexuálně nedeviantních osob. Poměr případů sexuálních deliktů zapříčiněných 

devianty je cca 10%. Je tedy nutné být obezřetný, koho za sexuálního delikventa označím.   

                                                 
98 Čl. Proměny trestní politiky v ČR 
99 Čl. Zimní vězeňská turistika vyjde stát na milion  
100 Čl. České věznice jsou přeplněné, hrozí vzpoura, Jaroslava Křiváčková, Vladimír Křivka 
101 Referát Blansko 2011  
102 Čl. Sexuologická léčba během výkonu trestu, Milan Jirků; Radovan Macků, čsp. České vězeňství 2008/3, 
str. 15 
103 Přd. Ta  naše povaha česká, Devianti z pod Řípu, 6.1.2011, ivysilani čt, dostupné z 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1100627928-ta-nase-povaha-ceska/411235100011001/video/ (30.9. 
2011) 
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- Více osob do domácího vězení a i na delší dobu. Snad už brzy uvidíme výsledky 

nového Trestního zákoníku a osoby s trestem pod dvě léta odnětí svobody si svůj trest 

budou odpykávat doma a postupně si tento trest snad najde ještě širší uplatnění.  

 
7.2 Výkon odnětí svobody ve světle sociální práce 

     Jako první si neodpustím definici sociální práce: „Sociální práce podporuje sociální 

změnu, řešení problémů v mezilidských vztazích. Snaží se o posílení a osvobození lidí za 

účelem naplnění jejich osobního blaha. Pro sociální práci jsou klíčové principy lidských 

práv a společenské spravedlnosti.“104 Moc hezké, že? Jak takovéto principy naplňovat 

v práci s vězni? Pokusím se to ukázat na několika trendech sociální práce v dnešní době a 

převést to do podoby vhodné pro penitenciární, a potažmo i postpenitenciární péči.  

     Při práci s vězni musíme mít na mysli vždy to, že naším hlavním zadavatelem a vlastně 

klientem je v první řadě společnost, která je ohrožená ve své bezpečnosti! Práce s vězněm 

má tedy v první řadě sloužit její ochraně. To musíme mít na paměti. I zkušený pracovník 

může po nějaké době překročit úzkou hranici a „pracovat pro vězně“, omlouvat ho. 

 

7.3 Trendy v sociální práci aplikované na výkonu trestu  

- Celostní pojetí člověka 

Toto téma jsem již ve své práci zmínila, ve zkratce jde o to zajímat se o člověka – 

vězně v celé jeho hloubce, nezanedbávat jeho rozvoj po všech stránkách. 

- Individualizovaný přístup 

Každý jsme originál, jenž má své vlastní hodnoty a tempo vývoje. Je tedy třeba 

podle toho s každým jednat. Podle potřeb jednotlivých věznů je třeba vypracovat 

individuální plány a postupně pracovat na vytýčených cílech (krátkodobých, 

střednědobých, dlouhodobých). Tyto cíle nám dovolují dělat postupné kroky a 

pracovat na realistických cílech.  

- Rovnocennost ve vztahu pracovník  a jeho „klient“ 

Zde ve vztahu pracovník věznice a vězeň; měli bychom se pokusit o rovnost v co  

nejvyšší možné míře i přes ztížené podmínky dané charakterem instituce. Každý   

dříve či později, vědomě či nevědomě, pozná, jak to s ním myslíme, a zda s ním 

nějak nemanipulujeme. Zejména osoby vězněné mají pro toto velmi vyvinutý smysl 

nebo se to o nich alespoň často říká. To, co z nás bude vyzařovat, náš postoj, se 

odrazí v naší práci, je nutné přestat z vězňů dělat objekty naší péče, nápravy neboť 

                                                 
104 Definice sociální práce, Sociální revue 
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se tak mohou, k naší nelibosti, začít chovat. S tímto tématem souvisí i podmínka, že 

by každý vězeň měl mít vždy přístup k údajům, které jsou o něm shromažďovány. 

Jsou tím myšleny zápisy etopeda, psychologa i lékaře atd. Často se tak bohužel 

neděje! 

- Zplnomocňování, podpora odpovědnosti  

Zplnomocňování a podpora odpovědnosti se týká možnosti ovlivňovat běh ve 

věznici, např. formou vězeňské samosprávy. Dát této instituci určité pravomoci, 

např. k vyjednávání o zlepšení chodu s personálem, kdy mohou vězni projevit svoji 

samostatnou iniciativu. Dále sem patří i propustky z výkonu trestu a opět nedělat 

z osob za mřížemi objekty institucionalizované péče.   

- Práce s dynamickou bezpečností  

Nebezpečnost není trvalý charakterový rys. Dynamická bezpečnost v kostce    

znamená zvážit rizika (osa x) a výhody (osa y) a pak protnutím těchto os se 

rozhodnout k čemu se přiklonit, zda jsme v zóně výhod nebo rizik. U osob ve 

vězení se pak může tento risk měřit pomocí nástroje zvaného Sarpo.105 Zatím se 

týká zejména osob pouštěných na „půlku“ (předčasné propuštění) a odhadu jejich 

selhání. Dále pak v praxi může mít ale daleko širší záběr.  

                 Během pilotní studie testování Sarpo 1 vznikly zajímavé poznatky; v kratší době 

a častěji od propuštění selhávají osoby propuštěné po odpykaní celého výkonu 

trestu. Podmíněně propuštění bez dohledu (s předpokládanou nižší mírou rizika) 

méně selhávají a na škále statického i dynamického rizika dosahují v průměru 

nižších hodnot než ostatní skupiny.106 To může znamenat dvě věci, jsou to dobře 

vybraní jedinci, kteří mají opravdu potenciál nezklamat, nebo propuštění „na 

půlku“ funguje jako určitý druh motivace.  

- Menší segregace  

Je třeba věznice otevřít světu. Mezi věznicemi a veřejnými  organizacemi by mělo 

dojít ke vzniku úzké spolupráce. Znamená to například otevřít věznice pracovním 

příležitostem, které nabízejí soukromé firmy mimo její areál. Prospěje to všem 

stranám. Vězni budou méně segregováni, bude fungovat určitá sociální kontrola a 

tlak na vedení věznic, aby se snažilo chovat regulérně,  a pro komunitu to bude 

výzva k přijmutí svých problémových členů. K snížení segregace také slouží 

                                                 
105 SARPO – souhrnná analýza rizik a potřeb, se snaží identifikovat rizikové faktory u pachatelů trestné 
činnosti, zejména v souvislosti s podmínečným propuštěním. Nástroj byl konstruován pro potřeby praxe v 
oblasti resocializace pachatelů, České vězeňství, 2010/3, str. 45 
106 České vězeňství, Analýza dat z pilotního projektu SARPO 1, str. 45  
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propustky z výkonu trestu, aby vězni mohli být se svými blízkými. V zahraničí se 

přerušování trestu již osvědčilo pro svou vysokou motivační hodnotu. U nás jsou 

s přerušením trestu také  jisté zkušenosti a zatím pozitivní – „Z vycházek se vězni 

vracejí v pořádku, jen občas ne včas.“107 Jsme ale zatím jen na začátku. V roce 

2010 bylo odsouzeným uděleno celkem 37 přerušení výkonu trestu odnětí svobody 

a v 59 případech bylo odsouzeným umožněno opustit věznici v souvislosti 

s návštěvou.108  

      -     Celoživotní vzdělávání zaměstnanců  

Jako prevence zahořknutí a předcházení vyhoření. Byla bych pro periodickou 

obměnu pracovních úkolů z týchž důvodů, tedy udržení bdělosti pro práci. 

- Komunitní spolupráce  

Týká se především oblasti postpenitenciární péče. Při práci s vězněm a po 

propuštění je třeba zapojit komunitu v oblasti, kde žije. Komunitní spolupráce je  

jeden z hlavních restorativních postupů. Pokud budeme jedince segregovat i po 

propuštění, hrozí větší riziko recidivy.      

- Decentralizace a subsidiarita  

Hlavní cíl tohoto bodu vidím v pokusu, o co nejvyšší přizpůsobení realitě mimo 

věznici. Nutno pracovat na zmenšování jednotlivých věznic. Čím menší institucí 

věznice je, tím pružněji dokáže reagovat. Některé věznice bych si pak 

představovala spíše jako samostatné výdělečné jednotky, které by obhospodařovaly 

určitý statek, majetek, a tím financovaly svůj provoz. Subsidiarita je spojená s již 

zmiňovanou komunitní spoluprací. To, co není třeba řešit s vyšší instancí, by se 

mělo řešit na nižší úrovni, vždy co nejblíže občanům, kterých se téma/problém 

dotýká. Občané musí pochopit, že v jejich okruhu se pohybují a pohybovat budou i 

problémoví jedinci, je třeba s tím počítat a vymyslet strategii působení.  

- Provést systémové kroky, které by zlepšily činnost věznic   

V ČR jsou velké rozdíly mezi jednotlivými věznicemi jak z materiálního, tak 

personálního hlediska. Je nutné zavést plošné používání resocializačních programů 

a dalších, které jsou zaměřeny na hodnotový systém, a změnu postojů chování.  

V našich věznicích bylo sice pilotně odzkoušeno poměrně velké množství 

                                                 
107 České vězeňství, 2010/2, str. 5 
108 http://www.vscr.cz/ceske-budejovice-71/statisticke-udaje-583/extramuralni-aktivity-v-roce-2010-8597  
(19.9.2011) 
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nejrozmanitějších programů zaměřených na pomoc vězni a jeho resocializaci. 

Některé z nich měly výborný cíl a jistou úspěšnost. Avšak, většina z nich končí u 

ledu pro ukončení finančních dotací.  

- Zacyklenost procesu práce  

Změna je těžká a není konečná. Lidské bytosti mají různou dynamiku vývoje. 

Rozhodnutí se pro ukončení trestné činnosti je dlouhodobý proces. Trestná činnost 

je  spojena s určitým životním stylem, který postupně přestává být žádoucí. Tu 

zacyklenost procesu vidím jako naprosto logickou. Představte si sami sebe. Máte 

rádi čokoládu, ale měli byste ji omezit? Kouříte, nevíte jak přestat? Chcete 

zhubnout a potřebujete změnit životosprávu?  Rozumíte, kam tím směřuji? Vzdát se 

léty ověřeného a navyklého způsobu chování je velká dřina. Většinou se snažíme 

něco měnit až když je situace alarmující. Změna většinou nepřijde do té doby, než 

sami dojdeme k tomu, že je nutná a žádoucí. Chce to vědomě se pro změnu 

rozhodnout. Ani pak cesta není lehká. (Už nikdy žádnou cigaretu? No to se snad 

nedá. Občas uklouznete. Ale pokud to bylo vaše rozhodnutí a nepropadáte zbytečné 

depresi z dílčích pochybení, jistě se povede dojít k cíli). Stejně tak to vidím u osoby 

s kriminální minulostí, ve většině případů musí „zahodit“ všechno, co znala, a začít 

sebe a svůj život budovat znovu od základů a k tomu potřebuje naši pomoc.   

       -    Dynamický průběh spolupráce 

Je dobré vidět odnětí svobody jako dynamický proces. Pokud lhůtu ve vězení 

bereme jako nápravný proces, je nutné dbát na to, aby měla jasný začátek, průběh a 

zejména konec. K tomu jsou určeny různé předpropouštěcí programy a možnost 

projít si výstupním oddělením. Pokud se nám podařilo alespoň částečně vězně 

motivovat ke spolupráci a objevila se v něm naděje na nový život, je třeba ho také 

seznámit s důsledky takového rozhodnutí a samozřejmě seznámit ho s novinkami, 

které se po dobu jeho pobytu ve vězení udály, aby byl návrat do reality co 

nejhladší. Bohužel, v praxi se do výstupního oddělení dostane jen malá část vězňů. 

To má dva důvody buď je vězeň propuštěn na „půlku“, nebo si přeřazení do 

výstupního oddělení sám nepřeje.  

        -  Vytvoření kvalitní sítě postpenitenciární péče  

Po propuštění je třeba ještě po určitou dobu nabídnout nějaký pevný bod, o který by 

se mohl propuštěný opřít. Někdo bude potřebovat pomoci s orientací v byrokracii, 

někdo pomoc při hledání bydlení, zaměstnání nebo při vypořádání se s dluhy 

(Probační úředníci jako nejčastější příčinu recidivy uváděli finanční problémy po 
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propuštění, návrat do závadového prostředí, zhoršení možnosti nalézt si zaměstnání, 

ztráta rodinného a sociálního zázemí).109 Postpenitenciární péče má velký potenciál 

k omezování recidivy.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
109 Kriminalita očima kriminologů, str. 62 
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Závěr 

      Při práci s vězni musíme mít stále na paměti to, že naším hlavním klientem je 

společnost, která chce být bezpečnou. Práce s vězněm je pak způsob, jak se pokusit tuto 

bezpečnost zajistit. Takovéto nastavení situace nám pomáhá udržet si k vězňům zdravý 

přístup, a přesto nám umožňuje s nimi kvalitně pracovat. 

     Jak se zdá, v době odevzdání mé práce její téma nabývá na důležitosti. Nedávno bylo 

podáno několik žalob proti Ministerstvu spravedlnosti, potažmo státu. Bývalí vězni žalují 

stát za újmu způsobenou nedostatkem prostoru v celách. Zda spor vyhrají zatím není jasné, 

ale jedno malé vítěztví v tom přece jen je. O věznicích a jejich problémech se po nějaké 

době ticha opět začíná diskutovat. Nedávno také byly odhaleny plány ke vzpouře 

v několika věznicích kvůli špatnému materiálnímu zázemí a úsporným opatřením, která 

začínají být na hraně zákona. Spekuluje se, zda údajné vzpoury neměly pouze upozornit na 

chybějících 140 miliónů Kč věznicím, které prý jinak nebudou schopné do konce roku 

platit své výdaje.110   

     Cílem mé práce bylo ukázat na problémy, které se vztahují zejména k dlouhodobému 

trestu odnětí svobody. Poukázat na to, že v českých věznicích je výkonem trestu odnětí 

svobody narušena integrita a důstojnost jedince. K poslední verzi mé práce vedla poměrně 

dlouhá cesta. Oproti původnímu plánu, kdy jsem chtěla udělat rozhovory s jednotlivými 

aktéry, kteří se ve věznicích pohybují (odsouzený, pracovník VS, vězeňský kaplan), jsem 

přešla k obecnějšímu charakteru práce. Donutilo mě k tomu rozhořčení nad tím, kolik 

veřejně dostupných zpráv kritizuje vězeňství, ale jako by to nikdo nechtěl slyšet. Odpovědí 

je asi zejména přístup veřejnosti k odsouzeným. Veřejnost jako celek se často spokojí 

s klišé „zavřít až zčerná,“ „já bych je rovnou střílel,“ „vždyť to platíme z daní.“ Je to boj 

mezi dobrem a zlem. Zlo je viditelné, jsou to přeci ti, co jsou zavření! V ČR podle 

výzkumu Centra pro veřejné mínění z roku 2008 je většina respondentů proti čemukoliv, 

co je nad uspokojení vězňových základních potřeb.111 Jak  jsem napsala již v úvodu, tento 

                                                 
110 Tv pořad 168, Co se opravdu děje v českých věznicích? 
111 Úvod do kriminologie, str. 182: „ Naprostá většina respondentů se shodne na lékařské péči (95 %) a 
čistém oblečení (92 %) pro všechny. Většina dotázaných odsouzeným přiznává také nárok na přístup ke 
knihám (83 %) a na teplé jídlo (72 %). U dalších položek již dochází k výraznějšímu tříštění názoru. 
Návštěvy blízkých by povolilo všem vězňům pouze 53 % dotázaných a dalších 41 % by návštěvy povolilo 
jen osobám odsouzeným za lehčí delikty. Podobně je hodnocen přísun denního tisku (51 % by povolilo všem 
a 35 % pouze pro lehčí tresty). Naopak, nejvíce dotázaní odmítají, aby odsouzení  měli k dispozici alkohol 
(91 % „neměl by mít nikdo“), možnost odmítnout práci (86 %), mobilní telefon (85 %), počítač na cele (81 
%) a televizi na cele (77 %). Určité problémy měli respondenti s posouzením sladkostí (12 % „neví“) a 
možností intimního styku s partnerem/partnerkou (12 % „neví“). Největší rozptyl odpovědí se pak vyskytl v 
případě cigaret, kde pravděpodobně hraje roli, zda je dotázaný kuřák. Viz České vězeňství optikou veřejného 
mínění, str.6 
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postoj je vysvětlitelný i rozčarováním ze současného stavu politické situace a nízkou 

informovaností. 

     Pro začátek bylo důležité pochopit, co je jádrem trestu, co trest odnětí svobody činí 

funkčním a jak na to reaguje česká legislativa. Další kapitola byla věnována tématu lidské 

důstojnosti, jejíž uchopení jsem si zjednodušila použitím Evropských vězeňských pravidel 

(EVP) jako měřítka naplnění práv vězně, potažmo tedy jako měřítko naplňování lidské 

důstojnosti. Čtvrtá kapitola pak mířila rovnou k meritu věci – jak je u nás vězeňství 

spravované a jaký to má vliv na vězně jako člověka; tato kapitola jasně poukázala na 

nedostatky, které jen těžko snesou porovnání se zmiňovanými články EVP. Pátá kapitola - 

Typická charakteristika vězně – je pak mou reakcí na pocit bezvýchodnosti, který jsem 

nabyla z určitého okruhu odborných prací. Část odborných knih a článků totiž dospěla 

k názoru, že  až 100% recidivistů ve vězení jsou psychopaté, a tudíž je nemožné je jakkoliv 

ovlivnit a práce s nimi je tak zbytečná. Snažím se tento názor vyvrátit, neboť na mě působí 

zčásti jako výmluva a zčásti jako nekvalitní práce odborníků své doby. Podle mě je to 

pouze reakce na  přehnaný terapeutický optimismus 70. let 20. století, který vystřídala 

skepse. Šestá kapitola, ačkoliv nese název Oběť, týká se opět spíše  pachatele, je o 

vzájemném vztahu oběti a pachatele a o tom, jak se s ním dá pracovat ve společný 

prospěch.112 Poslední kapitola pak nabízí penzum více či méně proveditelných opatření, 

která by mohla situaci ve vězeňství zlepšit. Některá asi zůstanou, bohužel, vizemi. Bez 

poslední kapitoly by ale celá má práce neměla vůbec žádný smysl, paleta navrhovaných 

vylepšení totiž ukazuje na obrovský potenciál, který se v tématu výkonu trestu skrývá. 

Nakolik se mi podařilo přesvědčit vás o správnosti mého pohledu mohl ukázat pocit, s 

nímž jste mou práci četli. Pokud ve vás zůstalo to, že i lidé ve vězení si zaslouží naši 

pozornost, pak má práce měla smysl.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
112 Viz příloha 2. 
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Příloha 1 

 

Jak se pozná psychopat 

Americký soudní psycholog a přední expert Robert Hare uvádí dvacet znaků, podle nichž 

lze poznat psychopata. Soubor vyvinutý v 80. letech minulého století je dnes známý pod 

zkratkou PCL-R (Psychopathy Checklist-Revised) a běžně se využívá pro diagnostické 

účely ve výzkumné a klinické praxi. Současná revidovaná verze obsahuje následující body, 

tedy charakteristiky, které psychopat obvykle má:  

- výmluvnost a povrchní šarm - přehnané sebevědomí a pocit důležitosti 

- neustálé hledání prožitků, pocit nudy - chorobné lhaní 

- podvodné a manipulativní jednání - absence svědomí a pocitu viny 

- citová povrchnost - chlad, nedostatek empatie 

- příživnický životní styl - oslabená sebekontrola 

- promiskuita - problematické chování od raného věku 

- absence reálných dlouhodobých cílů - impulzivnost 

- nezodpovědnost - neschopnost přijmout důsledky vlastního jednání 

- početné manželské (nebo manželství podobné) vztahy - kriminalita v mladistvém věku 

- nerespektování pokynů a úkolů - různorodá kriminalita  
 

(Čl. Psychopatie – psychopati mezi námi, Dr. Robert D. Hare)  
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Příloha 2 

 

Hlavní principy restorativní justice 

- Restorativní justice 

* TČ je prohřeškem proti osobě a narušením vzájemných osobních vztahů 

* Porušení normy vytváří závazky a povinnosti 

* K naplnění spravedlnosti dochází za účasti poškozeného, pachatele a člena komunity, 

kteří usilují o obnovu narušeného stavu a vztahů 

* Hlavní zřetel je kladen na potřeby poškozeného a odpovědnost pachatele v procesu 

nápravy. 

- Klasická, trestající justice 

* TČ je primárně porušením práva a prohřeškem proti státu 

* Porušením zákona vzniká vina 

* Spravedlnost je naplněna prostřednictvím uznání viny pachatele a jemu uložené újmy 

(trestu) 

* Hlavní zřetel je kladen na to, aby pachatelé byli podle zásluhy potrestáni 

(Úvod do kriminologie, str. 164) 
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Příloha 3 

 
Podobenství O ztracené ovci a O marnotratném synu 

Tato dvě podobenství jsou velmi dobrou ukázkou narativní etiky a je v nich skryto mnoho 

moudrosti. Pomocí těchto příběhů se totiž můžeme vžít do jednotlivých postav a přemýšlet, 

jak bychom se na jejich místě zachovali my. Není zde jasně ukázáno, co dělat a co ne, jako 

v životě totiž není nic čenobílé, a tak si na příběhu jako příkladu můžeme ukázat, co je 

považováno za správné, jak můžeme následovat odkaz Ježíše Krista. Tato dvě podobenství 

jsou také spolu s křesťanským přikázáním lásky jedním ze základních kamenů, na kterých 

můžeme stavět pomoc bližním a vystříhat se odsuzování. 

 

O ztracené ovci (LK 15, 11-32) 

Ježíše si přicházeli poslechnout i výběrčí daní, celníci a další hříšníci, což se nelíbilo těm, 

kteří se pokládali za vznešenější a spíše hodné slov Ježíšových (farizejové a učitelé 

zákona). Ježíš se dokonce s takovými nebál usednout k jednomu stolu. Na pohoršení 

farizejů a jim podobným odpověděl Ježíš tímto podobenstvím: 

     Kdybyste měli sto ovcí a jedna se vám zaběhla, co byste udělali? Stádo byste nechali na 

pastvě a vydali se za tou jedinou ztracenou. Až byste ji našli, sami byste ji odnesli na 

ramenou zpět ke stádu. „Radujte se se mnou, našel jsem ztracenou ovečku.“ Říkám vám, 

v nebi je daleko větší radost nad jedním hříšníkem, který lituje svých hříchů, než nad 99 

takovými, kteří si myslí, že pokání nepotřebují.   

     Hlavní poselství tohoto příběhu se nám snaží ukázat, že ten, kdo se „ztratí“, potřebuje 

lásku a podporu v tom, aby se mohl znovu vrátit do svého společenství, potřebuje, aby ho 

někdo našel a přivedl zpět. To může být zpráva pro širokou veřejnost, která zatím pomoc 

osobám, které se ocitly na „tenkém ledě“, většinou nechce poskytovat. Po této akci má ale 

přijít i reakce ze strany ztraceného, a to je pokání, se kterým se v tomto podobenství počítá 

jaksi automaticky. To ale neodpovídá většinové zkušenosti, kdy ztracení se nebo ztracení 

sebe sama se může opakovat - člověk recidivuje (např. alkoholik, drogově závislý, osoba 

konající trestnou činnost). Proto mi připadá důležité i druhé podobenství, které tuto situaci 

řeší do větší hloubky.  

 
Podobenství O marnotratném (ztraceném) synovi (LK 15, 1-8) 

Otec má dva syny. Jednoho dne ten mladší požádá o svůj dědický podíl ještě před smrtí 

otce a odchází do zahraničí. Otec mu vyhoví, neboť nemá smysl někoho nutit k něčemu, co 
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nechce. V daleké zemi žije tento syn velmi rozmařilým životem a rychle všechno jmění 

utratí. V zemi byl ale tou dobou velký hlad a on už je opravdu v nouzi. Nechá se najmout 

od jednoho sedláka, bohužel ten se k němu chová hůř než ke svým prasatům (ani vařené 

šlupky od brambor mu nedává k jídlu). Tu jde syn do sebe: „co dělám v cizí zemi, vždyť u 

otce bych se mohl mít lépe. Nejsem již hoden být jeho synem, snad mě však přijme 

alespoň jako nádeníka.“ Tak se vydal na cestu zpět. 

     Když otec viděl svého ztraceného syna přicházet, běžel hned s radostí za ním. Syn se 

hned začne kát: „Otče, zhřešil jsem proti nebi i proti tobě. Nejsem již hoden nazývat se 

tvým synem.“ Otec se v tu chvíli zachoval ale diametrálně odlišně od očekávání svých 

synů. Dal zavolat služebnictvo ať rychle zbídačeného syna oblečou do nejlepších látek, 

dají mu prsten a zabijí na oslavu tele. Tu otec prohlásil: „Buďme veselí, protože tento můj 

syn byl mrtev, a zase žije, ztratil se a je nalezen.“  

     Tohle otcovo počínání ale nebylo zcela po chuti staršímu bratrovi a jal se to otci vyčítat: 

„Tolik let ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz, mě si nikdy nedal ani kůzle, 

abych se poveselil s přáteli…“ Na to mu otec odpověděl: „Synu, ty jsi stále se mnou a 

všecko, co mám, je tvé. Ale máme se proč veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl 

mrtev, a zase žije, ztratil se a je nalezen.“ 

     Zde nacházíme poučení velmi podobné jako u ztracené ovce, avšak v určitém rozměru 

daleko hlubší. Mladší syn v tomto případě zastupuje „pošetilého člověka“, jenž se ohrazuje 

vůči životu s Otcem (Bohem) a vydá se na svou vlastní pouť, která mu je, tak jako nám 

Bůh dal svobodu, otcem umožněna. Po nějakém čase ale syn shledává, že se mu daří velmi 

zle, zpytuje své svědomí a dojde k tomu, že by se měl s pokorou vrátit zpět k otci a zažádat 

u něho alespoň o takové zacházení jako mají otcovi nádeníci. Jaké je synovo překvapení, 

že jej otec nekárá, ba co víc, že s ním jedná velmi srdečně a koná na počest jeho návratu 

oslavu. – Zastavme se u této první části podobenství. Tato část nás nabádá jednat jako 

milosrdný otec, odpustit těm, co se na čas ztratí ze správné cesty, a pomoci jim se k ní 

navrátit zpět. Pokud by se otec nezachoval s takovou láskou a syna by nepřijal, nikdy by 

nemohla být jeho zdárná přeměna dokonána. Takováto skutečná vnitřní přeměna/přerod se 

nazývá Metanoia. Ovšem tady příběh nekončí, dostáváme se k druhé části, která teprve 

podobenství dává její zajímavý rozměr, a tou je nespokojenost staršího bratra se stavem 

věcí. On prostě nedokáže pochopit jak to, že když on se chová přesně podle otcových 

přikázání, pilně pracuje, nikde se neveselí, tak jeho počínání není nijak kladně 

ohodnoceno. Nedostává se mu od otce stejného zacházení jako tomu, kdo se donedávna 

oddával pitkám a nevěstkám; ten je tak srdečně přijat. Cítí velkou křivdu, nedá mu to a 
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musí se jít zeptat otce, proč je tomu tak. Odpověď otce již znáte. Co můžeme vyvodit z této 

druhé části příběhu? Dalo by se odpovědět poslední větou z podobenství o ztracené ovci, a 

to tedy, že v nebi bude větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 

devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Staršího syna můžeme vidět jako 

sebe, vždyť kolik je mezi námi těch „spravedlivých“. Pokud jste se dali hned zkraje na 

stranu staršího bratra a také jste byli rozhořčeni otcovým počínáním, pak bylo toto 

podobenství určeno právě vám.  

      Nakonec to totiž vypadá, že synové byli ztraceni oba dva. Avšak ztráta druhého syna a 

jeho sejití z cesty se stalo patrným až v konfrontaci s prvním synem. To, že někdo 

bezmyšlenkovitě plní něčí rozkazy celý život, také nemůže vést k ničemu dobrému. Dále je 

dost dobře možné, že na odchodu „mladšího syna“ se sám starší bratr podepsal. A možná 

mu jeho zlý konec v cizině i přál, neboť samotný k něčemu takovému neměl odvahu. Ať 

ano nebo ne, zbyla mu nyní jen zahořklost a prázdná morálka, která se projevila v reakci na 

konání otce.  Z toho pro nás vyplývá, že je nutné si nejdříve „zamést před vlastním 

prahem“, musíme se vzdát vlastní zášti a co nejrychleji odpouštět tam, kde je to možné. 

Dalším krokem je pak nelhostejnost k okolí a těm, co nás potřebují. Tato poučení se 

samozřejmě dají praktikovat i při práci s osobami ve vězení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


