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O projektu v kostce 

Spolu s bezprecedentním globálním stárnutím populací dochází k významným 

demografickým změnám i v populacích specifických. Jednou z takových je i populace 

osob ve výkonu trestu odnětí svobody. Od roku 2000 se podíl odsouzených v ČR ve 

věkové skupině padesátiletých a starších ztrojnásobil. Podle demografických projekcí 

bude do roku 2050, v závislosti na použité definici, třetina až čtvrtina vězeňské 

populace v seniorském věku.  

V kontextu výkonu trestu jedinec stárne subjektivně i objektivně rychleji. O vězních 

seniorech se hovoří již od padesáti let věku, jedná se o populaci s nižší mírou zdraví 

a subjektivní pohody a populaci hluboce sociálně vyloučenou ve všech běžných 

významech tohoto konceptu.  

Cílem projektu bylo realizovat pilotní sondu - průzkum subjektivních potřeb seniorů 

ve výkonu trestu a analýzu aspektů věkové přátelskosti prostředí a služeb 

poskytovaných starším osobám ve výkonu trestu. Klíčovým aspektem projektu bylo 

zdůraznění heterogenity seniorské populace a podpora zohlednění této různorodosti 

v plánování a realizaci programů a poradenství pro skupinu starších odsouzených. 

Projekt sledoval tyto základní cíle: 

o Provést explorativní studii mapování potřeb a pojetí stárnutí u osob ve výkonu 

trestu; 

o Otevřít téma stárnutí ve vězení pro mezioborovou spolupráci; 

o Realizovat intervence s konkrétními osobami ve výkonu trestu. 

Interdisciplinární tým projektu se zaměřoval na hledání možností zohlednění kvality 

života stárnoucích odsouzených tak, aby byla podpořena změna životních stereotypů, 

motivace odsouzených ke změně a nastartováno uvědomění potřeby vnitřní proměny.  

Projekt realizovala: Česká společnost pro gerontologii, z.s. (ČSG, z.s.) 

Spolupracující a konzultující organizace: 

o Mezinárodní vězeňské společenství, z.s. 

o Vězeňská služba ČR (vstupy do věznic) 

o Ministerstvo práce a sociálních věcí  

o Kancelář veřejného ochránce práv 

o Sociální kurátoři  

o Institut pro kriminologii a sociální prevenci 

Názory a závěry vyjádřené v této publikaci jsou založeny na datech vyvstalých 

z projektu a zkušenostech autorů a autorek. V žádném ohledu nevyjadřují oficiální 

stanoviska spolupracujících nebo konzultujících organizací ani žádných jejich 

organizačních složek. 
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Použité zkratky 

ČSG – Česká společnost pro gerontologii 

ČSÚ – Český statistický úřad 

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MSp – Ministerstvo spravedlnosti 

MVS – Mezinárodní vězeňské společenství 

Penitenciární - speciální péče o vězně ve vězeňství 

Post-penitenciární - speciální péče o propuštěné z vězení 

PMS – Probační a mediační služba 

TPN – Oddělení pro Trvale Pracovně Nezařaditelné vězně 

VS – vězeňská služba 

VTOS – výkon trestu odnětí svobody 

VV – vazební věznice 

WHO – Světová zdravotní organizace (World Health Organisation) 

50+/65+ - osoby padesátileté a starší, resp. šedesátipětileté a starší 
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1. Úvod 

„Věk je jen číslo a cela je jen místo“, objevuje se v komentářích na sociálních sítích 

k populární písni mladého zpěváka Pavla Callty. Publikace, kterou právě nyní berete 

do rukou, argumentuje, že se jedná o výrok pravdivý pouze z části. Česká populace, 

stejně jako ostatní evropské populace stárne. Jedná se dokonce o trend globální, 

počet a podíl starších osob se díky lepší zdravotnické péči, delší naději na dožití a 

snižujícímu se podílu nově narozených dětí celosvětově zvyšuje. Tento trend, který 

mají mnozí společně s klimatickou krizí za největší výzvu tohoto tisíciletí, ovlivňuje i 

fenomény jako je kriminalita, soudnictví, výkon trestu a vězeňství. Přirozený proces 

stárnutí ovlivňuje naše prožívání světa kolem nás, a vězeňská cela se pro rostoucí 

počet starších mužů a žen stává více než jen místem, stává se místem jejich stárnutí. 

Zatímco hlavní politikou v oblasti stárnutí je zajištění kvality života seniorů a 

seniorek a zajištění nejvyššího možného standardu péče a životní pohody, účelem 

vězeňství je naplnění účelu trestu a resocializace. Jedná se tedy o množiny, které i 

přes probíhající demografické změny a jejich důsledky vykazují velmi malé až nulové 

pole průniku.  

V této publikaci představíme výsledky explorativní sociologicko-sociálně-

gerontologicko-psychologické studie, která si kladla otázky, jaké to je „být seniorem 

ve vězení“.1 Jaké jsou potřeby, jaké jsou strategie vyrovnání (copingové strategie), a 

jaké otázky před námi stojí do budoucna. Za multidisciplinárním týmem projektu je 

rok práce a musíme konstatovat, že to byl příliš krátký čas na to, abychom pronikli 

do hlubiny tohoto tématu – představujeme zde řadu zajímavých výsledků a závěrů, 

ale přesto máme pocit, že jsme řadu dveří nestihli ani otevřít. Na některé jsme nestihli 

ani zaťukat. Naše studie si tak neklade žádné cíle, co se týče reprezentativity svých 

zjištění. Bohužel nemůžeme poskytnout ani tvrzení, že předkládáme přehled všech 

výzev, problémů a otázek, které stárnutí ve vězení otevírá. Je spíše sondou 

provedenou v určitém čase, místě a kontextu.  

Popularita vězeňských témat roste, vězení se otvírá společnosti a světu.2 Přesto se 

téma stárnutí v tomto specifickém prostředí zatím nedostalo příliš do centra 

pozornosti laické, ale ani odborné veřejnosti. Česky psaných publikací, na kterých 

bychom mohli stavět je velmi poskrovnu. Není to přitom nic překvapivého, stárnutí 

je okrajovým tématem i v mainstreamové společnosti, a v kontextu vězení se 

pohybujeme na hranicích tabu. Proto považujeme získaná data, zkušenosti i proběhlé 

intervence za o to cennější. 

Text, který předkládáme, by nemohl vzniknout bez zapojení našich komunikačních 

partnerů a partnerek, respondentů a respondentek, odsouzených mužů a žen 

v českých věznicích. Velké díky patří také všem zaměstnancům věznic, pro které byly 

naše návštěvy povinností navíc. Přesto nám vždy vycházeli vstříc a svým nasazením 

výrazně přispěli k realizaci výzkumu a intervencí, které tato publikace představuje. 

Velké díky patří také účastníkům a účastnicím expertního semináře, kteří nám 

 

1 V tomto textu pro udržení přehlednosti a stručnosti často vynecháváme použití mužského a ženského 
rodu podstatných jmen a používáme generického maskulina „senior“, senioři, čímž ovšem odkazujeme 
k celé skupině starších osob. Obdobně zjednodušujeme pojem vězni, osoby ve VTOS apod., přičemž se 
tím rozumí, že lze diskutované otázky vztáhnout jak na muže, tak na ženy.  
2 Viz například populární dokuseriály České televize, speciální vydání pořadů typu Střepiny (TV NOVA), 
nebo nedávné kauzy a reportáže o českých celebritách a jejich pobytu ve vězení (politik a lékař D. Rath, 
fotbalista P. Řepka, vězeň – celebrita J. Kájínek a další). 
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pomohli vzájemně porovnat (triangulizovat) a ověřit naše zjištění, a sdíleli s námi své 

pohledy a postřehy. Dovolili nám také některé ze svých textů do této publikace 

zahrnout. Je zde ale ještě jedna skupina, kterou bychom chtěli zmínit hned v úvodu, 

a vyjádřit jí naši hlubokou úctu – a tou jsou oběti trestných činů. Do vězení se člověk 

dostane proto, že udělal nějakou chybu, někomu ublížil nebo někoho či něco 

poškodil. V projektu jsme se dlouhodobě věnovali lidem, kteří byli za nějaký takový 

čin odsouzeni a hledáme jejich potřeby a formy podpory. Chceme proto hned v úvodu 

podtrhnout, že máme hlubokou úctu k obětem a poškozeným, a náš projekt nijakým 

způsobem nezlehčuje činy, které se bohužel udály. Společnost trestá závažná 

pochybení formou, která je v daném kulturním a sociálním kontextu konsenzuálně 

považována za přiměřenou. Zároveň jsme však pracovali s faktem shrnutým do hesla, 

že až na výjimku několika doživotně odsouzených, se ze všech vězněných osob dříve 

či později stanou naši sousedé a je v zájmu nás všech, aby se jednalo o osoby, 

u kterých byl naplněn účel trestu, došlo k resocializaci a byly v takovém fyzickém, 

funkčním, psychickém stavu a sociální kondici, že nebudou představovat neúměrnou 

zátěž pro sociální a zdravotní systém. A k tomuto výsledku chceme předloženou studií 

přispět i my. 

Projektový report se skládá z několika částí. Hned za tímto úvodem čtenář nalezne 

metodický přehled doporučení, která staví na zjištěných faktech a postupech, která 

jsou prověřena zahraniční praxí. Tato metodická část navrhuje set vybraných 

konkrétních doporučení, jak by bylo možné v případě zacházení se staršími 

odsouzenými postupovat. Doporučení vycházejí z britského modelu organizace 

RECOOP, jsou však upravena pro náš socio-kulturní kontext. Ten, tak jak jsme ho 

v průběhu našeho projektu poznali my, je popsán v obsáhlé podkladové studii, která 

na úvodní metodiku navazuje, a tvoří její integrální součást. 

V úvodní kapitole podkladové studie Pavel Štern poskytuje vhled do základních 

neuralgických bodů fungování českého vězeňství a popisuje jeho institucionální 

pilíře. Činí tak ovšem hlasem kritickým s ohledem na dopady, které stárnoucí 

vězeňskou populaci mohou přímo i nepřímo ovlivňovat. Lucie Vidovićová pak 

představuje některé základní demografické, statistické, a sociálně gerontologické 

koncepty, které se s problematikou stárnutí ve vězení pojí. Tato kapitola má za cíl 

vytvořit jakýsi most mezi pohledem sociálně gerontologickým a pohledem 

penologickým. Následuje kapitola Petra Wiji, který se detailně zabýval problematikou 

zdraví a jeho udržení v průběhu výkonu trestu odnětí svobody. Přestože stárnutí 

zdaleka není jen biologickým, tělesným prožitkem, téma zdraví je pro kvalitu života 

v jeho pozdějších fázích rozhodující. Kapitola Milana Svobody, právníka působícího 

v Kanceláři veřejného ochránce práv, který svým stručným přehledem problematiky 

výkonu trestu ve vyšším věku shrnuje klíčová témata a problémy, které byly v českém 

kontextu rozpoznány. Tématem dlouhodobých následků vlivu výkonu trestu odnětí 

svobody na chování odsouzených po propuštění v souvislosti s tvorbou opatření v hl. 

městě Praze se zabývá sociální kurátor Pavel Pěnkava. Kapitola Evy Biedermanové 

z Institutu kriminologie a sociální prevence shrnuje poznatky z analýzy trestních 

spisů seniorů ve VTOS v českých věznicích. Praktické pohledy pak přináší kapitola 

Gabriely Kabátové, která se věnuje specifikům (spolu)práce zejména na odděleních 

pro trvale pracovně nezařaditelné odsouzené, kde jsou osoby starší 65 let často 

koncentrovány. Psychologická sonda do potřeb seniorských odsouzených a jejich 

strategií adaptace na stárnutí ve vězení vychází z analýz Jindřicha Kabáta. Lenka 

Hellerová pak představuje mentoring jako příklad jednoho z age-friendly (každému 

věku přátelských) procesů pro zvládání post-penitenciární péče o osoby ve vyšším 
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věku. Navazuje bohatá sada věcných příloh, ve kterých přetiskujeme výběr ze dvou 

klíčových dokumentů, jednak z koncepce Vězeňství platné do roku 2025 a dále výtah 

z doporučení Komise ministrů Rady Evropy v oblasti zajištění lidských práv seniorské 

vězeňské populace, která adresují možné oblasti intervence ve snaze o posílení 

potenciálu „každému věku přátelského“ výkonu spravedlnosti. V příloze najdete také 

přehled inspirativní praxe z projektů neziskové organizace Mezinárodní vězeňské 

společenství a rozcestník k vybraným dalším zdrojům informací z této oblasti.  
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2. Přátelskost každému věku: Inspirace ze zahraničí 

Tato kapitola popisuje metodická doporučení a příklady opatření přátelských vězňům 

podle publikace britské organizace RECOOP.3 

Britská organizace RECOOP, která podporuje péči o bývalé i současné starší vězně a 

jejich znovuzačlenění do společnosti, realizovala projekt, jehož cílem bylo posoudit 

potřebu a schopnost věznic včetně věznic s vysokou ostrahou („approved premises“)4 

přizpůsobit svá pravidla potřebám starších pachatelů. Projekt trval rok a skončil 

v červnu 2016. V následujícím roce 2017 byla vydána publikace s metodickými 

doporučeními pro jednotlivé oblasti. Některé příklady specifických problémů, kterým 

čelí starší vězni, jsou uvedeny níže. 

Příklady problémů, kterým čelí někteří starší vězni: 

o Někteří starší pachatelé s pohybovými obtížemi používají ve vězení invalidní vozíky 

nebo chodítka, která patří věznicím. Po propuštění se vrací do svého bydliště, kde 

však tyto zdravotnické pomůcky k dispozici nemají.  

o Někteří starší vězni, kteří opouštějí vězení v zimním období, nemají teplé oblečení. 

o Někteří starší pachatelé odchází z vězení do prostředí, bez blízkých vztahů, což 

zhoršuje jejich pocit osamělosti a izolace.  

o Někteří propuštění starší vězni nemají vyřízené důchody a/nebo  sociální dávky, 

a mohou být proto akutně ohroženi nedostatkem finančních prostředků.  

o Někteří starší lidé neumí po delším výkonu trestu odnětí svobody používat 

například bankomaty, samoobslužné pokladny v obchodech, počítače nebo 

mobilní telefony. Neorientují se v novém světě technologií, což v nich vyvolává 

pocity úzkosti a strachu.  

Starší pachatelé mají většinou nízkou sebedůvěru a musí se vyrovnávat se stigmatem 

(RECOOP 2017b). 

Jak vytvořit strategii a pravidla pro starší vězně 

Níže uvádíme průvodce dobrou praxí. Seznamte se se všemi tématy, která průvodce 

zahrnuje a vytvořte pro starší vězně strategii a pravidla. Systém poté pravidelně, 

obvykle každoročně, vyhodnocujte a aktualizujte. Použité postupy pravidelně 

konzultujte se staršími vězni a dalšími zainteresovanými osobami a subjekty s cílem 

zjistit, zda jim vyhovují. 

Zaměřte se na tyto oblasti: 

o Nástup do vězení a podmínky přátelské každému věku (seniorům); 

o Konzultace s vězněnými osobami; 

o Fyzické prostředí; 

o Identifikace níže položených cel a lůžek vhodných pro starší vězně; 

o Osobní pohotovostní evakuační plány; 

 

3 Zde předkládaná doporučení jsou převzata a upravena z metodiky publikované britskou organizací 
RECOOP (viz přehled literatury a zdrojů). Z podkladových materiálů je vybral a přeložil Petr Wija. 
4 Jedná se o věznice podle § 13 britského zákona o vězeňství z roku 2007 (Offender Management Act 
2007), které poskytují intenzivní dohled nad vězni, kteří představují vysoké nebo velmi vysoké riziko 
vážné újmy. 
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o Poskytování služeb denního centra; 

o Pracovní příležitosti vhodné pro starší vězně; 

o Vzdělávání; 

o Smysluplná činnost; 

o Fyzická aktivita; 

o Školení a vzdělávání zaměstnanců. 

Konzultace 

Mezi přímé přínosy efektivní konzultace pro pracovníky věznic patřísmysluplný a 

prosociální denní program (režim).  Uvedený program musí být  přátelský každému 

věku a lze jej průběžně rozvíjet na základě vstupů uživatelů, písemných zásad a 

efektivních postupů,, zvyšujících důvěru a zájem zaměstnanců o podporu a potřeby 

starších vězňů. 

Další pozitivní efekty zahrnovaly: 

o Větší prosociální zapojení; 

o Snížené množství konfliktů; 

o Podporu dobrého občanství; 

o Lepší sebepojetí a identifikaci s místem a ostatními; 

o Možnosti, jak ovlivnit dobrou praxi, pravidla a postupy věznic.  

Starší vězni méně často prezentují své požadavky nebo vstupují do konfliktu a jejich 

potřeby tak mohou být častěji opomenuty nebo přehlídnuty (2017a)5. 

Vězni také uvádí, že není mnoho aktivit pro starší vězně a že by rádi trávili čas s vězni 

ve své věkové kategorii (2017a). 

Problémy se zhoršeným zrakem, sluchem a kognicí, mohou u starších osob 

předznamenat obtíže s příjmem a pochopením nových informací. Takové situace 

mohou vést ke zvýšené úzkosti a zranitelnosti, zejména pokud starší vězni čelí 

„vstupnímu šoku“ nebo přesunu mezi věznicemi a s tím spojené nutnosti 

přizpůsobovat se novému prostředí, režimu a pravidlům (2017a). 

Mějme na paměti, že starší lidé často nepřijímají ani si nezapamatují informace tak 

rychle, jako jejich mladší spoluvězni (2017a). Starší vězni se také mohou zdráhat 

sdělit, že neporozuměli nebo si nepamatují informace, které jim byly poskytnuty, 

protože by se mohli cítit zahanbeni a zranitelnější. V důsledku toho mohou vypadat 

jako nespolupracující, pokud jejich chování není správně pochopeno a nejsou 

podporováni. 

V jedné ze sledovaných věznic bylo fyzické prostředí pro osoby s omezeným pohybem 

hůře přístupné. Zařízení byla proto předložena nabídka na modernizaci vybavení 

koupelen, instalaci úchytů a nájezdových ramp. 

  

 

5 RECOOP (2017a). Working with Older Prisoners Good Practice Guide. Resettlement and care for 
older ex-offenders and prisoners (RECOOP), Tracy Eadie, Paul Grainge, Jane Jackson, Kate Safe and 
Jane Wilkes, 2017, online https://www.recoop.org.uk/dbfiles/pages/54/FINAL-Older-Prisoners-
Good-Practice-Guide-2017.pdf  

https://www.recoop.org.uk/dbfiles/pages/54/FINAL-Older-Prisoners-Good-Practice-Guide-2017.pdf
https://www.recoop.org.uk/dbfiles/pages/54/FINAL-Older-Prisoners-Good-Practice-Guide-2017.pdf
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Přijetí a nástup do vězení přátelský každému věku6 

 

Doporučení: 

o Vyhodnoťte prostředí pro nástup do vězení, a ujistěte se, že osvětlení, sezení a 

vizuální informace odpovídají potřebám starších osob. V případě potřeby se 

obraťte na organizace věnující se seniorům, které vám s tímto problémem rády 

pomohou. 

o Vypracujte postupy, jak respektovat a vyhovět potřebám starších lidí, mezi 

které patří například přístupné a bezbariérové WC,7 vyhovující místo k sezení, 

aby starší lidé nemuseli po dlouhou dobu stát apod. 

o Zajistěte vzdělávání personálu přijímajícího nové vězně o potřebách seniorů. 

o Zajistěte, aby všechny písemné informace poskytované při přijetí do výkonu 

trestu měly dostatečnou velikost písma a byly dostupné ve zvukových 

formátech a různých jazycích podle potřeby dané věznice. 

o Zajistěte, aby informace o službách pro starší vězně, jako jsou denní centra, 

diskusní fóra, podpůrné skupiny, pracovní příležitosti na částečný úvazek atd. 

byly poskytovány hned při nástupu do vězení. 

o Umístěte informační letáky o sociálních službách, sociálních dávkách a další 

relevantní informace pro starší vězně na recepci a v prostorech pro příjem 

nových vězňů. 

o Začleňte všechna opatření na podporu starších vězňů do vlastní strategie pro 

starší vězně. 

Diskusní skupiny starších vězňů  

Zhruba 40 % vězňů ve všech čtyřech zkoumaných lokalitách vyjádřilo zájem stát se 

součástí fóra osob nad 50 let. Členové diskutovali například o šikaně, zdravotnických 

službách, krádežích léků nebo o tom, jak tyto problémy sdělit vězeňskému personálu.  

Diskusní fóra zlepšují komunikaci se staršími vězni a pomáhají identifikovat jejich 

problémy. 

Přínosy diskusních skupin starších vězňů pro vězně a vězeňský 

personál 

o Většina organizačních úkolů může být přenesena nebo delegována na vězně a 

lze tak snížit zatížení personálu a požadavky na jeho počet. 

o Mohou pomoci zlepšit poskytování služeb. 

o Fóra nejen upozorní na důležité problémy, které by byly jinak přehlíženy, ale 

mohou také nabídnout řešení s nízkými, respektive nulovými náklady. 

 

6 V orig. „age-friendly reception and induction“. 
7 „Priority toilets: A type of toilet created and designed for unisex and multiple use by people with a 
variety of abilities that empowers different groups of people with the permission to use this type of toilet 
to ensure they have easy and accessible access. Priority toilets are used in restaurants, hotels, stations 
and so many other types of places, some people call them disabled toilets but this will change as people 
don't want to be labelled disabled as they have various forms of ability and need to be empowered to 
move on and for people to see their ability.“ 
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o Pomáhá autorům programů pro vězně konzultovat obsah se zástupci různých 

skupin. 

o Vězni mohou převzít odpovědnost za organizaci diskusních setkání. 

o Snižuje izolaci a může vytvořit příležitosti k zapojení vězňů do zlepšování 

kvality života. 

o Umožňuje starším jedincům formulovat problémy a nabízet vlastní řešení. 

o Diskusní skupiny nabízejí příležitosti ke sdílení informací o důchodech, 

dávkách, zdravotních problémech a dalších otázkách důležitých pro starší 

vězně. 

o Odstraňuje bariéry mezi různými typy pachatelů. 

o Díky lepší komunikaci zlepšuje porozumění mezi vězni a personálem. 

o Podporuje týmového ducha a kamarádství. 

o Vězni více pozitivně reagují na iniciativy dalších vězňů. 

o Členství v takovéto skupině podporuje aktivní občanství. 

o Diskusní fóra mohou být formalizována jako nezávislé demokratické instituce 

či orgány. 

Některé problémy (mobilita): 

o Nerovnoměrné povrchy brání lidem s invalidním vozíkem a dalším vězňům 

používat zdravotnické pomůcky, které jim usnadňují pohyb a mobilitu.  

o Ne všechny věznice jsou snadno přístupné pro lidi s omezenou pohyblivostí. 

V jedné z věznic byla nepřístupná kaple, která se nacházela v 1. patře bez výtahu. 

o Nedostatek možností posadit se v místech pro venkovní cvičení.  

TOP TIP 

Projděte společně s vězni, kteří mají zdravotní problémy, všechny prostory věznice a 

zajistěte, aby jim a lidem s podobným omezením byly přístupné. 

Nemocní vězni a vězni se sníženou mobilitou potřebují mít celu v přízemí a spodní 

lůžko. 

Opomenutí těchto pravidel a doporučení může vést k ohrožením bezpečnosti vězňů, 

rizikům pádů a zranění, nadměrné potřebě zdravotní péče, hospitalizaci, úmrtí nebo 

nadměrné závislosti na personálu věznice v každodenních činnostech jako je příjem 

jídla, stravování apod. 

TOP TIP 

Určete jedno kontaktní místo a jednoho pracovníka pověřeného mapováním počtu 

míst v přízemí, spodních lůžek a počet vězňů, kteří tato místa potřebují nebo by byla 

pro ně vhodná. 

Doporučení týkající se práce se staršími vězni by měla zahrnovat veškeré relevantní 

informace týkající se jejich potřeb a měly by být sdíleny se všemi zaměstnanci 

v místech, ke kterým má vězeň přístup, jako například místa pro příjem návštěv, 

konání vzdělávání, seminářů, tělocvičny, modlitebny apod. 

Množství volného času a jeho naplnění smysluplnou činností bývá u starších vězňů 

problém. Nemohou být zaměstnáni a někteří jsou příliš nemocní na to, aby se mohli 
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účastnit organizovaných aktivit. Mnoho z nich tráví v celách spoustu času. Proto jsou 

pro ně vhodná například denní centra.  

Denní centrum nabízí starším vězňům prostor, ve kterém mohou komunikovat 

s ostatními, účastnit se skupinových akcí nebo v případě zájmu odpočívat nebo číst 

v tichém a bezpečném prostředí. Mají příležitost setkat se s lidmi podobného věku a 

s podobnými zkušenostmi, což samo o sobě je pro některé z nich novou zkušeností.  

Vzdělání a přístup ke vzdělávání jsou zásadní pro: 

o Zlepšení kompetencí, zaměstnatelnosti a sebevědomí; 

o Zvýšení celkové pohody a životní spokojenosti; 

o Zlepšení vyhlídek vězňů na propuštění; 

o Podporu tří klíčových cílů, tj. respektu, smysluplné činnosti a resocializace.8 

Pokud starší vězni nemají fyzický přístup k vzdělávacím kurzům a akcím, zvažte 

možnost zřízení odděleného a fyzicky dostupného místa vzdělávání pro tyto jedince.  

Smysluplná činnost zahrnuje dobu mimo celu, vzdělávání, práci, cvičení (posilovnu), 

behaviorální programy pro pachatele, návštěvu knihovny, advokátů apod. Činnosti 

by měly být účelné a hodnotné, aby vězňům poskytovaly nejlepší šance na úspěšnou 

rehabilitaci, integraci a opětovné začlenění do společnosti. 

Většina pachatelů (89 %) uvedla, že se pravidelně účastní alespoň jedné z aktivit. 

Pouze 52 % vězňů však považuje jejich počet za dostatečný. 64% vězňů chodí do 

práce, 57 % pravidelně navštěvuje knihovnu a 42 % uvedlo, že v nějaké míře cvičili 

venku. Nejčastějšími důvody neúčasti na vězeňských aktivitách byly zdravotní 

problémy a nedostatek důvěry nebo zájmu o aktivity, které se jim nabízely. 

Celkově 70% vězňů se domnívalo, že ve vězení jsou k dispozici činnosti pro starší lidi, 

ale mezi jednotlivými zařízeními existovaly značné rozdíly. 

43% všech vězňů se domnívalo, že by jim pomohlo, kdyby mohli trávit více času mezi 

lidmi ve své věkové kategorii. Nejčastějšími důvody bylo to, že by měli více společného 

a mohli by si poskytovat vzájemnou podporu. Většina pachatelů (90 %) uvedla, že by 

měli zájem o alespoň jednu věkově specifickou činnost, jak je uvedeno níže. 

Většina vězňů (91 %) souhlasila s tím, že cvičení je důležité pro jejich fyzické a duševní 

zdraví. 90 % vězňů uvedlo, že je pro ně důležité zůstat fit, nicméně méně než polovina 

respondentů (44 %) měla pocit, že mají v současnosti dostatek pohybu. Třetina 

uvedla, že má nadváhu (33 %), naopak 10 % uvedlo, že má podváhu. 

Mezi nejběžnějšími typy fyzické aktivity vězni uváděli chůzi, cvičení v tělocvičně a 

práci. 

Přesto téměř 19 % vězňů uvedlo, že fyzicky necvičí vůbec. Dalším 59 % omezuje 

zdravotní stav jejich schopnosti nebo jim způsobuje obavy o vykonávání fyzických 

aktivit. Naopak 39 % uvedlo, že diskutovat se zdravotním personálem o svém 

zdravotním stavu a o tom, co jsou schopni bezpečně udělat, by jim pomohlo zvážit 

 

8 „Resettlement“ is the word used by prisons and probation services when you leave prison and go 
back into the community. Resettlement should mean that services support you and your family to 
prepare for life after prison. Local Community Rehabilitation Companies (CRC's) are responsible for. 
providing resettlement services 



 

 
14 

další kroky. Kromě zdravotních problémů mezi další důvody, proč starší vězni 

nevykonávají žádnou fyzickou činnost, patří nedostatek motivace a to, že neví o žádné 

vhodné aktivitě, do které by se mohli zapojit.  

Většina pachatelů (84 %) uvedla, že by měla zájem účastnit se alespoň jedné 

z navrhovaných aktivit. Zhruba 65 % vězňů se zajímalo o aktivitu ve formě chůze a 

více než třetina se zajímala o většinu ostatních činností. Nejméně oblíbenou aktivitou 

bylo cvičení pro vozíčkáře, o které se zajímalo pouze 13 % vězňů. To by mohlo 

reflektovat nízký podíl respondentů, kteří byli na invalidním vozíku nebo měli 

omezenou pohyblivost. 

Role podpůrného „kámoše” („Buddy Support Worker“) je klíčovou součástí 

poskytování služeb. Je navržena tak, aby aktivně podporovala jednotlivce s potřebou 

péče v tom, aby byli co nejvíce nezávislí na pomoc druhých. Cílem programu je 

pomoci vězňům, kteří mají potřebu zdravotní a sociální péče, s každodenními 

problémy, jimž čelí v často velmi nelehkém prostředí. Účelem podpory těchto osob je 

prevence (je-li to možné) dalšího poklesu soběstačnosti nebo potřeby poskytování 

zdravotních a sociálních služeb (2017a). 

Proveďte posouzení potřeby péče a pravidelně sledujte naplnění potřeb 

o Zmapujte prostory a prostředí věznice a projděte je se starším nebo zdravotně 

postiženým vězněm, který vás může upozornit na problémy, jako je špatné 

osvětlení, nedostatečně čitelné informace nebo rizika zakopnutí a pádu.  

o Proveďte audit dostupnosti cel a lůžek v přízemí a poskytněte je přednostně 

starším obyvatelům. Sníží se tím obsazenost těchto lůžek a zvýší se možnosti 

nalezení vhodného ubytování pro tyto vězně.  

o Navažte intenzivní kontakty a spolupráci s místními úřady a specializovanými 

neziskovými organizacemi s cílem maximální podpory starších vězňů se 

zdravotními a sociálními problémy.  

o Při nástupu do VTOS si vyžádejte informace o poskytované zdravotní a sociální 

péči, včetně informací od místního úřadu, pracovníka probační a mediační 

služby nebo od rodiny, pokud je to relevantní, a zjistěte, jaké přiměřené úpravy 

daný jedinec podle jejich názoru potřebuje.  

o Poskytněte zaměstnancům školení a informace o tom, jaké jsou jejich role a 

povinnosti a jak mohou získat a poskytnout vězňům co nejlepší podporu 

(RECOOP, 2017b)9. 

  

 

9 RECOOP (2017b). Good Practice Guide. Approved Premises, Resettlement and care for older ex-
offenders and prisoners (RECOOP), Tracy Eadie, Paul Grainge, Jane Jackson, Kate Safe and Jane 
Wilkes, 2017, online https://www.recoop.org.uk/dbfiles/pages/54/FINAL-Approved-Premises-Good-
Practice-Guide-2017.pdf  

https://www.recoop.org.uk/dbfiles/pages/54/FINAL-Approved-Premises-Good-Practice-Guide-2017.pdf
https://www.recoop.org.uk/dbfiles/pages/54/FINAL-Approved-Premises-Good-Practice-Guide-2017.pdf
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TOP TIP 

Zajistěte školení, které pomůže zaměstnancům a dobrovolníkům pochopit rozdílné 

potřeby starších lidí. Chce starší vězeň více plán integrace nebo se zaměřuje spíše na 

plán odchodu do důchodu? 

TOP TIP 

Mějte na paměti, že starší lidé často nevstřebávají a nepamatují si informace tak 

rychle jako jejich mladší kolegové. 

Britská organizace Prison Reform Trust realizovala dotazníkové šetření 

v 92 věznicích. Téměř dvě třetiny z nich (60 %) uvedly, že zavedly specifická opatření 

týkající se starších osob. Téměř třetina (30 %) nabízí nějakou formu podpory starším 

vězňům. Více než třetina věznic (38 %) spolupracuje s nějakou externí organizací, 

která poskytuje podporu starším vězňům. V současné době mohou být ve Spojeném 

království propuštěni umírající lidé („compassionate release“) s prognózou života 

v délce tří a méně měsíců. Organizace Prison Reform Trust navrhuje, aby toto období 

bylo prodlouženo na jeden rok (Cooney, Braggins 2010)10. 

Práce ve vězení (workshopy) 

Někteří lidé zůstávají fyzicky fit do stáří, zatímco jiní zažívají prudké zhoršení zdraví. 

Proto je pro věznice výzvou vytvoření rovných pracovních příležitostí i z hlediska věku. 

Přestože by vězňům mělo být umožněno odejít do důchodu, žádný vězeň by neměl být 

k odchodu do důchodu nucen. Měly by být vytvořeny příležitosti, které by vězňům 

umožnily pokračovat v práci, pokud si to přejí. (Viz též příspěvek Milana Svobody 

Senioři ve vězení z pohledu Ombudsmana, část „Zařazení do práce“ a příspěvek 

Gabriely Kabátové „Potřeby odsouzených pohledem neziskové organizace“.) 

Věznice jsou stále více kreativní při vytváření pracovních příležitostí a možnosti 

zvýšení příjmu. Zaměstnávání starších vězňů může být méně atraktivní kvůli 

pomalejšímu pracovnímu tempu. Vězni, kteří jsou starší, zdravotně postižení nebo 

mají další potřeby, by měli být personálem podporováni a motivováni k tomu, aby 

pracovali, kde jim to provedené přiměřené úpravy umožňují.  

Mnoho starších vězňů by uvítalo možnost práce na částečný úvazek, pokud se kvůli 

zhoršení zdraví a poklesu fyzických sil necítí být schopni zvládnout práci na plný 

úvazek, například v důsledku užívání léků, které způsobují ospalost apod. 

TOP TIP 

Spolupracujte s místními charitativními organizacemi, které mohou starším vězňům 

poskytnout pracovní příležitosti na částečný úvazek. 

 

10 Cooney, Francesca, Braggins, Julia (2010). Doing Time. Good practice with older people in prison - 
the views of prison staff. Prison Reform Trust 2010, online https://bit.ly/2YexfoS   

https://bit.ly/2YexfoS
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3. Zásady komunikace s osobou ve vyšším věku 

I když počet seniorů ve VTOS roste, většinu kontaktů naváže personál věznic 

s osobami mladšího a středního věku. Není proto od věci si připomenout i vybrané 

zásady komunikace se staršími lidmi, u kterých se mohou projevovat některá 

z funkčních omezení a zdravotních komplikací.11 I v běžné populaci mohou některé 

změny nastupovat už po 40. roce věku. Typicky jde o změny sluchu, například 

snížená schopnost slyšet vysoké tóny, nebo zhoršování zraku a s tím spojená potřeba 

kompenzačních pomůcek. Zajištění bezproblémové komunikace lze přitom považovat 

za nezbytný předpoklad dosažení stanovených resocializačních cílů. 

Obecná doporučení pro komunikaci se seniorem/seniorkou: 

o Zjistit schopnost starší osoby komunikovat; 

o Uvědomit si, že rozhovor se starším člověkem je vhodnější a účinnější vést 

v dopoledních hodinách; 

o Zajistit pro rozhovor potřebnou intimitu; 

o Dohodnout se předem na délce rozhovoru; 

o Během rozhovoru klást jednoduché a krátké otázky; 

o Mluvit pomalu a přiměřeně nahlas; 

o Zopakovat otázku  v případě potřeby; 

o Nezvyšovat zbytečně hlas; 

o Mít dostatečnou míru trpělivosti; 

o Zapojovat do komunikace seniora, nikoliv však jeho rodinu; 

o Používat zpětnou vazbu. 

Na základě návrhu Národní rady zdravotně postižených ČR pro 

komunikaci se seniory lze dále doporučit:  

o Respektujeme identitu staršího odsouzeného a důsledně jej oslovujeme 

jménem nebo odpovídajícím titulem. Nevyžádaná familiární oslovení „babi“, 

„dědo“ jsou ponižující. 

o Důsledně se vyhýbáme zdětinšťování starého člověka. Ani s nemocnými se 

syndromem demence nehovoříme jako s dětmi (formou, ani obsahem). 

o Při komunikaci se seniory a při jednání s nimi cílevědomě chráníme jejich 

důstojnost; snažíme se vyloučit podceňování a nepodložené přisuzování 

závažných funkčních deficitů (např. v kognitivní oblasti). 

o Respektujeme princip zpomalení a chráníme seniory před časovým stresem; 

počítáme se zpomalením psychomotorického tempa a se zhoršenou 

pohyblivostí. 

o Složitější nebo zvláště důležité informace (termíny, přípravu na ně, způsob 

užívání léků; povinnosti denního režimu apod.) několikrát zopakujeme či raději 

ještě napíšeme na papír. 

o Aktivně a taktně ověříme možné komunikační bariéry (porucha sluchu, zraku 

apod.) a tomu přizpůsobíme komunikaci.  

 

11 Převzato a upraveno z materiálů Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, 2006 (Zdroje: 
http://imed-komm.jcu.cz/dir/34/cvic03.html & http://www.nrzp.cz/poradenstvi-sluzby/desatero-
pro-komunikaci-s-ozp/355-desatero-komunikace-se-seniory-geriatrickymi-pacienty-se-zdravotnim-
postizenim.html). Podrobněji viz též publikace Pokorná, A. Komunikace se seniory. Praha: Grada.  
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o K usnadnění komunikace se zdržujeme v zorném poli seniora, mluvíme 

srozumitelně a udržujeme oční kontakt. Při pochybnostech ověřujeme správné 

používání kompenzačních pomůcek. 

o Bez ověření nedoslýchavosti nezesilujeme hlas; porozumění řeči se ve stáří 

zhoršuje v hlučném prostředí, proto „nepřekřikujeme“ jiný hovor, rozhlas, 

televizi, ale snažíme se hluk odstranit. 

o Dopomoc při pohybu, odkládání oděvu či při uléhání na lůžko vždy nabízíme 

(úměrně zdravotnímu postižení osoby) ale nevnucujeme; pokud je to vzhledem 

k režimu zacházení možné, umožňujeme používání opěrných pomůcek (hole, 

chodítka). 

o Všechny postupy a programy zacházení by měly cílevědomě směřovat 

k podpoře a k udržení či obnově soběstačnosti seniora, nikoli předčasně 

předpokládat její ztrátu a vést k imobilizaci. 
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4. Systém vězeňství v ČR: Vybrané institucionální 

pilíře 

Pavel Štern 

Téma stárnutí populace se postupem času stává a stane velice důležitým 

společenským tématem, protože se týká nás všech. Důvodem je nejen to, že všichni 

stárneme a jednou budeme podle věku opravdu staří. Stárnutí populace se dotýká 

našich rodinných životů i tehdy, když naši blízcí, kteří jsou již ve vysokém věku, 

potřebují naši pomoc, a musíme se o ně postarat, pomáhat jim zvládat jejich stáří a 

těžkosti a nemoci s tím spojené. 

Stárnutí se týká celé společnosti i proto, že podle statistických prognóz bude v naší 

zemi žít v roce 2050 více než třetina obyvatel ve věku 65 plus, což bude znamenat, a 

již nyní znamená, obrovský nápor na systém důchodového pojištění. Jinými slovy, 

hrozí, že bude málo ekonomicky aktivních lidí, kteří mohou na důchodové pojištění 

přispívat. Stárnutí populace je prostě velké téma nejen u nás ale přinejmenším v celé 

Evropě či v zemích Evropské Unie. 

Paradoxně mnohem menší pozornost je věnována tématu stárnutí vězeňské populace, 

tedy vězňů a vězeňkyň. V roce 2010 vyšel v Lidových novinách článek, že stárnutí 

vězňů není pro ČR zatím problém. Vězeňské služby se prý tento problém zatím daří 

zvládat, aniž by musela budovat speciální zařízení. „Máme 36 věznic. Na jednu věznici 

připadá v průměru 10 odsouzených v důchodovém věku. To je únosný počet,“ řekla 

v roce 2010 mluvčí vězeňské služby Miroslava Králová. 

Stárnutí vězeňské populace je velice naléhavým tématem například ve Spojených 

státech a obecně v zemích, jejichž trestní systémy jsou vysoce represivní, to znamená, 

že jejich trestní soudy ukládají především tresty spojené s vězením, a navíc je ukládají 

na dlouhou dobu. V lidových novinách v roce 2015 vyšel článek s titulkem „Vězni 

v USA stárnou, jsme domovy důchodců s ostnatým drátem“. V článku se uvádí: „Ve 

Spojených státech se potýkají s nečekaným problémem: starých vězňů je stále více a 

věznice si s nimi nevědí rady. Někteří sotva vstanou z postele, jiní neslyší pokyny 

bachařů. To je však mnohdy neodrazuje od toho, aby vstali ze svých vozíků a rozpoutali 

vězeňskou rvačku. Ředitelé věznic varují, že náklady na stárnoucí vězně nabývají 

astronomických rozměrů“12. 

Bohužel stávající situace v českých věznicích není příliš optimistická z hlediska 

celkového počtů vězněných osob. Aktuální čísla o počtech osob ve věznicích jsou 

následující, celkem 21 037 uvězněných osob, z toho 19 140 ve výkonu trestu, tedy 

odsouzených a celkem 1 802 obviněných, tedy vazebně stíhaných. Provedeme-li malé 

srovnání počtů mezi lety 2013 a 2020, dojdeme ke zjištění, že přestože po amnestii 

v lednu 2013 byl počet vězněných osob celkem 16 088 osob (tehdy bylo propuštěno 

celkem 6 500 osob), tak začátkem roku 2020 máme ve věznicích celkem 21 037 osob. 

Ještě v roce 2017 jich bylo již přes 22 000. Jinak řečeno, počty uvězněných osob jsou 

 

12 Vězni v USA stárnou. ‚Jsme domovy důchodců s ostnatým drátem (Lidovky.cz, 4. května 2015), online 
https://www.lidovky.cz/svet/vezni-v-usa-starnou-jsme-domovy-duchodcu-s-ostnatym-dratem-varuji-
veznice.A150503_164237_ln_zahranici_mmu 

https://www.lidovky.cz/svet/vezni-v-usa-starnou-jsme-domovy-duchodcu-s-ostnatym-dratem-varuji-veznice.A150503_164237_ln_zahranici_mmu
https://www.lidovky.cz/svet/vezni-v-usa-starnou-jsme-domovy-duchodcu-s-ostnatym-dratem-varuji-veznice.A150503_164237_ln_zahranici_mmu
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znovu zpět na vysokých číslech a české věznice jsou zase přeplněny nad rámec svojí 

kapacity.  

Pro přehled uvádíme, že míra „recidivy“ respektive opakování trestné činnosti 

u propuštěných se v České republice pohybuje trvale okolo 70 %. Tato „recidiva“ se 

týká zejména „kategorie“ majetkových trestných činů.13 

Za zmíněnými hlavními příčinami vysoké „recidivy“, jsou na základě mnoha zjištění 

z praxe a výzkumů například Institutu pro kriminologii a sociální prevenci a dalších 

institucí, (IDEA, Cerge EI), považovány zejména vysoká předluženost/zadluženost 

pachatelů, jejich velmi nízká uplatnitelnost na otevřeném trhu práce, tedy velmi 

vysoká míra nezaměstnanosti a ne-zaměstnatelnosti mezi lidmi z této sociální 

skupiny včetně oslabených sociálních vazeb ke svému blízkému okolí, a nemalou roli 

mohou hrát i různé závislosti na alkoholu či jiných návykových látkách. Krádež je 

podle statistických ročenek nadále nejčastějším trestným činem v ČR.  

Základním a největším problémem českého vězeňství je dlouhodobě přeplněnost 

věznic. Přeplněnost věznic představuje základní překážku pro jakékoliv pozitivní 

změny ve vězeňství. Příležitost pro změnu, která byla „poskytnuta“ paradoxně 

kontroverzní amnestií byla bohužel promarněna, počty vězňů se vrátily více méně na 

stavy před amnestií a znovu čelíme přeplněnosti věznic, atakujeme spodní příčky 

evropských žebříčků s tzv. „prison indexem“. 

Přeplněnost věznic neumožňuje například další investice na celkovou změnu 

architektury a vnitřního uspořádaní věznic, protože většina financí se vyčerpá na 

řešení situace přeplněnosti a navyšování lidských a prostorových kapacit. Změna 

architektury věznic souvisí úzce i s tématem stárnutí vězeňské populace, aby se 

vnitřní prostory věznic také přizpůsobovaly pro život vězňů a vězeňkyň v seniorském 

věku a výše. V západní Evropě je dnes již mnoho inspirativních příkladů, jak vypadají 

moderní budovy věznic, (například v Rakousku, v Holandsku, či ve Skandinávii).  

Udržitelné a nízké stavy vězeňské populace v ČR jsou také důležitým faktorem 

v tématu stárnutí vězeňské populace. Klíčovou roli zde pak hraje celý systém 

prevence kriminality a předcházení opakování trestné činnosti (angl. „prevention of 

re-offending“). Zajímavé jsou některé aktuální statistické údaje ve vztahu k věku 

vězněných osob. Podle statistické ročenky VS ČR z roku 2018 bylo v českých 

věznicích celkem:  

o 1 444 osob ve věku 50 až 55 let, z toho 1 329 můžu a 115 žen; 

o 831 osob ve věku 55 až 60 let, z toho 767 mužů a 64 žen; 

o 461 osob ve věku 60 až 65 let, z toho 417 můžu a 44 žen; 

o 195 osob ve věku 65 až 70 let, z toho 182 mužů, 13 žen; 

o 57 osob ve věku 70 až 75 let, z toho 53 mužů a 4 ženy; 

o 11 osob ve věku 75 až 80 let, z toho 10 mužů a 1 žena; 

o 3 osoby nad 80 let. 

Uvedená čísla nejsou spojena s délkou výkonu trestu, takže nevíme přesně časový 

vývoj uvedených skupiny, nicméně vrátíme-li se k citaci z článku z Lidových novin 

v roce 2015, počet osob v důchodovém nebo potenciálně blízkém věku důchodu je 

 

13 Mezinárodní srovnání míry recidivy je obtížné v důsledku odlišných metodologií použitých při jejím 
výpočtu. Rozdíly jsou často dány tím, za jak dlouhou dobu od propuštění se recidiva sleduje, zda bez 
časového omezení, nebo například do dvou či pěti let od propuštění.  
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téměř 1600 osob, podle těchto dostupných údajů. Je jasné, že přeplněnost věznic 

bude téma stárnutí vězněných osob činit více rizikovým a samozřejmě i nákladnějším 

pro český trestní systém a samozřejmě zejména vězeňskou službu.  

Proto je tak důležité, aby se podařilo systémově omezit příčiny trvale vysoké recidivy, 

respektive opakování trestné činnosti, zejména té majetkové u propuštěných 

z výkonu trestu a dalších pachatelů. Nízké počty vězněných osob ve věznicích 

znamenají mimo jiné i menší problém s řešením tématu stárnutí vězněných osob.  

Země jako například Rakousko, Německo, Holandsko, Skandinávské země, Belgie, 

nebo Kanada, jako zámořský příklad nejlepší praxe, dokázaly snížit počty vězňů na 

trvale přijatelné počty a zároveň zajistit adekvátní ochranu společnosti před 

opakováním trestné činnosti. A to zejména prostřednictvím účinných a propojených 

trestně právních, sociálních a ekonomických opatření. Jedním z klíčových bodů 

účinné trestní politiky v oblasti vězeňství je také systémová spolupráce institucí, které 

se podílejí na odpovědnosti za resocializaci vězněných osob.  

V rámci trestní politiky v oblasti vězeňství je proto nesmírně důležité, aby klíčové 

instituce měly jasně stanovené odpovědnosti a úkoly v rámci systému včetně 

vzájemné spolupráce.  

Mezi klíčové instituce patří samozřejmě Ministerstvo spravedlnosti, které se výrazně 

podílí na nastavení celkové trestní politiky v oblasti vězeňství a uplatňování 

alternativních trestů a opatření, včetně dohledových a kontrolních pravomocí vůči 

Vězeňské službě a Probační a mediační službě.  

Dalším v řadě je Vězeňská služba, která je zodpovědná nejen za zajištění bezpečnosti 

a ochrany společnosti, ale za reintegraci a resocializaci odsouzených ve výkonu trestu 

odnětí svobody. Principem reintegrace by mělo být, že začíná již nástupem odsouzené 

osoby do vězení (VTOS) a pokračuje v jeho průběhu a stejně tak po jeho propuštění. 

Některé země začaly v posledních letech používat termín „transfer“ či „transition 

management“ pro proces resocializace v rámci výkonu trestu. Zde má největší 

odpovědnost Vězeňská služba, (tedy během VTOS) včetně samozřejmě spolupráce 

s dalšími složkami/institucemi systému.  

Další institucí v systému je Probační a mediační služba, které odpovídá plně za výkon 

alternativních trestů a opatření, které jsou vykonávány na svobodě či po propuštění 

z VTOS včetně odpovědnosti na přípravě podmíněného propuštění odsouzených, 

ovšem v příslušné časové fázi výkonu trestu (zejména u podání žádosti včetně její 

přípravy). 

Systém tzv. „after care services“ (v našem významu post-penitenciárních služeb). Zde 

by měly fungovat takzvané následné služby, které se budou podílet na procesu 

transferu a resocializace propuštěných. Tyto služby by měly být realizovány v úzké 

součinnosti i koordinaci s Probační a mediační službou a mohou být rovněž 

připravovány již v průběhu výkonu trestu odnětí svobody v rámci procesu 

resocializace. Mohou sem patřit například programy Domů na půl cesty, probační 

resocializační programy včetně programů na podporu obětí trestné činností, 

programy se mohou týkat sociálních, mentálních, ekonomických témat, či témat 

spojených uplatněním pachatelů trestných činů na trhu práce. Systém post-

penitenciárních služeb by měl být systémově koordinován ideálně Ministerstvem 

spravedlnosti včetně zajištění finančních prostředků na realizaci vybraných, 

ověřených a účinných programů. Do systému post-penitenciárních služeb dnes 
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v zásadě patří i sociální kurátoři, kteří vykonávají přenesenou působnosti státu na 

obcích třetího typu a věnují se propuštěným z výkonu trestu. Předpokládá se i 

systémová spolupráce s dalšími resorty, v našich podmínkách zejména 

s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR. 

Z toho plyne, že všechny složky, organizace, které se na této cestě, transferu podílejí, 

také mají a musí plnit své odpovědnosti a kompetence! Jejich působení v rámci 

transferu by mělo být propojené a koordinované. Pakliže jsou role správně rozděleny, 

systém může dobře fungovat.  

V zemích jako jsou například Německo, Rakousko, skandinávské země, Holandsko, 

Kanada, mají systém transferu z vězení zpět na svobodu velmi dobře nastaven. 

Systém funguje, výsledkem je nízká vězeňská populace, snížení kriminality a 

omezování recidivy. Pozitivním důsledkem je pak vyšší ochrana společnosti před 

trestnou činností včetně ochrany a podpory obětí trestných činů, ale i výrazně menší 

míra problémů spojených se stárnutí vězeňské populace, která může být zbytečně 

eskalovaná málo účinnou trestní politikou v oblasti vězeňství. 

 

INFO BOX 1: Situace v ČR v mezinárodní perspektivě 

Počet vězňů v ČR se mezi lety 2014 až 2016 zvýšil o téměř pět tisíc (4 845) na 22,5 tisíc osob, 

z toho ženy tvořily 7,2 %. Odsouzení tvořili 91,5%, vazebně stíhaní pak 8,5 %. Obsazenost, 

resp. naplněnost věznic se v uvedeném období zvýšila z 87 % na 109 % a počet vězňů na 100 

000 obyvatel na 213 („incarceration rate“, „population prison rate“) - pro srovnání, ve Velké 

Británii je to 143, ve Finsku, Švédsku a na Islandu méně než 55.  

Poslední údaje Institutu pro výzkum kriminality a trestní politiky (Institute for Crime & 

Justice Policy Research) uvádí v ČR 199 vězněných na 100 tisíc obyvatel, což je 7. nejvyšší 

míra z 56. zemí, hned za Ruskem, Běloruskem, Tureckem, Gruzií, Ázerbájdžánem a Litvou, a 

více než dvojnásobek oproti Německu nebo Chorvatsku, které mají 78 vězňů na 100 tisíc 

obyvatel. Nejnižší podíl vězněné populace je ve skandinávských zemích: v Dánsku (63), 

na Islandu (37), v Nizozemsku (61) nebo v Lichtenštejnsku (31) – viz graf 1 níže. 

 

Graf 1: Počet vězňů na 100 tisíc obyvatel 

 

Zdroj: www.prisonstudies.org 

Pozn.: Hodnoty za poslední dostupný rok 
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Pouze 16 z 39 členských států Evropského regionu WHO dodalo informace o podílu 

vězňů ve věku 55 a více let pro účely mezinárodního srovnání, což poukazuje na 

velkou podreprezentovanost tohoto tématu. Ze zemí, které tyto údaje poskytly, byl 

nejvyšší podíl věkové skupiny 55+ mezi odsouzenými v Portugalsku, Slovinsku a 

Itálii, a naopak nejnižší v Gruzii, Španělsku nebo Rusku (WHO 2019). Data za ČR 

pro srovnání jsou doplněna ze statistiky Vězeňské služby ČR. Viz graf 2 níže 

Graf 2: Podíl vězňů ve věku 55 a více let ve vybraných zemích v roce 2016* 

 

Zdroj: data WHO, pro ČR - Statistická ročenka VS 2018 (data ke konci roku) 

Pro srovnání uveďme, že v Anglii a Walesu je ve vězení 12 670 pachatelů ve věku 50 

a více let (MoJ 2016). 
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5. Věk, stáří a vězení: Východiska gerontologické 

penologie 

Lucie Vidovićová 

Stárnutí vězeňské populace, obdobně jako obecný demografický trend, může mít 

několik základních zdrojů:  

o Zvyšování počtu seniorů v populaci, a tedy vyšší počet osob, které se mohou 

dostat do problémů se zákonem v pozdějším věku;  

o Jejich delší naději na dožití (a tedy delší „okno příležitosti“, kdy může k trestnému 

činu dojít a delší doba, po kterou je odsouzený ve VTOS); 

o Pokles počtu/podílů mladších odsouzených (struktura vězeňské populace); 

o Strukturální nastavení systému (trestní politika; definice trestných činů; délky 

trestů); 

o Výkonnost represivního a soudního aparátu (více zjištěných a potrestaných 

pachatelů);  

o V neposlední řadě i obecné morální nastavení společnosti (počet spáchaných 

trestných činů může (klesat i) narůstat z různých příčin). 

Jedná se tedy o komplexní síť příčin, v nichž samotný demografický vývoj je pouze 

jedním z faktorů, které trendy v počtu a podílu seniorů ve vězeňské populaci tvoří. 

Je však zároveň vlivem neoddiskutovatelným, a v zásadě nezměnitelným a 

nevyvratitelným. Postupně se tedy v různé míře detailu na vybrané body výše 

uvedeného seznamu zaměříme na následujících řádcích.  

Schéma: Společenský proces viny, trestu a návratu do společnosti 

 

5.1. Kdo je senior v kontextu vězení? 

V kontextu běžných populací převládají dva přístupy k definici „starého člověka“. 

První, více formalizovanou definicí je chronologický, kalendářní věk a s ním spojené 

sociální role, resp. jejich opouštění. Typicky pro český sociokulturní kontext je to věk 

60 nebo 65 let a/nebo věk odchodu do důchodu. Druhá společenská definice se opírá 

spíše o vnímání stáří jako období špatného, resp. zhoršujícího se zdravotního stavu, 

pravidla 
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ubývání funkční zdatnosti a snižování kognitivní kondice, které s sebou nesou 

snižující se schopnost člověka se o sebe postarat a zajistit si plnění všech svých 

potřeb. Některé z potřeb se přitom mohou přirozeně v toku času měnit, oslabovat či 

zcela ztrácet, jiné se zase nově objevovat nebo zesilovat. Oba tyto přístupy jsou přitom 

kulturně a sociálně variabilní, což znamená, že se mění v průběhu životní dráhy 

(jinak definujeme stáří, když je nám 20 let a jinak ve věku 50 let), v čase (ještě před 

10 – 15 lety se jako hranice stáří používal věk 60 let, dnes je to 65 a více let), ale 

variují i v kulturních (národních atp.) a sociálních kontextech. Platí to také pro určení 

toho, kdo je seniorem v kontextu vězení.  

Formální věkovou hranicí je věk 65 let a trvalá neschopnost práce, tedy pracovního 

zařazení. Tím je definován oddíl tzv. „trvale pracovně nezařaditelných“ (TPN), kde jsou 

senioři ve vyšším věku koncentrováni. Není to však výhradní prostor, kde se senioři 

objevují, naopak, starší odsouzené můžeme běžně potkat i na dalších oddílech, stejně 

jako v oddílech TPN nejsou pouze senioři.14 I přes existenci těchto oddílů tak žádné 

všeobjímající stanovisko k definici věku vlastně neexistuje.  

Ani v zahraniční literatuře neexistuje ustálený konsenzus ohledně jedné konkrétní 

hranice stáří pro vězeňskou populaci, panuje ovšem shoda, že se jedná o věk 

podstatně nižší, než je tomu v populaci obecné. Nejčastěji je uváděn věk 50 let,15 ale 

můžeme se setkat s poměrně širokým kalendářním rozpětím 45 – 65 let. Má se za to, 

že vězeňská populace je výrazněji postižená zhoršeným zdravotním stavem, ať již 

v důsledku původu ze sociálně slabšího prostředí, nevhodným životním stylem 

před/po nástupu výkonu trestu a/nebo vyšším rizikem být vystaven vysokým mírám 

stresu, před i po nástupu do výkonu trestu a v jeho průběhu. Tyto faktory se pak 

podepisují na vzájemně se posilující spirále zhoršování funkčního zdravotního stavu, 

které pak předznamenává i ranější nástup sénia v důsledku zrychlených biologických 

procesů stárnutí. 16  Projevují se i vyšším rizikem brzkého nástupu chronických 

zdravotních problémů a geriatrických syndromů, např. inkontinence, poškození 

zraku a sluchu, rizika pádů atd. Podle zahraniční literatury asi 40 až 50 % starších 

odsouzených navíc trpí problémy v oblasti duševního zdraví, včetně vysoké 

prevalence depresí.17 Jelikož odhady hovoří o tom, že stárnutí ve vezení začíná už asi 

o 10 let dříve než v celkové populaci, je možné odvodit, že se zvyšující se hranicí stáří 

v populaci se tato bude do budoucna zvyšovat i populaci, o které zde hovoříme (Více 

o tomto tématu viz kapitola 6. Zdraví, stárnutí, věk a vězení). 

Kromě objektivizovaných indikátorů stáří, které staví na biologickém zdraví a funkční 

zdatnosti, je pak důležitým konceptem i věk subjektivní. Ten nezřídka může být 

lepším prediktorem některých aspektů stárnutí, než věk chronologický a odráží jak 

naše vnitřní nastavení, tak může být také upravován v komparaci vůči okolí. Není 

 

14 Důvodem je jak definic spoléhající na splnění dvou podmínek (věk a pracovní schopnost), tak relativně 
malá kapacita těchto specializovaných oddílů, tak snad i snaha nevytvářet věkově homogenní skupiny, 
i když to by odpovídalo preferenci některých odsouzených, kteří participovali na našem projektu. 
Podrobněji viz kapitoly níže. 
15 Khechumyan, A. Imprisonment of the Eldrely and Death in Custody. The Right to Review. Routledge. 
2018; případně Williams, J. Fifty – the new sixty? The health and social care of older prisoners. Quality 
in Ageing and Older Adults 11(3): 16-24; 2010. 
16 Podle analýz provedených v USA každý rok ve vězení zkracuje délku života jedince o 2 roky, což 
vzhledem k velikosti vězněné populace snižuje střední délku života vypočítávanou za celé v USA o 5 let 
(Wildeman 2016). 
17 Stevens et al. (2018) Systematic review of aged care interventions for older prisoners Australas J 
Ageing. 2018 Mar;37(1):34-42. doi: 10.1111/ajag.12484. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29210494
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29210494
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neobvyklé, že tyto typy věků (a další – sociální, psychologický, kariérní atp.) jsou 

v určitém nesouladu, asynchronii.18  

Vězení je v důsledku demografické skladby svých „obyvatel“ primárně velmi mladým 

prostředím, což dává i věku, který by byl „venku“ považován maximálně za věk střední 

(pozdní čtyřicítka, padesátka), seniorskou konotaci. Z druhé strany je to podpořeno i 

tím, že ve vězeňském prostředí jsou zcela nepřítomny „skutečně staré“ osoby (např. 

80/85+), a jejich symbolické místo tak přebírají šedesátníci.  

Obecná seniorská populace patří k nejvíce heterogenním skupinám ve společnosti, 

částečně právě proto, že samotný kalendářní věk je slabým indikátorem dalších 

společných charakteristik. Lidé starší 50 či 60 let se budou lišit co do pohlaví, 

vzdělání, socioekonomického statusu, úrovně zdraví, hustoty sociálních sítí, místa 

pobytu, rasy či etnické příslušnosti, religiozity, pracovních zkušeností a řady dalších 

ukazatelů. Platí to i pro populaci vězeňskou. V jejím případě pak musíme ještě přidat 

i typ spáchaného zločinu, délku trestu, ale třeba i schopnost se s ní vyrovnat apod.  

Z praktického hlediska zdůrazněme alespoň čtyři základní skupiny: 

o Prvotrestaní po 50. roku věku; 

o Recidivisté navracející se do VTOS; 

o Odsouzení s dlouhodobými tresty; 

o Doživotně odsouzení. 

Veřejně dostupné statistiky Vězeňské služby ČR tato ani podobná rozčlenění 

neposkytují. Lze se však domnívat, že ve své praxi, např. při sestavování programů 

zacházení nějakou formu diferenciace uvažují. Každý z těchto typů odsouzených totiž 

z gerontologicko-penologického hlediska představuje jinou výzvu. U prvotrestaných 

po 50. roku věku lze například očekávat výzvy v oblasti adaptace na novou situaci, 

rozčarování z neúspěšného plnění vývojového stádia apod. Recidivisté navracející se 

do výkonu trestu odnětí svobody (VTOS) „stárnou ve vězení“ a jsou ohroženi zejména 

spirálou negativních dopadů pobytu ve VTOS (a jednání, které k VTOS vedlo) a 

problémům plynoucím z warehousingu19 a prizonizace. Třetí kategorie, tj. odsouzení 

s dlouhodobými tresty zestárnou ve vězení a mohou v něm i zemřít. V těchto 

případech může být zdůrazněn zejména problém, jak zajistit vhodnou přípravu na 

propuštění a úspěšný návrat do běžného života, včetně zajištění post-penitenciární 

péče. Zejména v současné době, kdy se hovoří o zrychlujících se změnách ve 

společnosti, může být propast mezi světem, který odsouzený opouštěl při výkonu 

trestu a tím, do kterého se po 12ti či více letech navrací, obrovská. V případě poslední 

skupiny doživotně odsouzených, kteří zestárnou a zemřou ve vězení, je nasnadě 

například otázka zajištění vhodné medicínské a paliativní péče v závěru života.  

 

18 I v našem šetření se např. objevoval postoj „na tohle jsem moc starej“; „bojím se těch mladejch“; atp. 
ukazující na určitou symbolickou distinkci mezi věkovými / generačními skupinami. V kombinaci ještě 
s genderovými aspekty to pak bylo zejména viditelné ve vztahu mladá žena na pozici vychovatelky a 
starší muž na pozici vychovávaného, což je vnímáno jako zjevné porušování standardních společenských 
věkových norem („mě je přes šedesát, já nepotřebuji, aby mě někdo vychovával“). Do jisté míry je to tak 
i otázka používaných pojmů a konceptů, jejichž věková konotace se v těchto kontextech stává viditelnou, 
zjevnou, a které při hodnocení prizmatem věku ztrácejí velkou část své legitimity a funkčnosti.  
19 Warehouse /ˈwɛːhaʊs/ (a prisoner or a psychiatric patient) in a large, impersonal institution in which 

their problems are not satisfactorily addressed; o institutionalize (a person) in usually deficient housing 
and in conditions in which medical, educational, psychiatric, and social services are below par or absent. 
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5.2. Počty a podíly starších osob ve VTOS v ČR  

Tabulka 1: Věkové složení odsouzených k 31. 12. 2018 

 Počty Podíly 

Věk Muži Ženy Celkem Muži (%) Ženy (%) Celkem (%) 

16 - 22 291 17 308 1,6 1,1 1,6 

22 - 25 943 67 1 010 5,2 4,4 5,1 

25 - 30 2 823 267 3 090 15,5 17,5 15,7 

30 - 35 3 212 285 3 497 17,7 18,7 17,8 

35 - 40 3 060 230 3 290 16,9 15,1 16,7 

40 - 45 2 896 246 3 142 16,0 16,2 16,0 

45 - 50 2 169 169 2 338 11,9 11,1 11,9 

50 - 55 1 329 115 1 444 7,3 7,6 7,3 

55 - 60 767 64 831 4,2 4,2 4,2 

60 - 65 417 44 461 2,3 2,9 2,3 

65 - 70 182 13 195 1,0 0,9 1,0 

70 - 75 53 4 57 0,3 0,3 0,3 

75 - 83 13 1 14 0,1 0,1 0,1 

Celkem 18155 1522 19677 92,3 7,7 100 

Zdroj: Statistická ročenka Vězeňské služby ČR 2018 (vlastní zpracování). Pozn.: Věkové intervaly jsou uvedeny vždy 

od spodní hranice k nedovršenému věku horní hranice (např. 16 let až nedovršených 22 let; dovršených 22 let až 
nedovršených 25 let atd.). Mladší věkové skupiny byly sloučeny z důvodu snahy přiblížit se srovnatelné velikosti 
věkových skupin (ve zdrojových statistikách jsou 5leté kohorty sledovány až od věku dovršených 25 let). 

5.3. Trestná činnost seniorů jako faktor ovlivňující podíly 
starších odsouzených 

Institut pro kriminologii a sociální prevenci (IKSP) se pravidelně věnuje analýzám 

trestné činnosti a zaměřil se také na specifika vyššího věku. 20  V policejních 

statistikách sledují mezi lety 2008 až 2015 mírný růst počtu stíhaných osob 

seniorského věku (viz Tabulka 2).21 

Tabulka 2: Skutky pachatelů ve věku 65 a více let v letech 2008–2015 

(údaje z policejní statistiky*) 

TSK22/rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Násilná  128 145 168 187 236 219 203 248 

Mravnostní  21 19 38 30 43 32 40 47 

Majetková  119 180 149 185 258 226 277 288 

Ostatní  111 99 159 216 252 280 286 282 

Zbývající  466 550 473 515 588 569 631 668 

Hospodářská  199 189 236 244 284 401 445 470 

Celková  1 044 1 182 1 223 1 377 1 661 1 727 1 882 2 003 

*Tabulka byla zpracována pro potřeby IKSP Policejním prezidiem ČR, Odborem věcných gescí a 

statistik jako nestandardní sestava. Zdroj: Martinková, Biedermanová 2019.  

  

 

20 Martinková,M. -Biedermanová,E. (2019). Senioři v České republice jako oběti i pachatelé kriminálních 
deliktů. ISBN 978-80-7338-181-3 http://bit.ly/krcze457  
21 Do roku 2016 byl počítán věk pachatelů od data narození do doby sdělení obvinění. V současné době 
je věk počítán přesněji, a to k datu spáchání trestné činnosti (počítá se rozdíl mezi datem narození a 
spácháním trestného činu). Změnou metodologie tak ztrácíme možnost sledovat navazující trend. 
22 Takticko-statistická klasifikace kriminality Policie ČR. 

http://bit.ly/krcze457
http://bit.ly/krcze457
http://bit.ly/krcze457
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Tabulka 3: Pravomocně odsouzené fyzické osoby ve věku 65 let a více (2013–2018)* 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Odsouzené osoby 65 + 679 657 703 761 793 831 

Z toho pod vlivem alkoholu 131 123 132 143 158 144 

Z toho osoby dosud netrestané 315 286 335 340 379 392 

Odnětí svobody nepodmíněné 34 21 28 34 33 39 

Odnětí svobody podmíněné 
odložené 

579 565 585 623 610 624 

* Údaje ze soudní statistiky. Zdroj: Martinková, Biedermanová 2019. 

Jak již bylo konstatováno, další z intervenujících faktorů, ovlivňujících „kdo je senior“ 

ve výkonu trestu odnětí svobody je délka trestů. Podle IKSP se jedná v kontextu ČR 

o relativně malý podíl vlivu v důsledku převahy relativně krátkodobých trestů. Ze 

všech odsouzených osob jich v roce 2018 více než polovina byla odsouzena na dobu 

do dvou let (52 %, 10 146) více než dvěma třetinám byl uložen trest do 3 let (67 %, 

13 091) (ČSÚ 2019). 

Graf 3: Počet odsouzených podle délky trestu ke konci roku 2018 

 

Zdroj dat: ČSÚ 2019 (Pramen: VS ČR). Zdroj: Martinková, Biedermanová 2019. 

Vzhledem k převažující majetkové kriminalitě a krátkodobým trestům se zřejmě bude 

na stárnutí vězeňské populace a růstu počtu osob s potřebou podpory nebo péče 

podílet zejména růst průměrného věku odsouzených prvopachatelů a recidivujících 

osob, který může dál narůstat s demografickým stárnutím společnosti. 

5.4. Trendy a odhad budoucího vývoje 

Počet a podíl osob nad určitou věkovou hranicí je dnes znám, a osoby, které budou 

splňovat některou z definic seniorského věku v roce 2050 nebo 2060 jsou již dnes 

narozeny. Demografické prognózy dokážou velikost této populační skupiny s velkou 

přesností odhadnout. Jelikož je ale demografická situace pouze jedním z rozhodných 

vstupních indikátorů (viz výše), jsou prognózy počtu a podílu starších osob ve VTOS 

nutně vždy pouze odhadem.  

Náš pokus o určitou prognózu vychází z pohledu na minulý vývoj, který zaznamenává 

téměř lineární vzestup v počtu i podílu starších osob ve výkonu trestu odnětí svobody. 

Mezi lety 2000 a 2018 se podíl starších odsouzených ve věku 50 let a starších zvýšil 

více než třikrát, z necelých 5 % na více než 15 %. Početně narostl dokonce více než 

čtyřikrát, na současných více než 3000 osob. Je zajímavé, že i podíl šedesátníků a 
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starších na takto definované skupině seniorů ve sledovaném období roste, a v roce 

2018 činil více než 24 % (viz Graf 4 a 5). Celá seniorská skupina tak stárne. 

Graf 4: Podíly odsouzených osob ve věku 50+ a 60+ v letech 2000 až 2018  

 

Zdroj: Statistická ročenka Vězeňské služby ČR (vlastní zpracování). Pozn.: Kategorie 60+ je obsažena i 

v kategorii 50+. 

Graf 5: Počty odsouzených osob ve věku 50+ a 60+ v letech 2000 až 2018 

(vedlejší osa: trend podílu 60+ na 50+; v %) 

 

Zdroj: Statistická ročenka Vězeňské služby ČR (vlastní zpracování). 

Pozn.: Kategorie 60+ je obsažena i v kategorii 50+. 

I s vědomím výše vydefinované komplexity vlivů, které mohou jak počty, tak podíly 

starších osob ve výkonu trestu významně ovlivňovat, a k jejichž přesnému určení 

nedisponujeme patřičnou expertízou, jsme připravili zjednodušenou extrapolaci 

dosavadních trendů do roku 2050.  

Podle prognóz Českého statistického úřadu bychom vrcholu v podílu seniorů v české 

populaci měli dosáhnout kolem roku 2059, kdy by seniorská populace ve věku 65+ 

měla tvořit přibližně 34 % populace. Prognóza přitom vychází z nezměněného řádu 

umírání, a tedy optimistických odhadů dalšího prodlužování naděje na dožití, které 
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například nemusí být relevantní pro náš kontext.23 Zvolili jsme proto hraniční rok 

2050, počty osob z projekce ČSÚ, a kvalifikovaný odhad, že cca 0,2 % této populace 

může patřit mezi stíhané a odsouzené osoby.24 Za těchto podmínek pak docházíme 

k počtu 5 912 osob ve VTOS ve věku 65+. Pokud věkovou hranici snížíme, pak je to 

až 7 301 osob, které by mohly tvořit seniorskou vězeňskou populaci budoucnosti, 

tedy za předpokladu, že se nezmění ani demografické ani trestní podmínky na vstupu 

do prognózy. 

Tabulka 4: Potenciální počty stíhaných a odsouzených seniorů do roku 2050 

(no-change scénář) 

 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030 3035 2040 2045 2050 

Základ populace 65+ v tis. 1 417 1 446 1 596 1 864 2 088 2 201 2 308 2 399 2 633 2 862 2 956 

Počty stíhaných & odsouzených při 0,2 % 2836 2893 3194 3728 4177 4403 4616 4800 5267 5724 5912 

Základ populace 60+ v tis. 1 932 2 044 2 337 2 585 2 719 2 853 2 973 3 235 3 481 3 580 3 650 

Počty stíhaných & odsouzených při 0,2 % 3864 4088 4674 5171 5439 5707 5947 6471 6963 7160 7301 

Zdroj: Výpočty na základě populačních prognóz ČSÚ a odhadu podílu stíhaných a odsouzených seniorů 

(viz Hoferková, Raszková 2015)25 – vlastní zpracování. 

Graf 6: Hypotetický počet stíhaných a odsouzených osob 60+ a 65+ (2015-2045) 

 

Pozn.: Hodnoty v grafu vycházejí z tabulky 4. 

I pokud bychom vzali v úvahu, že odhadované podíly stíhaných a odsouzených jsou 

nadhodnocené vůči realitě v minulých letech, a že ne ze všech stíhaných osob se také 

stanou osoby odsouzené a trest odnětí svobody vykonávající, je na zamyšlenou, 

nakolik boudou současné kapacity moci vyhovět těmto trendům, pokud by se 

 

23 V ČR je podle OECD jeden z nejvyšších rozdílů v délce života mužů se základním a vysokoškolským 
vzděláním. U mužů se základním vzděláním, kteří tvoří významný podíl vězněné populace, tak vedle 

faktorů životního stylu spojených s nižším vzděláním k nižší délce života přispívá i riziková a zátěžová 
zkušenost vězení a zejména následné psychosociální dopady. Rozdíl ve střední délce života mezi muži ve 
věku 30 let se základním (ISCED 0-2) vzděláním a maturitou (ISCED 3-4) podle OECD v roce 2010 činil 
11,7 roku a v případě mužů s vysokoškolským vzděláním (ISCED 5-6) dokonce 16,9 roku (OECD, 2012). 
Podle kanadského výzkumu je délka života a úmrtnost osob s vězením v anamnéze horší než u běžné 
populace. Souvislost mezí úmrtností a zkušeností uvěznění je však závislá na věku. Největší relativní 
dopad vězení na zvýšenou úmrtnost a zkrácenou průměrnou délku života není u seniorů, ale u mladších 
lidí, a více u žen než u mužů (Zeeb 2017).  
24  Odhady přebíráme z Hoferková, S., Raszková, T. Edukace a reedukace trvale pracovně 
nezařaditelných v českých věznicích. Gaudeamus, 2015. Zároveň upozorňujeme, že v předchozích 
grafech a tabulkách uvádíme pouze osoby odsouzené, osoby stíhané, obviněné či v detenci nejsou 
v našich zpracováních zahrnuti. K 31.12. 2018 bylo např. podle ročenky VS 1816 stíhaných osob, 
z čehož bylo 237 osob starších 50 let, tedy zhruba 13 %. 
25 Hoferková, S., Raszková, T. Edukace a reedukace trvale pracovně nezařaditelných v českých 
věznicích. Gaudeamus, 2015. 
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skutečně zhmotnily. Opět, i při vědomí toho, že zde částečně můžeme „míchat jablka 

a hrušky“, a do celé rovnice vstupuje velká řada neznámých, si jen pro ilustraci 

uveďme, že 7.000 starších odsouzených by představovalo desetinásobek 

současných počtů seniorů ve VTOS. S ohledem na situaci, kdy jsou i dnes 

ubytovací kapacity věznic využity na 104 % 26 , a není dostatek vyššímu věku-

uzpůsobených ubytovacích kapacit, je nutné brát tyto, jakkoliv možná nepřesné či 

nadhodnocené, výhledy v potaz při tvorbě plánů rozvoje penitenciární péče v ČR. 27 

5.5. Specifika seniorů ve VTOS a gerontologická penologie 

Definice sociální gerontologie hovoří o vědním oboru, který se zabývá vztahem 

starého (stárnoucího) člověka a společnosti, včetně fenoménu stárnutí populace. 

Sleduje demografické, ekonomické, politické, sociologické, psychologické, etické, 

právní, urbanistické i další aspekty tohoto vztahu. Mezi zmíněné „další aspekty“ lze 

bez pochyby řadit i problematiku kriminologickou, penologickou, penitenciární i 

post-penitenciární. Sociální gerontologie je sociálně-vědní nadstavbou nad 

medicínskými obory gerontologie a geriatrie, které se zabývají široce definovaným 

zdravím člověka a společnosti.  

Mezi hlavní oblasti zájmu sociální gerontologie a intervenční oblasti 

gerontologie, resp. geriatrie patří:  

o Well-being a kvalita života; 

o Sociální sítě, partnerství a rodina; 

o Mezigenerační vztahy ve společnosti & ageismus; 

o Finanční zajištění ve vyšším věku; 

o Aktivní stárnutí: pracovní dlouhověkost; volnočasové a dobrovolnické aktivity; 

o Fyzické prostředí, budovy, veřejná prostranství, sousedství; 

o Spirituální potřeby; životní smysl, užitečnost a přesah („být užitečný, potřebný, 

někam a k někomu patřit“); 

o Sociální a zdravotní péče; 

o Problematika mentálního zdraví a demencí; 

o Paliativní péče – zajištění péče na sklonku života. 

Přestože k hlavním deklarovaným cílům trestu odnětí svobody patří ochrana 

společnosti před kriminalitou a spojuje v sobě jak ochrannou, nápravnou i 

preventivní funkci, je v případě starších odsouzených vhodné zvažovat i do jaké míry 

jsou tyto cíle naplňovány 28  a do jaké míry jsou ovlivněny bio-psycho-sociálními 

změnami, které se s vyšším věkem a pozdějšími fázemi života mohou pojit.  

Mezi hlavní aspekty zvýšeného ohledu při vytváření účelných forem VTOS, 

které budou respektovat specifika vyššího věku, je potřeba uvážit následující: 

o Fyzické prostředí (ergonomika cel, sprch, toalet, jídelen, kuchyní atd.); 

o Typ nabízených aktivit, jejich formát, náplň a účelnost; 

o Časové harmonogramy, délka aktivit, jejich rozmístění v průběhu dne 

(např. cvičení pro seniory; seniorské časy v posilovnách apod.); 

 

26 Statistická ročenka VS ČR, 2018; tab. 6.1.2, str. 63. 
27 Viz příloha Koncepce rozvoje vězeňské péče do roku 2025. 
28 K této debatě viz Firstová, J. Uplatňování trestních sankcí vůči osobám seniorského věku. Časopis 
pro právní vědu a praxi, roč. XXIV, 1/2016: 47-57 a Gřivna, T., Scheinost, M., Zoubková, I et al. 
Kriminiologie. Praha: Kluwer, 2014.  
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o Rizika mezigenerační viktimizace a šikany; 

o Zdravotní prevence a vzdělávání; přístup ke specializovaným zdravotním službám 

a otázka jejich vysoké nákladovosti ve speciálním režimu dostupnosti;  

o Problémy v oblasti duševního zdraví včetně vyššího rizika sebevražednosti, 

předávkování léky, ale i problematika úbytku kognitivních funkcí a zejména 

demencí; 

o Vysoká míra osamělosti a sociální izolace v důsledku omezeného přístupu ke 

vzdělávacím a aktivizačním programům, vč. zaměstnání; 

o Vyšší míra sociální exkluze po ukončení trestu; 

o Výcvik personálu a problematika pečovatelství; 

o Realizace dynamicky měnících se potřeb ve vyšším věku; 

o Problematika „gerotranscendence“ (spirituální péče i vyrovnávání se 

s nedokončeným životním během; otevřenými vývojovými úkoly; „časem 

utíkajícím mezi prsty“; odpuštění a smíření); 

o Posílení zapojení samotných odsouzených seniorů do podoby programů 

zacházení.29 

Všechna opatření přitom musí vybalancovat zjevný paradox, že chronologický věk 

sám o sobě nenese žádnou charakteristiku, která by byla společná všem lidem 

daného věku, nicméně v obecném slova smyslu mají lidé jako příslušníci určité 

věkové kohorty a generace společné charakteristiky. A i když ani z lékařského 

hlediska není věk spolehlivým ukazatelem, s rostoucím věkem rostou rizika 

ovlivňující např. zdravotní stav jedince. Obdobně tak i sociální role nebo práva nejsou 

věkově specifická, ale pozdější životní období s sebou přinášejí charakteristické 

změny. Z výzkumů např. vyplývá, že kolem třiceti procent osob po 40. roce věku 

zažilo nějakou nemoc, a tyto podíly mají stoupající tendenci s věkem, stejně jako 

v případě dalších stresových událostí jako je např. úmrtí někoho blízkého apod. (viz 

tabulka 5). Tyto stresové situace mohou například komplikovat proces adaptace 

na výkon trestu. V našem projektu se například nezřídka projevoval smutek nad 

nemožností trávit čas s vnoučaty. Prarodičovská role je sociální rolí, která je 

podle výzkumů zdrojem největší míry pozitivních emocí.30 Trest odnětí svobody 

výkon této role zcela zásadním způsobem narušuje. Je ale otázkou, nakolik je výkon 

prarodičovských práv a povinností zvažován například při řízení o podmínečném 

propuštění, nebo v jiných agendách, kde je u mladších odsouzených např. brán 

v potaz výkon rodičovských práv a povinností vůči nezletilým dětem. 

  

 

29 Volně dle Stevens et al. (2018) Systematic review of aged care interventions for older prisoners 
Australas J Ageing. 2018 Mar;37(1):34-42. doi: 10.1111/ajag.12484. 
30 Vidovićová, L., Galčanová, L., Petrová Kafková, M. Význam a obsah prarodičovské role 
u mladých českých seniorů a seniorek. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 2015, Vol. 51, 
No. 5: 761–782. DOI: http://dx.doi.org/10.13060/00380288.2015.51.5.213 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29210494
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Tabulka 5. Výskyt životních milníků ve vyšším středním a pozdějším věku 

(obecná populace; v %) 

Stalo se vám v nedávné době? Celkem % 
Věkové skupiny 

40-49 50-59 60-69 70+ 

Nemoc 31 20 23 39 47 

Nemoc někoho blízkého 29 25 23 31 38 

Úmrtí někoho blízkého 26 20 21 30 34 

Narození vnoučete 24 14 28 26 28 

Nezaměstnanost 15 23 18 9 5 

Odchod do důchodu  13 2 9 32 10 

Stěhování 11 16 10 8 8 

Jiné (rozvod, dluhy apod.) 4 5 7 3 3 

Zdroj: Spotřeba a spotřebitelé ve vyšším věku (2011), N = 1443. Věk 40+, vlastní výpočty. 

Z výše uvedeného vyplývá, že je vhodné i v kontextu služeb poskytovaných 

v penitenciární i post-penitenciární péči uvažovat o množině aspektů, které vyšší věk 

může přinášet, a o tom, jak mohou specifika vyššího věku ovlivňovat samotný výkon 

trestu, společně s dalšími faktory, jako je pohlaví, vzdělání, socioekonomická situace 

odsouzených apod. Nelze přitom odhlédnout od faktu, že – jak ukazují naše 

zkušenosti z provedených intervencí –, vězení jako instituce není pro otázku vyššího 

věku otevřené. Do jisté míry lze dokonce říci, že věk je ve vězení tabu. Je to 

pochopitelné, uvědomíme-li si, že i v obecné populaci je stáří spojováno s úbytkem 

sil, zdraví, moci, a že ve vězeňském prostředí jsou tyto minoritní znaky zdrojem rizika 

a ohrožení. Je to právě kontext vězení, který zintenzivňuje marginalizaci stáří jako 

období slabosti a závislosti jeho nezviditelňováním a tabuizací. 31 Paradoxně však lze 

sledovat i obavy opačného gardu. Někteří starší odsouzení, zvláště pokud se jedná o 

recidivisty a/nebo osoby s dlouhými tresty, vnímají svoji pozici v systému a hierarchii 

vězeňské subkultury jako pevně usazenou („tady jsem někdo“) a svět „venku“, na 

svobodě, jako odcizený a nepřátelský. Jejich věk a zkušenosti jsou ceněny jako 

„insiderské“, kdežto mimo toto prostředí jejich věkem nabyté zkušenosti „přežití ve 

vězení“ nejsou užitečné a ceněné.32 Z tohoto pohledu je pak pochopitelnější, pokud 

se dozvíme, že někteří starší odsouzení prožívají např. blížící se konec výkonu trestu 

odnětí svobody s úzkostí a jejich příprava na propuštění a následný mentoring je 

obvykle intenzivnější a dlouhodobější, než u mladších propuštěných, kteří mají ještě 

alespoň zbytkové sociální sítě, vyšší míru adaptability a lepší funkční zdraví, a 

zároveň pro ně má společnost také „volné“ sociální role, které mohou po výstupu 

převzít. Oproti tomu se o stáří někdy hovoří jako o „roli bez role“ (angl. „roleless role“), 

 

31 V projektové intervenci se to projevovalo různými způsoby, od primární neochoty se vůbec na toto 
téma bavit, po faktickou nemožnost ponořit se do vnímání vlastního já jako osoby v procesu přirozených 
změn z důvodu silné vrstvy identitní práce vyčleňování se vůči systému (např. formou permanentních 
stížností).  
32 Lze vidět zajímavou paralelu s výzkumem realizovaným mezi vizuálními umělkyněmi, které se ve svém 
prostředí také cítí ceněné a uznávané, ale když si jdou koupit svetr do obchodu, vnímají, že jsou pro 
prodávajícího jen „nějaká chudá šedovlasá důchodkyně“. (Srov. Vidovićová, L., A. Vartecká, V. Fremlová. 
Grey Gold - České a slovenské umělkyně 65+. Brno/Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu Univerzity 
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2014. ISBN 978-80-7414-699-2.) Výzkum dynamiky 
identitních komponent stárnoucích vězňů však ležel mimo možnosti tohoto projektu.  
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což je princip ne zcela platný pro obecnou populaci seniorů, ale který velmi dobře 

vystihuje situaci starších propuštěných.33  

Kromě sociálních rolí se ještě pozastavme u otázky prostředí jako další klíčové 

komponenty specifik vyššího věku ve vězení. V úvodu jsme se pozastavili nad 

otázkou, zda je vězení nebo cela „jen místem“. Environmentální gerontologie staví na 

výroku, že vše, co se děje, se děje „někde“ a právě ono „někde“ vytváří zcela zásadní 

kontext pro vnímání kvality prožitku děje.34 Sociálně-fyzické prostředí má tři základní 

funkce: udržování, podpora a stimulace.35 Pozitivní aspekty prostoru jsou formující a 

udržující, přispívají k přináležitosti k místu, pocitu bezpečí a nezávislosti 

v instrumentálních činnostech i sebeobsluze. Naopak negativní, nevhodné, věku-ne-

přátelské aspekty prostoru lze vysledovat jako zdroj poklesu kognitivních funkcí, 

zhoršujícího duševního zdraví, zejména pokud dopadají na velmi staré osoby nebo 

osoby sociálně vyloučené v důsledku příslušnosti k některému z minoritních statusů 

či jejich kombinaci. Prostředí cel, vězeňských chodeb a společenských místností, 

které jsme v rámci projektu měli možnost navštívit, bylo vždy čisté, s výjimkou částí 

určených pro kuřáky také s příjemnou vůní a teplých barev. Bylo také zjevné, že 

v rámci možností je věnována pozornost také estetizaci a humanizaci prostředí. Ne 

všechny prostory však byly například bezezbytku bezbariérové.  

Schéma: Obecný ekologický model stárnutí – vnitřní kompetence a vnější tlak na 

jedince (competence-press model of aging, CPM) 

 
            slabý                                                                                                        silný 

        tlak prostředí 

Zdroj: [Lawton, Nahemow 1973]. Překlad Lucie Galčanová. Citováno z Vidovićová et al. 2013: 32. 

 

33 Určitou výjimkou mohou být osoby, které se dlouhodobě živí trestnou činností, zejm. v oblastech, 
které vyžadují určitou zručnost nebo specifické postupy, a mají vytvořený např. systém mezigeneračního 
následnictví, kdy předávají mladším osobám, následovníkům, své know-how.  
34 Gieryn, T. F. 2000. „A Space for Place in Sociology.“ Annual Review of Sociology 26 (1): 463–469.  
35  Wahl, H. W., Weisman, G. D. 2003. „Environmental Gerontology at the Beginning of the New 
Millennium: Reflections on Its Historical, Empirical, and Theoretical Development.“ The Gerontologist 
43 (5): 616–627. 
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Otázku prostoru ve vězení s ohledem na jeho věkovou přátelskost je také možné 

nahlížet ze dvou pohledů: na jednu stranu je jednoduchost a strukturovanost 

fyzického prostředí přátelská každému věku, protože vystavuje stárnoucího jedince 

menšímu environmentálnímu stresu, na druhou stranu může být až nepřirozeně 

jednoduché a neposkytující dostatečný zdroj podnětů. Potřebu vyvážit tyto dva 

aspekty popisuje obecný ekologický model stárnutí jako hledání rovnováhy mezi 

vnitřní kompetencí a vnějším tlakem (viz schéma výše).  

Ten, slovy publikace Vidovićové a spoluautorek, znázorňuje na ose x tlak prostředí, 

tedy komplexní požadavky kladené na jedince tím, co jej obklopuje (např. fyzické 

aspekty a bariéry, vybavenost nebo estetické ne/kvality), na ose y pak stoupají 

individuální kompetence jedince, tedy to, co je pro každého charakteristické. Ty 

mohou mít jak interní povahu (jedinečnou osobnost stárnoucího člověka), tak povahu 

externí (např. finanční zdroje, sociální sítě aj.) Středová část grafu vyjadřuje situaci 

relativní rovnováhy mezi kompetencemi jedince a jeho prostředím - ať již v „zóně 

maximálního komfortu“ nebo „zóně maximální možnosti výkonu“ - ve které nedochází 

k významnému stresu a prostředí nemá na jedince negativní vliv. V šikmém sklonu 

tohoto pole je znázorněn fakt, že s rostoucími kompetencemi (tedy schopnostmi, ale 

i obecnějšími zdroji) jedince roste také jeho adaptační schopnost – komfortní zóna se 

rozšiřuje spolu s rostoucím tlakem. Ten totiž nemusí působit jen stresovým, ale i 

pozitivně stimulačním způsobem. Nedostatečná stimulace zapříčiněná nízkým 

tlakem prostředí je pak zachycena v levém bílém pruhu – nedostatek podnětů a výzev 

může ústit například v nudu či špatnou náladu v případě mírnějším, ale i ve 

smyslovou a sociální deprivaci či apatii v případě horším. Na druhé straně kontinua 

v pravém horním rohu je pak opačný příklad, kdy ani vysoké kompetence jedince 

„nestačí“ na zvládnutí příliš velkého tlaku prostředí. Zóny adaptivního chování pak 

naznačují, že hranice jednotlivých situací nejsou ostré – strategie zvládání tlaku a 

kompetence jedinců jsou do určité míry pružné a stárnoucí jedinci mohou volit různé 

kompenzační strategie, kterými se s diskomfortními situacemi vyrovnávají. 36 Jedna 

z hypotéz předpokládá, že se snižujícími se kompetencemi (jak fyzickými, 

psychologickými či sociálními) se snižuje také adaptabilita na zvyšující se požadavky 

prostředí. Čím menší jsou tedy individuální kompetence a zdroje, tím vyšší je 

pravděpodobnost, že jednání nebo subjektivní stav jedince bude zásadně podléhat 

vlivu prostředí. 

Druhou hypotézou vyplývající ze základního modelu environmentálního tlaku je 

tzv. hypotéza environmentální proaktivity („environmental proactivity hypothesis“). 

Tento přístup klade větší důraz na „agency“ (tedy aktivní jednání člověka 

v analytickém kontrastu k tlaku společenských struktur či „prostředí“) a reciprocitu 

(vzájemné působení) prostředí a jedince, když tvrdí, že: „zdroje obsažené v prostředí 

budou spíše lépe využívány lidmi s vyššími kompetencemi“, tedy že i „stárnoucí 

jedinci vybírají, přetváří a utváří své prostředí“37. Zatímco původní teorie vycházela 

více z pojetí stáří a stárnutí jako nutného poklesu kompetencí, inovovaný přístup 

zdůrazňuje aktivní roli seniorů nejen při vyrovnávání se s vlivy prostředí, ale také při 

aktivním přetváření tohoto prostředí jejich potřebám. To nás opět vrací k otázce, do 

jaké míry pro-aktivně využít schopností a možností starších odsouzených v přijetí 

 

36 Schéma převzato z Vidovićová et al. (2013) Stárnutí ve městě, město v životě seniorů. Praha: 
Sociologické nakladatelství (SLON), str. 32. 
37 Lawton 1999 in Vidovićová et al. 2013: 32.  
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spoluzodpovědnosti za prostředí, plnění programů zacházení a spolupráci na klimatu 

jednotlivých oddílů. 38 

Zahraniční praxe 

Doporučení Komise ministrů Rady Evropy (CM/Rec(2014)2) 39  v oblasti zajištění 

lidských práv seniorské vězeňské populace uvádí tyto příklady inspirativní praxe:  

Trestní systém v Řecku poskytuje různá zvýhodnění starším dospělým ve smyslu 

alternativních trestů a výpočtu délky trestu. Například sedmdesátiletý odsouzený 

s doživotním trestem může o milost žádat po šestnácti, namísto po obvyklých dvaceti 

letech vykonaného trestu. Starším odsouzeným je také po dosažení věku 65 let 

zbývající část trestu zkrácena o polovinu.  

Srbsko přijalo speciální opatření pro výkon trestu u starších osob, zejm. s ohledem 

na zdravotnickou péči, ubytování (věkově homogenní skupiny v prostorách, které 

umožňují snadnou dostupnost programů probíhajících ve věznicích apod.), 

plánované denní aktivity, výživu a sociální péči zejména s ohledem na zajištění 

výstupu z trestu a post-penitenciární péči. Speciální vězeňská centra zajišťují 

specifickou geriatrickou péči, podporu kontaktů a návštěvu rodinných příslušníků, a 

to zejména pokud jsou tito starší nebo mají nějakou disabilitu.  

Velká Británie vyvinula program „Cesta péče o starší vězněné“ (angl.“Older prisoner 

care pathway”), který pomáhá s vývojem individuálních plánů péče o starší vězněné 

a plánem následné péče s cílem efektivního znovuzapojení do života komunity. 

Dobrovolnická organizace (RECOOP) nabízí péči a podporu vězněným starším 50 let. 

Řada věznic v zemi má také speciální jednotky pro poskytování paliativní péče. 

Nestátní organizace AGE UK pak má několik lokálních projektů, které nabízí 

společenské aktivity a poskytují vzdělávání jak zaměstnaným ve věznicích, tak 

starším vězněným. 40  

S ohledem na potřeby zajištění výkonu spravedlivého trestu při ohledu na měnící se 

potřeby starších odsouzených, včetně potenciálně rostoucí potřeby péče lze také 

uvažovat o těchto formách jejího zajištění: 

o Jednotky hospicové péče (USA) („prison hospice service“);  

o Ošetřovatelské domovy pro vězně – seniory (USA, Německo) („nursing home 

prisons“);  

o Speciální oddělení s poskytovanou geriatrickou péčí v rámci běžných věznic 

(UK, Austrálie) („specialised aged care units in mainstream prisons“);  

o Specializovaný geriatrický personál („specialised aged care staff“).41  

 

 

38 U odsouzených, kteří participovali na projektu, jsme často slyšeli o různých projevech těchto snah, 
participaci na úklidu, snahu participovat na vytváření dodatečných aktivit pro spoluvězně apod. Tedy 
jakési přirozené činorodosti a zmíněné agency. Zároveň ale někteří sdíleli své frustrace z nemožnosti 
některé své ideje prosadit, např. pro nezájem ostatní odsouzených apod.  
39  Zdroj: 1342nd meeting, 27 March 2019; 4 Human rights - Report on the implementation of 
Recommendation CM/Rec(2014)2 of the Committee of Ministers to member States on the promotion of 
human rights of older persons; http://rm.coe.int/native/0900001680925949 
40 Zdroj: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805c649f 
41 dle Stevens et al. (2018) Systematic review of aged care interventions for older prisoners Australas J 
Ageing. 2018 Mar;37(1):34-42. doi: 10.1111/ajag.12484.  

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=CM/Rec(2014)2
http://rm.coe.int/native/0900001680925949
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29210494
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29210494
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INFO BOX 2.: Problematika seniorských odsouzených v médiích  

(příklad textu Lidových novin) 

„Důchodců“ za mřížemi přibývá42 

2. prosince 2010 

ČESKÉ BUDĚJOVICE „Domov důchodců“, který má zamřížovaná okna, a tamější babičky a 

dědečky hlídají po zuby ozbrojení strážci. Takový výjev by už brzy nemusel být jen filmovou 

fikcí, ale běžnou realitou takřka v celé Evropě. 

Na starém kontinentu totiž přibývá vězňů, kteří už překročili šedesátku. Důvodů je hned 

několik, ten hlavní je známý: obecné stárnutí populace. Jak se zvyšuje průměrný věk, roste 

přímou úměrou i podíl starších lidí mezi odsouzenými. 

To představuje pro evropskou justici vážný problém, protože „důchodci“ za mřížemi potřebují 

speciální péči, odlišnou od té, která se dostává mladším odsouzeným. A také časově a finančně 

náročnější. 

V německé spolkové zemi Bádensko Württembersku už loni vzniklo první vězení pro 

odsouzené nad 60 let, stejné zařízení se rozhodlo příští rok vybudovat i Rakousko. V Česku 

se zatím o podobné možnosti neuvažuje, není však vyloučeno, že pro stát se speciální kriminál 

pro důchodce stane už brzy nutností. I ve zdejších podmínkách totiž počet šedesátníků a 

starších za mřížemi poměrně razantně roste. „V roce 2000 si odpykávalo trest ve vězení 68 

odsouzených ve věku mezi šedesáti a sedmdesáti lety, nyní evidujeme ve stejné věkové 

kategorii 327 lidí,“ potvrdila LN mluvčí Vězeňské služby Miroslava Králová. 

Jedna věznice = 10 důchodců Za deset let se tak jedná o takřka pětinásobný nárůst. Nelze 

přitom mluvit o náhodě. Počet „důchodců“ ve věznicích roste nejméně deset let kontinuálně, 

loni například sedělo za mřížemi 290 šedesátníků a starších. 

Starší vězni by tak klidně naplnili jednu samostatnou věznici. „Zatím o zřízení speciální 

věznice pro starší ročníky neuvažujeme, i když takoví vězni mají pochopitelně trochu jiné 

potřeby, třeba z hlediska zdravotní péče či stravy,“ říká Králová. 

Vězeňské službě se prý tento problém zatím daří zvládat, aniž by musela budovat speciální 

zařízení. „Máme 36 věznic. Na jednu věznici připadá v průměru 10 odsouzených 

v důchodovém věku. To je únosný počet,“ tvrdí Králová. 

Podobně jako v Česku roste podíl starších ročníků za mřížemi i v dalších zemích. V Rakousku 

stoupl za posledních deset let na dvojnásobek, ve Vídni proto ministerstvo spravedlnosti 

vytvoří speciální věznici pro seniory. Odsouzení tam budou mít nadstandardní lékařskou péči 

a i cely a celkové zázemí bude více přizpůsobeno potřebám důchodců. 

Podobné vězení už funguje v Německu. „Za zvyšující se počet starších vězňů může stárnutí 

populace, tudíž roste i počet pachatelů ve vyšším věku,“ míní ředitel Institutu pro kriminologii 

a sociální prevenci Miroslav Scheinost. Dalším důvodem je podle něj snaha EU, aby mladí 

„prvopachatelé“ nešli hned do vězení, ale dostali šanci na nápravu v rámci alternativních 

trestů. „Do věznic se dostávají zejména recidivisté, kteří trest nastupují opakovaně, často ve 

vyšším věku,“ dodává. Vůbec nejstarším člověkem za mřížemi v Česku je 89letá Ludmila 

Brožová-Polednová, odsouzená k šesti letům odnětí svobody za podíl na justiční vraždě Milady 

Horákové. Do vězení nastoupila Brožová Polednová loni v březnu. 

  

 

42 „Důchodců“ za mřížemi přibývá, Server Lidovky.cz (2. 12. 2010), viz 
https://www.lidovky.cz/noviny/duchodcu-za-mrizemi-pribyva.A101202_000010_ln_noviny_sko  

https://www.lidovky.cz/noviny/duchodcu-za-mrizemi-pribyva.A101202_000010_ln_noviny_sko
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6. Zdraví a stárnutí ve vězení 

Petr Wija 

„Říká se, že nikdo doopravdy nepozná svůj národ, dokud se neocitne ve vlastní zemi ve vězení. 
Národy by neměly být posuzovány podle toho, jak zachází se svými nejvýše postavenými 
občany, ale s těmi nejnižšími“. Nelson Mandela43 
 

„Trest odnětí svobody bere lidem svobodu, neměl by jim proto brát také zdraví a právo na 
zdraví.“ dr. Bente Mikkelsen, ředitelka Sekce nepřenosných nemocí a podpory zdraví 

v průběhu života, WHO 

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se v Evropském regionu nachází ve 

věznicích a detenčních zařízeních v jednom dni více než 1,5 milionu osob. Počet lidí, 

kteří evropskými věznicemi projdou během jednoho roku, je však výrazně vyšší. 

Odhaduje se, že v Evropském regionu WHO je každý rok uvězněno šest milionů lidí. 

Zdraví vězňů je výrazně horší než zdraví celkové populace. Nejenže věznění 

neprospívá zdraví, ale do vězení se častěji dostávají lidé s horším zdravím a životním 

stylem. Rizikové faktory nemocí jsou podobné jako rizikové faktory uvěznění. Jedná 

se například o užívání návykových látek, nestabilní bydlení, nízké vzdělání a sociální 

znevýhodnění (WHO 2019).  

Získané poznatky jednoznačně ukazují, že vězni v nadprůměrné míře trpí závažnými 

a vícečetnými zdravotními problémy, polymorbiditou či komorbiditou, včetně 

duševních nemocí, kognitivního postižení, drogové závislosti, chronických 

neinfekčních nemocí, HIV, tuberkulózy, hepatitidy C a jiných infekčních nemocí 

(WHO 2019). Z devíti milionů vězňů na celém světě trpí podle WHO nejméně jeden 

milion z nich závažnými duševními poruchami. Ještě více jich však trpí běžnějšími 

poruchami jako je deprese.  

Podle vedoucího lékaře zdravotního střediska Vazební věznice Olomouc 

MUDr. Bohumila Skály, PhD ve věznicích v poslední době přibývá lidí se závažně 

zhoršeným zdravím. Odlišnost a náročnost zdravotního stavu vězňů ilustrují tato 

slova: „… sám jsem po více než třicetileté praxi lékaře první linie, který prošel 

i vojenským útvarem, primární péčí, záchrankou, byl překvapen, neboť jsem našel 

chorobné stavy a diagnózy, o nichž jsem dosud jen četl“, uvedl v rozhovoru 

(Zdravotnictví a medicína, 30. října 2017). 

Lidé stejného chronologického věku se mohou dramaticky lišit ve „funkčním zdraví“ 

a míře soběstačnosti (WHO 2015). Zdravotní stav je spíše odrazem životního stylu 

a sociálních podmínek než chronologického věku. U vězňů se zdravotní omezení 

a projevy spojované se stářím projevují dříve. Vězeňská populace „stárne“ rychleji než 

„běžná“ populace. Některé analýzy ukazují, že zdravotní věk („physical health 

age“) je u vězňů o deset let vyšší než u lidí stejného věku v běžné populaci mimo 

vězení. To znamená, že zdraví vězňů je na úrovni těch, kdo jsou o deset let starší 

(Wahidin & Cain, 2006 cit. dle RECOOP 2017b) 44 . Podle dotazníkového šetření 

 

43„It is said that no one truly knows a nation until one has been inside its jails. A nation should not be 
judged by how it treats its highest citizens, but its lowest ones.“ Nelson Mandela (WHO, 2019) 
44 RECOOP (2017b). Good Practice Guide. Approved Premises, Resettlement and care for older ex-
offenders and prisoners (RECOOP), Tracy Eadie, Paul Grainge, Jane Jackson, Kate Safe and Jane 
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organizace RECOOP (REsettlement and Care for Older ex-Offenders and Prisoners), 

kterého se zúčastnilo více než 600 respondentů, má třetina vězňů 3 a více 

chronických nemocí (RECOOP 2017a). 

V zemích Evropského regionu WHO existuje vysoká míra recidivy. Podle Světové 

zdravotnické organizace přechod mezi vězením a pobytem na svobodě vede 

k přerušení vazeb a zdravotní péče, což snižuje její účinnost. Na druhé straně situace 

věznění nabízí těm, kteří dosud měli pouze omezený přístup ke zdravotní péči, 

příležitost pro prevenci a léčbu neléčených nemocí a zvýšení zdravotní gramotnosti 

(WHO 2019). V prostředí věznic je možné pozitivně ovlivňovat zdravotní stav 

vězňů a přispět k pozitivním změnám v životním stylu a chování, stejně jako 

získat dovednosti, které jim pomohou začlenit se zpět do společnosti. To dokládají i 

slova MUDr. Bohumila Skály z již zmíněného rozhovoru: „...sledujeme, že trestnou 

činnost, mnohdy ne onu sofistikovanou kriminalitu bílých límečků, ale násilnou, fyzicky 

náročnou, páchají lidé s mnohočetnými zdravotními komplikacemi. Na druhé straně je 

výkon trestu často místem, kde se konečně začnou léčit chronické potíže, zvláště 

u sociálně vyloučených jedinců, kdy doba výkonu je vlastně pro zdraví vězně 

prospěšná“ (ibid 30. 10. 2017). 

6.1. Specifika zdraví a zdravotních rizik vězňů 

Světová zdravotnická organizace vydala v roce 2019 „Situační zprávu o zdraví 

vězňů v Evropském regionu“ (WHO 2019), která analyzuje údaje o zdraví vězňů 

a systémech zdravotní péče ve věznicích v 39 zemích. Průzkum shromažďoval údaje 

z let 2016 až 2017 s cílem posoudit zdravotní stav vězňů a dostupnost zdravotní péče 

ve věznicích. 

Z analýzy vyplývá, že příčinou 13,5 % všech úmrtí ve vězení je sebevražda, 

přičemž 14 % států uvádí, že při nástupu do vězení neprovádí screening vážných 

duševních nemocí. WHO doporučuje, aby všichni vězni byli preventivně vyšetření na 

výskyt příznaků duševní nemoci, sebepoškozování nebo sebevražedného chování, 

a to co nejdříve po nástupu do výkonu trestu. 

Pouze 51 % zemí přijalo doporučené postupy pro prevenci úmrtí po propuštění 

v důsledku užívání drog. WHO doporučuje, aby členské státy prováděly vyšetření 

užívání a interakce léků a poruch spojených s užíváním návykových látek. 

Dalším častým zdravotním problémem vězeňské populace jsou infekční nemoci. 

Nejvyšší míra prevalence HIV z 39 srovnávaných zemí byla 5,4 % u mužů a 4,7 % 

u žen, v případě tuberkulózy (TBC) 25 % nemocných vězňů. WHO doporučuje 

členským státům, aby při nástupu do vězení zajistily nepovinné testování na HIV, 

hepatitidu B a C, pohlavně přenosné infekce a TBC. Dále doporučuje, aby bylo 

k dispozici předtestové a potestové poradenství a vhodná léčba nebo očkování (WHO 

2019). 

  

 

Wilkes, 2017, online https://www.recoop.org.uk/dbfiles/pages/54/FINAL-Approved-Premises-Good-
Practice-Guide-2017.pdf  

https://www.recoop.org.uk/dbfiles/pages/54/FINAL-Approved-Premises-Good-Practice-Guide-2017.pdf
https://www.recoop.org.uk/dbfiles/pages/54/FINAL-Approved-Premises-Good-Practice-Guide-2017.pdf
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Problémy s duševním zdravím 

Mezi vězni je ve srovnání s běžnou populací vyšší výskyt psychiatrických onemocnění. 

Řada vězňů trpí psychickými problémy již před nástupem do vězení. Současně 

prostředí věznic má většinou negativní vliv na duševní zdraví. Resocializační a 

podpůrné programy pro pachatele trestných činů („diversion program“) jsou často 

podfinancované a nemají dostatek personálu (WHO 2007a). 

Ve věznicích je vyšší výskyt sebevražedného chování. Mnoho vězňů má během svého 

života častěji sebevražedné myšlenky. Problémy s duševním zdravím mají často 

kořeny v dětství. V průběhu života se mohou dále zhoršovat v reakci na významné 

životní události, mezi které patří také uvěznění, odloučení od rodiny a známého 

prostředí. Nejvyšší riziko sebevražd je obecně u mužů v mladším věku a ve věku 

nad 50 let. Podle Opitz-Welke et al. (2019) je míra sebevražednosti vězňů v Německu 

vyšší u starších vězňů ve věku 50 let oproti mladším věkovým skupinám. 

Během věznění a po propuštění se výrazně zvyšuje riziko sebevraždy. V Česku byla 

podle posledních údajů (Mravčík et al. 2018) sebevražda příčinou 28 % všech úmrtí 

vězňů v roce 2018 (více viz níže), ve srovnání s již uvedeným průměrem 13,5 % pro 

39 evropských zemích (WHO 2019). 

Vazebně stíhaní muži se pokouší o sebevraždu přibližně 7,5krát častěji než muži 

v běžné populaci, vězni ve výkonu trestu pak téměř šestkrát častěji (WHO 2007). 

Zvýšené riziko sebevraždy, sebepoškození a předávkování drogami je vyšší zejména 

po propuštění. Zásadní roli pro prevenci proto hraje navazující péče v prvních dnech 

a týdnech po propuštění.  

Z hlediska prevence je důležité identifikovat osoby, které jsou nejvíce ohroženy 

rizikem sebevraždy a okolnosti, za jakých k nim dochází.  

Nejvíce ohroženi sebevraždou jsou: 

o Mladí muži (ve věku 15 až 49 let); 

o Starší lidé, zejména starší muži; 

o Osoby s duševním onemocněním; 

o Osoby závislé na alkoholu a / nebo návykových látkách; 

o Osoby, které se již v minulosti pokusily o sebevraždu; 

o Osoby ve vazbě. 

S ohledem na tuto skutečnost by měl být podle Rady Evropy v každém vězeňském 

zařízení psychiatr. Zdravotní sestry by měly být vyškoleny v oblasti duševních nemocí 

a prevence (Rada Evropy 1993). 

Doporučený postup léčby závažných duševních onemocnění existuje ve 23 z 38 zemí. 

Screening závažných duševních nemocí při nástupu výkonu trestu odnětí svobody 

alespoň v některých věznicích existuje ve 30 zemích. Ani v jednom případě není 

uvedena Česká republika (WHO 2019). 

6.2.  Zdravotní situace vězňů v České republice 

V roce 2018 bylo ve dvou vězeňských nemocnicích (Praha, Brno) hospitalizováno 

celkem 2 461vězňů. V brněnské nemocnici bylo v roce 2018 nejvíce ošetření 

provedeno na psychiatrickém oddělení (490, tj. 47 % všech hospitalizací) 
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a na interním oddělení 194 (18,5 %), dále na infekčním oddělení 104 (10 %) 

a následné lůžkové péči, dříve oddělení s ošetřovatelskou péčí (136, respektive 13 %). 

V nemocnici s poliklinikou Vazební věznice Praha Pankrác bylo hospitalizováno 

1 411 osob, v tom 64 % na oddělení chirurgických oborů a zbývajících 36 % na 

oddělení interních oborů. 

Podle Vězeňské služby je počet ambulantních ošetření a hospitalizací navýšený 

a neodpovídá pouze potřebě zdravotní péče, ale má na ní vliv také „specifické chování 

vězněných osob, které zdravotní služby nadužívají či zneužívají ve snaze získat 

přístup k některým léčivům, popřípadě i ke krácení času nebo získání úlev“ (VS ČR 

2019). 

V roce 2018 zemřelo celkem 40 vězněných osob (24 úmrtí v šetření, 16 uzavřená 

úmrtí), z toho sebevražd bylo 14 (28 %). Všechny byly provedeny udušením. Další 

sledované způsoby provedení jsou otrava léky a vykrvácení po sebeporanění. Počty 

pokusů o sebepoškození poslední dva roky stoupají, a to z 309 případů v roce 2017 

na 451 v roce 2018. V relativních ukazatelích došlo k meziročnímu navýšení na 146 

%. Z hlášených údajů vyplývá, že došlo především k zvýšení počtů pokusů 

o sebevraždu, které tvořily 30 % všech případů sebepoškozování, mezi které je řazena 

také hladovka. Případy „sebepoškozování“ formou hladovky tvořily 57 % (257 

případů), tj. téměř dvojnásobek ve srovnání s pokusy o sebevraždu (VS ČR 2019). 

V roce 2018 zemřelo během hospitalizace celkem 11 osob, z toho se v žádném z těchto 

případů nejednalo o sebevraždu nebo vraždu. V předchozím roce 2017 došlo během 

hospitalizace k dvěma sebevraždám (VS ČR 2019).  

Odhlédneme-li od sebevražd, nejčastější příčinou úmrtí jsou obdobně jako v celkové 

populaci cévní onemocnění (16 úmrtí), po kterých následují nádorová onemocnění (5 

úmrtí), respirační onemocnění (3 úmrtí), polytrauma (2 úmrtí) a jedno úmrtí „bez 

zjevné příčiny“ (VS ČR 2019). 

Velmi rizikové je injekční užívání drog a tetování ve vězení, které zůstává ve 

vězeních rozšířeným jevem. Virus hepatitidy typu C přežívá poměrně dlouhou dobu 

mimo lidské tělo, nejen v jehlách a stříkačkách, ale také ve filtrech a dalším injekčním 

náčiní nebo ve vodě použité k aplikaci (Úřad vlády 2013). K přenosu infekce může 

dojít také v důsledku nesterilních praktik při tetování nebo piercingu. Vzhledem 

k vyšší nakažlivosti hepatitidy typu C hrozí při sdílení injekčního náčiní vyšší riziko 

přenosu jejího viru než viru HIV (Úřad vlády 2013).  

Počty drogově závislých osob ve vězení od roku 2013 setrvale rostou. Za pět let 

jejich počet stoupl o 340 v roce 2018 (VS ČR 2019). Za rok 2018 jsou k dispozici 

údaje o počtu uživatelů drog ve vězení získané z vyšetření/ošetření praktickými 

lékaři, z orientačních toxikologických testů a záchytů drog ve věznicích. Na základě 

jejich výsledků evidovala zdravotní služba 12 204 osob s užíváním návykových látek 

v anamnéze (Mravčík et al. 2019). Za problémové uživatele drog lze označit 28 % 

odsouzených, což v přepočtu na celou populaci odsouzených vězňů představuje 

odhadem 5 700 osob (Mravčík et al. 2018). 

Situaci zhoršuje nárůst odsouzených uživatelů drog. Jedním z výrazných dopadů 

„války proti drogám“ je vysoký počet uvězněných uživatelů drog (Úřad vlády 2013). 

V roce 2018 bylo 14 tisíc trestných činů spáchaných pod vlivem návykových 

látek (včetně alkoholu), což představuje 15 % všech objasněných trestných 
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činů. Počet odsouzených za primární drogové trestné činy45 se za deset let (2008–

2018) zvýšil z 1 164 na 2 353. Podíl nepodmíněných trestů odnětí svobody se zvýšil 

z 23 % v roce 2017 na 26 % v roce 2018. Naopak došlo ke snížení podílu podmíněně 

odložených trestů odnětí svobody z 65 % na 62 % v roce 2018. 

Někdy v životě bylo ve vězení 41 % klientů nízkoprahových programů pro drogově 

závislé, z nich polovina (50 %) užila ve vězení drogy, 29 % injekčně. Téměř polovina 

injekčních uživatelů drog (IUD), kteří jsou klienty nízkoprahových zařízení a byli 

někdy v životě uvězněni, se ve vězení nechala tetovat (Chomynová, Rous, Mravčík 

2019)46. 

V ČR je odhadován výskyt chronické hepatitidy C asi u 80 tisíc osob, z toho 

u většiny (cca 60 %) v důsledku injekčního užívání drog. V substituční léčbě se 

prevalence virové hepatitidy C (VHC) pohybuje dlouhodobě mezi 75–80 %, mezi 

vězněnými injekčními uživateli drog pak 42 %. Vzhledem k tomu se jako nákladově 

efektivní strategie jeví testování a léčba odsouzených (Chomynová, Rous, Mravčík 

2019). 

V posledních letech počet případů léčených pro virovou hepatitidu typu C stále 

narůstá. V roce 2018 bylo podle údajů 7 pojišťoven pro virovou hepatitidu typu C 

(VHC) léčeno celkem 2 541 obyvatel ČR. Léčbu ve věznicích započalo 1 033 

odsouzených a 32 obviněných osob. Data o počtu léčených ve věznicích je potřeba 

hodnotit obezřetně vzhledem k pravděpodobné duplicitě v hlášení mezi věznicemi 

navzájem (Chomynová, Rous, Mravčík 2019). 

V mnoha zemích je hepatitida (zánět jater) typu C běžnější ve věznicích než v obecné 

populaci. Hepatitida typu C je největším původcem onemocnění jater na světě: 

u 80 % nositelů tohoto viru přechází nákaza do chronické podoby. Přibližně 

u čtvrtiny osob v chronické fázi infekce způsobuje virus smrtelné onemocnění jater. 

Riziko cirhózy a rakoviny jater se zvyšuje s věkem a přispívá k němu dále vysoká 

spotřeba alkoholu, infikování virem HIV, užívání nelegálních drog a dlouhodobé 

užívání psychofarmak (Úřad vlády 2013).  

U injekčních uživatelů drog nakažených hepatitidou typu C prudce narůstá riziko 

rozvoje cirhózy jater ve věku od 45 do 50 let. Vzhledem k tomu, že proti hepatitidě 

typu C neexistuje v současnosti žádná vakcína, představují zajišťování sterilního 

injekčního náčiní (jak jehel a stříkaček, tak i dalších potřeb, např. filtrů, vody a 

„pánviček“) a opioidová substituční terapie primární preventivní opatření, jimiž lze 

působit na hlavní způsob přenosu infekce mezi injekčními uživateli drog (Mravčík, 

Janíková, Dlouhý 2019).  

Světová zdravotnická organizace doporučuje poskytovat ve všech zařízeních 

s uzavřeným režimem sterilní injekční náčiní, opioidovou substituční terapii 

a odvykací léčbu. Ukazuje se, že navzdory obecně rozšířeným představám nemá 

distribuce jehel a stříkaček v zařízeních s uzavřeným režimem žádný negativní dopad 

 

45 Trestná činnost, spočívající v neoprávněném nakládání s omamnými či psychotropními látkami, 
příp. prekursory se označuje jako primární drogová kriminalita, drogová kriminalita v užším smyslu 
(Zeman, Štefunková, Trávníčková 2015). 
46 o Chomynová, P., Rous, Z. & Mravčík, V. 2019. Návykové látky v České republice v roce 2018. 
Zaostřeno 5 (6), 1–20, online https://www.drogy-info.cz/data/obj_files/33119/869/Zaostreno_2019-
06_v02.pdf  

https://www.drogy-info.cz/data/obj_files/33119/869/Zaostreno_2019-06_v02.pdf
https://www.drogy-info.cz/data/obj_files/33119/869/Zaostreno_2019-06_v02.pdf
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na bezpečnost pracovníků věznice a (stejně jako v podmínkách běžného života) 

nevede k nárůstu injekčního užívání drog (Chomynová, Rous, Mravčík 2019). 

Dalším významným zdravotním rizikem je infekce HIV. Vězeňská služba ČR (VS ČR 

2019) hodnotí prevalenci HIV+/AIDS jako relativně dobrou. V letech 2015 až 2018 

byl počet HIV pozitivních vězňů stabilní. Každoročně bylo evidováno mezi 33 až 41 

případy této infekce. Vzhledem k anonymitě údajů je však reálný počet HIV+ osob 

pravděpodobně nižší. Při přesunu vězně z jedné věznice do druhé v průběhu 

kalendářního roku může dojít k hlášení stejného případu dvakrát. V důsledku toho 

je podle Vězeňské služby celkový počet hlášených případů nadhodnocený. Počet 

záchytů tuberkulózy v roce 2018 byl 28 případů (VS ČR 2019). 

6.3. Evropská databáze o zdraví vězňů 

Regionální úřad WHO pro Evropu založil v roce 1995 „Program zdraví ve vězení“ 

(„HIPP – Health in Prisons Programme“), který je zaměřený na zdravotní 

problematiku lidí ve věznicích. Cílem programu začlenit toto téma 

do „mainstreamového“ programu zdravotní politiky („public health“). 

V reakci na nedostatek systematicky shromažďovaných a srovnatelných údajů 

o zdraví vězňů byla ve spolupráci s britským střediskem pro Program zdraví ve vězení 

(HIPP) vytvořena „Evropská databáze o zdraví ve vězení“ („HIPED - Health in Prisons 

European Database“), která obsahuje údaje o zdraví vězňů shromážděné 

prostřednictvím národního dotazníku v roce 2016/2017 s cílem vytvořit minimální 

sadu ukazatelů o zdraví ve věznicích v evropském regionu WHO. 

Hlavním účelem databáze je poskytovat komplexní, konzistentní a spolehlivé údaje 

o zdraví „vězeňských populací“ a jejich zdravotních potřebách v členských státech 

evropského regionu WHO. Databáze může navíc pomoci členským státům 

při určování oblastí, v nichž je zapotřebí preventivního a léčebného úsilí. 

Databáze je rozdělena do sedmi hlavních oblastí: 

1) Statistika vězeňské populace; 

2) Demografie vězeňské populace; 

3) Systém zdravotní péče ve věznicích; 

4) Vězeňské prostředí a rizikové faktory; 

5) Screening nemocí; 

6) Prevence přenosných a nepřenosných nemocí; 

7) Léčení přenosných a nepřenosných chorob. 

U některých zemí nejsou k dispozici údaje na celostátní úrovni, ale pouze pro menší 

celky, například pro jednotlivé spolkové země v Německu. Databáze byla vytvořena 

za finanční pomoci finského ministerstva sociálních věcí a zdravotnictví. 

6.4. Systém vězeňské zdravotní péče v ČR 

Dlouhodobým problémem vězeňské zdravotní služby je nedostatek pracovníků. 

Celkově bylo v roce 2018 ze 145 míst lékařů 39 neobsazených, z celkového počtu 295 

zdravotních sester bylo obsazeno 284 míst. Nedostatek lékařů se projevuje například 
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delším čekáním na vyšetření (iDnes.cz, 21. září 2018)47. Počet lékařů a sester se liší 

podle počtu obviněných a odsouzených v jednotlivých věznicích a rovněž podle 

charakteru věznice. Za dostupnost zdravotní péče odpovídají vedle zdravotních 

pojišťoven také ředitelé věznic (Zdraví Euro 2017). 48  Podle předsedy spolku 

Chamurappi Zdeňka Jemelíka by proto bylo vhodné využít lékaře ve výkonu trestu, 

kteří nebyli odsouzení za násilné trestné činy a drogové delikty (Literární noviny, 

29. prosinec 2019)49. 

Podle Rady Evropy by měla být zdravotnická služba ve věznici schopna zajistit 

standardní ambulantní konzultace a ošetření v naléhavých případech, přispívat 

k prevenci násilí mezi zadržovanými osobami systematickým vedením záznamů 

o zraněních apod. (Rada Evropy 1993). 

V každé z 35 věznic v ČR se nachází zdravotnické středisko. Každé z nich poskytuje 

primární péči prostřednictvím praktického lékaře a ve většině věznic je zajištěna 

i stomatologická péče, zajišťovaná zubním lékařem. V ženských věznicích je zajištěna 

také gynekologická péče. 

Vězeňská služba dále poskytuje lůžkovou péči ve dvou nemocnicích v Praze a Brně. 

Dále je zajištěn výkon zabezpečovací detence, lékařské služby první pomoci nebo 

Zdravotnická záchranná služba (VS ČR 2019). Nemocnice s poliklinikou Vazební 

věznice Praha Pankrác disponovala v roce 2018 celkem 103 lůžky, přičemž oddělení 

interních oborů mělo 46 lůžek a oddělení chirurgických oborů mělo 57 lůžek. Vazební 

věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno disponovaly v roce 2018 

celkem 110 lůžky. Nemocniční péče, respektive lůžková kapacita, byla rozdělena 

podle jednotlivých oborů na 25 lůžek pro obor vnitřní lékařství, z toho čtyři lůžka pro 

jednotku intermediální péče, 14 lůžek pro obor infekční lékařství, 25 lůžek pro obor 

následná péče pneumologická, 20 lůžek pro obor psychiatrie a 26 lůžek je vyčleněno 

pro poskytování všeobecné následné péče. 

Zhoršené zdraví na druhé straně může představovat úlevu od trestu ve formě 

propuštění ze zdravotních důvodů. Ke konci roku 2018 probíhalo přerušení výkonu 

trestu odnětí svobody ze zdravotních důvodů (§ 325/1 trestního řádu) u 209 vězňů, 

z toho bylo 107 žen a 102 mužů. Celkem byl ze zdravotních důvodů v roce 2018 trest 

přerušen 106 vězněným, z toho bylo 56 mužů a 50 žen (VS ČR 2019). Více k tomu viz 

příspěvek Milana Svobody „Senioři ve vězení z pohledu Ombudsmana“ (Kolize 

zdravotního stavu a výkonu trestu). 

Dostupnost adiktologických služeb ve věznicích roste. Poradny drogové prevence 

a bezdrogové zóny byly dostupné ve všech 35 věznicích. Léčbu závislostí ve vězení 

bylo možné absolvovat ve 14 věznicích, z toho 3 věznice realizovaly soudem nařízené 

ochranné léčení. Ve 2 věznicích probíhá bezplatná distribuce kondomů 

prostřednictvím výdejních automatů. V roce 2016 zřídila vězeňská služba 

ve věznicích pozici adiktologa (Chomynová, Rous, Mravčík 2019). Detoxifikace 

 

47 iDnes.cz (2018). Vězňů nakažených infekčními nemocemi přibývá. Lékařů ve věznicích je však málo, 
iDnes 21. září 2018 https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vezeni-pankracka-veznice-zdravotnictvi-
zloutenka-hepatitida-c-aids-drogy.A180920_145828_domaci_linv  
48 Skála, B. Péče o zdraví za zdmi věznic. Zdravotnictví a medicína, Zdraví.Euro.cz (30. 10. 2017) 
https://zdravi.euro.cz/clanek/pece-o-zdravi-za-zdmi-veznic-485667 
49 Literární noviny (29. prosinec 2019). Zdeněk Jemelík. Spolek Chamurappi: Stav péče o zdraví vězňů 
je kritický, online https://www.literarky.cz/civilizace/670-spolek-chamurappi-stav-pece-o-zdravi-
veznu-je-kriticky  

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vezeni-pankracka-veznice-zdravotnictvi-zloutenka-hepatitida-c-aids-drogy.A180920_145828_domaci_linv
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vezeni-pankracka-veznice-zdravotnictvi-zloutenka-hepatitida-c-aids-drogy.A180920_145828_domaci_linv
https://zdravi.euro.cz/clanek/pece-o-zdravi-za-zdmi-veznic-485667
https://www.literarky.cz/civilizace/670-spolek-chamurappi-stav-pece-o-zdravi-veznu-je-kriticky
https://www.literarky.cz/civilizace/670-spolek-chamurappi-stav-pece-o-zdravi-veznu-je-kriticky
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(zdravotnická služba, jejímž účelem je minimalizovat odvykací příznaky na začátku 

léčby) je dostupná v 6 věznicích. Substituční léčbu poskytovalo v roce 2018 celkem 

6 věznic, léčeno bylo 64 osob (Chomynová, Rous, Mravčík 2019).  

Značnou zátěž pro zdravotnický personál představují podle Vězeňské služby ČR 

medicínsko-právní úkony, jako jsou vstupní zdravotní prohlídky při nástupu 

do vazby nebo výkonu trestu, testování přítomnosti návykových látek v těle, které 

spotřebovávají významnou část zdravotnických kapacit. Další nemedicínskou zátěž 

představuje i agenda stížností a žádostí vězněných osob. Počet různých stížností a 

žádostí směřovaných na zdravotnickou službu je vyšší, než u mimovězeňských 

poskytovatelů zdravotních služeb. „Ve většině případů jde přitom o stížnosti 

neopodstatněné, takže ve svém důsledku tato agenda neefektivním způsobem 

spotřebovává další kapacity zdravotnické služby Vězeňské služby ČR“ (VS ČR 2019b). 

Více k tématu zdraví a péče viz příspěvek Milana Svobody „Senioři ve vězení z pohledu 

Ombudsmana“. 
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7. Senioři ve vězení z pohledu Ombudsmana 

Milan Svoboda50 

Senioři ve vězení představují nepochybně specifickou skupinu stejně jako 

např. ženy, mladiství apod. Na rozdíl od těchto ostatních zranitelných skupin jim 

však není v České republice věnována dostatečná pozornost, a to navzdory tomu, že 

početně jde o nikoliv zanedbatelnou skupinu, u níž je nadto předpoklad dalšího 

nárůstu souvisejícího se stárnutím populace. Stárnutí za mřížemi se již několik 

posledních let objevuje v přehledu globálních vězeňských trendů.51 Autoři si v roce 

2019 všímají rostoucího počtu seniorů za mřížemi v řadě zemí světa. Například mezi 

evropskými státy variuje počet vězněných osob nad 50 let v celkové vězeňské 

populaci mezi 3 % v Rusku až k 44 % v Lichtenštejnsku. Průměrný poměr těchto 

osob za mřížemi k celkové vězeňské populaci je v evropském regionu 11,7 %. 

V Japonsku počet vězňů nad 60 let vzrostl ze 7 % celkové vězeňské populace v roce 

2008 na 19 % v roce 2016. V Singapuru se počet vězněných osob nad 60 let mezi 

roky 2012 a 2016 zdvojnásobil. Totéž se stalo mezi roky 2002 a 2018 ve Spojeném 

království (byli zahrnuti vězni nad 50 let věku).52 

České právní předpisy upravující vězeňství považují za seniora osobu nad 65 let věku. 

Tito odsouzení stejně jako ti, kteří jsou příjemci invalidního důchodu ve třetím stupni 

a odsouzení, jejichž zdravotní stav neumožňuje pracovní zařazení, jsou považovány 

za osoby trvale pracovně nezařaditelné 53  (dále jen „TPN“) a tito odsouzení jsou 

umísťováni odděleně od ostatních. Také je těmto osobám možno uložit pouze ty 

kázeňské tresty, které lze uložit mladistvým odsouzeným. Jiné specifické odlišnosti, 

např. samostatné seniorské oddíly české právní předpisy neznají. 

Daná kategorie TPN nevhodně spojuje poměrně nehomogenní skupiny 

odsouzených (zdraví senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby 

s duševními poruchami), nadto současná úprava této kategorie akcentuje toliko 

možnost pracovního zařazení jednotlivých odsouzených. Proto lze považovat za velmi 

zavádějící a nedostatečný už samotný název kategorie. Nezřídka jsou umísťováni (v 

rámci oddělení jednotlivých věznic) odsouzení s psychiatrickými diagnózami spolu 

s tělesně hendikepovanými odsouzenými a zdravými seniory. 

Popsané nehomogenní vymezení této kategorie odsouzených zvyšuje napětí mezi 

odsouzenými. Nutno si rovněž uvědomit rizikovost této skupiny v kontextu toho, že 

tito odsouzení jsou většinou vystavováni po dobu výkonu trestu odnětí svobody tlaku 

ostatních odsouzených, a to s ohledem na fakt, že odsouzení kategorie TPN většinou 

disponují „atraktivními léčivy“ a nezřídka jsou příjemci důchodu (invalidní, starobní), 

jinými slovy mají to, oč většina ostatních odsouzených jeví zájem. 54 

 

50  Autor pracuje jako právník v Kanceláři veřejného ochránce práv. V rámci pracovní skupiny 
Ministerstva spravedlnosti se podílel na vzniku Koncepce vězeňství do roku 2025. Je členem České 
kriminologické společnosti. 
51 Přehled Global prison trends vydává každoročně organizace Penal reform international. Je dostupná 
on-line z: https://www.penalreform.org/resource/global-prison-trends-2019/ [cit. 3.1.2020] 
52 Tamtéž. 
53 Definice skupiny je obsažena v § 69 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění 
pozdějších předpisů. 
54 ATABAY, Tomris et al. Handbook on Prisoners with Special Needs. Vienna: United Nations Office on 
Drugs and Crime, 2009, s. 45. 

https://www.penalreform.org/resource/global-prison-trends-2019/
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Veřejný ochránce práv na tento problém upozornil již v roce 2016, když vydal 

doporučení tuto skupinu více diferencovat.55 

Materiální podmínky výkonu trestu 

Výchozím principem výkonu trestu v případě těchto osob je více než u jiných 

vězněných jedna ze základních zásad výkonu trestu, totiž že trest může být 

vykonáván jen takovým způsobem, který respektuje důstojnost osobnosti 

odsouzeného.56 Oddělení, která jsou zřizována ve věznicích pro TPN, musí splňovat 

požadavky na materiálně technické vybavení, které musí odpovídat specifickým 

potřebám osob, které jsou např. upoutány na invalidní vozík. Přiměřené podmínky, 

odpovídající zdravotním specifikům odsouzených TPN, jsou předpokladem pro 

zajištění zásady důstojného výkonu trestu odnětí svobody.57 

Ochránce se materiálním podmínkám odsouzených se zdravotním postižením 

detailně věnoval v Souhrnné zprávě ze systematických návštěv věznic z roku 2016.58 

Ve zprávě kritizoval značné množství bariér, které jsou způsobené především stářím 

věznic a jejich stavebnětechnickým uspořádáním, dále nedosažitelností tísňových 

hlásičů v ložnicích imobilních odsouzených nebo nedostatky ohledně podmínek pro 

provádění osobní hygieny (např. 1 WC a 1 sprcha přizpůsobené potřebám osob na 

vozíčku na 11 takových odsouzených), bariéry v přístupu k hygienickým zařízením 

apod. Nároky imobilních odsouzených se sníženou pohyblivostí jsou zcela specifické 

a nelze je porovnávat s nároky běžné vězeňské populace. 

Závislost na pomoci třetí osoby 

Neméně důležitým tématem je závislost na péči, které zvláště v této skupině 

vězněných osob vyžaduje pozornost. Má-li být trest vykonáván s ohledem na lidskou 

důstojnost a zachovávat zdravotní stav vězněných, je třeba jim podmínky uvěznění 

přizpůsobit tak, aby nebyli odkázáni na pomoc třetí osoby. To v sobě může, dle 

konkrétních okolností, zahrnovat specifickou úpravu materiálních podmínek, 

případně i dalších modifikací v přístupu k těmto osobám, jako je například zajištění 

nadstandardní lékařské péče, omezení používání některých donucovacích 

prostředků a případně i zajištění osobních asistenčních služeb.59 

Asistenční služby jsou v praxi realizovány prostřednictvím k tomu účelu zvláště 

vybranými jinými odsouzenými. Zde však vyvstává otázka zajištění řádného 

proškolení daných „asistentů“ pro zacházení například s imobilními odsouzenými 

apod.  

 

55 Blíže viz VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. Věznice. Zpráva ze systematických návštěv 2016, [online], s. 
35. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv. ISBN 978-80-87949-24-5. Dostupné z: 
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/ZARIZENI/Veznice/Veznice-
2016.pdf [cit. 3. 1. 2020]. 
56 § 2 odst. 1 zákona o výkonu trestu. 
57 Na dané téma lze nalézt bohatou judikaturu ESLP. Blíže např. KMEC, Jiří a kol. Evropská úmluva o 
lidských právech. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 423. 
58 Zpráva ze systematických návštěv veřejného ochránce práv – Věznice 2016, [online], s. 32 - 42. 
Dostupné z: 
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/ZARIZENI/Veznice/Veznice-
2016.pdf [cit. 26. 2. 2019]. 
59 MOTEJL, Otakar a kol. Vězeňství. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, s. 97. 

https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/ZARIZENI/Veznice/Veznice-2016.pdf
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/ZARIZENI/Veznice/Veznice-2016.pdf
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/ZARIZENI/Veznice/Veznice-2016.pdf
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/ZARIZENI/Veznice/Veznice-2016.pdf
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Ochránce v minulosti kritizoval poskytování péče pouze na základě dobrovolnosti a 

ochotě ostatních odsouzených. V takových situacích totiž hrozí ze strany pečujícího 

odsouzeného zvýšené riziko zneužití tohoto vztahu závislosti. Pakliže je odsouzený na 

péči závislý (potřebuje dopomoc s koupáním, výměnou inkontinenčních pomůcek 

apod.), měli by tuto činnost vykonávat pouze odsouzení pracovně zařazení jako 

ošetřovatelé se stanovenou odměnou vyplácenou věznicí. Při využívání práce 

ošetřovatelů z řad odsouzených musí věznice jasně stanovit, který ošetřovatel 

zajišťuje jaké úkony a zároveň musí nastavit efektivní způsoby kontroly práce 

ošetřovatelů. 60  Přitom za ideální stav ochránce považuje, aby tuto dopomoc 

zajišťovala Vězeňská služba, nikoliv odsouzení.61 62  

Kolize zdravotního stavu a výkonu trestu 

U této kategorie odsouzených také zvláště vyvstává otázka udržení či zlepšení jejich 

zdravotního stavu v průběhu výkonu trestu odnětí svobody až po smysl a účel trestu 

u odsouzených se závažnými zdravotními omezeními.63 Nezřídka se v kategorii TPN 

lze setkat se seniorem upoutaným na invalidní vozík, výjimkou nejsou ani nevidomí. 

Ostatně právě tato omezení společně se zvýšenými nároky na zdravotní péči obecně 

u lidí seniorského věku představují největší zátěž pro vězeňský systém a speciálně 

pak pro vězeňskou zdravotní službu, která se dlouhodobě potýká s nedostatkem 

lékařů. 

Situace, kdy se zdravotní stav odsouzeného vylučuje s výkonem trestu, lze řešit 

krátkodobě přerušením výkonu trestu ze zdravotních důvodů (rozhoduje ředitel 

věznice nebo soud). V případě závažnějších zdravotních stavů lze uvažovat o upuštění 

od výkonu trestu ze zdravotních důvodů, o čemž rozhoduje již výhradně soud.64 

Podmínkou pro upuštění od výkonu zbytku trestu, která dopadá na následující 

případ, je onemocnění nevyléčitelnou životu nebezpečnou nemocí. 

V případu odsouzeného s nevyléčitelným onkologickým onemocněním a špatnou 

prognózou vývoje zdravotního stavu (odsouzený byl ochrnutý na tři končetiny) 

se ochránce zabýval především materiálními podmínkami tohoto odsouzeného, který 

byl odkázán s ohledem na svůj zdravotní stav na pomoc dalších osob. Nad rámec 

posouzení materiálních podmínek se ochránce vyjádřil i k otázce slučitelnosti 

zdravotního stavu tohoto odsouzeného s výkonem trestu. Rozhodnutí soudu 

o upuštění od výkonu trestu má fakultativní povahu (srov. zákonnou dikci „…může 

upustit…“). To však neznamená, že by toto ustanovení zakotvovalo libovůli soudu při 

upuštění od výkonu zbytku trestu. Při rozhodování o upuštění od výkonu trestu je 

tudíž třeba vzít bedlivě v úvahu především závažnost choroby, o kterou se jedná, její 

 

60 Zpráva o šetření veřejného ochránce práv ze dne 19.10.2017, sp. zn. 1331/2017/VOP/MKL, dostupné 
z: https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/5590 
61 ŚABATOVÁ, Anna, Milan SVOBODA, Jiří MATUŠKA a Martin KLUMPAR. Sborník stanovisek veřejného 
ochránce práv. Vězeňství II. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 68-69. 
62 Blíže viz VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. Věznice. Zpráva ze systematických návštěv 2016, [online], 
s. 38-40. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv. ISBN 978-80-87949-24-5. Dostupné 
z: https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/ZARIZENI/Veznice/Veznice-
2016.pdf [cit. 3. 1. 2020]. 
63 GRZESIAK, Slawomir. Pokročilý věk v polských trestních institucích – současnost a perspektivy. 
In: VÁLKOVÁ, Helena; ČERNÍKOVÁ, Vratislava (eds.). Aktuální otázky vězeňství. Praha: Policejní 
akademie České republiky, 2014, s. 79 - 86. 
64  Srov. blíže ŚABATOVÁ, Anna, Milan SVOBODA, Jiří MATUŠKA a Martin KLUMPAR. Sborník 
stanovisek veřejného ochránce práv. Vězeňství II. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 80-82. 

https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/5590
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/ZARIZENI/Veznice/Veznice-2016.pdf
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/ZARIZENI/Veznice/Veznice-2016.pdf
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konkrétní stadium a průběh, také však reálné možnosti věznice zajistit odpovídající 

léčebnou péči a vždy je na místě uvážit též délku nevykonaného trestu či jeho 

zbytku.65 

Zařazení do práce 

Odsouzení nad 65 let věku jsou zákonem o výkonu trestu vyňati z povinnosti 

pracovat, jejich případné pracovní zařazení je dobrovolné a závisí na jejich 

projeveném zájmu (a pochopitelně i na existenci vhodné práce). Podle Evropských 

vězeňských pravidel (bod 105.2) se od odsouzených vězňů, kteří ještě nedosáhli 

běžného důchodového věku, může požadovat práce, za předpokladu jejich tělesné i 

duševní způsobilosti, o které rozhodne lékař.  

V tomto kontextu působí poměrně překvapivě rozhodnutí Evropského soudu pro 

lidská práva ve věci Meier v. Švýcarsko. 66  V tomto rozhodnutí se soud zabýval 

námitkou nucené práce u odsouzeného, který měl i po dosažení 65 let stále povinnost 

pracovat. Soud rozhodl, že za určitých podmínek povinnost odsouzeného pracovat i 

po dosažení důchodového věku není porušením zákazu nucené práce zakotveného 

mezinárodní úmluvou. 67  Soud akceptoval důraz na to, že práce odsouzených 

nepředstavuje primárně závislou činnost, ale jde spíše o terapii či způsob, jak 

smysluplně trávit čas ve vězení. Současně však soud zdůraznil, že k práci nesmí být 

nucen někdo, u nějž pracovní zařazení vylučuje zdravotní stav. Jak bylo uvedeno 

výše, v České republice je v současné době práce odsouzených ve věku nad 65 let 

dobrovolná.  

V případu Stummer v. Rakousko68 Evropský soud pro lidská práva nepovažoval za 

nucenou práci ani situaci, kdy odsouzený měl povinnost pracovat, aniž by se mu tato 

práce započítávala pro účely starobního důchodu. V České republice se pro účely 

starobního důchodu započítává pouze ta práce, u které je měsíční mzda minimálně 

3 000,- Kč. 

Srážky z příjmů 

Senioři jsou zpravidla příjemci státní platby – typicky starobní či invalidní důchod 

(ale třeba i výsluha, pracovní odměna apod.). Odsouzení u sebe nesmí mít ve výkonu 

trestu finanční prostředky. Proto všechny částky (peníze) mu zaslané jsou evidovány 

na účtu odsouzeného vedeném věznicí. Vězeňská služba je tedy tím, kdo provádí 

systém srážek z tohoto účtu k hrazení pohledávek konkrétní vězněné osoby. 

V zásadě je třeba odlišit dvě různé situace nakládání s finančními prostředky 

odsouzených: nakládání s pracovní odměnou odsouzeného a nakládání s jinými 

příjmy odsouzeného – typicky např. důchodem. Zatímco u pracovní odměny je 

 

65 Zpráva o šetření veřejného ochránce práv ze dne 25. září 2014, sp. zn. 7624/2013/VOP/MS, 
dostupné z: http://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/3508 
66 Rozhodnutí ze dne 9.2.2016 ve věci Meier v. Švýcarsko, stížnost č. 10109/14. 
67  V projednávané věci spočíval účel práce v omezení škodlivých následků dlouhodobého zbavení 
svobody prostřednictvím vytvoření určité aktivity a každodenního programu pro vězně. Nadto se 
povinnost pracovat ve Švýcarsku nevztahovala na všechny vězně ve stejném rozsahu, práci bylo nutné 
vždy přizpůsobit schopnostem a zdravotnímu stavu každého jednotlivce. Odsouzení se zdravotními 
problémy tak například vykonávali jen lehčí práce, v omezeném rozsahu (stěžovatel konkrétně 3 hodiny 
denně) a za finanční odměnu. Mohli být také práce zcela zproštěni v případě pracovní neschopnosti. 
68 Rozhodnutí velkého senátu ze dne 7.7.2011 ve věci Stummer v. Rakousko, stížnost č. 37452/02. 

http://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/3508
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prováděcím předpisem (vyhláška č. 10/2000 Sb.) stanoven přesný postup a výše 

srážek, u těchto jiných příjmů není právní úprava jednoznačná. 69  

Ochránce upozorňuje na nedostatečnou právní úpravu uvedené problematiky již od 

roku 2013, neboť u osob ve výkonu trestu odnětí svobody by zejména provádění 

exekucí mělo být upraveno komplexním a jiným způsobem než u civilních osob. 

Ochránce proto usiluje o sjednocení postupu při rozúčtování pracovní odměny 

a jiných příjmů tak, aby se všemi těmito příjmy bylo nakládáno stejným způsobem. 

Koncepce vězeňství a její pohled na seniory 

Koncepce si předsevzala jako jeden z cílů „připravit vězeňství na důsledky pramenící 

z obecného společenského trendu stárnutí populace“. V textu se dočteme, že bude 

třeba započít s přípravou objektů zohledňující pravděpodobné vyšší procento vězňů – 

seniorů jako osob se speciálními potřebami v průběhu výkonu trestu odnětí svobody. 

„Péče o staré osoby v běžném výkonu trestu odnětí svobody působí značné problémy 

a jejich soustředění na jednom místě (alespoň do doby vybudování odpovídajících 

kapacit pro tuto kategorii osob) přináší organizačním jednotkám řadu vážných obtíží. 

Současný systém není nastaven na péči o osobu v kategorii trvale pracovně 

nezařaditelní. Problém je řešen zpravidla tím, že se o takovou osobu stará 

spoluodsouzený, který má tuto činnost v programu zacházení. Toto řešení přináší v 

praxi potíže, a vyžaduje tak nové systémové řešení. V kategorii trvale pracovně 

nezařaditelní by v budoucnu měly zůstat pouze osoby se zdravotními potížemi, nikoli 

zdraví senioři (v současné době jsou do kategorie „F“- trvale pracovně nezařaditelní – 

automaticky zařazovány vězněné osoby starší 65 let).“70 

Je velmi povzbudivé, že se Koncepce problematice stárnutí věnuje. Nicméně 

s ohledem na to, že je tento materiál prakticky v poločase své existence (koncepce 

byla plánována 2015-2025) a v praxi dosud nejsou vidět výrazné pokroky, je otázkou, 

zda je dosavadní přístup dostatečný. 

Ze všech výše uvedených důvodů přestavují senioři za mřížemi pro vězeňskou správu 

zvýšené nároky a poměrně velkou výzvu. V některých zemích jsou si toho vědomi. 

Proto např. příslušníci vězeňské správy ve Skotsku prošli tréninkem, jak pracovat 

s lidmi trpícími demencí. Singapurská vězeňská služba rekonstruovala část cel 

právě pro potřeby seniorů, např. instalací ručních madel.71 

Vězeňské službě ČR v tomto ohledu cíleně „ulehčila“ tzv. Klausova amnestie ze dne 

1. 1. 2013, která zčásti mířila i na „starší část“ vězeňské populace.72 Toto ulehčení 

však mělo pochopitelně pouze dočasný charakter. V České republice je dosud jen 

velmi zřídka seniorská tématika reflektována v práci složek zabývajících 

se zacházením s pachateli trestných činů. 73  Na tuto problematiku reagují spíše 

 

69 Blíže viz ŚABATOVÁ, Anna, Milan SVOBODA, Jiří MATUŠKA a Martin KLUMPAR. Sborník 
stanovisek veřejného ochránce práv. Vězeňství II. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 86 a násl. 
70 Koncepce vězeňství do roku 2025, s. 73-74. 
71 Penal reform international. Global prison trends 2019, s. 25-26. Dostupné on-line 
z: https://www.penalreform.org/resource/global-prison-trends-2019/ [cit. 3.1.2020] 
72 Srov. čl. I odst. 2 a čl. III. odst. 3 Rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii ze dne 1. ledna 2013 
č. 1/2013 Sb.  
73 MARTINKOVÁ, Milada; VLACH, Jiří; KREJČOVÁ, Soňa. Špatné zacházení s osobami pokročilého věku. 
Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2009, s. 5. 

https://www.penalreform.org/resource/global-prison-trends-2019/
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zahraniční prameny. 74  S ohledem na stárnutí populace je vhodno se připravit 

na nárůst počtu těchto osob ve věznicích. Enggist v této souvislosti zmiňuje 

specifické stravovací nároky a zvýšené nároky na multioborovou zdravotní péči 

(chronická onemocnění napříč několika lékařskými obory).75  

Česká republika by proto měla být aktivnější a odvážná při zohledňování 

problematiky seniorů za mřížemi. 

 

Literatura 

ATABAY, Tomris et al. Handbook on Prisoners with Special Needs.  Vienna: United Nations 

Office on Drugs and Crime, 2009, 179 s. ISBN 978-92-1-130272-1 

ENGGIST, Stefan et al. Prisons and health. Copenhagen: World Health Organization, 2014, 

189 s. ISBN 978-92-890-5059-3 

GRZESIAK, Slawomir. Pokročilý věk v polských trestních institucích – současnost a 

perspektivy. In: VÁLKOVÁ, Helena; ČERNÍKOVÁ, Vratislava (eds.). Aktuální otázky vězeňství. 

Praha: Policejní akademie České republiky, 2014, s. 79 – 86. ISBN 978-80-7251-426-7 

KMEC, Jiří a kol. Evropská úmluva o lidských právech. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 

423. ISBN 978-80-7400-365-3 

MARTINKOVÁ, Milada; VLACH, Jiří; KREJČOVÁ, Soňa. Špatné zacházení s osobami 

pokročilého věku. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2009, s. 5. 

ISBN 978-80-7338-087-8 

MOTEJL, Otakar a kol. Vězeňství. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, s. 97. ISBN 978-80-

7357-606-6 

PENAL REFORM INTERNATIONAL. Global prison trends 2019, s. 25-26. [online] Dostupné z: 

https://www.penalreform.org/resource/global-prison-trends-2019/ [cit. 3.1.2020] 

STOJKOVIC, Stan. Elderly prisoners: A growing and forgotten group within correctional 

systems vulnerable to elder abuse. Journal of elder abuse and neglect. 2007, č. 3-4, s. 97-

117 

ŚABATOVÁ, Anna, Milan SVOBODA, Jiří MATUŠKA a Martin KLUMPAR. Sborník stanovisek 

veřejného ochránce práv. Vězeňství II. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 68-69. ISBN 978-

80-7631-004-9 

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. Věznice. Zpráva ze systematických návštěv 2016, s. 38-40. 

Brno: Kancelář veřejného ochránce práv. ISBN 978-80-87949-24-5  

 

74 STOJKOVIC, Stan. Elderly prisoners: A growing and forgotten group within correctional systems 
vulnerable to elder abuse. Journal of elder abuse and neglect. 2007, č. 3-4, s. 97-117. 
75 ENGGIST, Stefan et al. Prisons and health. Copenhagen: World Health Organization, 2014, s. 156. 

https://www.penalreform.org/resource/global-prison-trends-2019/


 

 
53 

8. Dlouhodobé následky vlivu VTOS na chování 

odsouzených po propuštění: zkušenosti 

z Hl. m. Prahy 

Pavel Pěnkava 

Nepochybně jedním z mnoha významných činitelů, které negativně ovlivňují osobnost 

člověka, je pobyt ve výkonu trestu odnětí svobody. K páchání trestné činnosti u osob 

bez domova dochází ve zvýšené míře oproti běžné populaci, ale výsledky výzkumného 

šetření76 nepotvrdily často diskutovanou domněnku veřejnosti, že téměř každý člověk 

bez domova vzhledem ke své situaci nutně páchá trestnou činnost. VTOS 

neabsolvovalo 53,2 % dotazovaných. „Rozhodně ne všichni bezdomovci porušují 

zákon, nicméně je možno předpokládat, že v jejich skupině je kriminalita vyšší než 

v běžné populaci. Omezování bezdomovectví proto považujeme za preventivní krok a 

součást systému prevence kriminality.“ (Štěchová 2008, str. 50)  

Výzkumné šetření se v této výzkumné otázce zaměřuje na vliv deprimujícího prostředí 

na chování seniorů. Důležitým ukazatelem je pobyt ve VTOS. Bylo zjištěno, že 22 % 

dotázaných má jedenkrát zkušenost s pobytem ve VTOS a 24,8 % ve vězeňském 

zařízení bylo opakovaně. Téměř každé režimové zařízení působí na myšlení, psychiku 

a chování jedince. Rozsah negativního vlivu ovlivňuje doba nuceně strávená 

v problematickém vztahovém a materiálním prostředí. Zahraniční i tuzemské 

výzkumy (např. Avramov 1997, Girtler 2001, Damon 2002, Štěchová 2008) prokazují, 

že vězeňské prostředí patří k nejprogresivnějším negativně formativním činitelům 

s vazbou na vznik nebo průběh bezdomovectví.  

Ve své rigorózní práci zaměřené na reedukaci osob bez domova (Pěnkava, 2010) 

konkretizuji negativní vliv vězeňského prostředí na jedince vykazujícího prvky 

účelovosti v jednání a návycích, jež je možné sledovat u recidivujících osob vracejících 

se z vězeňského zařízení, kteří v nich strávili podstatnou část svého života.  

Dlouholetý pobyt ve vězeňském prostředí negativně ovlivňuje myšlení a chování 

odsouzených osob. Problém se označuje jako prisonizace neboli přizpůsobení 

tzv. druhému životu, tím se míní vězeňská kultura.  

Pod tento pojem lze zahrnout způsob reagování na dané situace, volení 

nekonformních a často i neetických prostředků k dosahování určitých potřeb a 

v neposlední řadě „bezpečný“ způsob, jak přežít období výkonu trestu odnětí svobody 

(blíže jev popisují autoři Fischer a Škoda, 2014). Následky prisonizace ovlivňují 

jednání osob bez domova až do seniorského věku. Po rozsáhlé deformaci v přijímání 

sociálních rolí a vlastního sebepojetí v důsledku dlouhodobého pobytu ve vězeňském 

prostředí je jedinec ovlivněný stigmatizací mnoho let. Pocity kriminálníka, jak se 

 

76 Výzkumné šetření proběhlo v rámci Disertační práce (2019) autora příspěvku 
Primární zkoumaný vzorek tvořili klienti oddělení sociální prevence ÚMČ Praha 1, kde zároveň 
vykonávám agendu sociálního kurátora. Jednalo se o oslovené osoby ve věku 50 a více let, které 
navštívily pracoviště bez ohledu na místo trvalého pobytu a státního občanství. Definitivní soubor 
zkoumaných jednotek tvořený konkrétními respondenty zahrnuje 225 (200 respondentů; 60 a více let a 
50 respondentů; 50/59 let) osob bez domova. Soubor je složen ze 184 mužů (82 %) a 41 žen (18 %) žen. 
Převážnou část tvořilo 170 osob ve věku 60 a více let. Srovnávací skupinu preseniorů čítalo 55 osob ve 
věku 50–59 let. 
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o nich řada respondentů vyslovuje, se obnovují a násobí v situacích, kdy jim je 

položena otázka (např. v pomáhajících organizacích při vstupních pohovorech), zdali 

byli v minulosti trestáni. Nejedná se pouze o pocity, ale i o reakce okolí, které pokud 

zjistí, že byl jedinec v minulosti trestán, má tendenci ke generalizaci, tzn., pokud jste 

byl v minulosti trestán, jste i nadále nebezpečný. Jedno z možných vysvětlení může 

být i to, že česká společnost je ve zvýšené míře punitivní. Vágnerová (2014) tento stav 

popisuje jako vnucenou roli trestaného, vyloučeného ze společnosti. Andrea 

Matoušková (2013) upozorňuje, že propuštění vězni po návratu do běžného způsobu 

života dostávají nálepku devianta. Jejich původní vazby jsou většinou zpřetrhané a 

rovněž dochází ve srovnání před nástupem k zhoršení psychického stavu. 

Výzkumná otázka: Ovlivňuje seniory ve srovnání s preseniory zkušenost 

s pobytem ve výkonu trestu odnětí svobody při volbě budoucího bydlení? 

Z mnoha výpovědí preseniorů i seniorů, kteří měli zkušenost s pobytem ve VTOS delší 

než 5 let, vyplývá, že všechny komparované věkové skupiny na jednu stranu mají 

společného bydlení „plné zuby“, protože si ho užili v „kriminále“. Ovšem na otázku 

„… jakou formu bydlení byste zvolili ve svém stáří?“ – uvádí 63,8 % respondentů 

akceptovatelnost případné formy režimového ubytování nebo bydlení, nehledě na 

koncentrovanější přítomnost jiných seniorů. Výsledky nejsou natolik validní, aby 

z nich vznikly jednoznačné závěry. Je ale možné, na základě dosud získaných 

poznatků, podnítit diskuzi pro zahájení rozsáhlého penologického výzkumu, který by 

potvrdil, či vyvrátil skutečnost, že senioři, kteří strávili delší dobu svého života ve 

VTOS, jsou ochotni strávit zbytek svého života opět v pobytových, režimových 

zařízeních. 

Jedním z možných vysvětlení může být skutečnost, že přivyknutí režimovému 

zařízení, které dává člověku ve VTOS určitý řád a smysl jeho života, je narušeno jeho 

odchodem zpět na ulici, která naopak boří systém řádu a pravidel pro každý den. 

Chaotické a v určitém slova smyslu ohrožující prostředí „ulice“ je psychicky náročné, 

obdobně jako samostatné bydlení s důrazem na samostatnost a zodpovědnost. 

Pevně nastavený a vymahatelný režim může dávat východisko z obou dvou 

extrémních situací. Návyky a stereotypy, které skupina osob s trestní anamnézou 

v minulosti získala, nelze popírat, obzvláště pokud tvůrci opatření předpokládají, že 

systémy budou otevřené a uchopitelné i touto skupinou seniorů. Získaný poznatek 

je zapotřebí dále intenzivně zkoumat. 

Vliv zkušenosti s pobytem ve výkonu trestu odnětí svobody není jednoznačně 

prokazatelný v rámci tohoto výzkumného šetření, nicméně lze z výpovědí 

respondentů vyvodit určitý předpoklad, a sice že následky dlouhodobého pobytu osob 

bez domova ve vězeňském prostředí ovlivňují do určité míry přístup při výběru 

sociálních služeb jedince v seniorském věku77. 

  

 

77 Blíže v Pěnkava, P. Sociální aspekty stárnutí u osob bez domova v souvislosti se systémovými 
opatřeními v Praze, Disertační práce, FF UK 2019 
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9. Shrnutí poznatků z analýzy trestních spisů seniorů 

ve VTOS v českých věznicích 

Eva Biedermanová 

Úvod 

S ohledem na demografické ukazatele vykazující pozvolné stárnutí obyvatelstva 

České republiky, lze v blízké budoucnosti očekávat nárůst sociálně patologických 

jevů páchaných staršími spoluobčany. Bude to souviset s rostoucím počtem seniorů, 

jejich socioekonomickým postavením, přirozeným stárnutím jejich organizmu i 

s dalšími vlivy. Jako příklad delikventního jednání lze uvést zajišťování základních 

životních potřeb některých seniorů trestnou činností, a to zejména krádežemi. Horší 

reakce na stres a nově vzniklé situace v seniorském věku pak spolupůsobí zejména 

při vzniku dopravních nehod z nedbalosti. 

K procesu stárnutí obyvatel se mimo jiné vyjadřuje Český statistický úřad (dále jen 

ČSÚ) publikací obsáhlých statistických dat. Prostřednictvím tiskového mluvčího ČSÚ 

prognózuje, že seniorská skupina osob, tj. skupina osob nad 65 let, se z hlediska 

věkové struktury bude měnit nejvýrazněji (Cieslar, 2019). ČSÚ dále uvádí, že 

v průběhu první poloviny 21. století se podle všech variant demografického vývoje 

zastoupení šedesáti pěti a víceletých osob zhruba zdvojnásobí z dnešní jedné šestiny 

na jednu třetinu (Štyglerová, Němečková, & Šimek, 2014). 

Pokud se zaměříme na statistické údaje shromažďované Ministerstvem vnitra ČR a 

Ministerstvem spravedlnosti ČR, již dnes můžeme vysledovat rostoucí počty 

stíhaných, obžalovaných a odsouzených osob seniorského věku, tj. osob starších 65 

let. Stoupající počet odsouzených seniorů v uplynulých pěti letech (2014-2018) se 

odráží i ve statistikách Ministerstva spravedlnosti ČR získaných z databáze CSLAV78, 

viz tabulka č. 6 níže. V roce 2014 bylo odsouzeno 657 osob seniorského věku, v roce 

2018 jejich počet přesáhl již 800. Roste také počet seniorů, kterým byl soudem uložen 

nepodmíněný trest odnětí svobody. 

Tento předpoklad potvrdil rovněž výzkum s titulem „Senioři – oběti i pachatelé 

trestné činnosti“, který v Institutu pro kriminologii a sociální prevenci (dále jen 

IKSP) probíhal v letech 2016-2019. Výzkum IKSP byl, jak již z jeho názvu vyplývá, 

zaměřen na seniory, jako na oběti a současně jako na pachatele trestných činů. 

Tabulka 6: Pravomocně odsouzené fyzické osoby ve věku 65 a více let (2014-2018) 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Odsouzené osoby 65 + 657 703 761 793 831 

Z toho pod vlivem alkoholu 123 132 143 158 144 

Z toho osoby dosud netrestané 286 335 340 379 392 

Odnětí svobody uložené nepodmíněně 21 28 34 33 39 

Odnětí svobody podmíněně odložené 565 585 623 610 624 

Nestandardní sestava vytvořená autorkou prostřednictvím databáze CSLAV.  

 

78 CSLAV zkracuje pojem Centrální statistické listy a výkaznictví. 
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Nejdůležitější poznatky analýzy trestních spisů – krátké 

shrnutí  

Podrobnější informace o pachatelích trestných činů seniorského věku byly získány 

prostřednictvím analýzy vybraných trestních spisů. Pro potřeby analýzy byl vytvořen 

vzorek spisů databáze CSLAV Ministerstva spravedlnosti ČR. Jednalo se o všechny 

spisy, na něž byl v roce 2017 vypracován a odeslán statistický list trestní do databáze 

CSLAV a splňovaly následující podmínky: 

o V době spáchání trestných činů bylo pachatelům minimálně šedesát pět let. 

o Za spáchané trestné činy byl pachatelům uložen nepodmíněný trest odnětí 

svobody. 

Daným výběrem bylo získáno 40 soudních spisů, které se vztahovaly 

k 38 pachatelům trestných činů. Počet spisů nekoresponduje s počtem pachatelů, 

neboť se ve dvou trestních spisech jednalo o recidivu stejného pachatele a v dalších 

dvou trestních spisech se jednalo o vícečinný souběh trestných činů (Biedermanová, 

2019).  

Senioři z analyzovaného vzorku páchali zejména méně závažnou trestnou činnost. 

Přečiny krádeže (11 případů) a přečiny maření úředního rozhodnutí a vykázání 

(9 případů) dohromady tvořily přibližně polovinu všech jimi spáchaných trestných 

činů. Senioři ve vzorku se však stali také pachateli zvlášť závažných zločinů. 

Pachatelem vraždy či pokusu o ni se stalo pět seniorů. Ve třech případech byly osoby 

ze vzorku odsouzeny za znásilnění a také za podvod. Ostatní trestné činy, např. 

loupež, vydírání, pohlavní zneužití či dokonce zanedbání povinné výživy, se ve vzorku 

vyskytly jednotlivě. 

Téměř polovině seniorů byly soudem uloženy nepodmíněné tresty odnětí svobody do 

jednoho roku (46 %). Naopak dlouhodobé tresty odnětí svobody nad 10 let soud uložil 

pouze cca 5 % odsouzených seniorů ze vzorku, což zhruba koresponduje s počtem 

osob všech věkových kategorií celkem vykonávající trest odnětí svobody nad 10 let 

v českých věznicích k 31. prosinci 2017, tj. 6 %.  

Ve vzorku se objevilo pět seniorů, kteří doposud nebyli soudně trestáni (jednalo se 

o pachatele čtyř vražd a jednoho znásilnění). Pět osob bylo trestáno pouze jednou.  

Zbývající cca tři čtvrtiny zkoumaných seniorů tedy byly soudně trestány vícekrát. 

Více než desetkrát bylo soudem potrestáno 16 osob, z toho více než dvacet záznamů 

v opisu rejstříku trestů mělo 6 osob. Tito multirecidivisté se zaměřovali především na 

páchání majetkové trestné činnosti, zejména na krádeže. V jednom případě počet 

předcházejících odsouzení nebylo možné zjistit. (Martinková & Biedermanová, 2019) 

Osoba pachatele seniorského věku a jeho socioekonomické 

postavení 

Analýza sledovala také některé osobní charakteristiky vybraného vzorku seniorů a 

dále jejich socioekonomický statut. Důležitým údajem byl věk pachatelů, který byl 

sledován k době spáchání trestného činu79. Nejpočetněji byla zastoupena skupina 

 

79 Do vzorku byla vybrána věková kohorta osob starších než 65 let v době spáchání trestného činu. 
Věkový limit byl zvolen s ohledem na výkon trestu odnětí svobody, ve kterém jsou osoby ve věku 65 a 
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nejmladších seniorů, která trestný čin spáchala mezi 65 až 69 lety (cca 79 % všech 

odsouzených). Nejstaršímu pachateli bylo 77 let. Další údaje o věku jsou uvedeny 

v tabulce č. 7.  

Tabulka 7: Věková struktura seniorů ze zkoumaného vzorku 

Věková kohorta Počet seniorů 

65-69 let 30 

70-74 let 6 

75-79 let 2 

80 + 0 

Celkem 38 

o Vzorek tvořili vesměs občané české národnosti, vyjma tří cizinců (Slovák, Rumun, 

občan SRN). 

o Ve zkoumaném vzorku bylo zastoupeno 36 mužů (95 %) a 2 ženy (cca 5%), což 
zhruba odpovídalo genderovému poměru mužů a žen (cca 7 %) vykonávajících 
trest odnětí svobody v českých věznicích k 31. prosinci roku 2017 (Biedermanová, 
2017).  

o Nejčastěji se jednalo o osoby ženaté/vdané nebo rozvedené s jedním dítětem.  

o Nejvíce seniorů bylo dle informací uvedených v trestních spisech vyučeno nebo 
mělo základní vzdělání (nejvyšší dosažené vzdělání bylo možné dohledat 
ve 33 spisech). Vysokoškolské vzdělání mělo ukončeno nezvykle vysoké procento 
seniorů z našeho vzorku (3 osoby, tj. cca 8 %).  

o Zdravotní stav seniorů se podařilo zjistit ve 29 případech. Senioři si většinou 
stěžovali na fyzické i na psychické problémy, což je s ohledem k věku zkoumaných 
osob zcela přirozené.80 Jednalo se o nemoci související s pokročilejším věkem a 
stárnutím organizmu (vysoký krevní tlak, cukrovka, kardiovaskulární choroby, 
nemoci pohybového ústrojí atd.).  

o Šest osob z našeho vzorku do spisu uvedlo, že jsou osobami bez přístřeší, 
tzv. bezdomovci81. Někteří tvrdili, že nocují na náhodně vybraných místech, např. 
na lavičkách v parku, v krmelci atd. Jiní si nacházeli bydlení v opuštěných 
objektech nebo v azylových domech. 

o Lišilo se také jejich ekonomické postavení. Příjmy osob ze vzorku se pohybovaly 
v rozmezí přibližně od 6 000 Kč do 44 000 Kč měsíčně a tvořil je převážně starobní 
důchod.  

o Čtrnáct osob ze třiceti osmi (37 %) přiznalo, že je zadluženo, z toho dvě osoby 
u nebankovního sektoru a obě se bály o svůj život.  

o Na majetek deseti osob byla uvalena exekuce. 

  

 

starší zařazovány mezi osoby tzv. trvale pracovně nezařaditelné (§ 69 odst. 1 písm. a) zákona č. 169/1999 
Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů) a tyto nejsou povinny 
pracovat, pokud o zařazení do práce samy nepožádají. To odpovídá postavení seniorů na svobodě, kteří 
již v tomto věku zpravidla nepracují a pobírají starobní důchod. 
80 Více než 80 % lidí ve věku nad 65 let trpí alespoň jednou chronickou chorobou (Kalvach & kol., 1992). 
81 Definice bezdomovectví nebyla dosud vytvořena. Vágnerová například považuje bezdomovectví za 
komplexní kategorii, ve které nejde jen o vymezení vztahu k bydlení, ale i o určitý způsob života, který 
akceptují lidé, jejichž osobnost je zásadním způsobem změněna (Vágnerová, 2004). 
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Závěr 

Nejpočetněji byla v analyzovaném vzorku vybraných trestních spisů zastoupena 

skupina seniorů ve věku 65-69 let. Nejvíce osob bylo ženatých a vdaných s jedním 

dítětem. Mezi zkoumanými seniory se vyskytli tři cizinci a dvě ženy. Senioři byli 

nejčastěji vyučeni nebo měli dokončené základní vzdělání (61 %). Příjem většiny 

odsouzených seniorů ze vzorku tvořil starobní důchod, ale přesto měli rozdílné 

ekonomické postavení. Čtrnáct osob přiznalo svoje existující dluhy, na majetek deseti 

z nich byla uvalena exekuce. Šest osob uvedlo, že jsou osobami bez přístřeší - 

tzv. bezdomovci. Senioři si stěžovali na fyzické i psychické problémy, které se mnohdy 

vyskytovaly kumulovaně. Jednalo se veskrze o chronická onemocnění související 

s jejich věkem. 

Pokud bychom chtěli obecně shrnout trestnou činnost spáchanou seniory 

z analyzovaného vzorku, je třeba si uvědomit, že analýza trestních spisů se týkala 

pouze úzce vymezené části seniorů, a to těch, kteří byli za svoji trestnou činnost 

odsouzeni k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. To znamená, že se v našem 

vzorku objevili senioři, kteří byli dosud bez záznamu v rejstříku trestů a přitom hned 

napoprvé spáchali zvlášť závažné zločiny (např. vraždy). Na straně druhé, se jednalo 

o recidivisty, kteří páchali a nadále budou páchat přečiny, neboť tento způsob obživy 

mají zažitý a na jiný již ve svém věku rezignovali.  
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10. Potřeby odsouzených pohledem neziskové  

organizace (Mezinárodní vězeňské společenství)  

Gabriela Kabátová 

Mezi potřebné odsouzené patří velmi často starší osoby, které jsou umístěny buď na 

oddělení TPN (tzv. trvale pracovně nezařaditelní), nebo jsou umísťovány i na jiná 

oddělení. 

„Kategorii odsouzených trvale pracovně nezařaditelných (TPN) vymezuje § 69 zákona 

o výkonu trestu. Podle tohoto ustanovení do kategorie TPN patří odsouzený, který je 

starší 65 let, pokud sám nepožádá o zařazení do práce; který byl uznán invalidním ve 

třetím stupni, ledaže sám požádá o zařazení do práce a jeho pracovní schopnost 

takovéto zařazení připouští; nebo jehož zdravotní stav neumožňuje trvalé pracovní 

zařazení. Může se tedy jednat o odsouzené se zdravotním postižením pohybového 

ústrojí, ale i osoby s duševním onemocněním, anebo zdravé seniory. Výkon trestu 

odnětí svobody odsouzených kategorie TPN má svá specifika. Podle § 7 zákona 

o výkonu trestu jsou odsouzení TPN zpravidla umisťováni odděleně od ostatních 

skupin odsouzených a podle § 92 řádu výkonu trestu odnětí svobody vykonávají trest 

zásadně ve specializovaných odděleních věznic zřízených generálním ředitelem VS ČR. 

Této skupině odsouzených lze ukládat jen některé druhy kázeňských trestů. Do cel a 

ložnic se odsouzení umísťují s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu na základě 

doporučení ošetřujícího lékaře. Odsouzení TPN mohou na návrh ošetřujícího lékaře, 

nebo na vlastní žádost, a se souhlasem ošetřujícího lékaře vykonávat vhodnou 

pracovní terapii uvnitř věznice, výjimečně i mimo věznici. Zvláště u odsouzených 

kategorie TPN je nutno zdůraznit základní zásadu trestu, totiž že trest může být 

vykonáván jen takovým způsobem, který respektuje důstojnost osobnosti 

odsouzeného“.  

Jak je uvedeno výše, na těchto specializovaných odděleních se nalézají nejen senioři, 

ale také lidé invalidní, či jen neschopní práce. Oddělení TPN jsou specifická nejen 

svým složením, ale také odlišnými aktivitami a programy zacházení, které se musejí 

přizpůsobit věku a zdravotnímu stavu odsouzených. Často jsou tato oddělení 

považována zaměstnanci věznic za problémová, zejména z hlediska psychického 

rozpoložení odsouzených, daná větší uzavřeností specializovaného oddělení, 

nemožností spoluprožívat energii a radost mladších a zdravých vězňů, jakkoliv jsou 

tato oddělení zřízena mimo jiné také právě pro ochranu před mladšími a zdravými 

vězni. V některých věznicích panuje mezi vězni strach z psychicky nemocných osob. 

Zaměstnanci se potýkají s velmi častými žádostmi ze strany odsouzených o návštěvy 

lékaře, předepisování léků, potřebami častější komunikace s vychovateli a odbornými 

pracovníky věznice, ale také s beznadějí a pesimismem a velmi častými stížnostmi. 

Specializovaná oddělení TPN se vyznačují objektivně bezpečím a větším klidem 

v porovnání s jinými částmi věznic.  

„Skupina odsouzených TPN tak, jak ji vymezuje zákon o výkonu trestu (viz výše), je 

značně různorodá. Do této skupiny odsouzených jsou zahrnuti jak zdraví senioři, tak 

osoby se zdravotním postižením a osoby trpící duševní poruchou. Všichni tito 

odsouzení vykonávají trest odnětí svobody zásadně na specializovaných odděleních 

pro TPN, což považuji za nežádoucí s ohledem na potřebu diferencovaného zacházení 

s odsouzenými se specifickými zdravotními problémy. Různorodost této skupiny 
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v praxi vyvolává konfliktní situace mezi odsouzenými. Nadto současná právní 

úprava této kategorie akcentuje toliko možnost pracovního zařazení jednotlivých 

odsouzených, nikterak si neklade za cíl zohlednit zdravotní stav daných osob. Proto 

považuji za velmi zavádějící a nedostatečný i samotný název kategorie. TPN kategorii 

je nutno více diferencovat a v rámci jednotlivých skupin zvolit specifické programy 

zacházení; nelze ji pojímat jako „sběrnou kategorii“ odsouzených, kteří s ohledem na 

svůj zdravotní stav, anebo věk, nejsou práce schopni. Ministerstvu spravedlnosti 

doporučuji navrhnout změnu zákonné definice trvale pracovně nezařaditelných 

odsouzených v § 69 odst. 1 zákona o výkonu trestu a souvisejících ustanovení tak, 

aby zohledňovala primárně zdravotní stav odsouzených, nikoliv možnosti jejich 

pracovního zařazení, a to při nejbližší novele zákona o výkonu trestu“.  

V současné době (konec roku 2019) jsou české věznice stále přeplněné a počet vězňů 

se pohybuje nad 21 000 osob. Vysoký počet vězňů se odráží i na odděleních TPN, to 

ale jistě není jediným problémem.  

Mezinárodní vězeňské společenství (MVS) se pokusilo prvně dobrovolnicky pracovat 

na oddělení TPN ve Věznici Světlá nad Sázavou na žádost ředitelky věznice, která 

vnímala špatnou atmosféru a jistou neřešitelnost neustálých stížností ze strany 

odsouzených žen, jakkoliv oddělení je dobře vybaveno a ženám zdánlivě nic neschází. 

V roce 2016 se MVS pokusilo zavést na oddělení svůj program „Příprava na 

propuštění“, ale narazilo na velké překážky, které se na jiných odděleních nikdy 

předtím, ani potom nevyskytovaly. Odsouzené ženy nejevily zájem o téměř žádnou 

nabízenou aktivitu, byly pasivní, pesimistické a mezi sebou konfliktní.  

Své výhrady nesdělovaly pracovníkům MVS přímo, ale přes vychovatele po delším 

časovém odstupu od setkání. Duch stížností a neustálé nespokojenosti se objevil i při 

hodnocení aktivit, jako je hudební vystoupení, z kterého měly ženy evidentně v danou 

chvíli radost, ale později jej hodnotily negativně. Neměly zájem ani o setkávání se 

zajímavými osobnostmi z vnějšího světa. Rozhodně odmítaly jakýkoliv typ dluhového 

či jiného poradenství. Stále se jen vracely ke stížnostem na stravu, ubytování, 

návštěvy, pomoc lékaře a další. MVS nenalezlo program, o který by ženy měly zájem 

a který by mohl změnit atmosféru na oddělení, proto od těchto návštěv po několika 

měsících upustilo a jen několik žen z tohoto oddělení začalo docházet na pravidelná 

setkávaní Přípravy na propuštění v rámci celé věznice, kde se projevovaly zcela jinak 

než na oddělení, kde jsou ubytované a do projektu se pak zapojily velmi aktivně.  

V rozporu se zkušeností na oddělení TPN je zajímavým zjištěním, že programu 

„Přípravy na propuštění a následné péče na svobodě“, který MVS vede uvnitř věznice 

Světlá nad Sázavou, ale i v dalších věznicích se každoročně objevuje vysoký počet 

právě seniorek, či seniorů, kteří žádají o pomoc po propuštění z VT a se kterými je 

možné mimo oddělení TPN úspěšně pracovat, jsou následně s MVS v kontaktu i po 

mnoho let od výstupu z VT. Při setkáních bývají aktivní, vypracovávají své domácí 

úkoly s neobyčejnou pečlivostí, dopisují si s pracovníky MVS a projevují i neobvyklou 

vděčnost. Zapojení se do aktivit v prostorech určených pro TPN je ale komplikované 

a zdá se, že by ženy a možná i muži, kteří by projevili nadšení, pracovitost, snahu 

změnit něco na sobě samých, mohli mít problémy ve skupině dalších odsouzených 

na oddělení TPN, a tak se raději neprojevují a volí různé strategie, viz popis na jiném 

místě tohoto sborníku v rámci zjištěných postojů.  

Podobně se jevila i situace na oddělení TPN v VV Praha Ruzyně, kterou jsme v rámci 

projektu České společnosti pro gerontologii, z.s. začali mapovat v průběhu roku 2019. 
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Vedení věznice projevilo zájem o naše návštěvy na oddělení TPN v podstatě 

ze stejných důvodů, s jakými nás oslovilo vedení věznice Světlá nad Sázavou. I zde je 

práce se skupinou velmi odlišná od práce na jiných odděleních věznice. Odsouzení 

muži mají zájem spíše o individuální rozhovory, střeží si své soukromí, a pokud se ve 

skupině projevují, pak v 90 % pouze negativním hodnocením čehokoliv (strava, 

ubytování, zejména možnost a četnost vyšetření u lékaře, dostupnost léků a další). 

Během roku jsme se snažili vytvořit pozitivní atmosféru ve skupině odsouzených 

seniorů, ale stížnosti a pesimismus přetrvávají, pokud jsou odsouzení ve své skupině. 

Odsouzení senioři zde mají zájem být individuálně v kontaktu a být slyšeni. Na svých 

postojích nemíní nic měnit. Nemívají pocit viny, ale cítí se jako oběti systému, jakkoliv 

to nedovedou nijak blíže definovat. Odsouzení na oddělení TPN, kteří jsou ve věku 

seniorů, mají z našeho letmého pohledu nižší i jen schopnost přiznat si svou 

vinu a toužit po změně. Zvýšeně mají naopak strach z budoucnosti a strach, zda 

se dožijí výstupu z VT.  

Proto jsme rádi za možnost odkrývat postupně důvody tohoto stavu a učit se pracovat 

s touto specifickou skupinou, která pomoc jistě potřebuje, ale doposud ji neumíme 

dobře uchopit.  

Jsme vděční České společnosti pro gerontologii, z.s., která se začala situací vězňů 

seniorů zabývat, a věříme, že letmá sonda do tohoto prostředí dá i nové návody 

pracovníkům MVS, jak být odsouzeným seniorům přínosem. Zejména jsme vděční 

vedení VV Praha Ruzyně a GŘVS za velký zájem, aby NNO na oddělení docházela 

a rovněž za umožnění sondy v tomto prostředí.  

Ve vězeňské populaci se budou počty vězňů seniorů zvyšovat, a to povede 

k naléhavější potřebě nalézat cesty k novým řešením konkrétních potřeb této 

skupiny. Bude třeba situaci vězňů seniorů řešit i vzhledem k jejich zdravotnímu 

stavu a faktu, že ve VS dlouhodobě chybí velký počet lékařů. Na tento nedostatek 

si odsouzení z TPN stěžují nejvíce. Samotný fakt nedostatku lékařů je pro ně 

stresujícím faktorem, který vyvolává otázky, co by s nimi bylo, kdyby se jejich 

zdravotní stav začal zhoršovat.  

  



 

 
63 

11. Hledání psychologických charakteristik 

stárnoucích osob ve VTOS: Úvodní sonda 

Jindřich Kabát 

Pokus o popsání hlavních znaků jednání a zejména reakcí a obrany na situaci u osob 

ve VTOS. Použit pojem strategie, tedy zvolený způsob, kterým to dělají. V tomto oddílu 

se zabýváme výhradně osobami ve VTOS, anebo těsně po něm, kterým je více než 50 

let. Přitom jsou zde skupina prvně trestaných v tomto období na jedné straně spektra 

a skupina opakovaných recidiv na straně druhé. To bude také rozlišeno. 

Situace takovéto zásadní životní změny má několik aspektů, anebo dílčích okruhů, 

které také odlišují jednotlivce. 

o Moment spáchání trestného činu, resp. moment uvědomění si toho; 

o Moment uvědomění si trestu a adaptace na trest; 

o Moment nástupu do výkonu trestu; 

o Fáze vytváření prvních návyků a prvních strategií k zvládnutí situace; 

o Dlouhodobější strategie; 

o Specifické strategie více ovlivněné věkem; 

o Strategie přesunutí odpovědnosti. 

11.1. Strategie obecně zlobná 

V popředí je nespokojenost, nelibost až případně afektivně nezvladatelná vznětlivost, 

zlobnost a agresivita. Místo v rámci škály je dáno výhradně limity, které prostředí 

vytváří, tedy jaká míra zloby je akceptována. Obvykle tedy nejde o otázku 

osobnostního založení, ale kompromis mezi sklonem, tendencí, náhlým impulzem, 

laděním na straně jedné – a očekáváním možné odezvy na straně druhé.  

Proto je sociální aspekt jedním z nejdůležitějších. Stejně jako u všech dalších reakcí 

vznikajících v rámci VT je zde prvek očekávání reakce podstatně důležitější než 

soustava norem, anebo mentální potřeba. 

Nicméně, i tak se jedinec může tomuto pravidlu vymknout, což zpravidla znamená, 

že podnět k takovému jednání je již nad jeho síly zpracování a vyplatí se takové reakce 

analyzovat s ohledem na vývoj v rámci skupin. 

Obecně zlobná reakce je velmi často neemociální. Vůbec vlastně neodráží prožitky, 

ale spíše je svou podobou přijatelná, protože umožňuje hrát roli, která je 

akceptovatelná v rámci skutečně působícího faktického klimatu společnosti, 

umožňuje být tolerován jako drsňák, stejně nespokojený jako my všichni a se stejným 

rozsahem poškození, jako se dostává i mně. To nás spojuje, jakkoli bychom naopak 

v běžných podmínkách oba snáze zavdali podnět naopak vzájemnému nepřátelství a 

averzi, zde nás spojuje společný, jakkoli často fiktivní nepřítel. To dodává fiktivní 

úlevu a šetří výdej energie. 

Takovéto chování se může snadno stereotypizovat, tzn. mimo jiné, že se stále 

zmenšuje prostor pro projevování jiných emocí a jiných prožitků. Prostor se zužuje a 

vyhraňuje. To znamená, že afekty vyvolávají zpětně vnímání podnětů snáze, anebo 

naopak nálada ovlivní jak percepci, tak reakci.  
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Toto celkové vyladění pak znemožňuje takovým osobám de facto jakoukoli normální 

reakci. A takřka kdokoli s výjimkou extrémně silných – přesněji neovlivnitelných – 

osobností, se dostane do dlouhodobé situace, kdy se postupně transformuje pohled 

na život tak, že se obvykle ani ještě nějakou dobu po propuštění nedá změnit. 

Zlobná strategie je snadno volitelná, nevyžaduje žádné složitější intelektové 

a percepční analýzy. Zahrnuje emoce, jakkoli negativní, tak něco, co dovede 

napomoci k ventilaci vnitřního přetlaku ne neznámou, anebo příliš dlouhodobě 

stresující situaci.  

Skučená zloba a agresivita je obvykle povrchní, téměř by se dalo říct nekvalitně 

nahodilá a často i neosobní. Nicméně agrese bývá přítomna. Bohužel její ovlivnění, 

stejně jako koordinace stavu zvenku, je takřka minimálně možná, neboť je dána právě 

založením a sklonem tuto strategii spontánně volit. 

Obvykle jedinou možností příznivého terapeutického vlivu lze vidět kdekoli tam, kde 

je jedinec na nějakou dobu zcela odloučen od skupiny, ve které toto nastává, anebo 

v rámci jakéhokoli působení, kde je vystaven tváří v tvář vnitřní konfrontaci s efektem 

působení jakékoli pozitivní strategie, hledání jiné varianty, a zvláště pak donucení a 

nutnost najít skutečně produktivní řešení, které něco přináší. 

Zlobná strategie je totiž mimořádně neefektivní, nepřínosná a dlouhodobě jedince 

spíše naprosto vyčerpá a psychicky devastuje. 

11.2. Strategie rezonantní a nespokojená 

Tento typ reakce na okolí je primárně ovlivněn prožíváním a celkovým laděním. Věci 

jsou viděny primárně nepřijatelně, ale ne vždy jednoznačně agresivně. Vždy však jako 

neuspokojivé. Vnímání věcí je totalitní. Vše je špatně, vše za nic nestojí, každý je 

nespolehlivý. Za všechno mohou druzí. 

V popředí je právě onen prvek totální nesebekritičnosti, kdy není vůbec možnost, že 

by taková osobnost vnímala sebe sama špatně.  

Prožívání nespokojenosti je jak obranné, protože umožňuje nepřetržité obraně útočné 

nasazení v projevu, tak únikové. V podstatě není nic, k čemu by se taková osobnost 

uměla kvalifikovaně vyjádřit, proto uniká tímto jednoduchým odsudkem či degradací 

a dehonestací. 

Osobnost může být simplexní, ale není to pravidlem. Nicméně reakce sama o sobě je 

primitivně vzniklá a stejně tak jednoduše udržovaná. Těžko se o ní diskutuje, protože 

opět velmi jednoduchý svět a kritéria neumožňují vnímat více kategorií a hledisek.  

Osobám tohoto typu chybí ve výkonu trestu v podstatě vše. Je to nicméně 

deklarovaný postoj a kupodivu ne vždy úplně prožívaný postoj.  

Velmi vhodnou terapeutickou reakcí je výzva, aby dotyčný míru svých negativních 

výhrad a hodnocení seřadil od té nejvíce nepříjemné a nejhorší varianty, až po tu 

téměř snesitelnou. Je pak velmi zajímavé dozvídat se popis „snesitelnosti“ nějakého 

okruhu, který je náhle vyňat z globálního popisu a dotazovaný v něm začíná 

k vlastnímu překvapení nalézat jiný svět. 

Těmto osobám chybí v podstatě vše, s výjimkou toho, co globálně označí, jako že je 

nezajímá. 
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Tedy i podněty jsou tříděny na negativní a ty ostatní. Vyloženě pozitivní podněty jsou 

relativizovány a obvykle dodatečně diskreditovány. 

Hodnotová hierarchie těchto osob je poměrně nekomplikovaná a dovedou snáze 

komunikovat s ostatními. 

11.3. Strategie pasivní a defétistická 

Osobnost prožívá okolí a priori s pocitem danosti, tudíž i marnosti nějak zvlášť do 

okolí zasahovat. V popředí je velmi výrazná pasivita a podle druhu vlivů okolí se dělí 

na skupinu s inklinací k mlčení a nevyjadřování se, tedy skupinu se svým vlastním 

světem, která odmítá kontakt s okolím. To umožňuje mimořádně silnou ochranu proti 

právě tomu z nejnepříjemnějších vnějších vlivů, tedy vlivu lidí kolem. Odlišuje se 

výrazně od introverze, protože nevzniká spontánně podle založení a temperamentu, 

ale je vynucená z okolí. 

Druhou skupinu představují ti, kteří se nesoustřeďují na mlčení, nepokoušejí se 

unikat do soukromí a reagují na oslovování a postoje z vnějšku. Avšak není to vůbec 

pro změnu prožívání, ale pro nedostatek síly a rezistence neodpovídat, schoulit se 

mimo ohnisko dění. 

Tyto osoby nemají sílu prosadit svou izolaci, a proto přijímají existování v rámci 

programů skupiny, protože nemají sílu něco proti tomu udělat. 

Tento typ osobností se tím ovšem nestává jakkoli z vnějšku ovlivnitelnější. 

Naopak. Naučí se mechanismy přitakávat, volit škálu neutrálních slov, mít v zásobě 

obrovské množství neutrálních obratů, které vcelku nic neříkají. 

Ovlivnitelnost těchto osob však bývá obdobná. 

Z hlediska toho základního, těmto lidem extrémně chybí samota. 

Samota je nicméně klíčovým tématem pro celou studii a vrací se k ní téměř vše 

v textu. Nicméně zde jde o samotu velmi jednoduchou, kde není potřeby nějak ji 

naplnit a v rámci ní něco dalšího vytvořit. Je to jen velmi primitivní útěk. Nikoli 

kvalifikovaný důsledek jednání na základě osobnostního ladění. 

11.4. Strategie fatalistická 

Je odlišná od předchozí právě tím, že se opírá o vnitřní procesy a jejich důsledky, 

které docházejí k závěru o nesmyslnosti toho či onoho jednání, anebo aktivity. 

Ona tendence ponechat věci osudu pramení i někdy z velice logicky a emočně zrale 

postavené vize světa, ve které je malý prostor pro doufání i optimismus. 

Proto zde doufání a potřeba opory od okolí povadá. 

Proto jsou lidé s tímto osobnostním laděním zdánlivě podobní těm pouze pasivním, 

ale na rozdíl od nich se tak děje po zralejším vývoji. 

Osobnostem tohoto typu chybí kvalifikovaný kontakt. Nemají nikoho pro alespoň 

občasný smysluplný dialog. Terapeuticky jsou nejcitlivějším objektem. Jsou vstřícní 

a přes jejich zdánlivý masivní fatalismus jsou kdesi v jádru paradoxně nesmírně 

optimističtí. 
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11.5. Strategie emocionálně labilních jedinců 

Zahrnuje několik základních odlišných podtypů. Pro všechny je typické, že v rámci 

osobnosti dochází zejména během vývoje k výrazně špatné skladbě osobnostních 

vlastností. Osobnost může být poměrně vzdělaná, ale chybí jí většina typů citlivosti, 

chybí totálně hodnota neničení hodnot a vůbec respektování hodnot, jejich jednání je 

v podstatě spontánně asociální a prostor pro vytvoření nijakých vnitřních pravidel je 

naplněn účelovostí. 

Špatná skladba vlastností pak odlišuje podle typů převažujícího jednání na skupinu, 

která především potřebuje s druhými manipulovat. Potřebuje mít všechny situace 

pod kontrolou, je přesvědčena o pravdě a přirozené velikosti sebe sama. Stává se 

hybnou a škodící silou pro většinu kolem, s výjimkou těch, kteří mají stejné ladění, 

ale nedospěli do takové míry schopnosti používat sílu, a proto se servilně přizpůsobují 

a vytvářejí kolem svého vůdce přirozenou partu s novými a odlišnými pravidly. 

Podskupiny podle převažující poruchy skladby vlastností: 

a/ Přemíra agresivity. Chybí nejen přirozená tendence tlumit agresivitu, ale také se 

objevuje sklon k agresivnímu jednání tam, kde obvykle nebývá. Základním 

problémem je ovšem osobnostní defekt, kdy prostě chybí dimenze pro vhodnost či 

nevhodnost agresivního jednání a jedinec nemá v podstatě vnitřní normu pro své 

chování. 

Zde neexistuje zejména ve stáří žádná zvláštní forma výchovy a terapie, s výjimkou 

jednoduchého podmiňování, že agresivní jednání vyvolá vždy problém a následek, 

anebo navození situace, kdy jedinec je natolik pod kontrolou, že takové jednání není 

možné. 

To je ovšem fikce a jednání tohoto typu je nejtypičtější příklad toho, co odlišuje dobu, 

kdy jedinec tráví čas s větší či menší mírou dozoru a kontroly z vnějšku a doby, kdy 

je se svými spoluvězni sám, bez kontroly. Tato forma nátlaku z venku obvykle 

vyvolává skupinové hledání strategie, jak se nositeli takové abnormity přizpůsobit a 

eliminovat stres, který působí.  

Nejtypičtější bývá servilita a vnější akceptace jeho terorizování druhých. To sice 

přinese očekávanou redukci stresu, ale navodí více méně také nepříznivý pocit jistých 

výčitek svědomí, kterým se nedá úplně vyhnout ani alibizací, ani racionalizací. 

Tento typ teroru je nepříznivý tím, že totiž deformuje i osobnosti těch, na které působí. 

Není proti němu obrany, s výjimkou navození takového vztahu alespoň částečné 

důvěry mezi vězni a vychovateli, kdy je tato situace popsána. Nicméně, pak nastává 

klíčový problém, zda vězeňský personál chce a má sílu něco udělat. Obvykle je to úkol 

nadlidsky těžký a nikdo nemá zájem si jej dobrovolně přidat. 

Tak se z této formy patologie jedince může stát kruh patologie celého zařízení. 

Mezi dalšími extrémními abnormitami ve skladbě osobnostních vlastností jsou např.: 

b/ Absolutní absence schopnosti rozlišovat vztah, sociální prvek a sociální normu. 

c/ Totální prázdnota a lhostejnost, kdy jedinec v podstatě eticky závažné věci v okolí 

nevnímá. 
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d/ Osobní problémy a pocit hlubokého nedostatku sebevědomí ve fázi kompenzace 

těžkým manipulováním s druhými. 

Projevy jsou podle zaměření odlišné, ale svou podstatou shodné. Proto nemá smysl je 

opakovat.  

Násilí vždy plodí násilí a jedna abnormita vyvolává druhou. Není to jen jakási 

primitivní forma přenosu, ani řetězce drobných agresí vyvolávající pomstu na někom 

dalším. Jedinec si často začne osvojovat patologickou rekci za přijatelnou. Nejde 

přitom o indukovanou psychózu, ale identifikaci s akceptovanými znaky chování. 

11.6. Demonstrovaný optimismus a vyrovnanost 

Je rozdíl mezi spontánní a předstíranou emocí. Nicméně i tak, to, co je navenek 

demonstrované jako vlastní postoj, nemusí být úplně odlišné. Předně je nutno 

kalkulovat s tím, že existuje jakási souvislost, která nemusí mít úplně jasnou vnitřní 

kauzalitu.  

Tedy například jsem veselý, proto se vesele chovám. Může platit i skutečnost, že jsem 

z nějakého důvodu nucen se chovat vesele, a tudíž se stanu i vnitřně veselým. Něco 

jako běžné zákonitosti psychosomatických teorií emocí: je-li nám smutno až k pláči – 

začneme plakat. Budeme-li fyziologicky ronit slzy, třebas pro ledový vítr, budeme mít 

sklon k pocitu tesknoty a smutku o něco snáze. 

Tedy tajemství např. Stanislavského a jiných divadelních škol, kde k navození 

vnějšího projevu bylo třeba navodit vnitřní, ale zároveň to působilo opačně. 

Předvedený vnější emocionální projev, vyvolá automaticky vnitřní emoční prožívání. 

Tento mechanismus užívaný zejména řečníky, kteří se vnější atmosférou a fyzickou 

zaujatostí během projevu, dostaly snáze do emočního vyladění, ve kterém začali 

skutečně navenek deklarované prožívat i mu věřit. 

V podmínkách výkonu trestu se jedinec velice často dostává do takových vlivů 

prostředí, kdy je ve hře fakt jeho reálného osamění, protože osobní přítel se obtížně 

hledá z hlediska malé důvěryhodnosti dané klimatem komunikace.  

Pak také přibývá často se objevující vliv nátlaku prostřednictvím hodnocení 

z vnějšku.  

Pokud popisujeme negativní dopady obojího, pak je třeba stejně objektivně zmínit, že 

může existovat i zcela opačné vyladění. To je, že společný, vysoce pozitivní 

a optimistický zážitek prostě strhuje a nutí k obdobnému prožívání. 

To je princip mnoha užívaných metod, které nejsou ryze psychologické. Musí totiž 

klást důraz nikoli na metodu a cíl, ale především na postoj, který je nejlépe spojen 

s nějakou hodnotou, protože teprve potom se z obojího stává garance trvalejší změny 

a stabilnějšího postoje. 

Je třeba kalkulovat také s tím, že existuje mechanismus hraní rolí, kdy osvojení si 

role dobráka, ať již v podobě hodného a ukřivděného, tak v podobě člověka, který 

navenek příjme nějaký projev obecně uznávaného aspektu dobra. 

Nicméně i tak, přes nutnou a povinnou opatrnost v přijímání optimistických závěrů, 

zde existuje prvek primární lidskosti a elementárních mravních prvků. Jak 

paradoxně spíše uznávají někteří postanalytici, neoanalitici a humanistická 
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psychologie více než toliko křesťanská psychologie, pak hlavním momentem je 

obvykle desatero a základní přikázání. Tato zásadní etická stavba lidské historie 

v podstatě nikdy nebyla překonána jakýmkoli etickým kodexem nových dob. 

Proto i tento primitivní návrat k podstatě, jakkoli ve formě pozdní a spíše spojené 

s nějakou mírou lítosti a pokání, prostě reálně možný je. Přes všechnu skepsi těch, 

kteří jsou opatrní a věci znají dobře, celoživotně se vyhýbají tomu naletět a míra 

opatrnosti naštěstí zůstane spojená s vírou v určitou vnitřní stabilní lidskou 

podstatu. 

Tomuto typu osob v rámci VT obvykle schází zdánlivě nejméně, protože si věci 

nedovedou průrazně vyžadovat. Jsou velice potřební, a tím i důležitým cílem 

terapeutů.  

Vytvářejí si totiž svou změnu a léčbu sami. Proto ta podpora je klíčová. 

11.7. Demonstrovaná lhostejnost 

Je jen malou sub variantou některých z předchozích typů jednání. Avšak v popředí 

je velká míra nahodilosti jednání, kdy dotyčný si osvojí spíše taktické mechanismy, 

jako např. přitakávat, hledat názor nejsilnějšího, naučit se vůbec nemít jakýkoli názor 

a neschopnost jej fakticky zaujmout. 

Tento typ je spojen s velkou vnitřní prázdnotou, jakož i s prázdnotou duchovní. Není 

nezbytně vázán na osoby s problematickými intelektovými dispozicemi. Spíše jde 

o prvky prázdnoty v rámci osobnosti a vymezení i vnímání vlastního já. 

Tyto osoby nevytvářejí obvykle žádné typy konfliktů, jsou velice oblíbené těmi, kdo je 

mají hodnotit, a tak se děsivým důsledkem stává, že bývají dávány za příklad 

ostatním, což dokonale umrtvuje jakýkoli náznak možné změny a výchovy. 

Dokonalá prázdnota je jednou z nejhorších forem reakce, která je bohužel poměrně 

úspěšná, ale devastující totálně osobnost. Tam, kde se vyskytuje, jde o velice špatnou 

vizitku jakékoli fikce o práci s lidmi. 

11.8. Útěk do pocitu viny  

Není klasickou strategií. Je totiž více obrannou strategií, často i lehce či těžce 

psychopatologického ladění. Nicméně jistým typem strategie to je, protože zahrnuje i 

taktiku, jak se chovat, někdy i jak věci prožívat.  

Je to převládající emoční ladění, které umožňuje redukovat stres. Stres ze situace, 

stres z pocitů jakékoli osobní nedostačivosti, anebo stres z nejasnosti, zda se mám, 

anebo nemám cítit vinen. 

Jakmile se doslova utečeme do určitého pevného vyladění, že jsme zločinci, že nám 

není pomoci, a že ani my už nemáme v životě, co udělat, je to ve skutečnosti nesmírně 

úlevný důsledek.  

Zbavuje nás povinnosti prostě vůbec cokoli dělat a tím spíše i cokoli si skutečně 

a upřímně vyčítat. Toto vnější, verbální sebemrskačství nahrazuje skutečný pocit 

viny, který by vedl k nějakému prožitku viny, a ten k aktivitě. To zde ale chybí. 
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Tato skupina se obvykle snadno stává terapeuticky mylným cílem, protože působí 

dojmem dobrého záměru. Přitom jde často o zcela prázdnou reakci. 

Zde se snadno odliší dvě zásadní skupiny na ty, kteří snad mohou opravdu pocit viny 

vnímat vážně a jistou vizi řešení mají, a pak na ty, kteří začnou stupňovat a rozvíjet 

své popisy, kde všude jsou ještě vinní, a tudíž bezmocní něco udělat. 

Každý útěk před náznakem činu a sebereflexe je jen dokladem, že hlavní cíl takového 

projevu je především dosáhnout klidu a nerušení zbytečnou terapií. 

11.9. Apatická strategie 

Je podobná mnoha z minulých, ale odlišná tím, že apatie se blíží některým 

depresivním stavům, anebo stavům, kdy určité složky myšlení jsou utlumeny. 

V podstatě mentální základ pro úvahu či úvahy, a tudíž i pro dlouhodobé prožívání 

věcí, je utlumen. 

Velmi často bývá takové osobnostní založení mylně spojováno s vnější, někdy 

i temperamentovou dynamikou. Tyto osoby mohou skutečně být výřečné, dynamické, 

ale v jádru zcela prázdné. 

Nelze na čem stavět, s čím stavět a jak manipulovat a prostřednictvím čeho měnit. 

Složka intelektově prožitková je chatrná a terapie založená na slovu, anebo snad 

dialogu, nepřináší žádný efekt.  

Někdy se lze opřít o prvky, které fungují u dětí, ale ne za cenu degradace. Tento typ 

osobnosti je v podstatě nejkomplikovanější, protože u námi sledovaného vzorku je 

nejčastěji propojen s demencí.  

Pokud je složka deteriorace zjevná, pak je na místě přístup na úrovni dialogu 

s dítětem či mladým dospívajícím, pro dodání pokoje, klidu a podpory obrany před 

možným stresem, který je zde nebezpečný, pokud demence navodí i stres 

z percepčního zmatku.  

Vcelku je terapeuticky změna minimálně možná, ale je to častěji otázka i klinická. 

11.10. Harmonická strategie 

Ve všech typologiích je třeba kalkulovat, že statisticky obvykle existuje i protipól 

všech abnormit.  

Tedy to, co bychom nazvali jako „ostatní“. To, co obvykle v tzv. statisticky normálním 

rozložení činí průměr.  

Taková situace zde není, protože středem zájmu jsou nejen lidé v určitém specifickém 

věkovém pásmu, ale především lidé, kteří jsou z nějakého důvodu ve výkonu trestu. 

To znamená, že zde minimálně existuje abnormita ve formě schopnosti dopustit se 

takového jednání, které následně naplňuje trestní podmínku pro rozhodnutí o tomto 

následku. 

Nicméně otázka je, zda bychom v rámci této skupiny nalezli typologickou skupinu, 

která nezapadá do výše uvedených. Mohla by se sem zdánlivě blížit skupina 

demonstrativně optimistických, lhostejných, anebo těch, kteří demonstrují pocit viny. 
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Problém je vždy v jediném: do jaké míry jde o pravdivý a spontánní projev, který je 

řadí do možných podskupin. To si samozřejmě nikdo nedovolí odhadovat, tím méně 

rozdělovat osoby nějakým přiřazením. 

Jde spíše o aproximativní popis aspektů, které ne vždy musí mít charakter 

prokazatelného jevu, nicméně to, co se v projevu, dialogu a v osobní prezentaci 

souborů objevuje v nápadně typické a charakteristické souvislosti. Tedy nikoli 

statistické, ale z klinického hlediska více symptomatologické.  

Pak musíme stejně přesně dodat, že existuje skupina bez přítomnosti takových 

symptomů. To znamená, že z hlediska normy „ideál“ není naprosto optimální, ale 

v námi nalezených znacích typického jednání do nich nespadá. 

Čili především je třeba konstatovat, že zde existuje skupina z našeho úhlu pohledu 

nezařaditelná. Poté, že existuje skupina, která nemá přítomné znaky skupin, ale má 

ojedinělé a pro vytvoření početnější skupiny nedostatečné znaky, které nicméně 

nenasvědčují úplné absenci typických, někdy abnormních, znaků chování. 

Musíme kalkulovat proto s optimálním modelem přítomnosti takové strategie, která 

je konstruktivní, optimistická, důvěřivá, ale realistická a má určitý plán i taktiku, 

která je nejen spontánní, ale především propojená s funkční osobností. 

Harmonická strategie ke zvládnutí pobytu ve VTOS je otázkou hypotetického modelu. 

Ne proto, že by byla vyloučená její existence. Ale jde o normu aproximativní, kde 

každý je obvykle jen v určité fázi optimálního plnění znaku takového modelu.  

Z našeho hlediska sem spadají osoby, které především jsou schopny se adaptovat 

konstruktivním způsobem na situaci. To znamená, že bychom nejlépe situaci 

definovali negativní definicí? Nevolí strategie, které jsou neúčinné, a které jsou na 

úkor někoho. 

Někteří autoři v úvahách o strategii stárnutí užívají příměr: nevrlý stařec, anebo 

dobrácká babička. Tyto literárně častěji přesně zpracované popisy lze aproximativně 

popsat celkovým životním laděním. 

Tato forma životního ladění se ukazuje jako naprosto klíčová. Je totiž komplexní, je 

aktivní a postihuje všechny aspekty osobnosti.  

Životní ladění může být modelem a přenáší se i v pozdním věku, protože si je jedinec 

nejsnáze osvojuje a je jednoduché k imitaci, interiorizaci a příznivému vnitřnímu 

hodnocení. Není to již v pozdním věku nějaký návrat do raného socializačního 

procesu, ale je to spontánní produktivní socializační prvek pokračující a udržující 

jedince i v určité poloze mládí. 

11.11. Shrnutí a závěr 

V podstatě nejúčinnější forma terapeutického působení zde je poskytnout všem lidem 

ve VTOS obraz jiného, než abnormně zdeformovaného modelu žití a přežití.  

V podstatě souhrnem lze konstatovat, že jestliže jedince uměle uzavřeme do 

podmínek, kdy nemá žádnou možnost přijímání pozitivních hodnot, pozitivních 

postojů, ale zejména kontakt s pozitivně laděným chováním, nemá nejmenší šance 

na pozitivní změny, ledaže by se jednalo o mimořádně silnou osobnost popisovaného 

subtypu. 
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Znamená to tedy systematicky nahrazovat fatální nedostatek dobra a pozitivních 

hodnot, optimismu a hledání smyslu věcí aktivním přinášením výše uvedeného, aniž 

bychom zhatili takové počínání odsudkem, že se jedná o naivitu, anebo zbytečnost. 

Souhrnem proto lze konstatovat, že mimo jiné jde v případě starších lidí ve výkonu 

trestu o velice naléhavou potřebu dodání vysoce pozitivních aspektů pro pobyt ve 

VTOS spojený s dodáváním těchto prvků. 

A stejně tak s nepřetržitým bojem proti názoru, že taková naivita je nesmyslná. 

 

 

Foto: Věznice Jiřice 
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12. Intervence skrze mentoring a doprovázení: 

Age-friendly přístupy 

Lenka Hellerová 

Jak se má vězeňskému prostředí přizpůsobit osoba, která, řekněme, v 50ti letech 

poprvé vstupuje do vězení, aby vykonala svůj trest odnětí svobody? Ještě před 

okamžikem nástupu má mnoho otázek: 

o Bude na mě rodina čekat? 

o Co mě tam čeká?  

o Do jakého prostředí jdu? 

o Zvládnu to psychicky i fyzicky? 

o Jací tam budou lidé? 

o Až uplyne doba trestu, budu mít dostatek sil začít znovu? 

o Jak se na mě budou dívat lidé z okolí, kam se budu vracet, přijmou mě? 

Lidé si v této stresové situaci pokládají řadu otázek. K intenzitě jejich stresu je ještě 

třeba přičíst čekání na soudní rozhodnutí a na termín nástupu do VTOS. 

Rozhodnutím soudu již odsouzená osoba zná délku svého trestu, ale stále ještě neví, 

kdy má do vězení nastoupit. Někdy trvá i měsíc, než je jí oznámen termín nástupu do 

VTOS a v jaké věznici bude trest vykonán. Všechna období čekání se po psychické 

stránce snášejí často nejhůř. Toto období je po psychické stránce mnohdy nejtěžší. 

Dostavuje se nechutenství, stres, nespavost, podrážděnost a mnohé nepříjemné 

stavy. Jakmile se odsouzený dozví, kdy a kam má nastoupit, část obav z něj spadne. 

Každá odsouzená osoba však prožívá dobu čekání na nástup do VTOS jinak. 

Odsouzení mnohdy nevědí, jak se na výkon trestu připravit. Nemají povědomí o tom, 

že existují organizace, které by je na život za mřížemi mohly připravit nebo alespoň 

obeznámit s tím, jak to tam chodí. Tudíž i tato oblast by mohla být dalším z jejich 

dotazů, např. „Je možné oslovit nějakou instituci, která by kompetentně odpověděla 

mé dotazy?“82 

Jak může mentor pomoci starším osobám ve výkonu trestu? 

Věznice jsou navštěvovány Probační a mediační službou a různými neziskovými 

organizacemi, které nabízí širokou škálu služeb pro odsouzené. Účast na 

skupinových setkáváních se zástupci uvedených organizací je pro vězně dobrovolná. 

Mohou si navíc vybrat i konkrétní skupinu nebo skupiny, kterých by se chtěli 

účastnit. 

Na skupinových setkáních Mezinárodního vězeňského společenství (dále jen MVS) se 

zaměřujeme na obecné otázky, vybraná témata, motivaci, povzbuzování, ale zejména 

na praktické kroky a přípravu vězňů na propuštění. Někteří jedinci během setkání 

hovoří o svých problémech, ke kterým se následně vyjadřují ostatní, a mohou tak 

slyšet různé názory na daný problém. 

 

82 Nově je možné využít např. online poradenství na portále „O base“: http://obase.cz/kdyz-musite-do-
vezeni 

http://obase.cz/kdyz-musite-do-vezeni
http://obase.cz/kdyz-musite-do-vezeni
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Další součástí práce mentora jsou individuální rozhovory, při kterých se více 

zabýváme konkrétní problematikou a konkrétními výchozími body pro danou situaci 

a práci s klientem. Po celou dobu výkonu trestu je potřeba mapovat situaci jedince a 

případně i rodiny, do které se bude vracet, v lepším případě. Pokud člověk zůstane 

sám, je potřeba hledat východiska a možnosti do jakého místa se bude vracet a jaké 

tam jsou možnosti ubytování, práce a zdravotní péče. Získávání těchto informací 

je ideální minimálně půl roku před propuštěním. Čím déle spolupracujeme, tím 

kvalitněji můžeme pomoci.  

Neříkám, že nejsme schopni pomoci lidem, kteří se na nás obrátí, krátce před 

propuštěním, nebo po propuštění. V těchto případech poskytneme konkrétní pomoc 

podle potřeby. Jenže v mnoha situacích je dobré mít „profi kamaráda“, na kterého se 

můžete spolehnout v jakékoliv situaci, a důvěra se otevírá již ve výkonu trestu. Ze 

zkušenosti vím, že psychická stránka se léčí déle, než fyzická a materiální potřeby. 

Každý propuštěný prožívá post trauma z výkonu trestu v určitém období na svobodě. 

Počáteční starosti, shon a snaha zakotvit se nedovolují v takové míře myslet na 

období, které trávil ve vězení. Až se uvolní napětí a shon, tak na mnohé doléhají 

nepříjemné vzpomínky. To je potom potřeba řešit. Záleží, do jaké míry se trauma 

projevuje. Někomu stačí si o tom popovídat, někdo potřebuje odbornou péči. 

I v takovém případě jsme schopni naslouchat a pomoci tak člověku, který potřebuje 

pomoc ze strany mentora. Rodina mnohdy nechápe a ani nechce věřit, co jejich blízký 

prožil za zdmi věznice. Proto se nechtějí svěřovat rodinným příslušníkům. 

Čas ve výkonu trestu, je pro nás období mapování potřeb jedince, ale především, 

získávání si vzájemné důvěry. Bez důvěry není možné efektivně pomoci. Také 

prostředí, ve kterém se nachází, je neohleduplné a neosobní. Jednou z důležitých věcí 

je naslouchání. V tuto chvíli je tato služba velice důležitá v mnoha aspektech. 

Navzájem se poznává mentor a odsouzený. Mentor vede jedince k uvědomění si, že 

není na situaci sám, že není ztracen v davu, ale může si uvědomovat svoji osobnost, 

svěřit svá trápení, komu věří. Pro mnohé je to veliká psychická úleva. Z rozhovorů 

vyplývají různá řešení v podobě povzbuzování a motivací, že je důležité pokračovat 

dál. Nevzdávat svoji životní situaci, ať je jakákoliv, je tu vždy naděje, která může 

postupně špatné věci měnit v dobré. 

Stanoví se dlouhodobý cíl a zaměřujeme se na krátké cíle, které vedou 

k dlouhodobému cíli. Ve výkonu trestu jde vše pomalu vzhledem k nedostupnosti 

informací, schůzek, které jsou jednou měsíčně a dlouhé čekání na korespondenci. 

Proto je důležité se zaměřit více na cíle než na čas.  

Při každém setkání je potřeba znovu a znovu povzbuzovat, protože čas mezi 

jednotlivými setkáními je pro odsouzené velmi dlouhý a situace, které tam prožívají, 

jsou méně radostné. Odloučení od rodiny, možnost telefonování je nedostačující. 

Někdy se stane, že rodina z morálních důvodů svého blízkého zavrhne pro to, co 

udělal a kde je. 
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Foto: Věznice Stráž pod Ralskem 

Práce s klientem představuje mapování, zda se odsouzený bude vracet do rodiny, jak 

ho rodina přijme, jestli má možnosti se o něj postarat. Zda má zajištěné zaměstnání, 

pokud není v důchodovém věku nebo v invalidním důchodu. Jestli je potřeba 

evidence na Úřadu práce, zajištění dávek hmotné nouze atd. Do jaké lokality se bude 

vracet. Jaké bude potřeba učinit kroky hned po výstupu a jak má pak následně 

postupovat. Informujeme je, že i když budou kdekoliv, že se na nás můžou telefonicky 

kdykoliv obrátit. 

Je-li odsouzený sám a nemá se kam vrátit, nemá rodinu, která by mu na začátku po 

propuštění pomohla, zjišťujeme, kde se chce zdržovat, v jakém městě chce být. 

Začínáme spolupracovat s jeho sociálním kurátorem a zjišťujeme, jaké jsou možnosti 

v místě, kam se rozhodl vrátit nebo být. Je potřeba zjistit, jaké jsou v místě možnosti 

ubytování, zaměstnání, lékařská péče, odborní lékaři apod. 

Velice se nám osvědčila spolupráce se sociálními pracovníky věznic, sociálními 

kurátory, pracovníky azylových domů a jiných neziskových organizací, kteří se 

zabývají problematikou, kterou jedinec potřebuje. 

Práce s klienty je různorodá, každý potřebuje individuální péči. Není možné, abychom 

měli nějaký vzor a podle něho pracovali. Musíme zohledňovat charakter člověka, jeho 

osobnost a schopnosti. Zdravotní stav, okolnosti, v kterých se nachází a mnohé 

drobnosti, které jsou důležité pro posun člověka. Jediné, co u každého uplatňujeme, 

je povzbuzování a oceňování kroků, které již dosáhl.   
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Příběh pana Václava 

Václav sedí ve věznici 12 let, blíží se mu konec trestu a je nešťastný, protože neví, 

kam půjde a co bude dělat. Oblečení, v kterém nastoupil do výkonu trestu, mu už 

není. Nic nemá a nic nevlastní. Již dávno překročil důchodový věk a ani nemá 

vyřízený starobní důchod. Nechal se slyšet, že hned, jak ho pustí, hodí do výkladní 

skříně cihlu, aby se mohl vrátit.  

Docházel na skupinová setkání MVS. Nevěřil, že se o něj postaráme. Nevěřil, že ho 

dobrovolníci budou čekat u brány. Byl mile překvapen, že tam jsou a mají pro něj 

nějaké věci, bylo zajištěno ubytování na azylovém domě. Tam byl rok. Mezitím si 

s pomocí sociální kurátorky a malé pomoci dobrovolníků mohl vyřídit starobní 

důchod, o kterém mu ve vězení řekli, že na něj nemá nárok. Postupně se dopracoval 

k sociálnímu bydlení.  

Nyní má svoje zázemí. Je spokojený, dochází pravidelně na setkání do Klubu pro 

propuštěné. Doba, kdy opustil brány věznice je téměř 5 let. 

Příběh pana Martina 

Obrátil se na mne klient, o kterého jsem se starala, že má kamaráda, který je měsíc 

doma z VT, a je na tom špatně. Předali jsme si telefonní číslo a já zavolala. Na druhé 

straně byl zoufalý hlas, plný bolesti a beznaděje. Ze začátku jsem zjišťovala, jak na 

tom je, jestli má kde být, jestli pracuje a jeho finanční situaci. Nepracoval, finance 

neměl, možnost bydlení měl v rodině, ale příbuzní nechtěli, aby tam byl. Domluvili 

jsme se na zaměstnání, dala jsem mu kontakty, aby si zavolal do firem a domluvil se 

na pohovorech. Doprovodila jsem ho na jeden pracovní pohovor, ale nenastoupil, i 

když ho přijali. 

Tady musím podotknout, že jsme byli každý den několikrát v telefonickém kontaktu, 

protože se postupně ukazovalo, že je na tom velice psychicky špatně, přemýšlel 

o sebevraždě, protože ho doma nechápali a sám si neuměl poradit ani pomoci. 

Průběžně jsem zjišťovala z jeho nálad, že je tam závislost na alkoholu. A nejen to. 

Podařilo se mi komunikovat s jeho sestrou a tam jsem zjistila plno rozdílností 

z informací, které mi Martin říkal. Nedalo mi to a na internetu jsem začala hledat 

příznaky jeho chování. Nakonec se mi podařilo zjistit, že je tam více psychických 

poruch, které nebyly nikdy léčeny, svůj stav řešil alkoholem.  

Postupně, jak jsme komunikovali, tak se uvolňoval, potřeboval se vypovídat – služba 

naslouchání. Časem jsme rozebírali různé situace a on je začal aplikovat ve svém 

životě. Získával více sebedůvěry. Jak se uvolnila jeho psychika, tak si začal hledat 

zaměstnání. Vše jsme spolu konzultovali, bylo na něm vidět, že má ve mě důvěru a 

nemusí nikomu nic dokazovat, že může dělat věci, které on sám chce, tím vše lépe 

zvládal.  

Prošel pracovním pohovorem, nastoupil do zaměstnání. I když měl v zaměstnání 

těžké období, nevzdal to. Vždy si vzpomněl na to, jaký kus cesty ušel a nechtěl se 

vrátit. Věděl, že když vzdá jediný den a nepůjde do práce, tak vzdá celý život. 

Martinovi jsem se věnovala intenzivně několikrát denně 5 měsíců, než nastoupil do 

zaměstnání, 4 měsíce je zaměstnaný a v současné době je má péče minimální. 

  



 

 
76 

13. Metodologie projektové studie 

Data předložená v této studii vychází z projektu „Stárnutí ve vězení: Pilotní projekt 

podpory a péče“ realizovanému díky podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí 

prostřednictvím dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských 

a proseniorských organizací s celostátní působností“. Projekt si kladl za cíl otevřít 

téma stárnutí ve vězení v české odborné veřejnosti a propojit oblast sociální 

gerontologie, sociální politiky a sociální práce s oblastí penologickou, především pak 

zahájit dialog a otevřít témata k návazným diskusím. Nejednalo se tedy o projekt 

výzkumný a zde prezentovaná data si nekladou ambice na reprezentativnost nebo 

vyčerpání celého tématu.  

V následujících odstavcích stručně představíme metodologii explorační studie, která 

byla v rámci projektu provedena členy projektové skupiny. S ohledem na specificitu 

zadání a prostředí jsme zvolili multiparadigmatický, interdisciplinární přístup. Na 

designu studie participovali psycholog, sociolog, expert na sociální politiku 

a sociální kurátorka. Pro sběr a evaluaci dat pak byli klíčové osoby s dlouhodobou 

zkušeností s přímou sociální prací s odsouzenými a propuštěnými, kteří kromě 

facilitátorské funkce plnili také funkci peer review.  

Explorační studie byla složena z několika částí, které se mohly v čase i částečně 

překrývat. 

Fáze I. Multidisciplinární ohnisková skupina (brainstorming) 

V rámci ohniskové skupiny se sešli zástupci expertů z vybraných spolupracujících 

organizací a projektový tým, aby byly definovány rámce studie, obor potřeb, který 

bude sledován a formy intervence. 

Ze setkání vzešla jako primární potřeba identifikace uvědomění resp. přítomnosti 

tématu stárnutí v cílové skupině (Je vůbec stárnutí pro osoby ve VTOS téma?); 

nedefinování intervence vzhledem k aktuálním potřebám cílové skupiny zejména 

s ohledem na praktickou výpomoc, a to zejména s ohledem na přípravu na 

propuštění, a konečně gerotranscendentní a spirituální potřeby.  

Fáze II. Empirické šetření 

Empirické šetření bylo realizováno pomocí papírového dotazníku distribuovaného 

osobám odsouzeným k trestu odnětí svobody uvnitř věznic během jejich výkonu 

trestu.  

Celkem bylo sebráno 35 dotazníků, z toho 30 vstoupilo po vyčištění dat do analýzy. 

S ohledem na specifika prostředí bylo nutné akceptovat kombinovanou formu 

distribuce dotazníků. Dotazníky byly vyplňovány individuálně v rámci skupinových 

setkání (např. v přestávkách), zasílány a odesílány poštou, nebo vyplňovány na 

celách a odevzdávány zpět projektovému týmu na dalším setkání. Rizika zkreslení 

vnesená těmito rozdíly vědomě zanedbáváme.  

V rámci sběru dat/intervencí byly navštíveny tyto věznice: Pankrác, Ruzyně, Jiřice 

a Světlá nad Sázavou. V rámci posílení anonymizace dat při jejich třídění a 

referování o výsledcích konkrétní věznice neoznačujeme. Původní data jsou dostupná 

pověřeným pracovníkům projektu, kteří podepsali protokol o mlčenlivosti a byli 

poučeni o nakládání s daty.  
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Celkem bylo provedeno 17 projektových návštěv věznic zahrnujících participaci na 

skupinových setkáních s navazující oddělenou projektovou aktivitou v seniorské 

skupině (self-definition). Těchto separátních setkání se od dubna do prosince 2019 

zúčastnilo 55 osob (započítány jedinečné osoby). V souhrnu za rok 2019 evidujeme 

129 realizovaných kontaktů. 

Počet osob v jednotlivých seniorských podskupinách se pohybuje mezi 6 až 10, což 

je ovlivněno velikostí skupin, které se setkání účastnily. Velikost „základního 

souboru“, z kterého se seniorští účastníci rekrutovali, tak variuje. Samotná skladba 

účastníků setkání je přitom ovlivněna řadou faktorů, které leží mimo kontrolu 

výzkumníka. 

Vstup do věznice pro neslužební (soukromé) osoby je povolován ředitelem (ředitelkou) 

na základě žádosti a jmenného soupisu. Odsouzeným je aktivita nabízena v rámci 

programu zacházení jako dobrovolná a je avizována formou letáku na dostupné 

nástěnce a odsouzení jsou o ní informováni vychovateli, speciálními pedagogy, 

kaplanem apod. Setkání může být realizováno pro odsouzené z jednoho oddílu 

věznice, nebo se může jednat o skupiny z různých částí věznice. Vzhledem k zajištění 

bezpečí celého procesu jsou účastníci schvalováni příslušným zaměstnancem věznice 

(je zde tedy vícestupňový předvýběr a samovýběr participantů, který je nutné brát 

pro studium interpretací a analýz v potaz, ale jehož dopady není v silách této studie 

odhadnout a kvantifikovat). Obdobně není ani možnost zajistit opakovaná setkání se 

stejnými lidmi, protože v časovém intervalu mezi intervenčními setkáními se může 

přihodit řada věcí, které skladbu skupiny ovlivní, a o které nejsou výzkumníci předem 

informováni (nemoc, karanténa, pracovní zařazení, propuštění, zejm. podmínečné, 

kázeňské tresty apod.).  

Osoby, které se do aktivity přihlásí a jsou pracovníkem Vězeňské služby odvedeni do 

společenských prostor na společné setkání, tak tvoří množinu jednotek, ze které se 

na základě výzvy výzkumnice o rozhovor s odsouzenými staršími 50 let utvoří 

intervenční skupinka. Odezva na tuto výzvu je tedy prahem dalšího stupně 

samovýběru účastníků projektu, který ovšem zároveň alespoň částečně zajišťuje 

princip dobrovolnosti participace. 

Komunikační partneři pak byli poučeni o cílech výzkumu a důvodech přítomnosti 

výzkumníka na setkání a svých právech odstoupit od intervence a výzkumu bez 

jakýchkoliv sankcí či důsledků. O této skutečnosti byli informováni též písemně na 

formuláři informovaného souhlasu s účastí na výzkumu, který podepsali a jehož 

jednu kopii pak obdrželi pro svoji potřebu. Participace na setkáních a výzkumu je pro 

odsouzené osoby bezúplatná. MVS jako spolupracující organizace poskytuje 

bezplatné poradenství a ve výjimečných případech může poskytnout doporučení 

k soudu pro jednání o podmínečném propuštění, které je vnímáno jako benefit. 

Komunikační partneři malých skupin 50+ v rámci interakce mohli získat drobné 

kancelářské potřeby (dopisní papír, známku pro odeslání dotazníku apod.), před 

ukončením projektu byly jako poděkování za sdílené informace nabídnuty 

jednoduché čtecí brýle, které někteří z komunikačních partnerů také přijali.  

Zdrojová data jsou uložena odděleně od osobních údajů respondentů/respondentek 

v archivech zabezpečených heslem, a ve fyzické podobě pak v uzamčených archivech. 

Vzhledem k nutnosti zajištění bezpečnosti celé intervence nebylo možné zajistit 

anonymizaci sbíraných dat na vstupu, odsouzené osoby byly vždy pro personál i 

pracovníky projektu identifikovatelné plným jménem. Pro usnadnění komunikace 
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bylo členy projektu komunikačním partnerům navrženo oslovování křestními jmény 

a vzájemné tykání, pokud komunikační partneři nabídku přijali, byla touto formou 

vedena i veškerá další komunikace.  

Po ukončení projektu je využíváno nastavených formátů setkání ve věznicích 

a členové týmu pokračují v písemné komunikaci s vybranými participanty studie. 

Fáze III: Expertní konzultace/diseminace (seminář 5.11.) 

Pracovní seminář se uskutečnil 5. listopadu 2019 nad tématem „Stárnutí ve vězení“. 

Na semináři byla představena a zejména diskutována specifika VTOS v kombinaci 

s demografickými a sociálně-zdravotními otázkami stárnutí. Stárnutí je zde chápáno 

jako kontinuální proces, nikoliv jako "pouze" vyšší věk. Vycházeli jsme 

z multidisciplinárního pohledu na stárnutí (psycho-sociálně-sociologického a post-

penitenciárního) a nabídli k diskusi některé otázky, které mohou být zkušeností 

VTOS zintenzivněny. 

Cílem semináře bylo sesbírat zkušenosti a pohledy z praxe výkonu spravedlnosti 

a sociální práce a péče o propuštěné. Zároveň jsme diseminovali průběžné výsledky 

pilotního výzkumu projektu. Cílem nebyla (primárně) konkrétní doporučení na 

(změny) v zacházení a post-penitenciární péči, jako spíše nastínění hlavních okruhů, 

které problematiku seniora se zkušeností VTOS ovlivňují. Program semináře byl 

koncipován tak, byla zastoupena co největší reprezentace disciplín a zkušeností.  

Dle prezenční listiny se semináře zúčastnilo 77 osob.  

Na semináři vystoupili (chronologicky): 

o Petr Wija, předseda České společnosti pro gerontologii, z.s.  

Úvodní slovo 

o Gabriela Kabátová, ředitelka Mezinárodního vězeňského společenství, z.s., 

Úvodní slovo 

o Kateřina Kňapová, vedoucí Oddělení politiky stárnutí, MPSV 

Pohled MPSV na aktuální témata politiky stárnutí ve vztahu ke spravedlnosti 

o Lucie Vidovićová, Fakulta sociálních studií MU; Výzkumný ústav práce a 

sociálních věcí, v.v.i & Česká společnost pro gerontologii, z.s. 

Stárnutí, věk a vězení: pohled sociálního gerontologa 

o Jindřich Kabát, Mezinárodní vězeňské společenství, z.s. 

Hledání psychologických charakteristik stárnoucích osob ve VTOS: úvodní 

sonda 

o Andrea Beláňová, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 

Religiozita, stárnutí a péče o propuštěné vězně 

o Eva Biedermanová, Institut pro kriminologii a sociální prevenci 

Senioři ve výkonu trestu odnětí svobody 

o Pavel Štern, ředitel programů Byznys pro společnost a bývalý ředitel Probační a 

mediační služby 

Přeplněnost českých věznic a stárnutí populace 

o Pavel Pěnkava, vedoucí oddělení sociální prevence MČ Praha 1 

Důsledky prizonizace u osoby bez přístřeší v seniorském věku 

o Milan Svoboda, Kancelář veřejného ochránce práv 

Role ombudsmana jako kontrolního orgánu: Úskalí výkonu trestu odnětí 

svobody seniorů, konkrétní případy z praxe 
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o Tomáš Měrka, Věznice Praha-Ruzyně, speciální pedagog (Specifika seniorů ve 

výkonu trestu odnětí svobody) – pouze textově 

o Pan A, pan V., pan M – senioři propuštění z VTOS (panelová diskuse) 

Osobní zkušenost s výkonem trestu odnětí svobody 

o Petr Kovář, architekt 

Úvodní slovo k vernisáži výstavy fotografií Jindřicha Štreita s názvem Ze tmy ke 

světlu (From Darkness to Light)83 zachycujících službu vězeňských kaplanů a 

život lidí za branami několika českých a moravských věznic. 

  

 

83 Více viz https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/09/Jindrich_Streit_Ze_tmy_ke_svetlu.pdf  

https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/09/Jindrich_Streit_Ze_tmy_ke_svetlu.pdf
https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/09/Jindrich_Streit_Ze_tmy_ke_svetlu.pdf
https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/09/Jindrich_Streit_Ze_tmy_ke_svetlu.pdf
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14. Příloha I: Inovativní praxe: Projekty 

Mezinárodního vězeňského společenství (MVS) 

Gabriela Kabátová 

14.1. Vznik Mezinárodního vězeňského společenství (MVS) 

Mezinárodní vězeňské společenství, z.s. (MVS) vzniklo v roce 2010 na základě 

předchozí zkušenosti zakladatelů s návštěvami českých věznic, zejména 

s několikaletou dobrovolnickou pomocí ve Věznici Světlá nad Sázavou a na základě 

zahraničních zkušeností organizace Prison Fellowship International (PFI), se 

kterou měli zakladatelé úzké vazby. MVS je křesťanské ekumenické sociální hnutí na 

poli vězeňství.  

Vznik mezinárodní organizace Prison Fellowship International se váže k roku 1976 a 

k osobě Charlese W. Colsona, poradce prezidenta Richarda Nixona.  Colson se stal 

zakladatelem Prison Fellowship poté, co sám strávil 7 měsíců ve věznici v Alabamě, 

kde si odpykával trest za spoluúčast v aféře Watergate. Organizace Prison Fellowship 

působila nejprve pouze v USA. V roce 1982 se bývalá odsouzená Mary K. Beard 

připojila k této organizaci, aby vedla projekt Andělský strom, který založila ve Velké 

Británii. Ve stejné době se k organizaci začaly přidávat další národní křesťanské 

organizace působící v této oblasti.   

Nyní PFI sdružuje na 120 národních organizací ze všech kontinentů a je největší 

dobrovolnickou křesťanskou organizací v oblasti vězeňství na světě, s poradním 

hlasem v OSN. Vězeňské programy se v jednotlivých zemích liší, všude jsou ale 

založeny na křesťanské víře a na restorativní justici. Veškeré projekty se zaměřují 

nejen na vězně a propuštěné pachatele, ale také na oběti trestných činů, na rodiny 

odsouzených, zejména děti a na pracovníky v justici.  

Mezinárodní vězeňské společenství se stalo členem Prison Fellowship International 

v roce 2011. Účastní se pravidelných summitů PFI, využívá lektory PFI při 

implementaci nových projektů, využívá možnosti přebírat vyzkoušené a registrované 

projekty PFI a jiné výhody. MVS je uznávanou organizací nejen v ČR, ale i v zahraničí.  

První projekt, který MVS zahájilo v roce 2010, byla příprava odsouzených žen 

na propuštění a následná péče o ně na svobodě. Tento projekt je ryze český a vznikl 

ve spolupráci s pracovníky Armády Spásy. Vychází ze zkušenosti propuštěných osob 

a jejich potřeb bezprostředně po opuštění bran věznic, a také v delším časovém 

horizontu. MVS se vždy zaměřuje na nejvíce potřebné, tak jak k tomu vybízí 

křesťanské principy. 
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14.2. Popis projektů Mezinárodního vězeňského společenství 

I. Příprava na propuštění a následná péče na svobodě 

Cílem projektu „Příprava na propuštění a následná péče na svobodě“ je reintegrace 

osob s trestní minulostí po výstupu z VTOS, prevence recidivního chování u zejména 

sociálně slabých a nejvíce rizikových osob, pomocí osobního mentoringu klientů, 

skupinových setkávání, pomocí formování rodinného, či jiného zázemí, nalezení 

bydlení, nalezení pracovního uplatnění, vedení k zodpovědnému přístupu k minulým 

i stávajícím závazkům a zejména vedení k vnitřní změně hodnotového žebříčku, 

k přiznání viny, k přijetí odpovědnosti, ke snaze nahradit ztráty způsobené zločinem. 

Projekt probíhá na bázi restorativní justice a křesťanství.  

Křesťanská pomoc uvnitř věznic musí nutně být praktickou nabídkou, která se také 

ptá: Co potřebuješ, čeho se bojíš, kdo Tě venku čeká, máš práci, máš kde bydlet, jak 

se cítíš, co prožíváš, víš, že jsi udělal chybu, víš také, že máš velkou hodnotu, víš, že 

nic není ztracené, co pro Tebe mohu udělat?  

Křesťanství nemůže být teoretické ve chvíli, kdy se odsouzení obávají, že nebudou mít 

kde bydlet, nenajdou práci, nepřijme je rodina, nebo se bojí, že se vrátí ke svým 

špatným strategiím, závislostem, původní subkultuře, která je přivedla k chybám a 

poté do VTOS. Vězni také často potřebují zažít vztah, i když se jedná o vztah 

„profesionálně přátelský“. V tu chvíli tento vztah plně supluje plnohodnotné přátelství 

až lásku.  

Vstup dobrovolníka do věznice má smysl pouze tehdy, pokud do tohoto prostředí 

přinese něco nového, nějakou formu pomoci, dobra, která tam tolika lidem chybí.  

Doba uvnitř věznice se může stát dobou vnitřní změny vězně, a i v tomto prostředí je 

možné najít pozitiva: porozumět sám sobě, pochopit chyby, pochopit i nové možnosti 

mimo stereotypy, pokud se vytvoří příznivé podmínky pro takový obrat.  

Dobrovolnictví má svá pozitiva i negativa. Dobrovolník se musí stát do jisté míry 

profesionálem, aby dělal svou práci kvalitně, ne naivně. Dobrovolník sice nemá 

možnost trávit s klientem tolik času jako zaměstnanec, ale zároveň si snáze udrží 

svůj nezávislý postoj a ideály. Dobrovolník vstupuje pravidelně, ale není přehlcen 

prací uvnitř věznice, není ochromen po čase dusivou atmosférou vojenskosti a 

permanentní nejistoty všech, kdo jsou uvnitř. Horší je postavení dobrovolníka mimo 

věznice a jeho péče o propuštěné, protože tady je naopak jeho nasazení bez oddechu, 

bývá stále k dispozici osobně či na telefonu a hrozí mnohá nebezpečí, jak ze strany 

pachatele (podlehnutí manipulaci, účelovosti jednání, nebo přímému ohrožení 

agresivitou), tak vyčerpání, až vyhoření. Uvnitř věznice má dobrovolník zajištěnou 

ochranu personálem věznice, venku se setkává s pachatelem sám, odváží ho svým 

autem do místa ubytování a musí spoléhat jen na své vlastní zkušenosti a naučené 

postupy, které nesmí porušit, aby neuvedl sebe a své blízké do nebezpečí, jak se to 

stávalo často v 90. letech, kdy se formovala dobrovolnická služba a byla tu nulová 

zkušenost.   
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Dobrovolníci, kteří vstupují do věznic, mají přinášet zejména normalitu vnějšího světa 

do pevně strukturovaného a velmi přísného světa za mřížemi. Křesťanští dobrovolníci 

by měli přinášet i svou víru a měli by být nositeli dobra nejen ve prospěch 

odsouzených, ale všech, kdo uvnitř věznice jsou, tedy i zaměstnanců. Neměli by být 

ani na straně odsouzených, ani na straně zaměstnanců, měli by zůstat nezávislými, 

přicházet se správnou motivací a být zralými jedinci. Musejí být dobře proškoleni, 

jediná chyba může být fatální pro celou organizaci. 

Naši dobrovolníci si s klienty tykají. Někdy je to přijímáno pracovníky věznic 

s porozuměním, jindy s rozpaky. Devítiletá zkušenost ukazuje, že tykání hraje velmi 

významnou roli v působení dobrovolníků na odsouzené – dává jim najevo peer 

úroveň pomoci, tedy rovnost, nepovyšování. Jsem tu, abych Ti pomohl, ne radil, ne 

peskoval, jsem připravený Ti naslouchat. Tykání buduje i samotné dobrovolníky, aby 

zůstali pokorní, a nenaskočili na učitelský typ spolupráce. Na svobodě je pak tykání 

s mentorem pro klienty příjemné ve zvláštních situacích, například dodává klientům 

odvahu a pozdvihuje je v očích úředníků a narovnává jejich neustálý strach, že 

všichni lidé vidí, odkud právě vyšli, mají pocit, že každý jim to čte z tváře a že jsou 

pro společnost odepsaní. Člověku, kterému říkají křestním jménem, důvěřují, svěřují 

mu svá selhání, strhávají svou masku. Mnozí ale tykat nedovedou, necítí se toho 

hodni, jsou za nabídku ale rádi.  

Projekt začíná výběrem odsouzených uvnitř věznic ve spolupráci s odbornými 

zaměstnanci. Zaměřuje se na důkladné seznámení s vybranými odsouzenými a jejich 

individuálními potřebami a cílí na celkovou změnu patogenních vzorců chování 

během práce s cílovou skupinou ve VTOS a následně po výstupu z výkonu trestu. 

Při výstupu z VTOS jsou podstatné a budoucnost určující první hodiny a dny strávené 

na svobodě. Podpora a doprovázení pomocí mentorů po dobu minimálně 

6 měsíců po výstupu je vyzkoušenou dobrou praxí prevence kriminálního 

chování, stejně jako zajištění ubytování, nalezení vhodného zaměstnání, řešení 

prostředků na obživu bezprostředně po opuštění věznice, ale i v delším časovém 

horizontu.  

Cílovou skupinou jsou muži a ženy ve věku od 18 do 75 let – zejména bez rodinného 

zázemí, nebo s problematickým rodinným zázemím, ve výkonu trestu odnětí svobody 

a po výstupu z VTOS. Délka trestu a počet předchozích trestů nehrají roli. Skupiny 

ve věznicích se skládají z 8–35 odsouzených. V průměru MVS měsíčně pracuje se 130 

odsouzenými muži a ženami uvnitř věznic a s dalšími desítkami propuštěných na 

svobodě. 

Do programu jsou zařazeni zejména odsouzení, u kterých je zvýšené riziko recidivního 

chování po propuštění z VTOS. MVS se „specializuje“ zejména na tzv. „beznadějné 

případy“. Nemíří na VIP odsouzené, kteří se hodí do projektů, ale v podstatě je o ně 

mezi NNO boj. Odsouzení vstupují do projektu dobrovolně a v některých případech 

podepisují smlouvu s MVS o podmínkách a možnostech při participaci na tomto 

projektu. 

Setkání se konají jednou měsíčně v každé z věznic s časovou dotací min. 3 hodiny. 

Na skupinová setkání navazují individuální rozhovory, dopisování s odsouzenými a 

telefonní hovory. Důležitá je dobrá spolupráce s vedeními věznic, které vždy určí 

odpovědného pracovníka, na kterého se obracejí odsouzení a který komunikuje 
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s MVS. Dále je důležitá součinnost sociálních pracovníků věznic, vychovatelů a 

dalších odborných zaměstnanců věznic.  

Klienti, kteří vystupují z VTOS jsou ve skupině nahrazováni novými klienty, které 

opět vytipovává věznice.  

Po výstupu čeká na propuštěného muže či ženu mentor buď přímo před branou 

věznice, nebo na nádraží v cílovém místě. Předem klientovi zajišťuje ve spolupráci 

se sociálním kurátorem náhradní ubytování, pokud se klient nevrací do rodiny, a 

odváží jej tam. Z vlastních zdrojů (dary jednotlivců a církví) hradí MVS klientovi 

ubytování, potraviny, oblečení, léky či zubní ošetření a další potřeby, pokud na ně 

klient sám nedosahuje svými prostředky. Klient nedostává peníze přímo do rukou, 

úhrady se dějí převodem, nebo přes mentora, který peníze spravuje.  

Mentor se s klientem v prvních dnech vídá dle jeho potřeb, z počátku je to denně, 

postupně méně často. Doprovází klienta na úřad práce, k sociálnímu kurátorovi, 

lékaři, pomáhá mu hledat práci, nakupuje s ním a přivádí jej na setkání do Klubu 

pro propuštěné, pokud je ubytován v Praze, či okolí. Intenzivní pomoc trvá většinou 

6 měsíců, ale i déle. 

Klubová setkání se konají každý druhý týden v Praze 5, v Lidické ulici od 17:30 hodin. 

Klienti zde mají společnou večeři, sdílení, modlitby, individuální rozhovory, 

poradenství a další služby. Dostávají také potraviny, oblečení. Klub nahrazuje 

mnohým klientům rodinu a stabilizuje je. Do klubu mohou klienti docházet i mnoho 

let po výstupu z VTOS.  

Souhrn práce s klienty před výstupem z VTOS: Skupinová setkávání s odsouzenými 

1x měsíčně po dobu 6–12 měsíců před propuštěním s dotací 3 hodiny na setkání. 

Individuální setkávání s klienty, dle potřeby. Práce ve skupině, vyučování základním 

sociálním dovednostem, řešení úkolů v malých skupinkách, individuální rozhovory, 

lektoring pracovního poradenství a finančního poradenství. Hodnocení potřeb 

skupiny a jednotlivců na základě průběžně kladených otázek, monitoringu a psaní 

esejí a pomocí dotazníků. Hodnocení změn hodnotových žebříčků u odsouzených na 

základě písemného a ústního projevu. Vyučování tématům podle plánu. Zadávání 

esejí k vypracování odsouzenými, rozbor prací, zveřejňovaní prací při souhlasu 

odsouzeného. Pravidelná hodnocení přínosů projektu odsouzenými. Pravidelná 

hodnocení přínosů projektu vedeními věznic. Psychická podpora, snižování stresu 

před výstupem z VTOS. Podpora pravidelného kontaktu klienta se sociálním 

kurátorem. Spolupráce MVS se sociálními pracovnicemi věznice (doklady, zápočtové 

listy, kontakty s rodinou, hledání ubytování, informační výstupy, domluva času 

propuštění a další). Individuální plán budování realistické vize klienta pro první dny 

po výstupu v závěrečné fázi přípravy, většinou 2 měsíce před výstupem. 

Souhrn práce s klienty po výstupu z VTOS: Setkání mentora s klientem u brány 

věznice (případně na nádraží v daném městě) v den výstupu z VTOS, odvoz klienta do 

místa ubytování. Ubytování klienta mentory na předem domluveném místě, azylový 

dům, ubytovna, v den propuštění. Zajištění potravin a hygieny mentory v potřebné 

míře pro první dny až týdny. Setkání mentora s klientem další den pro návštěvu ÚP, 

sociálního kurátora a lékaře apod. V dalších dnech doprovází klienta mentor/mentoři 

dle potřeby pro upevnění a osvojování základních dovedností a orientaci v rámci 

individuálních potřeb. Setkání jsou každodenní, později několikrát týdně a dále méně 
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často. Klient z Prahy a okolí přichází do Klubu pro propuštěné. Klub je určen 

propuštěným, jejich rodinám a přátelům, ale i všem, kdo o propuštěné pečují. 

Mentoři vytvářejí pro klienta hodnotné zázemí „profesionálních přátel“. Klient dostává 

starší mobilní telefon a může mentory kontaktovat (prozvonit) pro jakoukoliv otázku 

či řešení problému po celý den, včetně víkendů. Mentoři pracují s klientem na řešení 

jeho rodinných a jiných vazeb. Mentoři doporučují klientovi potřebné odborné 

poradenství a usnadňují mu cestu při hledání zaměstnání, či brigád. Stálá psychická 

podpora a tvorba pozitivního ladění klienta probíhá po dobu průměrně 6 měsíců až 

déle. Do doby obdržení dávek hmotné nouze, či mzdy, dodává MVS potraviny, 

oblečení, hygienu, platí nezbytné léky, zálohy na ubytování a další, například: 

jízdenky, předplatné MHD a kredit do telefonu. Učí klienta nalézat nevhodnější 

místa pro přístup na internet pro zejména vyhledávání pracovních příležitostí. 

Podporuje jeho snahu učení se práce na internetu – vyhledávače. Mentor pravidelně 

komunikuje se sociálním kurátorem a sociálními pracovníky v azylovém domě. 

Pozdější pravidelný kontakt s mentorem, a mentoring po telefonu je průměrně 3x za 

týden a také kdykoliv v případě jakékoliv naléhavé potřeby klienta. Mentoring 

zahrnuje i práci s rodinou při osobních setkáváních a zajištění potřebného 

poradenství. 

Shrnutí souboru vyučování dovedností klienta po propuštění: Posilování 

mravnosti, odpovědnosti, sebevědomí a pozitivního přístupu při řešení problémů. 

Příprava klienta na akceptování a důkladné plnění každodenních povinností. Rodina, 

odpovědnost za dobré manželství, otcovství a mateřství, řešení předluženosti, placení 

výživného. Nácvik dovedností pro dobrou komunikaci. Správné řešení konfliktů, 

snižování agresivního chování.  

Projekt vede hlavní koordinátor, který odpovídá za celý projekt a připravuje všechna 

setkávání uvnitř věznic a komunikuje s odbornými zaměstnanci, školí pracovníky, 

zaznamenává evaluace projektu a další. Klub 2 Ryby zajišťuje mentor – vedoucí Klubu 

pro propuštěné. Má na starosti skupinová setkávání propuštěných, přípravu 

programu a večeří klientů v Klubu, zajištění dovozu potravin z Potravinové banky, 

rozdělovaní oblečení, obuvi a zajišťování poradenství. Dalšími pracovníky jsou 

mentoři pro práci s klienty uvnitř věznic a na svobodě, a administrativní pracovník. 

Projekt má i svého psychologa – evaluátora, který pracuje dobrovolnicky. Do projektu 

je zapojeno několik desítek dobrovolníků, kteří jsou proškolováni Akademií 

Vězeňské služby ČR a tuto službu provádějí bez nároku na odměnu. 

MVS vidí dlouhodobě výsledky své práce. S některými klienty zůstává v kontaktu i 7–

9 let a mnozí z nich pomáhají novým propuštěným. Některým klientům stačí pro 

restart velmi minimální podpora a uplatní se dobře na trhu práce, nalézají stabilní 

bydlení. MVS odhaduje míru recidivního chování na 10x nižší u svých klientů, kterým 

je poskytována tato podpora, než je celorepublikový průměr. Je to dané tím, že vztah 

mentor-klient je postaven na bázi přátelství a důvěry, který je jedním z důležitých 

desistenčních prvků a prvků resocializace. 

V projektu probíhá evaluace samotnými klienty v průběhu jednotlivých setkání. 

Každý klient může hodnotit jak práci mentorů, tak práci skupiny a sebe samého. 

Projekt hodnotí také mentoři při svých pravidelných setkáních. Zpětnou vazbu 

získává projekt od odborných pracovníků věznic a od sociálních kurátorů a 

pracovníků například azylových domů. MVS hodnotí nejen pouhý vstup 

propuštěného na trh práce, ale i jen snižování patogenních jevů, přijímání 
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odpovědnosti za vlastní jednání v minulosti, snahu být soběstačný, odklonit se od 

kriminální subkultury, hledat léčení závislostí, navazovat kontakt s rodinou, tvořit 

realistický plán a další. Samotný návrat do VTOS ještě nehovoří výmluvně o snahách 

klienta a není tak jediným kritériem evaluace. 

Kazuistika 1 

Žena 52 let, od dětství týraná oběma rodiči, zavírána do klece se psy, mnohonásobné a 

dlouhodobé sexuální zneužívání otcem a bratrem, drogová závislost od puberty, ústavní léčba, 

násilná trestná činnost po celý život až do věku 44 let. Výstup z VTOS pod vedením mentora. 

Mnohonásobné selhání po propuštění, prostituce, drogy, bezdomovectví. Desítky zajištění 

bydlení na ubytovnách a následné útěky na ulici. Návrat na několik měsíců zpět do věznice 

pro nespolupráci s probačním úředníkem. Neustálé zapisování na ÚP a následné nedodržení 

podmínek pro spolupráci. Desítky nových OP. Přesto je tato žena naším úspěšným klientem, 

protože se nevrátila k násilné trestné činnosti. Je schopná být vždy asi polovinu roku bez drog 

(pervitin) až do dalšího selhání. Právě nyní má své dobré období, dochází pravidelně do Klubu, 

modlí se, čte Písmo, zpívá křesťanské písně a pomáhá druhým lidem. Do klubu přivádí 

bezdomovce a stará se, aby měli jídlo. Nosí jídlo těm, kdo nepřijdou, je štědrá. Nikdy nevíme, 

kdy zase selže. Ale její snaha je maximální a její důvěra v nás nikdy nepolevila. Za celé roky 

jsme s ní neměli konflikt. Pokud někdy nezvládla své emoce, telefonicky se další den omluvila. 

Stala se členem „klubové rodiny“ a má tu vždy přijetí, když se dostane do úzkých. Není 

schopna pracovat a nikdy nebude, není schopna bydlet na ubytovně, a to ani v zimě a dává 

přednost volnosti a bydlení venku. Miluje zvířata a vyzkoušela bydlení na farmě, ale utekla, 

bydlela v centru pro závislé, mnoha azylových domem, ale neúspěšně. Přesto je to „naše“ 

klientka, a má se na koho obrátit, nemusí krást, nepropadá beznaději. Nežije vzorně, ale ani 

neubližuje druhým lidem, naopak se snaží pomáhat.  Je to asi maximum, co lze pro člověka 

s její anamnézou udělat. Vedení věznice ve Světlé nikdy nevěřilo, že by klientka, která 

napadala dozorce a měla neustále nejpřísnější kázeňské tresty, se mohla po dlouhé roky do 

věznice už nevrátit. Věznice spolu s námi klientku sleduje. 

Kazuistika 2 

Muž, 51 let, vysokoškolsky vzdělaný, ekonomická kriminalita, dříve život na vysoké noze. 

Do Klubu jej přivedl bývalý spoluvězeň. Muž potřeboval nutně potraviny, zimní obuv a zimní 

oblečení, aby mohl přijmout první brigádu a začít venkovní práci v zimě. Byl zcela bez 

prostředků. Potřeboval pomoc pouhé dva měsíce a našel si lepší práci, slušné ubytování a do 

klubu docházel spíše z vděčnosti za pomoc po dobu asi půl roku. Nyní je opět úspěšným 

podnikatelem, koupil si auto, má přítelkyni a je zcela soběstačný. Klientům v klubu nikdy 

ničím nepomohl, což v klubu není obvyklé. V kontaktu v poslední době nejsme. Jeho vnitřní 

rozzlobení na systém, který jej odsoudil, je ale větší než u dříve zmíněné klientky, která svých 

chyb lituje. Nikdy nepřipustil svou vinu a nepřijal nikdy odpovědnost za své jednání. 

Z vnějšího pohledu je ale dokonalým vzorem úspěšného začlenění vězně zpět do společnosti. 

II. Projekt Building Bridges – restorativní justice 

Projekt Building Bridges (BB) proběhl pilotně v letech 2014–2016 a účastnilo se jej 

7 evropských zemí Prison Fellowship International, mezi kterými byla i ČR 

zastoupená MVS. Jednalo se o 5–8týdenní setkávání skupin 6 pachatelů a 

6 nesouvisejících obětí trestných činů za přítomnosti facilitátorů a poradců pro oběti 

uvnitř věznic k restorativnímu dialogu. Projekt byl podpořen grantem Evropské unie 

a sledován dvěma zahraničními výzkumnými centry. Výstupem byla kniha 
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z University Hull. V roce 2018 a 2019 proběhly další čtyři kurzy tohoto projektu 

v českých věznicích.  V roce 2016 obdrželo MVS Akreditaci Ministerstva spravedlnosti 

pro konání tohoto projektu, který je prvním svého druhu v našich věznicích (Více 

viz www.restorative-justice.eu). 

III. Projekt Andělský strom – Angel Tree® Program  

Program od roku 2011 nabízí příležitost, jak prakticky pomoci dětem a rodinám 

v jejich potřebách, a pomáhá obnovit vztahy mezi rodičem a dítětem, poškozené 

uvězněním a odloučením. Dopad vynucené a bolestné separace od rodiče, 

kombinovaný s finančním nedostatkem, je pro dítě emočně zničující a zvyšuje riziko, 

že dítě samo se jednou trestné činnosti dopustí. Děti odsouzených se často samy 

stávají pachateli trestných činů v mnohem vyšší míře než děti z jiného 

sociálního prostředí. Program pomáhá přemostit propast ve vztahu mezi 

rodičem a dítětem, způsobenou uvězněním, uspokojit základní fyzické a emoční 

potřeby, a posílit vztah rodiče s dítětem. Program, který se zaměřuje na dítě, se 

v zahraničí ukázal jako efektivní prevence kriminality s širokými pozitivními účinky 

na společnost. Přínosem programu je okamžitá pomoc, která nastává uzdravováním 

vztahu mezi uvězněným rodičem a jeho dítětem a je primárním smyslem programu 

Andělský strom. Projekt pořádá MVS již od roku 2011 a odesílá stovky dárků dětem 

pomocí dobrovolných dárců. (Vloni bylo 1.140 dárků zaslaných dětem do rodin vždy 

s osobním dopisem a jménem odsouzeného rodiče.) Věznice vytipuje sociálně 

nejslabší odsouzené. Odsouzený rodič vyplní přihlášku do programu a napíše osobní 

dopis dítěti. Koordinátoři projektu obtelefonují potřebné rodiny a po získání souhlasu 

k účasti v projektu zjistí potřebu dítěte. Před Vánocemi dostane dítě dárek doručený 

do rodiny, ve kterém je přibalený i osobní dopis rodiče ve VTOS. V některých 

případech pošle koordinátor odsouzenu rodiči 

i fotografii zakoupeného dárku, radost je pak dvojnásobná (www.andelskystrom.cz). 

IV. Projekt Andělský Kemp: 2019 již třetím rokem 

V návaznosti na práci s rodinami odsouzených proběhly letní tábory pro skupiny dětí, 

které mají rodiče ve VTOS. Děti jsou ve věku od 7 do 12 let. Tábor byl v roce 2019 

připraven pro 34 dětí a doprovázelo je 16 vedoucích. Pro děti se podařilo zajistit kemp 

zdarma. Na kemp navazuje další práce s rodinami a další setkávání účastníků, ale i 

provázení některých dětí do věznic za rodičem a získávání finančních prostředků na 

tuto cestu. V roce 2020 plánuje MVS tábor rozšířit na kapacitu 60 dětí.  

  

http://www.restorative-justice.eu/
http://www.andelskystrom.cz/
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V. Projekt Den s dítětem 

Od roku 2018 proběhlo celkem 7 celodenních setkání rodin uvnitř několika věznic 

jako jiný typ návštěvy rodin s dětmi u odsouzených. Vždy 12 rodin tráví společně den 

uvnitř věznice hrami, soutěžemi, hudebním vyjádřením, výtvarným vyjádřením, 

společnou přípravou oběda a společným stolováním, a mnoha workshopy a také 

poradenstvím. Rodiny tak posilují své vnitřní vazby a prožívají ochutnávku 

budoucího společného života.  

VI. Projekt Vězňova cesta 

Projekt Vězňova cesta je postaven, stejně jako všechny ostatní projekty MVS na bázi 

křesťanství a restorativní justice. Skrze četbu Markova evangelia se pachatelé učí 

rozlišovat dobré a zlé a dostávají naději na možnou změnu ve svých životech. Projekt 

je velmi žádaný a odsouzení se do něj zapisují dlouho dopředu. Jeden kurz, který trvá 

8 týdnů, může pojmout pouze 12 vězňů.  Projekt probíhá v 6 věznicích a po ukončení 

kurzu hned následuje kurz další. Kurz je zakončen slavností a odsouzení dostávají 

certifikát, a často je to první úspěch, který po dlouhé době slaví.  

VII. Koncert s rozhovory na téma vězeňství: „5 Tváří Zdi“ 

Největším koncertem, který upozorňuje na problematiku vězeňství je každoroční 

Koncert 5 Tváří Zdi. Koncert se konal již osmkrát a v tomto roce opět proběhl 

v Senátu ČR pod záštitou senátora Ing. Patrika Kunčary a za přítomnosti 

významných hostů z Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR a vedení 

jednotlivých věznic, Probační a mediační služby (PMS), mnoha neziskových organizací 

a dalších hostů. MVS tento koncert pořádá každoročně a upozorňuje na oblast 

kriminality a její následky. Rozhovory dávají nahlédnout do situace obětí, do situací 

rodin, které mají někoho ve výkonu trestu, do situace po propuštění. Na koncertech 

hrají vězeňské kapely a vězni sdílejí svá osobní svědectví. Prostor dostávají také 

zaměstnanci věznic. Na letošním koncertu se představili hudebníci a hudebnice 

z věznic Světlá nad Sázavou a Kuřim. Letošní koncert pořádalo MVS ve spolupráci 

s Yellow Ribbon Run.  

VIII. Projekt Metanoia II.  

Projekt vznikl v roce 2017 ve spolupráci s Církví bratrskou v Liberci, která se 

rozhodla dlouhodobě sponzorovat individuální potřeby osob po opuštění věznic, jako 

účinnou prevenci kriminality. Finanční pomoc se týká prostředků, které jsou často 

nedostupné z grantových dotací: potraviny, oblečení, obuv, hrazení ubytování, 

cestovné, pracovní potřeby, kurzy a další. MVS ve spolupráci s kaplany věznic, 

sociálními kurátory, vlastními mentory a odbornými zaměstnanci rozhoduje o míře 

podpory propuštěným mužům a ženám. Propuštění často neumí hospodařit s penězi 

a zde nastupuje mentor, který spolu s klientem nakupuje a vede jej k odpovědnosti. 

Ročně se jedná o částku kolem 200 000 - 300 000,- Kč věnovanou přímo potřebným 

lidem.  

  



 

 
88 

IX. Projekt stárnutí ve věznicích  

Projekt stárnutí ve věznicích pořádalo MVS, z. s letos prvně spolu s Českou 

společností pro gerontologii, z.s. Odborná propojenost s touto organizací dala 

nahlédnout do potřeb vězňů seniorů a upozornila na odborném semináři konaném 

v Praze dne 5. 11. 2019 na mnoho zajímavých aspektů, ze kterých může dál MVS 

vycházet ve službě vězňům seniorům a rozšiřovat pravidelnou práci na odděleních 

TPN.  

X. Korespondence a posílání balíčků do věznic  

Většina klientů, se kterými se setkáváme, jsou lidé sociálně slabí a mají specifické 

potřeby, které je třeba naplnit, ovšem pomoc je poskytována jen ve spolupráci se 

zaměstnanci věznic a jejich potvrzením o hodnověrnosti těchto potřeb. Dopisování se 

zejména dlouhodobě odsouzenými zvyšuje naději na jejich schopnost osamostatnění 

a plného rozhodování o budoucnosti, kterou jinak vlivem tzv. prisonizace často 

ztrácejí. Zaslání nárokového balíčku může zcela změnit postoj člověka, který už 

několik let nemá kontakt s nikým ze společnosti. MVS odesílá pravidelně tzv. civilní 

balíčky s oblečením, zejména oblečení pro výstup z výkonu trestu, ale i během roku, 

například spodní prádlo, sportovní obuv, bundy a další.  

XI. Koncerty ve věznicích 

Koncerty ve věznicích MVS pořádá ve věznicích koncerty pro odsouzené. Koncerty 

doprovází program, ve kterém hovoří o svém osudu Ti, kdo už našli po výstupu 

z výkonu trestu správnou cestu a vyprávějí své příběhy, jak začít jinak. O tyto osobní 

příběhy je velký zájem. MVS hradí cestovné kapelám, které nežádají za svůj koncert 

honorář a vše ostatní si sponzorují samy.  
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15. Příloha II. Koncepce vězeňství do roku 202584 

Specifický cíl 4.5 Připravit vězeňství na důsledky pramenící z obecného 

společenského trendu stárnutí populace (strana 74-75) 
 
S ohledem na celkový vývoj ve společnosti je tak i pro oblast vězeňství třeba 

přihlédnout k fenoménu stárnutí populace a započít s přípravou objektů 

zohledňujících pravděpodobné vyšší procento vězňů – seniorů jako osob se 

speciálními potřebami v průběhu výkonu trestu odnětí svobody. Podle údajů 

Ministerstva zdravotnictví ČR se ve vyspělých společnostech stále více lidí dožívá 

vyššího věku a také starší lidé žijí déle. Urychluje se tzv. demografické stárnutí 

populace. V období 2000 – 2009 se střední délka života u 65 letých českých mužů 

zvýšila o 1,5 roku a u žen o 1,2 roku. V roce 2009 měl před sebou 65 letý muž 

v průměru 15 let života a 65 letá žena necelých 19 let života. 

Péče o staré osoby v běžném výkonu trestu odnětí svobody působí značné problémy 

a jejich soustředění na jednom místě (alespoň do doby vybudování odpovídajících 

kapacit pro tuto kategorii osob) přináší organizačním jednotkám řadu vážných obtíží. 

Současný systém není nastaven na péči o osobu v kategorii trvale pracovně 

nezařaditelní. Problém je řešen zpravidla tím, že se o takovou osobu stará 

spoluodsouzený, který má tuto činnost v programu zacházení. Toto řešení přináší 

v praxi potíže, a vyžaduje tak nové systémové řešení. V kategorii trvale pracovně 

nezařaditelní by v budoucnu měly zůstat pouze osoby se zdravotními potížemi, 

nikoli zdraví senioři (v současné době jsou do kategorie „F“- trvale pracovně 

nezařaditelní – automaticky zařazovány vězněné osoby starší 65 let).  

V nadcházejícím období bude s ohledem na viditelné demografické trendy nezbytné 

vytvořit ve věznicích sociální lůžka, příp. tzv. sociální dům pro vězněné osoby, které 

zohlední jejich speciální sociální potřeby, a zajistit potřebný počet zdravotnických 

asistentů či ošetřovatelů. Cílovým stavem je stav, kdy je vedle zdravotních služeb 

zajištěna vězněným osobám – seniorům - také péče sociální, včetně vybudování 

potřebných kapacit a zajištění personálu.  

Nástroje k dosažení cíle:  

o Posoudit podmínky pro zařazení do kategorie „trvale pracovně nezařaditelní“ 

z důvodu věku; 

o Vytvářet bezbariérové prostory pro vězněné osoby s ohledem na problematiku 

stárnutí populace či výkon trestu osob s tělesným postižením; 

o Vytvářet sociální lůžka, příp. sociální dům ve věznici; 

o Zajistit zdravotnické asistenty/ ošetřovatele; 

o Při přemisťování trvale pracovně nezařaditelných vězněných osob zohledňovat 

zvýšené nároky této kategorie při zachování možností dané organizační 

jednotky; 

o V sociální oblasti navázat úzkou spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních 

věcí ČR, včetně posouzení problematiky registrace Vězeňské služby ČR jako 

poskytovatele sociálních služeb.   

 

84 Zdroj: https://www.justice.cz/documents/12681/762277/Koncepce-vezenstvi.pdf/21e4adce-3e8b-
48de-b2e4-2cca9d63475b (Staženo 20.12.2019) 
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16. Příloha III. Doporučení Komise ministrů Rady 

Evropy 

Doporučení Komise ministrů Rady Evropy (CM/Rec(2014)2) v oblasti 

zajištění lidských práv seniorské vězeňské populace - kapitola VII. Výkon 
spravedlnosti85 

Výbor ministrů Rady Evropy uvádí problematiku výkonu spravedlnosti ve svém 

doporučení z roku 2014 k zajištění a ochraně lidských práv starších osob 

(viz Rámeček). Téma vězeňské populace je v tomto dokumentu postaveno do kontextu 

s tématy, jako je ochrana proti diskriminaci, autonomie, sociální ochrana 

a zaměstnanost nebo sociální a paliativní péče. 

Podpora přístupu starších osob k lidským právům 

čl. 51 Při určování svých občanských práv a povinností nebo jakéhokoli trestního 
obvinění vůči nim mají starší osoby právo na spravedlivý proces v přiměřené lhůtě ve 
smyslu článku 6 Evropské úmluvy o lidských právech. Členské státy by měly 
přijmout vhodná opatření k přizpůsobení průběhu soudního řízení potřebám starších 
osob, například poskytnutím případně bezplatné právní pomoci a právní pomoci. 

čl. 52 Příslušné soudní orgány by měly ukázat zvláštní péči při vyřizování případů, 
které zahrnují starší osoby. Zejména by měly zohlednit jejich věk a zdravotní stav.  

čl. 53 Členské státy by měly zajistit, že zadržení a uvěznění nebude vykazovat prvky 
nelidského nebo ponižujícího zacházení. Posouzení minimální úrovně závažnosti se 
považuje za nelidské nebo ponižující na několika faktorech, včetně věku 
a zdravotního stavu osoby. Měly by být zváženy alternativní způsoby detence starších 
osob.  

čl. 54. Členské státy by měli ochraňovat pohodu (well-being) a důstojnost starších 
osob ve věznicích. Zejména by měly zajistit, že jejich zdraví je pravidelně sledováno a 
dostává se jim adekvátní zdravotnické péče a péče o mentální /duševní zdraví. Dále 
by měly členské státy zajistit starším zadrženým osobám podmínky odpovídající jejich 
věku, včetně vhodného přístupu k hygienickým, sportovním, vzdělávacím a 
výcvikovým zařízením a zařízením pro volný čas. Členské státy by měly zajistit 
sociální reintegraci starších osob po propuštění. 

  

 

85 Zdroj: Recommendation CM/Rec(2014)2 of the Committee of Ministers to member States on the 
promotion of human rights of older persons (Adopted by the Committee of Ministers on 19 February 
2014 at the 1192nd meeting of the Ministers’ Deputies), online 
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805c649f 
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17. Příloha IV. Deklarované potřeby a úroveň jejich 

satisfakce 

Přehled dopovědí z dotazníků 

V této příloze shrnujeme výčty odpovědí, na základě kterých jsou extrahovány 

výsledky prezentované v kapitole „Přehled klíčových potřeb“. V závorce je uvedena 

vždy frekvence odpovědí v dané kategorii. Duplicitní položky jsou vynechány. 

Dotazník byl tvořen vesměs otevřenými otázkami, odpovědi byly vypisovány. 

Q1: Máte pocit, že máte nyní ve svém životě dostatek úplně nejzákladnějších 
věcí, které potřebujete? 

jídlo a vaření si (5): chybí maso v celku, jen mleté je; chlebíčky v kantýně chybí; 
zdravá strava; nekvalitní jídlo; lednička; vařič 

hygiena a zdraví (6): chybí hygienické potřeby; naprosto nedostatečná hygiena 

volný čas (3): chybí volný čas, potíže s volným časem; žádná nabídka na volný čas 

komunikace: internet, skype; přístup k webu /i cenzurovanému; více prostředků na 
korespondenci 

dostatek (7): jídla a pití na přežití dostatek; všeho dostatek; pro život dostatek, víc 
netřeba; snažím se, aby mi nic nechybělo; dostatek díky rodině; pracuji a mám 
podporu dcery, mám dostatek 

ostatní: ano, chybí svoboda; chybí vše; chybí vycházky 

Q2 Máte dostatek praktických věcí pro život, jako je jídlo, pití, potřeby pro 

hygienu, volný čas, anebo vám něco chybí? 

4 odpovědi: svoboda, vše ostatní marginální; v rámci možností vše; vše v základním 
provedení, ale volil bych si to jiné; základ tu je 

Q 3 Máte pocit, že je o vás postaráno v rámci možností pro člověka vašeho věku 
a vašich potřeb? 

zdravotní problémy a nedostatky (16): často jsem nastydlá; chybí dostupnost léků; 
chybí konzultace s odborníky k problémům; je tu ale zima; lékařská/zdravotní péče 
(chybí, je špatná, žádná); léky s doplatkem do dluhu; ortodoncie; potřeby pro 
zachování zdraví 

mezilidské vztahy psychologické, věkové (6): chybí lidský přístup; chybí 
soukromí; chybí věková hranice; individuální přístup; klid pro sebe; nemohu přes 
den ležet na posteli a přikrýt se 

aktivity (4): možnost vzdělávání; nebýt úplně odříznutý od světa; nějaké aktivity; 
učení se novým věcem; není postaráno vs. nechybí nic 

Q 4 Která součást dne, případně jaký program je pro vás nejpříjemnější? 

pohyb (3): sportovní aktivity 

nové tvůrčí vzdělávací, pro radost uklidit, vařit, volno – potěcha srdce (21):  

četba, aktivity jako např. malba; nové věci; práce v knihovně; programy 
resocializační, psaní dopisů; ranní úklid koupelny do čista; samostudium; šití 
a vyšívání; škola; sledování tv; společná komunikace; společná příprava večeře; 
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sportovní aktivity; telefonování; tvůrčí činnost; úklid pokoje, pocit čistoty; vaření; 
volno; vycházky 

klid spánek uzavření: noc, spánek; podvečer a večer; noc, osobní volno 

práce (17): když jsem v práci 

bohoslužba, kaple (3): kaple; páteční bohoslužba; pravidelné bohoslužby 

jakékoli aktivity a práce na ubytovně (6): jakákoli možnost opustit oddíl; návštěva 
vnučky; dcery, program změna je možná 

Q5 A co je naopak nejméně příjemné? 

zásah do soukromí nuceným pohybem svlékáním se, prohlídky (12): dřepy; 
buzerace od vychovatelů, vedení a dozorců; člověk pro ně nic neznamená; kontroly; 
osobní prohlídky; ponižování; svlékání do naha 

monotónnost, prostředí, nuda (6): nic nedělání; oděvy; prostředí; samota; víkendy; 
vše stejné 

sčíták (6): eskorta, sčíták; stání na sčítáku 

ostatní (18): když jsem na oddíle; nehodnotná náplň některých aktivit; nepořádek 
na posteli; nutnost přetvařovat se; pobyt na patře; podvečer, plno, cela a nedostatek 
soukromí; přechody na jídelnu nepříjemné; ranní vstávání; ráno; vše, kromě noci 
a práce 

Q6 Vadí vám příliš mnoho hluku, anebo naopak ticho? 

hluk (28): ruší křik; ticho chybí, není ani v noci; hluk a řvaní; nemožnost ovlivnit 
jaký typ hluku; ticho ve vězení je přepych 

Q7 Máte v rámci celého dne dojem, že se pohybujete ve velmi tmavém, anebo 

ve velmi světlém, až přesvíceném prostředí? 

tma (11): tma ponurost; mám pocit temnoty; pocitově: tmavé, depresivní, špinavé; 
spíše tma kolem; super temnota jako černá díra; tma a ponurost 

světlo (6): světlo, velmi světlo; přesvícené prostředí 

hlasy: nejsou lidské hlasy, ale řev dobytka; nepříjemné prolhané hlasy a faleš; 
vězňové nemají hlasy, ale výkřiky neznámého jazyka; začínám nesnášet některé 
hlasy, hovor je v pořádku; živo ano, hluk vadí 

Q 8 Které místo vám zde přijde nejpříjemnější? 

postel (3)  

cela (6) pokoj, když je prázdno, ženy na televizi; pokud jsem sám v cele 

venek (3) dvůr, venek  

místnost k vzdělávání, setkávání (8): počítačová učebna; knihovna; škola; kulturní 
místnost 

práce (3): práce; práce v sadu 

kuchyň (2) 

kaple (3) 

různé: když se mohu dívat na nebe; koupelna; kousek soukromí; návštěvní místnost; 
sama s bohem; výhled z okna za bránu ke svobodě; výstupní brána; WC 

Q 9 Které místo nemáte rádi, kterému se třeba i snažíte vyhnout, je-li to možné? 
Např. jídelna, kuřárna, ostatní 
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veřejné nepříjemné místo: chodba, kde se řeší drogy, chlast a podrazy; jídelna; 
kuřácká místa; moc lidí a hluku; necítím se dobře mezi ostatními; tam, kde je hodně 
vězňů 

lékařské zázemí: lékařská zařízení; lékař/klec/; zdravotní prostory 

specificky vězeňské prvky (11): pohyb na patře; zapáchající cely; chodba, 
nepříjemné tváře některé; eskorta, soud; kdekoli kde se někdo pomlouvá za zády; 
přechodům na jídelnu; vycházkové kotce 

Q 10 Je nějaká oblast přemýšlení, prožívání, denních činností, kde se cítíte 
svobodní? 

čtení /a psaní (15) 

tvůrčí práce a samota (16): šití; angličtina; háčkování; kreslení; práce s PC; jakákoli 
práce, kterou mohu dělat sám; křížovky; kulturní místnost, jsem-li sám 

sport a pohyb (7): běhání; posilovna; rotoped; stolní tenis 

různé: meditace, vycházky, hudba, když volám synovi, svobodná při rozhovoru 
s psychologem 

Q 11 Míváte nějaké noční sny? O čem? 

rodina: o dětech; dětství; druhovi, co mi zastřelil rodiče 

rodině; o bývalém domově; rodičích; sourozencích 

o vnoučatech; rodině, o kterou jsem svou hloupostí přišel; smích dětí 

problém, spor, konflikt, trest: likvidace dravé šelmy; nehezké sny občas; noční 
můry, že se nikdy nedostanu ven, anebo budu nemocná; špatné zážitky z venku; 
strach ze zpoždění při vracení; volání o pomoc; zdá se mi o lidech odhalených ze lži 

úlevová a radostná témata, fantazie, radost: létání; umím létat ve snu; příroda; 
ženy, sex; zvířata; otevřená krajina; les  

hledání něčeho: o šancích; o svobodě; občas po telefonu domů; vydávám zvuky, asi 
mám sny, nevím jaké 

Q 12 Když někdy sníte během dne, co si představujete jako nejhezčí věc, po 
které člověk touží? 

rodina, být doma, blízcí (24): syn, moje rodina; být doma; být s dětmi a svojí paní; 
být s manželkou, s lidmi, které miluji; být s rodinou a mít zázemí; dávám jídlo 
na stůl, sedím u okna a jím ovoce; jak vařím rodině knedlíky a peču maso, koláč; 
láskyplný život s rodinou; v náruči svých dětí a vnoučat; vidět děti, vnučku, návštěva 
zoo; zdraví a rodina 

idyla, svoboda, láska, volnost 

sex: mnoho krásných žen; prostor pro intimní věci; sex 

různé (11): boží přítomnost; děkuji za to, co mám; mít konečně řádný život; ne, 
nesním; netoužím po tom, co nemám; obyčejný život; osobní uznání; práce; svoboda; 
ve dne nesním 

Q 13 Míváte strach dnes z některých věcí kolem sebe zde? 

agresivita, cizí vězni, konflikt (11): při procházce bojím se cizích vězeňkyň 
a vychovatelů; jen z lidí; křiku; násilí; nenávist; porušování slušnosti; z konfrontace; 
z některých ostatních odsouzených; z projevů agresivního chování; ano z některých 
spoluodsouzených žen; z lidí 
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psychické prvky: lze potlačit pozitivním myšlením podlost; z podrazů 

nemoc, hygiena: z nemocí; ze špatné zdravotní péče; ze špíny 

důsledky pobytu: mám strach z atmosféry, podráždění, napětí, abych tomu 
nepropadl; pocit bezmoci; že nebudu pánem ničeho; ze selhání; ze ztráty kontaktu 
s rodinou 

různé: láskou k bohu, nemám strach; ani ne; mám Ježíše, čeho bych se měla bát?; 
z nečekaného; z osudu lidí, kteří zde jsou na léta; z věznice; z vězňů; ze stěhování; ze 
ztráty důstojnosti 

Q 14 Míváte strach z toho, co je venku? 

o rodinu, zdraví rodiny, pomoc jí (6): jestli jsou všichni v pořádku; někdy, vím, že 
to nebude lehké, ale s rodinou to půjde; strach o zdraví rodiny; strach 
z bezdomovectví a nedostatku pomoci rodiny; že rodiče stárnou; že stárnu bez ženy, 

bez dětí, že nenajdu někoho, kdo by měl mě rád 

o nic, z ničeho (14) 

ano, ale doufám: ale nejsem na to sama, boží láska; ale udělám, co mohu a zbytek 
nechám na bohu; ať se o mě můj Pán postará; z dostupnosti drog 

Q 15 Máte pocit, že lidský život má smysl a vede k radosti? 

ano (32): ano obrovský smysl; jakmile se vyznáme z hříchu a přijmeme nabízenou 
milost; lidé by pro to měli dělat maximum, má smysl, i když nevede k radosti; má 
smysl, pokud jej žijeme pro někoho; myslím si to; pro ostatní lidi život smysl má; 
radost v maličkostech je důležitá 

ne (7): celý život trpím; ke krátkodobé radosti vest může; radostný život skončil 
úmrtím dcery 

Q 16 Kdybyste se měli vrátit do mládí, kterou z následujících změn byste 
uvítali? 

změna, udělat jinak (20): dělat věci jinak; mít možnost začít jinak; udělat vše znovu; 
začít jinak 

hrát na hudební nástroj (4) 

vzdělání (9) : dokonalé vzdělání; školu jsem flinkal, teď už to nejde samo 

dobře se oženit (4) 

mít více síly a zdraví (26) mít více zdraví; mít více síly; více zdraví; více síly ke 
změnám 

dobrá finanční budoucnost (5) 

různé: být sportovec a úspěšný; být úspěšný před lidmi; hodně přátel; mít možnost 
být úspěšný před lidmi; mít pomoc lidí; mít možnost začít jinak a udělat si vše v životě 
jiné; modlitba a důvěra v boha; nechci se vrátit do mládí; nedostat se sem; vše jsem 
obětoval fotbalu 

Q 17 Co vám naopak nejvíce právě dnes a zde chybí? 

svoboda, seberealizace, volnost (11) 

člen rodiny, rodina (22): děti; nemohu se stýkat s vnoučkem; objetí mých blízkých; 
partnerka ke sdílení problémů, opora; pocit domova; synové, kteří se mne vzdali; 
vnoučata kontakt s rodinou 

Q 18 Jak byste jednoduše popsal, co pro vás dnes představuje výkon trestu? 
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beznaděj, nadlimitní problém, ponaučení, poučení (26): beznaděj; čisté šílenství; 
děs; hrůzu, smrt; stres a strach; další životní zkušenost; je to za trest; možnost ke 
změně; náprava; ponaučení; poučení, co jsem provedl; poznávání se; trest za vlastní 
chyby; tvrdé ponaučení; velká zkušenost; zamýšlím se nad sebou; absolutní sociální 
dno; bezmocnost cokoli řešit; hanba, ponížení; ponížení; ztrátu cenného času zbytku 
života 

ztráta (6): nereálnost nápravy; nereálnost přípravy na propuštění; nespravedlnost; 
promarněný čas; zbytečně ztracený čas; ztráta cenného času 

nepříznivé a kontraproduktivní důsledky, ale v důsledku délky se může změnit 
jen v trest (12) 

doživotně budu opovrhovat; nebýt s rodinou; neefektivně trávený čas; 
nespravedlnost; nespravedlnost v české justici; odloučení od rodiny; rodina 
v koncích; svoboda; zhoršení zdravotního stavu; ztráta soukromí, vztahů; ztráta 

svobody 

Q 19 Je pro vás vaše zkušenost z minula, nebo naopak to, že žádnou podobnou 
zkušenost nemáte, dnes spíše lepší? Zkuste, prosím, popsat v čem: 

poprvé a bez zkušenosti (19) 

různé (10): kdybych to tušil, zvažoval bych, zda vůbec vykonám; připomněla jsem si 
sílu rodiny; z každé zkušenosti lze vybrat pozitiva; zažil jsem nyní asi lepší, pokaždé 
jiná situace; zážitek; zjišťuji, že trest není pro nápravu, ale otázka přežití; zkušenost 
na prd 

Q 20 Připadá vám, že délka trestu je zvládnutelná? 

i přes stress konstruktivní (19): musí být; ano, otázka, s jakými následky; celkem 
ano; člověk si zvykne na cokoli; dnes už ano; původně ne; silou moci přežívám každý 
den; snažím se, aby byla; teď již ano; zvládám to potlačováním hněvu a bezmocností 

nezvladatelné (7): je to čím dál tím horší s věkem; ne 

různé (7): horší to mají ti s dětmi a ženatí; nesmířím se s uvězněním a chováním 
personálu; žádný trest jsem si nezasloužila; zkuste si týden a uvidíte 

Q 21 Myslíte si, že byste ji dříve snášeli lépe, anebo hůř? Proč? 

dříve hůř (7): možná ano, ve stárnutí je trpělivější; ve stáří klidnější; starší má 
zázemí; ve stáří čas rychleji ubíhá; lépe ve stáří 

ve stáří hůř (8): ubývá síla; byly by lepší adaptace a odvaha; bylo by více zdraví a 
síly; mám určité zkušenosti, pomáhá; psychické stárnutí; v mládí s dětmi a půjčkami 
bych to nezvládl; zestárla jsem a nechci měnit, co nejde; vice člověk myslí na zdraví 

různé (8): nepřiměřené tresty; umírání za živa; uvnitř zloba, navenek přetvařování 

Q 22 Je něco, co vám naopak v porovnání se světem kolem ulehčuje zde ve 
výkonu 

Bůh (3): důvěra v Boha; následování Boha; povídání s Bohem 

zkušenost, naděje, klid, optimističtější vyladění (8): životní zkušenosti; možnost 
pomalu splácet dluhy a škody; naděje; nekouřím, nepiji; nikdo mě nevydírá; osobní 
klid; pár stejně inteligentních přátel; televizor 

rodina (5): rodina; snad práce a myšlenky na rodinu; umím se přizpůsobit druhým 

ne, žádná šance (16) : díky trestu jsem přišla o všechno; je to peklo; mám základní 
věci, někomu to stačí, mně ne;  
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různé (6): hůře na duši, protože sem nepatřím; nevím; normální a rozumní lidé; občas 
blikne světlo; s nadsázkou: kde jinde lze vyjít za tak málo peněz měsíčně? 

Q 23 Jaké typy přátel máte, co mají společného? 

zázemí, vztah ke mně (10): jeden spolehlivý; několik kamarádů a spolužáků, lze se 
obrátit kdykoli; podobné názory; podobné zájmy; společné zázemí; stejného věku a 
společné zájmy; stejného věku a zálib; způsob chování ke mně 

společná hodnota, něco spojujícího (23): smysl pro realitu; chuť bojovat; důvěra; 
hledání něčeho v životě; hodní; inteligentní; klidní; s nadhledem; ohleduplní; co žijí 
životem venku; rodinu mají; smysl pro řádný život; smysl pro rodinný život; úcta 
k druhým; upřímnost; vnitřní klid; vyrovnaní lidé; zájem o duchovní cestu; 
zodpovědnost, spolehlivost; způsob života. 

vnější znaky, zájmy, něco společného formálně (19): inteligentní; gramotnost, 
vzdělání, ironie, nadhled, odvaha, racionalita; humor, pracovitost; vysokoškoláci, 
nejsou vulgární; klidní; moje touha něco se od nich dozvědět; podle zájmů; schopnost 
navzájem si pomoci; starší muži; stejný věk. 

Q 24 S jakým typem lidí se naopak nikdy spřátelit neumíte? 

agresivita, tvrdost, bez dorozumění možného (18): agresivní; bezohlední; 
hrubiáni; křiklouni; kteří neznají dialog a víru; neumí se chovat; neurvalec; ubližují 
slabším; vrazi; výbušní; zločinci. 

lidé se závislostmi, patologičtí (6): s feťáky; alkoholici, bez náhledu na sebe; 
dominantní; falešní; hluční; idioti; jednodušší, pesimističtí, závistiví, dětinští; kteří 
neumí poslouchat nařízení; lenoši; lháři; manipulátoři; namyšlení; nenormální; 
nepřející; podrazáci; povýšení; samolibí; sebestřední; slaboši; sobci; ti, co žijí na úkor 
druhých; vyčůránci; vzteklouni; exekutoři; mladším; s mladšími; nemám odvahu na 
odpověď; nepřátelím se, nikoho nehledám. 

Q 25 Jsou nějaké typy lidí, kterým asi někdy jdete na nervy? (dtto) 

Q 26 Daří se vám lepší kontakt s lidmi staršími, zhruba stejného věku, anebo je 
to smíšené? 

staršími (6), spíše se staršími nebo stejného věku 

stejného (7) 

smíšené (19): ve vězení se musí člověk bavit se všemi; jde o to, mít si co říct; na věku 
nesejde; na věku nezáleží; nemám problémy s žádnou věkovou skupinou; nemám 
problémy s kontakty 

mladšími (3)  

Q 27 Co byste z běžných denních praktických věcí potřebovali? 

pomoc se zdravím a také jídlo zdravé; elektrický zubní kartáček na paradentózu; 
lednice; náhražku za cigarety; něco na podporu dýchání; ovoce; zelenina; trouba; 
zdravotní péče; vzdělávání a komunikace; internet; pomůcky na vzdělání; přístup 
k informacím; skripta; televize; tisk; vice zajímavých aktivit; přehrávač; rádio se 
sluchátky; vážná hudba; vycházka, rodina; aby člověk v klidu bez trestů přežil; co je 
povolené, mám; je to už dlouho, co chci budu mít na svobodě; jsem spokojená; naučil 
se být hluchý, němý, slepý; nic; víc soukromí; více tolerance 

Q 28 Máte kontakt s rodinou, přáteli, anebo s kýmkoli mimo toto zařízení? 

 ano (rodina, přátelé, zájmové skupiny, věřící apod.)  
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Q 29 Jste spokojený(á) s kvalitou tohoto kontaktu a tím, jak je častý? 

spokojen s kontaktem 

ano (16) 

něco mezi (4) 

ne (14) chybí přítomnost vnoučka; málo častý, hodina měsíčně; nemohu telefonovat 

Q 30 Na co konkrétně se nejvíc těšíte? 

těšení na rodinu: na svou rodinu; děti; na normální lidi; na vnoučata a řízek; sednu 
si na hrob dcery na celý den;  

společný život; svou lásku; život doma; pocit volna, svoboda; chodit bez dozoru sama; 
jiný vzduch 

lékařskou péči; možnost volby v čemkoli; na svobodu; nebe nad hlavou; sex; že budu 

sám rozhodovat o svém životě; detail, symbol svobody, volnosti; auto; fén; froté 
ručník; klid; na pejska; stabilně tekoucí teplou a studenou vodu; vanu; zahrada; 
koupel, koupím si všechno ovoce; na boha; na seberealizaci 

Q 31 Z čeho máte největší obavu? 

o vztahové 

o životní změna, reakce druhých, soudy, policie 

o praktické 

o nemám 

Vztahy: aby se dožila matka; abych byl rodině něco platný; na rodinu; na vnouče; 
reakce dcer; režim domácnosti; z odcizení; zda všem budu umět vynahradit čas a co 
mi dali; ze sporů s bývalou ženou; ze ztráty rodiny 

Reakce druhých, životní změna, jiný životní styl: bojím se odplaty lidem, kteří mi 
ublížili; jak dopadnu z hlediska justice; obava z přizpůsobení se novému; odplatím 
stejně jako oni; reakce policistů na něj; řešení úřadů; strach, že nezvládnu strach 
okolí, abych neudělal chyby; z lidí; že budou lidé na mě koukat 

práce a praktické: pracovní režim; snížení pracovních možností; z bydlení; že budu 
těžko hledat práci; ze zdraví; ze ztráty zdraví 

nemám obavu; snažím se neobávat; strach omezuje; z ničeho 

z blbců; z budoucnosti; z hloupostí; z návratu; že na tento čas nepůjde zapomenout 

Q 32 Máte pocit, že jste nějak příliš omezován(a) svým zdravotním stavem ve 
schopnosti prožívat věci kolem radostněji? Co by se muselo změnit, aby to 
nastalo? 

limit zdravotní: musím se smířit s následky úrazu; zdravotní stav, naučila jsem se 
s tím žít; potřebuji vyléčení; přímo ne, ale chybí mi preventivní prohlídky; přiznala 
jsem nemoc a zdravotní omezení; zde na mě lékaři kašlou; zdravotní stav nezměním 
a jsem s tím srovnána; psychický stav příčinou chorob 

ne (13) 

Q 33 Pokud byste měl(a) tři libovolná přání, jako v pohádce, co byste si přál(a) 
bez ohledu na to, je-li to opravdu možné, anebo je to jen jako sen? 

o zpětně změnit něco 

o pozitivní krok v rodině 

o práce vybudovat 
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o zdraví 

o rodina a vše pro ni, či jednoho z nich 

vrátit, změnit, zázrakem: aby nedošlo k úmrtí dcery; aby se mi vše, oč požádám, 
splnilo; aby se všichni na světě uzdravili; abych dala každému, kolik potřebuje; abych 
uměla kouzelně poznat lidi 

chytit zlatou rybku; jít jinudy, učinit rodinu šťastnou, zdraví pro maminku; mít zpět 
své rodiče; oba rodiče zdraví; obnova procesu; odčinit mé ženě, že se mnou vydržela; 
odpuštění; oživit svou maminku; vrátit čas a činy, co mě sem přivedly; vrátit se k ženě 
a dětem; vrátit se v čase a nemuset mít trest; vrátit se v čase o mnoho let; žít jinak; 
žít řádný život; zpět své zdraví  

nějaký pozitivní krok v rodině: mít práci, která mě těší; moci pracovat; práce, která 
by mě bavila 

zdraví  

kontakty s dětmi a rodinou: aby rodina viděla, že žiji poctivě; jít domů k rodině; 
lepší kontakt se syny;  

věnovat se vnučce; vice udělat pro rodinu; vnoučata; zdraví celé rodině 

bezpečí; domů; finance dostatek; láskyplný život; moudrost; nechce odpovídat; 
odstranění starostí;  

svobodu; v noci odejít hned; vice žen do vlády; volnost; vyhrát parlamentní volby; 
zajistit skutečnou spravedlnost; žít boží láskou a klid v srdcích všech lidí; žít 
normální život 

Q 34 I nejtěžší životní zážitky mohou přinést něco dobrého. Je zde něco, co si 
budete odnášet jako dobrou životní zkušenost? 

trpělivost, pokora, opatrná důvěřivost, nemyslet jen na sebe, skromnost, 

hledání vlastní chyby 

nikomu nevěřit; trpělivost; i to, že tu každý není špatný; myslel jen na práci, zanedbal 
rodinu; nemyslet jen na sebe; nevěřit naivně tomu, co mi, kdo řekne; nezapřít sám 
sebe; nikdo není tak chytrý, aby obešel zákon; pokora, skromnost; rozlišovat mezi 
podstatným a prkotinami; schopnost přežít; schopnost zvládat stres; snažit se vyjít 
s každým; vím, kde jsem udělal chybu; víra, láska, trpělivost, následování Krista; 
vyhýbat se lidem, kteří mi tu vadili; vždycky může být hůř; ze všeho lze vytěžit dobrou 
zkušenost; nedůvěra a odmítání vězení; nedůvěra k tomuto systému; vězení nemůže 
napravit, když někdo sám nechce 

Q 35 Máte k výše uvedeným otázkám a úvahám ještě nějaké poznámky? Je 
něco, na co jsme se nezeptali, a měli jsme? Prosím uveďte to zde: 

o potřeba zajistit práci, posléze bydlení, a aby ve výkonu byli starší dohromady 

o chybí otázky na soužití nekuřáků, feťáků a duševně nemocných, okrádání vězňů 

státem, ceny v prodejně, protizákonné jednání 

o další:  

o k zařízení pokoje 

o zdravotní podmínky 

o zbytečné úsměšky velitelů 

o vedení by mělo mít přehled o lidech 

o nesmysl namátkových kontrol 

o není třeba svlékat 

o není třeba dělat nepořádek při kontrole 
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18. Příloha V. Kam dál pro informace? 

o Ageismus https://www.ageismus.cz 

o Česká společnost pro gerontologii http://prostari.cz 

o Generální ředitelství Vězeňské služby ČR https://www.vscr.cz 

o Mapa péče: Informační a datový portál o sociálních a zdravotních službách 

https://www.mapapece.cz 

o Mezinárodní vězeňské společenství (MVS) https://prisonfellowship.cz 

o Práce v sociálních a zdravotních službách (nabídky práce v sociální a 

zdravotní sféře) http://pracevesluzbach.eu 

o Probační a mediační služba (PMS) https://www.pmscr.cz 

o RECOOP (Britská organizace pro práci se staršími vězni) 

https://www.recoop.org.uk/pages/services/index.php 

o Revue pro sociální politiku a výzkum (zprávy a články ze sociální oblasti) 

https://socialnipolitika.eu 

o Život 90, z.ú. https://www.zivot90.cz 
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Eva pracuje jako výzkumná pracovnice Institutu pro kriminologii a sociální prevenci 
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penologii, z níž se profiluje také její publikační činnost. V současné době se mimo jiné 

zabývá v rámci končícího projektu s názvem „Senioři v České republice – oběti 

i pachatelé kriminálních deliktů“ seniory ve výkonu trestu odnětí svobody. 

Lenka Hellerová 

Lenka je pracovnicí v neziskové organizaci Mezinárodní vězeňské společenství, z.s., 

zde působí jako vedoucí vězeňských týmů. Věnuje se vězněným a propuštěným 

osobám a jejich rodinám. Pracuje na přípravě na propuštění a poskytování následné 

péče na svobodě, včetně podpory praktických činností. 
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Gabriela je výkonná ředitelka a spoluzakladatelka MVS, z.s., člen Rady MVS, hlavní 
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Poradní komise ředitelky Věznice Světlá nad Sázavou a Platformy pro spolupráci 

v oblasti vězeňství a alternativních trestů při Ministerstvu spravedlnosti.  

Jindřich Kabát 

Jindřich je psycholog a jmenovaný soudní znalec pro obor psychologie 

a psychopatologie. Ve své bohaté kariéře byl ale také významným politikem (ministr 
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pedagogem a plodným autorem. V posledních letech publikoval např. monografii 
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Media, 2017). 
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disertační práci se zaměřoval na sociální aspekty stárnutí u osob bez domova 
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práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.  
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studoval také psychologii a sociologii. Jako člen pracovní skupiny ministra 
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kriminologické společnosti. 
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mezinárodní instituce. 
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sociální politiku a výzkum, z.s. Petr je analytik a výzkumný pracovník, který se 

zaměřuje na otázky sociální politiky spojené se stárnutím populace, oblast 

dlouhodobé péče a komparativní analýzu sociální politiky. V minulosti pracoval 

ve veřejné správě (MPSV, MZ, ÚZIS) a několika neziskových organizacích. 
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Česká společnost pro gerontologii, z.s. 

Česká společnost pro gerontologii, z.s. (dále jen „ČSG“) je zapsaným spolkem zájemců 

o obor gerontologie a příbuzné obory, sdružených ke společné činnosti. Posláním ČSG 

je získávání a šíření poznatků z oblasti studia humanitních, psychologických, 

sociálních, existenciálních, společenských a dalších aspektů stárnutí a dlouhověkosti 

a demografických změn a jejich dopadů. Společnost usiluje o kultivaci odborné a 

veřejné diskuse o otázkách spojených s demografickými změnami, stárnutím a stářím 

a podporu kvality života, důstojnosti, lidských práv a zapojení lidí v každém věku do 

života komunity a společnosti. Společnost podporuje vznik a dostupnost prostředí, 

produktů a služeb pro všechny generace (“age-friendly”) a „rovnost příležitostí“ 

v každém věku. Cílem společnosti je podpora mezigenerační, komunitní a 

společenské soudržnosti a solidarity. ČSG usiluje o deinstitucionalizaci služeb pro 

osoby s disabilitou bez ohledu na věk, rozvoj přirozeného bydlení, komunitního 

zázemí a integraci služeb a místní podpory pro osoby se sníženou soběstačností. 

Mezinárodní vězeňské společenství, z.s.  

Mezinárodní vězeňské společenství, z.s. (MVS) vzniklo v roce 2010 na základě 

předchozí zkušenosti zakladatelů s návštěvami českých věznic. MVS je křesťanské 

ekumenické sociální hnutí na poli vězeňství. Vznik mezinárodní organizace Prison 

Fellowship International se váže k roku 1976. Organizace Prison Fellowship působila 

nejprve pouze v USA. Nyní PFI sdružuje na 120 národních organizací ze všech 

kontinentů a je největší dobrovolnickou křesťanskou organizací v oblasti vězeňství na 

světě, s poradním hlasem v OSN. Vězeňské programy se v jednotlivých zemích liší, 

všude jsou ale založeny na křesťanské víře a na restorativní justici. Veškeré projekty 

se zaměřují nejen na vězně a propuštěné pachatele, ale také na oběti trestných činů, 

na rodiny odsouzených, zejména děti a na pracovníky v justici. Mezinárodní vězeňské 

společenství se stalo členem Prison Fellowship International v roce 2011. Účastní se 

pravidelných summitů PFI, využívá lektory PFI při implementaci nových projektů, 

využívá možnosti přebírat vyzkoušené a registrované projekty PFI a jiné výhody. MVS 

je uznávanou organizací nejen v ČR, ale i v zahraničí. MVS se vždy zaměřuje na 

nejvíce potřebné, tak jak k tomu vybízí křesťanské principy. 

Mezinárodní vězeňské společenství, z.s.; 

IČ 22848061; Balbínova 550/10, P2, Vinohrady, 120 00 

www.prisonfellowship.cz  

www.restorative-justice.eu  

www.andelskystrom.cz 
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