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 Úvod 
 

         P i pohledu na zavírající se vrata v znice kon í mnoho kriminálních film  a 

televizních reportáží. Lidský život však za branou v znice pokra uje dál se všemi 

omyly, sny, plány a hlavn  s nad jí p enášenou ze zít ka na pozít í. N kdo tam klesne 

docela na dno, n kdo nalezne dostatek sil, aby se pozvedl. Za vraty v znice život 

pachatele zdaleka nekon í.  

 

         O život  ve v znici se už v bec  nemluví, protože je to pohodln jší. Kdo je 

potrestán, ten jako by p estal existovat. Podv domá snaha bránit se nejednozna ným 

pocit m a úvahám  v prvním okamžiku šet í naše nervy, avšak jen zdánliv . Jednoho 

dne m že být každý v ze  propušt n. 

 

         Ve spole nosti je mnoho lidí, kte í mají v ze skou zkušenost. Nikdo z nich se 

tím p íliš nechlubí. Byli bychom možná p ekvapeni, kolik našich známých i 

spolupracovník  se potýkalo s v zením. Nepátrejme po nich. Zkusme brát lidi kolem 

sebe takové, jací jsou dnes. Kdo vinu od inil, m l by mít právo na klidný a normální 

život. I když je možné, že ho uvnit  provází víc vý itek než pachatele, kte í dnes ješt  

unikají trestu a parazitují se na úkor naší nev domosti.  

 

        Podívejme se proto na život pachatele od prvního zlo inu až po propušt ní na 

svobodu. Jaké jsou jeho myšlenky? Je možné se napravit? P ijme ho spole nost zp t 

nebo bude navždy „kriminálníkem“? 

 
 
       V této bakalá ské práci jsem se zabýval životem lidí, kte í zažili pobyt ve v zení. 

Nejprve jsem se snažil porovnat r zné životní podmínky, a  už kvalitu ubytování i 

programové aktivity, které fungovaly ve v znicích v d ív jší dob  a trvají t eba i 

dodnes. Toto srovnání jsem aplikoval p ímo na v znici v Pardubicích.  Poté jsem se 

noval st žejní otázce své bakalá ské práce: Jaký m že být život v zn  po propušt ní? 

Na základ  mé známosti a následného rozhovoru s lov kem, který ve v zení strávil 

kolik let, jsem se snažil proniknout do myšlenek, pocit  takového lov ka i  

možností, ale také r zných nástrah, které ho mohou „na svobod “  potkat.  
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1. V ze ská služba eské republiky 

ze ská služba eské republiky (dále jen V ze ská služba) byla z ízena 

zákonem eské národní rady ve smyslu § 1 zákona . 555/1992 Sb., o V ze ské služb  

a justi ní stráži eské republiky ze dne 17. listopadu 1992 s ú inností od 1.1.1993. 

ze ská služba zajiš uje zejména výkon vazby a výkon trestu odn tí svobody a 

v rozsahu stanoveném zákonem . 555/1992 Sb., o V ze ské služb  a justi ní stráži 

eské republiky, ve zn ní pozd jších p edpis , ochranu po ádku a bezpe nosti p i 

výkonu soudnictví a správ  soud  a p i innosti státních zastupitelství a Ministerstva 

spravedlnosti. Generální editelství V ze ské služby, vazební v znice a v znice, pokud 

rozhodují ve správním ízení, mají postavení správních ú ad . 

ze ská služba je organiza ní složkou státu a hospoda í s majetkem státu, 

který pot ebuje k pln ní svých úkol , je ú etní jednotkou. 

(www.vscr.cz/kategorie/?kLegislativa) 

1.1 Úkoly V ze ské služby 

ze ská služba spravuje a st eží vazební v znice a v znice, stará se o v znice 

pro místní výkon trestu a odpovídá za dodržování zákonem stanovených podmínek 

výkonu vazby a výkonu trestu odn tí svobody, st eží, p edvádí a eskortuje osoby ve 

výkonu vazby a ve výkonu trestu odn tí svobody, soustavn  p sobí na osoby ve výkonu 

trestu odn tí svobody a obdobn  i na n které skupiny osob ve výkonu vazby s cílem 

vytvo it p edpoklady pro jejich nekonfliktní zp sob života po propušt ní, zabezpe uje 

úkoly p i p edcházení a odhalování trestné innosti osoby ve výkonu vazby a ve výkonu 

trestu odn tí svobody, provádí výzkum v oboru penologie a využívá jeho výsledky a 

decké poznatky ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odn tí svobody, vytvá í 

podmínky pro pracovní a jinou ú elnou innost osob ve výkonu vazby a ve výkonu 

trestu odn tí svobody, zajiš uje po ádek a bezpe nost v budovách soud  a státních 

zastupitelství a v jiných místech innosti soud  a ministerstva spravedlnosti a v rozsahu 

stanoveném zákonem . 555/1992 Sb., o V ze ské služb  a justi ní stráži eské 

republiky, ve zn ní pozd jších zm n a dopl , zajiš uje bezpe nost výkonu pravomoci 

soud  a státních zastupitelství, vede evidenci osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu 

odn tí svobody na území eské republiky, provozuje hospodá skou innost za ú elem 
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zam stnávání osob ve výkonu trestu odn tí svobody, p ípadn  i osob ve výkonu vazby. 

(zákon . 555/192 Sb.) 

1.2 len ní V ze ské služby 

ze ská služba se lení na v ze skou stráž, justi ní stráž a správní službu. 

ze ská a justi ní stráž mají postavení ozbrojeného sboru. V ze ská stráž st eží, 

edvádí a eskortuje osoby ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odn tí svobody, stará se 

o vazební v znice, v znice a v znice pro místní výkon trestu a p i této innosti a v 

uvedených místech zajiš uje stanovený po ádek a káze . 

 

Justi ní stráž dohlíží na po ádek a bezpe nost v budovách soud  a státních 

zastupitelství a v jiných místech innosti soud  a ministerstva spravedlnosti a v rozsahu 

stanoveném zákonem zajiš uje bezpe nost výkonu pravomocí soud  a státních 

zastupitelství.  Správní služba rozhoduje ve správním ízení podle zvláštních právních 

edpis  a zabezpe uje organiza ní, ekonomickou, výchovnou a další odbornou innost. 

Sou ástí správní služby je i zdravotnická služba. innost správní služby zajiš ují 

ob anští zam stnanci a p íslušníci. 

 

íslušníci V ze ské služby za azení do správní služby mohou být pov eni 

pln ním úkol  v ze ské stráže. P íslušníci za azení v justi ní stráži mohou být do asn  

povoláni k pln ní úkol  v ze ské stráže v místech výkonu vazby nebo výkonu trestu 

odn tí svobody jen v mimo ádných p ípadech, nem že-li v ze ská stráž zajistit 

vlastními prost edky po ádek a bezpe nost v t chto místech, a to pouze se souhlasem 

ministra spravedlnosti eské republiky. (www.vscr.cz/kategorie/?kLegislativa) 

1.2.1 Organizace V ze ské služby 

          Základními organiza ními jednotkami V ze ské služby jsou generální 

editelství, vazební v znice, v znice a Institut vzd lávání. Generální editelství 

ze ské služby ídí, organizuje a kontroluje innost ostatních lánk  organizace 

ze ské služby. Ministr ídí V ze skou službu prost ednictvím generálního editele, 

kterého jmenuje a odvolává. Za innost V ze ské služby zodpovídá generální editel 

ministrovi. Právní úkony jménem státu iní za V ze skou službu generální editel. 
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         Jednotlivé v znice a vazební v znice z izuje a ruší ministr. V jejich ele stojí 

editelé, které jmenuje a odvolává generální editel V ze ské služby (dále jen generální 

editel). editelé vazebních v znic, v znic a dalších organiza ních lánk  V ze ské 

služby jsou oprávn ni jednat a init právní úkony za V ze skou službu ve všech 

cech, krom  t ch, které podle zákona . 555/1992 Sb. o V ze ské služb  a justi ní 

stráži eské republiky v platném zn ní nebo rozhodnutí ministra nebo generálního 

editele pat í do jejich pravomoci.  (zákon . 555/192 Sb.) 

1.3 Typy v znic 

znice se lení podle zp sobu vn jšího st ežení a zajišt ní bezpe nosti do ty  

základních typ , a to 

1) s dohledem, typ A 

2)  s dozorem, typ B 

3)  s ostrahou, typ C 

4)  se zvýšenou ostrahou, typ D  

Vedle základních typ  v znic se z izují zvláštní v znice pro mladistvé, pro ženy 

a matky s d tmi. V rámci jedné v znice mohou být z ízena odd lení r zných typ , 

pokud tím nebude ohrožen ú el výkonu trestu.  

1.3.1 V znice s dohledem (typ A) 

Odsouzení mají volný pohyb v prostoru v znice, ložnice si mohou zamykat. 

Druhý klí  má samoz ejm  personál. Po pracovní dob  mohou nosit civilní od v a 

navšt vovat s povolením editele v okolí v znice kulturní a sportovní akce samostatn  

i s doprovodem pracovníka V ze ské služby. O dob  a prostoru volného pohybu 

dostanou potvrzení. Bez dozoru pracují mimo v znici. 

           Návšt vy mohou odsouzení p ijímat bez dozoru jednou týdn  v dob  ur ené 

vnit ním ádem. Jednou za 14 dn  jim editel m že povolit v doprovodu návšt vy volný 

pohyb mimo v znici až na 48 hodin. Balí ek do 5 kg mají právo p ijmout jednou za 14 

dní. 
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1.3.2 V znice s dozorem (typ B) 

          Odsouzení se pohybují voln  v prostoru v znice. Ložnice si zamykají. Po 

ve erce se hlavní dve e ubytovny zamykají. Vlastní od v mohou nosit jen v dob  

návšt v, p i sportu, bohoslužbách a spole ných akcích mimo v znici. Propustky 

dostávají jenom ti, jimž editel povolí samostatnou docházku na pracovišt  mimo 

znici. P i spole ných kulturních akcích mimo v znici se musí zdržovat v dohledu 

pracovníka V ze ské služby. Návšt vy mohou p ijímat jednou za 14 dní ve v znici, 

zpravidla bez dohledu. Odsouzeným, kte í již vykonali alespo  t etinu trestu, editel 

že povolit jednou m sí  volný pohyb v doprovodu návšt vy až na 24 hodin. 

Balí ek do 5 kg mohou p ijímat jednou za m síc. 

1.3.3 V znice s ostrahou (typ C) 

          Odsouzení se ve v zení pohybují pod dozorem pracovník  VS, výjime  mají 

i práci povolený volný pohyb v prostoru v znice. Hlavní dve e ubytovny jsou 

uzamykány. Pracují ve v zení nebo na st ežených pracovištích. Návšt vy probíhají 

jednou za m síc po pracovní dob  zásadn  ve v znici a zpravidla pod dohledem 

pracovníka VS. Balí ek do 5 kg mohou p ijmout jednou za 2 m síce. Po vykonání 

alespo  poloviny uloženého trestu m že editel pouze po projednání na G  VS 

rozhodnout o p erušení trestu. 

1.3.4 V znice se zvýšenou ostrahou (typ D) 

          Odsouzení se ve v znici pohybují pod dozorem. Zpravidla jsou uzamykáni 

v celách. Pracují pouze na pracovištích ve v znici nebo v celách. Volný pohyb po 

znici se jim neud luje ani p i práci. P i organizovaných akcích mohou být 

v kulturních a spole enských místnostech spole  s jinými odsouzenými za azenými 

v typu D. Návšt vy probíhají jednou za 6 m síc  po pracovní dob , zásadn  ve v znici 

a zpravidla pod dohledem. Balí ek do 5 kg mohou p ijmout jednou za 3 m síce. Po 

vykonání t í tvrtin uloženého trestu m že editel pouze po projednání p ípadu na G  

VS rozhodnout o p erušení trestu. 
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1.4 Umís ování do jednotlivých typ  v znic 

         Pouze soud rozhoduje o tom, do jakého typu v znice má být odsouzený za azen. 

Do jednotlivých v znic na celém území R pak umís uje odsouzené generální 

editelství V ze ské služby, které bere ohled na místo sociální vazby odsouzeného a 

snaží se ho umístit do v znice v blízkosti bydlišt . Každá v znice se dále d lí do 

jednotlivých v ze ských objekt  v p ti územních oblastech. 

         Generální editelství V ze ské služby v rámci klasifikace a vn jší diferenciace 

umís uje zvláš :   

- odsouzené se zm nou pracovní schopností (invalidy) 

- odsouzené muže starší 60 let  

- odsouzené ženy. 

ze ská služba R ídí svou innost p edevším zákonem o výkonu trestu 

odn tí svobody, ádem výkonu trestu odn tí svobody, trestním ádem a dalšími zákony 

a p edpisy, jejichž ustanovení respektují také vnit ní ády v znic, které vydávají editelé 

znic. (www.vscr.cz/kategorie/?kLegislativa) 
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2 V znice Pardubice – místo pobytu 
 

2.1 Charakteristika v znice 

 

  znice Pardubice byla postavena v letech 1889-1891. Pojetí stavby bylo na 

svou dobu velice moderní, a proto byl její model vystaven na Zemské jubilejní výstavb  

v Praze v roce 1891. Ta d ív jší byla typem v znice s ostrahou a byly v ní umís ovány 

všechny kategorie žen, obvin né ženy a v menší mí e je zastoupen i výkon trestu 

odsouzených muž  v kategorii s dozorem. Z ízeno bylo osm odd lení pro výkon trestu 

žen, v etn  specializovaných pro odpykání doživotního trestu (zvýšená ostraha), pro 

výkon trestu žen s poruchou duševní a poruchou chování a pro ženy trvale pracovn  

neza aditelné (zvýšená ostraha), jedno odd lení pro výkon trestu muž , jedno 

specializované odd lení pro odpykání trestu odsouzených muž  trvale pracovn  

neza aditelných a zvláštní odd lení pro ú ely vazby. ( eské v ze ství, 2004, str. 28) 

 

         Ubytovací kapacita byla 475 míst. V zni byli ubytováni na spole ných ložnicích 

s pr rnou kapacitou 6,66 l žka, nejv tší m ly 11. Dv  sv tnice byly ur eny pro 

jednu osobu, jedenáct pro dv , dv  pro t i a deset pro ty i. V 60. a 70. letech probíhala 

v areálu v znice rozsáhlá výstavba nových objekt  a rekonstrukce nejstarších budov. 

Jednalo se nap íklad o výstavbu nové ubytovny pro odsouzené ženy, výstavbu nové 

kuchyn  s jídelnou, prádelny a ty  objekt  výrobních provoz . Vzrostla kvalita 

ubytování. Šlo o pom rn  prostorné a dob e prosv tlené ložnice, odpovídající 

spole enské místnosti i standardní hygienická za ízení. Již krátce po uvedení do 

provozu však docházelo k trvalému p ekra ování ješt  únosné ubytovací kapacity, a tak 

tato ur itá pozitiva byla záhy znehodnocena (nesta ila kapacita hygienických za ízení, 

ložnice byly p epln né apod.). Vážným nedostatkem bylo, že nešlo odd len  ubytovat 

prvov zn né od odsouzených vícekrát soudn  trestaných. V dob  nacistické okupace 

zde n mecká justice z ídila pobo ku takzvaného pracovn  výchovného tábora. Další 

ást tvo il sb rný tábor policejní preventivní vazby a jedna budova potom sloužila jako 

zení gestapa. V letech 1945 – 1947 zde byly internovány osoby odsouzené dle 

malého i velkého retribu ního dekretu prezidenta republiky. Krátce tu byli umíst ni i 

nemocní v zni z V znice Valdice. Dne 1.4. 1949 byl z ízen v prostorách v znice tábor 

nucených prací pro bývalý kraj Pardubice. P icházely do n j osoby ozna ované za 
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nep átele nového z ízení. Téhož roku p evzal celý objekt stát. Ministerstvo vnitra jej 

zm nilo v nápravn  výchovné za ízení pro výkon trestu odsouzených žen. 

(http://pardubice.vscr.cz/clanky) 

 

2.2. Programy zacházení 

 

Zam stnávání bylo koncipováno ve t ech hlavních sm rech. Základem byly 

místa ve vlastní režii, sloužící k obsluze v znice. Odsouzení dále pracovali ve vlastní 

výrobní innosti v znice, jež je zam ena díky strojn  technologickému vybavení našití 

vybraných výstrojních sou ástek pro p íslušníky VS a na výrobu v tšiny od  pro 

odsouzené. Možné je také šití ložních souprav, pracovních a léka ských od , 

nemocni ních košil apod. T etí formou bylo zam stnávání u soukromých firem uvnit  i 

vn  v znice (tiskárna, prádelna…).  

  

             Vzd lávání odsouzených žen a muž  se uskute nilo podle plánu práce ŠVS. 

Základ tvo ily tyto vzd lávací aktivity: ženy – u ební obor výroba konfekce, kurz 

praktická rodinná škola, kurz základní škola 1.- 5. ro ník, záu ní kurz: muži – kurz 

základ  výpo etní techniky a informatiky, kurz malí ských a nat ra ských prací, kurz 

spole ného stravování, záu ní kurzy. Zájmové aktivity m ly p edevším za cíl vést ke 

kultivaci osobnosti ve sfé e zájm  a koní . Volno asové aktivity byly profesionáln  

ipravovány a podílejí se na nich specialisté, vychovatelé a další odborní pracovníci. 

Mezi nejatraktivn jší pat ily sportovní kroužky. Zahrnovaly nej ast ji kondi ní 

posilování, stolní tenis, mí ové hry, šachy a aerobik. Oblibu získaly turnaje mezi 

jednotlivými kolektivy a volejbalová utkání mezi odsouzenými muži a ženami. 

Hudbymilovní odsouzení se mohli zú astnit práce kroužku hudby i historie a 

sou asnosti klasické a rockové hudby. Probíhali i kroužky výuky cizích jazyk , 

tená ský, akvaristický, spole enského chování a další. Odsouzené ženy se zapojovaly 

do kroužku pletení, šití a ru ních prací. Z materiálu dodávaného charitativními 

organizacemi zhotovují výrobky, jež odebíral Charitativní d m sester Vincentek 

v P epychách. V znici navšt voval d tský folklórní soubor Radost. 

  

            Ve v znici bylo z ízeno centrum sportovních a terapeutických skupin, v n mž 

byly prostory pro rukod lnou dílnu, speciální výtvarnou terapii apod. Centrum bylo také 

využíváno pro speciální výchovné postupy, zam ené na mladé ženy a muže, 
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prvotrestané a p estárlé odsouzené a další kategorie. Do v znice pravideln  docházejí 

zástupci církví, Armády spásy a dalších nevládních organizací. ( eské v ze ství, 2004, 

str. 4) 

 

2.3. Pracovní p íležitosti 

 

O snaze personálu pomoci odsouzeným za adit se po propušt ní do normálního 

života se dá v Pardubicích t žko pochybovat.  

 

Snažíme se, aby muži  u nás žili v hezkém prost edí, t eba i mnohem lepším než 

ly doma, aby si ho za ali vážit, íká vychovatelka. Oponuje ji však její kolega, který 

pracuje s nejh  zvladatelnými delikventy ve speciálním odd lení. V zni by p ece 

nem li mít lepší podmínky než starší lidé v domovech d chodc . Je to nespravedlivé. 

Muži odsouzení do p ísn jších typ  v znic by m li mít horší podmínky, neum jí si 

všech vymožeností ani vážit. Ani na uvoln ní tvrdé vojenské kázn  nepanují stejné 

názory. V ze ský personál, který se neosv il, sice musel v posledních letech odejít, 

stále se ale najdou jednotlivci, kte í by dali p ednost starým dobrým as m, kdy vše 

bylo na povel a tím také jednodušší. Jenže s drilem jsou v naší spole nosti mnohaleté 

zkušenosti a je známo, že ke snížení po tu recidivist  nevede. Opa ný sm r, uvoln ní a 

raz na vlastní odpov dnost, se zase nelíbí ásti ve ejnosti, jež se cítí zasko ena r stem 

trestné innosti v minulých letech. Zdá se jí, že trest by m l z stat opravdu trestem. 

Pokud ale ve skute nosti ani p ísný trest nevede k náprav , je na míst  otázka, pro  

tomu tak je. Zda z d vodu, že se disciplína ve v zeních p íliš uvolnila, i proto, že 

reforma v ze ství je dosud v p li cesty a její výsledky ješt  nejsou dostate  vid t. 

eské v ze ství, 2004, str. 3) 

 

2.4. Konec jedné kapitoly 

 

 V souvislosti se vznikem a zprovozn ním V znice Sv tlá nad Sázavou v roce 

2000 za aly se do ní postupn  st hovat odsouzené ženy za azené v typu v znice 

s dozorem a ostrahou. Mladistvé se p emístily do V znice Praha- epy a ženy za azené 

do v znice se zvýšenou ostrahou byly eskortovány do V znice Opava. Poslední 

odsouzená žena opustila bránu pardubické v znice 6. kv tna 2004 v 10.05 hodin. Tím 
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skon ila jedna z kapitol stot ináctileté innosti v znice, jež se do podv domí široké 

ve ejnosti zapsala jako ženská. ( eské v ze ství, 2004, str. 29) 

 

2.5  V znice pro muže 

 

V podstat  ve všech ubytovacích objektech bylo nutné provést stavební úpravy 

sanitárních místností, mnohdy i celkové opravy budov. Zásadní zm na se však projevila 

ve zvýšeném bezpe nostním zajišt ní vn jší ohradní zdi, zakázaného pásma, instalování 

technických prost edk  uvnit  volných prostor , ubytoven a pracoviš . V znice tedy od 

roku 2005 zabezpe uje standardní výkon trestu odsouzených muž  v typu v znice 

s dozorem a s ostrahou a výkon trestu ve specializovaných odd leních pro muže trvale 

pracovn  neza aditelné v typu v znice s dozorem a s ostrahou. Kapacita je stanovena na 

612 odsouzených. Mezi populací v  je tém  polovina starobních a invalidních 

chodc , z toho až 80 psychiatrických pacient , což vypovídá o náro nosti zajišt ní 

zdravotní a sociální pé e, ubytování a samoz ejm  o nutnosti specifického zacházení ze 

strany všeho personálu.  

 

Práceschopní odsouzení jsou zam stnáni ve vnit ní režii pot ebné pro chod 

znice, ve vlastním výrobním provozu p i výrob  od vních sou ástek a rovn ž 

v menším po tu u soukromých podnikatelských subjekt , nap . v tiskárn  Rentis, 

prádeln  PETRA. V znice m la v roce 2005 celkem 300 zam stnanc , z toho 50 tvo ila 

justi ní stráž. Ostatní jsou z poloviny p íslušníci, z poloviny ob anští pracovníci. 

Funkce dozorce byla tém  po 10 letech p evedena zp t na odd lení výkonu trestu. 

Personál se této radikální zm  v profilaci v znice a ve složení odsouzených 

izp sobuje velice problematicky, nebo  zacházení s delikventními ženami m lo svá 

specifika, vyplývající z psychických a fyziologických zvláštností, pro které byl b hem 

své praxe odborn  školen. Nová realita se nejvíce dotýká žen na funkcích vychovatelek, 

kterých je 50%, a na funkcích specialist , kde je žen až 80%. Zásadní problémy 

vyvstaly v každodenní praxi dozorky  a strážných, kdy ur it innosti ze zásady 

nemohou vykonávat jako dozorci muži. Mnoho žen dokázalo najít vhodné p ístupy a 

formy práce, odpovídající profesním a i bezpe nostním požadavk m. Jde o dlouhodobý 

proces, stejn  jako p i transformaci eského v ze ství. 

(http://pardubice.vscr.cz/clanky/?cl_id=35) 
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3 Život p ed v zením 
  

3.1 Situace v rodin  

      

         Výchovná funkce rodiny je nezastupitelná a u v tšiny populace pozitivn  

ovliv uje sociální vývoj dít te. Správná rodinná výchova by m la  utvá et situace, kdy 

rodi e zahrnují své d ti nejen láskou a podporou, ale p itom si dokáží zachovat svoji 

autoritu a disciplínu si nevynucují tvrdými tresty. D tem dovolí ú astnit se r zných 

rodinných porad p i rozhodování o n kterých záležitostech (samoz ejm  s p ihlédnutím 

k jejich v ku) a tím u nich mohou vyvolat pocit rovnoprávného lena rodiny. Dít  pak 

má možnost studovat chování a role rodi , jejich postupy a jednání p i ešení r zných 

rodinných a životních povinností. Získává tak kapitál pro svoji budoucnost. (Matoušek, 

Kroftová, 1998, str. 37-42) 

        

         Luboš se nacházel ve velmi problematickém v ku adolescence, nebo  po 

rozvodu svých rodi  vyr stal s matkou a nevlastním otcem. V dnešní dob , kdy 

rozvodem kon í t i manželství z p ti, nastává situace, že jsou d ti vychovávány jen 

jedním z rodi . Ve všech zemích, a naše zem  není výjimkou, pe ují ve zdrcující 

tšin  o dít  matky. D ti vychovávané jen jedním z rodi  jsou podle mezinárodních 

studií a statistik, které jsou dnes k dispozici, o n co horší ve škole, ve sportovních 

aktivitách, v zájmových kroužcích. Mají více zdravotních a psychických problém  a 

také více st et  se zákonem než d ti ze srovnatelné socioekonomické vrstvy, které 

vyr stají s ob ma rodi i a jsou jimi vychovávány. 

        

          P ítomnost otce v rodin  a jeho ú ast na výchov  se jasn  ukazuje jako 

rozhodující faktor, který brání delikvenci syna. Chlapci, kte í žijí a jsou vychováváni 

v domácnosti s vlastním otcem mají významn  menší sklon p estupovat meze zákona 

než chlapci žijící bez otce i s otcem nevlastním. (Matoušek, Kroftová, 1998, str. 37-43) 

 

V rodin  Luboše tato situace nastala. P ítomnost nevlastního otce byla pro d ti 

spíše komplikací než p ínosem a jeho spoluú ast na výchov  nem la požadovaný efekt. 

Luboš ho chápal spíše jako p ítele rodiny než jakousi autoritu. Nem l s ním žádné 

konflikty, ale také žádný bližší vztah.  
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          Domnívám se, že nevlastní otec m že být p i výchov  i p ínosem. Záleží však na 

osobnosti a predispozicích nevlastního rodi e, v jakém v ku d tí do rodiny p išel, jakou 

má osobní zkušenost s výchovou, která byla na n m uplat ována. Kladné body u d tí 

získá ten nevlastní rodi , který je ochoten trávit s rodinou as, být s ní pohromad  a 

novat se spole ným zálibám. Když je osoba v podob  nevlastního rodi e pro 

vychovávané dostate nou autoritou, která nepostrádá charisma, je pro d ti hrdinou a 

vzorem p i ešení problém , nehraje nap íklad v k p i p íchodu do rodiny žádnou roli. 

Dochází k bezproblémovému za azení do rodiny, do rodinné hierarchie a spoluú ast na 

výchov  nep ináší žádné zát žové a problémové situace pro rodinu. V opa ném p ípad , 

kdy v rodin  chybí vlastní otec nebo kde není ani nevlastní otec, chlapec postrádá vzor, 

s nímž by se mohl identifikovat, a v n mž by mohl vid t mužskou roli (gender). 

         

           Podle mých rozhovor  bylo patrné, že Lubošovi chyb la opora v otci, v muži, 

který by s ním dokázal komunikovat jako chlap s chlapem. Poradit mu v krizových 

situacích, být mu autoritou, která ho dokáže podržet, pokárat ho, p ípadn  i použít 

lesný trest, aby si uv domil, že si ni í život. To se bohužel nestalo. Nevlastní otec tuto 

roli nezvládl a maminka, a  dávala synovi lásku, na výchovu sama nesta ila. 

           

 3.2 Problémy v dospívání 

 

 3.2.1 Adolescence 

 

            Z vlastních zkušeností vím, že nezanedbatelný vliv na dospívající má i to, 

s kým, jak a kde trávíte sv j volný as. P átelé a kamarádi ovliv ují mladé lidi jak 

pozitivn  tak negativn . Jak jsem již uvedl na za átku, Luboš prožíval období 

adolescence, bylo mu 19 let. Období adolescence, kdy bývá postupn  dosahována plná 

reproduk ní zralost a dokon en t lesný r st. Rychle se m ní postavení jedince ve 

spole nosti, dochází k p echodu ze školy do života, dále se v tomto období za ínají 

ast ji navazovat hlubší erotické vztahy a dochází ke zm  zásadního sebepojetí. Toto 

období zahrnuje zhruba v k od 15 do 22 let. Rozdíl ve zp sobu uvažování 

prepubertálních školák  a dospívajících lze stru  vyjád it tak, že d tství je 

charakteristické úsilím o poznání a  pochopení sv ta takového jaký je, pro dospívání na 

rozdíl od prepubertálních školák  je typická pot eba schopností uvažovat o tom, jaký by 

tento sv t mohl být kdyby… 
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        S. Freud nazval toto období genitálním stádiem. Zastával a prezentoval názor, že 

je typickým oživením sexuálního pudu na jiné úrovni než v minulosti. Sexuální pot eby 

sice stále ur ují sm ování osobnosti, ale nyní není objekt jejich potencionálního 

uspokojení lenem rodiny, už nejde o incestní zam ení. Ur itá prom na je z ejmá i 

v charakteru t chto vztah , kdy je dospívající jedinec mén  egocentrický, neusiluje 

v takové mí e jen o uspokojení svých vlastních pot eb, ale snaží se také ve vztahu n co 

poskytovat. Naopak podle E. Eriksona je dospívání charakteristické hledáním vlastní 

identity, bojem s vlastní nejistotou a pochybnosti o sob  samém, o své pozici ve škole, 

ve spole nosti, v kolektivu kamarád , s nimiž tráví volný as. I Erikson klade d raz na 

osamostatn ní se od rodiny, ale na rozdíl od Freuda považuje za d ležit jší jeho 

psychosociální aspekt. Sexuální složka je jen jednou, by  významnou sou ástí identity 

dospívajícího. V rámci celkového vývoje osobnosti lov ka tudíž dochází i ke zm  

zp sobu myšlení. Dospívající je schopen uvažovat abstraktn  o r zných alternativách a 

variantách, které zatím reáln  nenastaly. Adolescent se za íná osamostat ovat 

z vázanosti na rodi e a zna ný význam pro n ho nabývá mít vrstevníky, s nimiž se 

ztotož uje ve v tší mí e než v minulosti. V dospívání se objevuje nový zp sob 

sebepoznávání, jedná se o introspekci, což znamená zam ení se na vlastní pocity, 

prožitky a myšlenky. (Vágnerová, 2000, s. 209 – 229) 

 

3.2.2  Zklamání v první lásce  

 

          Dospívající zakon uje školní docházku a volí si svoje budoucí povolání, které 

bude ur ovat i jeho pozd jší sociální postavení ve spole nosti. Získává první zkušenost 

s navazováním partnerských vztah . Dospívání je totiž i obdobím prvních lásek. O to 

více je složit jší sebehodnocení v oblasti psychických vlastností. (Vágnerová, 1994, s. 

224 - 225) 

            

          Práv  toto období nejvíce ovlivnilo sm r Lubošova života. V 15ti letech potkal 

svoji první velkou lásku. Jednalo se o dívku ze sídlišt . Trávili spolu mnoho asu, byla 

to jeho první sexuální partnerka. Myslel si, že ona je ta jediná a pravá, byl na ni velmi 

fixován. Po ty ech letech známosti ho však opustila. Pro Luboše to bylo obrovské 

zklamání a nesl to velmi t žce. Snažil se vymyslet, jak ji získat zp t. Dozv l se, že 

navázala známost s n jakým bohatým mužem. Práv  v tuto chvíli došlo ke zlomu, kdy 
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Luboš za al uvažovat o tom, jak co nejrychleji získat v tší množství pen ž, aby jí 

dokázal, že se dokáže vyrovnat jejímu stávajícímu partnerovi.  
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4 Období Patologického chování 
 

4.1 Po átky trestné innosti 

 

       Po t žkém rozchodu s p ítelkyní se Luboš cítil hrozn  osam lý a nepot ebný. 

ipadal si jako neschopný lov k, který si nedokáže udržet partnerku. Potuloval se 

bezcíln  po sídlišti, vysedával po hospodách. Byl nezam stnaný a veškerý sv j as 

trávil se svými vrstevníky, kte í na tom byli podobn . Nem li moc pen z, proto 

vymýšleli, jak je získat za každou cenu. Jeden z jeho kamarád  byl pracovník ostrahy 

v jedné chrudimské firm . S celou partou se dohodli, že tuto firmu vykradou. Tento 

komplic jim m l b hem své no ní služby umožnit bezproblémový p ístup do firmy. 

V ervnu roku 1997 tuto krádež uskute nili. Radost z uskute né akce jim však 

nevydržela dlouho. Po oznámení vykradení, za ala policie vyslýchat jejich komplice 

z ostrahy, uhodila na n j. Ten se p iznal a t i dny poté byl Luboš s celou svou partou 

zat en. Z obavy, aby nedošlo k ovliv ování sv dk  a sjednocení výpov dí, na n  byla 

uvalena vazba.  

 

 

4.2 První pobyt za m ížemi 

      

        V této chvíli se Luboš dostává do zcela neznámého prost edí Vazební v znice 

v Hradci Králové. Najednou nemáte dostatek pohybu a pobytu ve venkovním prost edí. 

Na vazb  jste 23 hodin, na cele 3x6 metr  a hodinu na vycházce v kotci stejných 

rozm  s jediným rozdílem, že naho e není strop. Paradoxem je, že na vazb  jste 

z pohledu práva nevinný, ale daná omezení jsou mnohem v tší než u odsouzených. 

Televize nebo jakákoliv zábava i práce, to absolutn  neexistuje. V cele je železná 

postel, dv  plechové sk ínky, stolek a stoli ky. Uvnit  cely je také hygienické za ízení 

odd lené plentou. K ádu v znice pat í, že si obvin ní celu uklízejí. Již toto samotné 

místo je velká zát ž na vaši psychiku a te  si uv domte, že jste 19-ti letý mladík, který 

celý život žije u matky, najednou ud láte chybu a ocitnete se ve spole nosti lidí, se 

kterými byste se normáln  nebavili. Musíte tam s nimi žít týden, m síc, rok. Nem žete 

jen tak odejít, musíte s nimi vycházet a komunikovat. Ty lidi jste si nevybrali, ale 
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musíte s nimi žít v jedné místnosti 24 hodin denn . Vládne zde ponorková nemoc, 

slovní konflikty, ob as dojde k fyzickému napadení.  

 

         V tšinu asu vám ve vazb  zabere jen myšlenka na p ežití tam uvnit . Nemáte 

dovolenou, nikdy si od toho nem žete odpo inout ani na minutu. A když tam skoro nic 

ned láte, tak tam prakticky nikdy nem žete relaxovat tak, abyste ádn  doplnili energii. 

Automaticky na vás podv dom  p sobí ona stresová zát ž, a  už jen z prost edí, i 

ztráty svobody. V žádném p ípad  nelze zapomenout na to, kde jste a pro  tu jste. První 

co ráno vidíte jsou m íže a koukáte na n  celý den. Nelze mluvit o n jakém žití, ale o 

ežívání. I když se snažíte zabavit, tak se vám hlavou honí všelijaké myšlenky, po ád 

je lov k n jak napnutý. Tady není t eba p emýšlet nad tím, co bude zítra, ale 

edstavujete si to, co bude, až se dostanete ven. Chcete se polepšit, žít spo ádaný život. 

Žijete v ideálech, ale v bec netušíte, jak t žké je vrátit se zpátky. Myslíte, že už se za  

íže nikdy nevrátíte, ale ani nevíte, jak snadné je op t sejít na scestí.  

         

           Luboš strávil ve Vazební v znici v Hradci Králové t i m síce. Jelikož se jednalo 

o jeho první provin ní,  byl odsouzen k dvouletému podmín nému trestu a byl 

propušt n na svobodu.  

 

 

4.3 Návrat dom         

       

      Po propušt ní na n j ekalo n kolik zm n. B hem jeho pobytu ve vazb  se jeho 

matka za ala starat o ty i d ti svého bratra, a proto se rozhodl, že se odst huje ke 

svému d dovi, který bydlel sám ve t ípokojovém byt . 

      

       První t i m síce se Luboš snažil žít spo ádan , hledal si práci, vyst ídal n kolik 

zam stnání, ale nikde se nemohl po ádn  uchytit. Problém nebyl v tom, že by necht l 

pracovat, ale bu  ho nevzali kv li zápisu v rejst íku trest , nebo ho n kdo v práci udal, 

že je bývalý zlod j, a proto byl propušt n. Najednou ten sv t nebyl tak r žový, jak si ho 

edstavoval ve vazb , vid l, že má na sob  cejch zlod je a že taková p irozená v c, 

jako najít si práci v d lnické profesi, je velký problém.    
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        P ihlásil se na pracovní ú ad a op t se za al potulovat. Rodina na n j nem la 

as, za matkou chodil jen pro peníze. Za al hodn  pít, hrál na automatech. Peníze mu 

za aly rychle docházet, p oval si od známých a jeho krize se za ala prohlubovat. 

Nem l nikoho blízkého, kdo by mu pomohl, s kým by si mohl promluvit. Stále ast ji 

myslel na to, že bude v krádežích pokra ovat, aby se uživil. 

 

4.4 Celostátní pátrání 

 

        Po n kolika m sících za ním dorazil známý z Brna, který o jeho minulosti v l, 

a tak se ho zeptal, jestli ješt  krade. Luboš, už ani neví pro , odpov l, že ano. 

Najednou se vrátil do situace, o které si myslel, že už nikdy nenastane -  za al op t 

krást. Vytipovávali si objekty, firmy a obchody na malých m stech a vykrádali je. 

Vybírali si hlavn  spot ební zboží, které šlo snadno zpen žit. Poté zboží prodávali do 

zastaváren nebo po známých. Nejednalo se o pravidelné akce, spíš jednali nárazov .  

      

         Po p l roce této trestné innosti po nich bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Luboš 

l, že je zle, protože m l podmínku a bylo jisté, že už trestu neujde. Avšak p ihlásit 

se na policii necht l. M l v hlav  neskute ný zmatek, strach z toho, že ho op t seberou, 

jde zpátky do vazby a že bude odsouzen. Ve snaze vymyslet co dál, odjel z Pardubic. 

kolik týdn  pobýval na Šumav . Poté byl na chvíli v Brn . Nikdy však neuvažoval o 

tom, že by utekl z republiky do zahrani í. Nakonec se mu za alo stýskat po rodin  a po 

známých, a tak se vrátil do regionu. Pobýval st ídav  v Ústí nad Orlicí, ve Vysokém 

Mýt  a odtud vždy jezdil na dva dny v týdnu dom  do Pardubic. Paradoxem bylo, že ho 

nikdy v míst  bydlišt  policie nehledala. Za rodi i pravideln  jezdil, v Pardubicích 

chodil do hospod a restaurací, dokonce jeho soused byl policista, který bydlel v pat e 

nad ním, v l, že se skrývá doma, ale nezatkl ho. Zní to možná neuv iteln , ale takto 

se skrýval skoro rok! Po celou tu dobu se psychicky p ipravoval na den, kdy ho zadrží, 

a vyrovnával se s myšlenkou n kolikaletého pobytu za m ížemi.  

 

4.5 Zat ení 

 

       Nakonec však k tomu osudovému dni došlo. Jejich p ípad se za al stále více 

ešit, protože n kolik jeho spole ník  už bylo zadrženo. Pro Luboše si p ijela policie 

ímo do jedné restaurace nedaleko jeho domu. Shodou náhod ho dokonce zatýkal jeho 
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„kamarád“ policista. Ten mu p i výsleších hodn  pomohl, protože ostatní komplicové se 

na n j snažili hodit i v ci, které neprovedl. Mohl mu v klidu íct ano, tohle jsem ud lal, 

ne, tohle ne. V dané situaci mu to sice nep ilepšilo, ale zárove  ani nepohoršilo. Proto 

l, že si odpyká trest jen za to, co provedl. V danou chvíli toto bral jako obrovské 

pozitivum. Po zat ení a výsleších putoval pro n j na známé místo do Vazební v znice 

v Hradci Králové.  
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5 Pobyt ve v zení  
 

        Instituce v zení ve spole nosti vzniká, aby ochránila „poslušné ob any“ od t ch, 

kte í jsou mechanismy trestního práva a soudnictví ozna eni jako pro spole nost 

nebezpe ní. Ve v zení jsou „neposlušní“ ob ané drženi v kontrolovaném prostoru po 

ur itý kontrolovaný as. V znice má ale nejen chránit spole nost p ed t mi, které do 

sebe pohlcuje, ale má ji také napravovat. Zdá se však, že náprava a resocializace ve 

zení op t reprodukují stereotypizované modely femininity a maskulinity. Muži jsou 

zením „napravováni“ a vedeni k tomu, aby byli „správnými“ muži, tedy autonomními 

osobnostmi, které si osvojí základní dovednosti a po propušt ní obstojí na trhu práce. V 

praktické rovin  se tyto ideje zrcadlí v kvalitn jší síti rekvalifika ních, pracovních a 

volno asových program  ve v zeních pro muže. 

 
5.1 Vazební v znice 
 
       Po zadržení obvin ného záleží na soudu, jestli vyšet ování prob hne na svobod  

a nebo bude podez elý umíst n do vazební v znice. V p ípad  Luboše K. se jednalo o 

opakovanou trestnou innost, a proto byl soudem umíst n do tzv. konkluzní vazby. 

Jedná se o vazbu, která udržuje podez elého stranou, aby nemohl ovliv ovat p ípadné 

sv dky. P i každé návšt  je p ítomen policista, rozhovory jsou nahrávány a nedochází 

k osobnímu kontaktu. Obvin ný je zcela odd len od okolního sv ta.  

 
5.1.1 Seznámení s prost edím    

         Podle psycholožky trvá každému novému  trestanému trnáct dní až m síc než si 

zvykne na podmínky, které ve vazb  vládnou. Vazba je obzvláš  pro prvn  trestané 

velký stres. První týdny bývají náro né zejména pro ty lidi, kte í jsou drogov  a 

alkoholov  závislí. Musí abstinovat a n kdy dostávají na základ  léka ského doporu ení 

substitu ní lé bu. Velká životní zm na je to ale i pro ostatní. P edstavte si, že najednou 

nemáte p ehled o ase, nem žete si zavolat, nevíte, co se d je s vašimi blízkými. Ve 

vazb  neznáte dne ani hodiny, kdy budete propušt n. Nejv tší nejistota p ichází zven í. 

Nevíte, jak probíhá vyšet ování, kdy za ne soud, nemáte každodenní zprávy o vaší 

rodin . (Janatová, 2009) Luboš, který už jeden pobyt v tomto za ízení zažil, tušil, co ho 

eká. P esto m l št stí na pom ry, které panovaly na jeho odd lení. Tekla zde teplá 

voda a byl zde i splachovací záchod. Na jiných odd leních vazby, kde strávil p edchozí 

pobyt, toto „vybavení“ nebylo. 
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        Dalším problém ve vazební v znici spo íval v tom, že ho na cele eká pobyt 

tšinou s lidmi, kte í za sebou mají v tší kriminální minulost než on. Každodenn  

icházíte do styku se zlod ji, podvodníky, vrahy, drogovými dealery. Musíte s nimi 

jak vycházet, ob as komunikovat, prohodit pár slov. Bojíte se s nimi dostat do 

konfliktu, aby vám n kdo neublížil.  

5.1.2 Konflikty na cele 

       Ve vazb  se asto objevuje tenze z uv zn ní. Toto nap tí se projevuje všemi 

možnými zp soby vnit ního odporu nebo psychických problém . Setkáváme se s  

projevy agrese, dále t eba vidíme hysterické nebo i psychosomatické  projevy. Ob as se 

setkáme i s lidmi, kte í mají r zné poruchy osobnosti. Nem žeme se proto divit, že 

asto dochází k slovním, n kdy i fyzickým konflikt m. (Janatová, 2009) 

         Zpo átku Luboš se spoluv zni vycházel špatn . S jedním se dostal do n kolika 

slovních konflikt , které vyvrcholily fyzickým napadením. Psychologové tuto agresi 

isuzují tomu, že ji uv zn ní používají jako prost edek pro snížení nap tí, které 

poci ují. Na svobod  si lidé snižují nap tí r znými jinými zp soby, ale na tak malém 

prostoru a v takovém po tu, to prost  nejde. 

         Celý spor cht l Luboš vy ešit tím, že zašel za v ze ským psychologem a 

požádal ho o p azení na jinou celu. Bohužel mu nebylo vyhov no a musel z stat na 

této cele. V té dob  to však pro n j m lo spíše velké pozitivum. Tímto konfliktem si 

za al naplno uv domovat, že mezi tyto lidi nepat í a za al o sob  daleko více p emýšlet. 

5.1.3 Myšlenky na zm nu 

         „Odsouzení ve výkonu trestu litují toho, že si zni ili život. Vidí, jak se jim 

zhroutily rodinné vztahy. Ale jen málokdy litují toho, co provedli. Ob  je na vedlejší 

koleji." (Janatová, 2009)  

         Zhruba m síc po konfliktu byl Luboš p eložen na jinou celu. Dostal se zde do 

spole nosti mladého muže, který zavinil autonehodu. Najednou mohl zase normáln  

komunikovat. Nemluvil s lov kem, který by byl kriminálník, ale nezodpov dný ob an. 

Mohl si s ním normáln  povídat, ne ešila se jen problematika trestu a místního pobytu. 

Bavili se o rodin , o domov …  
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        Díky tomu se po ase jeho život zklidnil, zvykl si na daný režim, i p esto myslel 

na to, mít vše za sebou, za ít žít nový a lepší život, ke kterému vede ješt  dlouhá cesta. 

Podle mne si práv  v tuto chvíli uv domil, že se musí n co zm nit, že už se sem nechce 

vrátit. Najednou v l, že ublížil rodin , p átel m, kte í mu v ili. Ale i práv  proto, 

jsem zde umístil názor psycholožky. Luboš dob e v l, že už nechce zpátky, v l i to, 

že se musí polepšit, ale nikdy nepadla zmínka o tom, koho okrádal a komu zp sobil 

škodu nebo kdo se kv li n mu dostal do potíží. To vše šlo ale do pozadí, litoval svého 

zpackaného života a p emýšlel nad novým za átkem. Je však t žké tuto situaci n jak 

hodnotit, nikdy jsem to nezažil. Možná práv  samotný pobyt, kdy lov k žije po celou 

dobu v nejistot , chápal jako trest za svá pochybení v minulosti. 

5.1.4 Obrat k lepšímu 

         Po sedmi m sících ekání na rozsudek p ichází první sv tlejší moment 

z Lubošova pobytu za m ížemi. Za dobré chování je p azen z konkluzní vazby na 

volnou, kde je pro v zn  voln jší režim. Jeho zlepšenou psychiku pozvedla hlavn  první 

bezbariérová návšt va rodiny, což znamenalo, že mezi nimi nebylo žádné sklo a došlo 

tak k prvnímu osobnímu kontaktu. V tuto chvíli se mu hodn  ulevilo, v l, že není 

sám, že rodina za ním stojí. Již tušil, že bude odsouzen, že p jde do výkonu trestu. 

Necht l však být daleko od rodiny. Proto se rozhodl napsat žádost na soud, že by cht l 

sv j trest odpykat v pardubické v znici, která leží 100 m od místa trvalého bydlišt . 

S touto žádostí mu pomohl jeho spoluv ze  z vazby, který byl povoláním právník.  

        Bez jednoho dne strávil Luboš ve vazební v znici v Hradci Králové rok. Poté 

išel rozsudek, kdy byl odsouzen ke dv ma let m odn tí svobody. Jeho žádosti na 

umíst ní do v znice Pardubice bylo vyhov no.  

5.2 Výkon trestu 

       Po vynesení rozsudku se Luboš dostává do místa, které znal jen zven í. Skoro 

denn  chodil okolo, ale nikdy netušil, že tuto budovu pozná i zevnit . Ano jedná se o 

Pardubickou v znici. P esto, že nastupoval do výkonu trestu, nebyl úpln  skleslý. 

l, že uvnit  pracují jeho známí ze sídlišt , že rodina je na blízku, že každou 

návšt vu za ním p ijdou. Další pozitivum spo ívalo v tom, že ve vazební v znici 

v Hradci Králové odpykal skoro polovinu trestu, a tak ekal pouze na vypršení 
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podmín ného trestu z jeho prvního rozsudku, aby mohl zažádat o prominutí zbytku 

trestu.  

      

5.2.1 P íjem do v znice 

 

Po nástupu do výkonu trestu je odsouzený za azen do nástupního odd lení. 

hem pobytu zde se každý odsouzený podrobn  seznámí s obsahem zákona . 

169/1999 Sb. o výkonu trestu odn tí svobody, vyhlášky Ministerstva spravedlnosti . 

345/1999 Sb., kterou se vydává ád výkonu trestu odn tí svobody a obsahem vnit ního 

ádu v znice. B hem pobytu v nástupním odd lení je na odsouzeného vypracována 

zpráva, na jejímž základ  pedagog nabídne odsouzenému n který z program  zacházení 

(pracovní, vzd lávací nebo zájmové aktivity) a umožní mu výb r. 

 

         Poté odborná komise ur í vychovatele, jemuž bude odsouzený sv en do pé e. 

i rozhodování o umíst ní odsouzeného na konkrétní ubytovnu se vychází z principu 

odd lení více a mén  narušených odsouzených. Spl uje-li odsouzený kritéria pro 

za azení na volné pracovní místo na vnit ním nebo vn jším pracovišti ( hodnotí se jeho 

kvalifikace, zdravotní stav a bezpe ností d vody), za azovací komise složena ze 

zástupc  v znice a zam stnavatele mu p id lí práci. 

 

5.2.2 asový rozvrh dne 

 

          asový rozvrh dne se skládá z pravidelných a nezbytných akcí, které se opakují 

u všech odsouzených bez rozdílu, zda pracují v denní, no ní nebo odpolední sm , 

ústavní režii, zda jsou nezam stnaní nebo místo práce chodí do školy. Pro všechny však 

platí: budí ek, hygiena, 2.hod. vycházky, 3x denn  výdej stravy, 2x s ítací prov rka, 

ve erka. Dále je to práce nebo pracovní terapie – celkem 8 hodin denn  z volitelných 

akcí podle resocializa ního programu, osobního volna a naposled pak z nepravidelných 

celoústavních sportovních nebo kulturních akcí. 

 

 5.2.3 Ubytování, stravování, volný as 

         

          Po opušt ní nástupního odd lení odchází v ze  na ur enou ubytovnu a sv tnici. 

Oproti vazební v znici se jedná o pohodln jší a voln jší ubytování. Ve sv tnici jsou 
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postele, sk ínky, židle a stoly. Sociální za ízení a umývárny nejsou p ímo na sv tnici 

jako ve vazb , ale na každém oddílu na chodb . Ve sv tnici, na místech k tomu 

ur ených, je povoleno p stovat kv tiny a na st nách mohou být vhodné obrazy. Kv tiny 

a obrazy jsou také na chodbách, v kulturních místnostech, kde je obvykle stojan 

s televizorem. Každý odsouzený obdrží p i nástupu na ubytovnu matraci, podhlavník a 

žkoviny, a to proti podpisu. Odsouzení jsou povinni mít v dob  od budíku do ve erky 

ustlané kavalce. Dále je povoleno ležet na ustlaném l žku v dob  osobního volna 

vymezeného v asovém rozvrhu dne. V jinou dobu m že odsouzený ležet na l žku jen 

s povolením v ze ského léka e.  

     

         Co se tý e stravování se strava odsouzeným vydává 3x denn  v jídelním bloku 

do um lohmotného nádobí. Strava je konzumována v jídeln . Jídelní ek obsahuje 

veškeré potraviny a konkrétní druhy ovoce a zeleniny, je zpracován zpravidla na období 

jednoho týdne a je po projednání stravovací komise pravideln  obm ován. asto 

dochází k tomu, že se ve stejný den v týdnu opakuje stejné jídlo. K oh átí vody na zalití 

aje a instantních potravin mohou odsouzení používat ponorné va e, které si mohou 

zakoupit. Ve výjime ných p ípadech je možno použít va , který je k dispozici na 

chodb .  

         

         Volný as mohou odsouzení využívat r zn . Ve v ze ské knihovn  mají 

možnost  zap it si literaturu, právní p edpisy a starší výtisky asopis , a to ve 

stanovené dny. Odsouzení si mohou po dohod  s pracovníkem v ze ské prodejny 

objednat v pracovní dny noviny a asopisy. Knihy, denní tisk a asopisy mohou 

odsouzenému zasílat též jeho p íbuzní nebo jiné osoby. V dob  svého osobního volna 

mají odsouzení denn  p íležitost sledovat televizní po ady v kulturních místnostech 

jednotlivých kolektiv i využívat vlastní bateriový televizní p ijíma . Jednou za as je 

povoleno sledování videa. Dle svých zájm  se mohou odsouzení ú astnit r zných 

aktivit: mí ové hry, posilovna, rukod lné hry, stolní tenis i spole enské hry.  

 

5.3 Pr h výkonu trestu 

 

  Již p ed nástupem do Pardubické v znice Luboš v l, že musí vše pod ídit 

brzkému návratu z v zení. Intenzivn  p emýšlel, jak se co nejrychleji za adit do 
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systému v znice, aby mohl získat pro soud takové hodnocení, které by rozhodlo o 

prominutí zbytku trestu.  

 

5.3.1 Káze ské tresty a odm ny  

 

      adí se sem takové skute nosti, které musel v ze  splnit, aby m l alespo  

teoretickou šanci u soudu. P edn  to bylo bezproblémové chování na oddíle, to je ást 

uzav eného prostoru, kde pobývá v tší skupina v , v tšinou se jedná o patro budovy, 

které se na noc zamyká. To p edevším znamenalo, jaký m l v ze  p ístup 

k vychovatel m, dozor m, pedagog m, k mistr m v zam stnání, v podstat  ke všem 

civilním zam stnanc m, se kterými se dostal do styku. Všichni tito lidé psali posudky, 

které kon ily u soudce na stole. Do této sféry se adilo i samotné chování mezi v zni na 

oddíle. Tok informací byl zcela nezadržitelný a vychovatel se  do 24 hodin spolehliv  

dozv l o všem významném, co se mezi v zni událo. Samoz ejm , že informátor   

v adách odsouzených a podez elých bylo hodn , zabránit tomu však nešlo. V této 

souvislosti byl vychovatel mnohdy postaven p ed hotovou v c a v zn , nep íjemné 

svému okolí, pak perzekuoval formou neoblíbených požadavk , které mu dávali 

možnost, zohlednit je v posudku.  

 

Nejd ležit jší však bylo vyhnout se káze ským trest m, kdy se jednalo o 

zavin né porušení stanovené zákonem nebo na jeho základ  uložené povinnosti, 

po ádku nebo kázn  b hem výkonu trestu. Nej ast ji se jedná o: snížení kapesného, 

které iní 100 K  m sí  o t etinu až na 3 kalendá ní m síce, poté zákaz p ijetí 

jednoho balí ku v kalendá ním roce, pokuta až do výše 1000,- K , propadnutí v ci, 

umíst ní do uzav eného odd lení až na 28 dn   s výjimkou doby stanovené k pln ní 

ur ených úkol  programu zacházení, celodenní umíst ní do uzav eného odd lení až na 

20 dn , umíst ní do samovazby až na 20 dn . 

 

        Protipólem jsou káze ské odm ny: pochvala, mimo ádné prodloužení doby 

návšt v b hem jednoho kalendá ního m síce až na 5 hodin, zvýšení kapesného nejvýše 

o jednu t etinu až na dobu 3 kalendá ních m síc , v cná nebo pen žitá odm na až do 

výše 1000, K , rozší ení osobního volna na sportovní, kulturní nebo jiné zájmové 

aktivity až na dobu 1 m síce, povolení opustit v znici až na 24 hodin v souvislosti 

s návšt vou nebo s programem zacházení p erušení výkonu trestu. Pro podmíne né 
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propušt ní z v zn ní bylo nejd ležit jší získat co nejvíce pochval. Pochvalu bylo 

nejjednodušší obdržet v zam stnání prost ednictvím mistra, respektive za dobré 

pracovní výkony. Další pochvala se dala získat na oddíle, kde se jednalo o úklid 

chodby, mytí oken, organizování r zných sportovních turnaj  jako nap . ve fotbale, v 

ping pongu, v šachu nebo t eba v 5-ti boji v posilovn . Kdo si n co vymyslel a 

obsahovalo to ur ité kulturní základy, mohl pomýšlet na p ípadné pochvaly. Pat ily sem 

také r zné nárazové akce úklidového charakteru v jiných prostorách v znice. (Na ízení 

vlády . 365/1999 Sb., Na ízení generální editelky VS R . 48/2000)  

 

5.3.2 Aktivita ve v znici 

 

        Ve v zení v tšinou mezi odsouzenými platí p ísná hierarchie. Podle Luboše není 

od v ci zajít p ímo za „šéfem“, v tšinou to bývá „p edseda v ze ské samosprávy“, a 

íct mu up ímn , za co tam jste, že nechcete mít potíže a zda vám m že pomoci. V zni 

tšinou oce ují jednání na rovinu. Ob as také záleží na koho narazíte, protože vás to 

kdy m že i n co stát.  

         

Po nástupu  Luboš navštívil sportovního referenta, který mu nabídl práci na 

všech sportovištích, (tzn. starost o t locvi nu i venkovní h išt ). Za to pak dostával 

pochvaly. Po m sí ním pobytu mu dokonce byla p id lena všechna sportovišt  a to i 

s tou nabídkou, že si mohl zvolit z ad v  své spolupracovníky, kte í pak také 

získávali pat né pochvaly. To se ovšem nelíbilo v m, kte í tam byli déle a m li 

zna ný vliv. V tšinou to byli práv  oni, kte í rozd lovali ostatním práci za ur itý 

finan ní poplatek. Luboš tuto službu poskytoval zadarmo každému, kdo se mu p ihlásil 

a cht l pracovat. Tím pádem ostatní „rozd lova i“ p icházeli o ur itý finan ní zisk. To 

irozen  vedlo k n kolika hádkám. Oproti vazb  je ve výkonu trestu pohromad  více 

jak 30 v  a stále se obm ují. Nikdy lov k nem že tušit, kdo ví jaké informace a 

kdy ti m že ublížit. Luboš se však touto skute ností nezabýval, jeho cíl byl jasný, dostat 

se ven v co možná nejkratším ase a tomu pod izoval naprosto vše.  

 

Mimo práci na sportovištích se Luboš v noval etb asopis , ve er se díval na 

televizi nebo si ob as zahrál fotbálek. Sv j program cht l mít co nejvíce napln ný, aby 

mu pobyt ve v zení utíkal a nenudil se tam. 
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5.4 P íprava na propušt ní 

 

5.4.1 Úloha v ze ských psycholog  

 

 Byl jsem velmi p ekvapen, že ve v znici nepracuje lov k, který by m l v zn  

ipravit na život po propušt ní. Neexistuje zde žádná prevence, nikdo v m neradí, 

jak za ít. Ve v znicích sídlí pouze v ze ský psycholog, který eší problémy vzniklé až 

na míst . Svou práci provádí v tšinou jen formáln , p itom výkon trestu odn tí svobody 

je hlavn  o psychologii. Naopak mnohem v tší pochopení a zájem prokazují n kte í 

vychovatelé, jejichž innost má samoz ejm  jiná specifika. Kdyby výkon trestu m l mít 

opravdu jiný smysl, než pouhé odd lení trestance od spole nosti, musely by být 

sestavovány individuální programy zacházení s odsouzenými. Celý pr h výkonu 

trestu by pak musel být zejména v cí psycholog , jako je tomu v jiných vysp lých 

zemích. Výkon trestu je pro recidivisty „brnka ka“, a pro tu „slušn jší ást“ 

odsouzených je to spíše utrpení. Úloha v ze ského psychologa je tedy v našich 

podmínkách taková, jakou si ur í on sám. Formální postoj je samoz ejm  nesrovnateln  

pohodln jší a navíc stejn  placený, jako postoj aktivní.  

 

5.4.2 Žádost o podmín né propušt ní 

 

 Po uplynutí poloviny trestu zažádal Luboš okresní soud o podmín né propušt ní. 

Jeho žádost m la být projednána dne 29. 11. 2001 p ímo v budov  v znice. Luboš, 

který se snažil ve výkonu trestu d lat maximum, aby mu bylo vyhov no, se upíral práv  

k tomuto datu. V hlav  se mu honily spousty myšlenek a nejvíc se d sil toho, že mu 

nebude vyhov no a že jeho trest bude nadále pokra ovat. Tato nejistota ho svazovala až 

do samého soudního lí ení.  
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6 Návrat do spole nosti 
 

„Mnoho, nesmírn  mnoho jsme ztratili, ale nebyl to ztracený as. Získané 

poznatky a zkušenosti, jež jsme si uv domili až dodate , jsou ovšem jen abstrakce 

skute ného prožitého života. Ale i schopnost zapomínat je milost, k odpov dnému 

životu p ece jen pat í pam  a opakování získaných poznatk .“  (Bonhoeffer, 1991, str. 

69) 

 

6.1 Cesta k civilu 

 

 Myšlenky každého v zn  jsou spojeny s dnem, kdy má být propušt n. ím více 

se tento den blíží, tím je to snad i horší. Už ani nevíte, jakou m rnou jednotkou to 

epo ítat. Na za átku trestu to jsou roky, m síce, dny hodiny, a pak i minuty.  

 

 Dne 29. 11. 2001 nastal Luboš v „den D“. Jako každý tvrtek zasedal ve v znici 

soud a mezi projednávanými p ípady byla i Lubošova žádost o podmíne né propušt ní. 

V 15:30 hodin soud dosp l k rozhodnutí a jeho žádosti vyhov l.  

 

V den propušt ní musí ješt  odsouzený odevzdat všechny v ci, které m l ve 

zení zap eny, p ípadné ztráty nebo poškození musí uhradit. Dále obdrží osobní 

ci, které m l v úschovn , a poté jsou s ním vy ešeny administrativní úkony spojené 

s ukon ením výkonu trestu. V znice dbá o to, aby odsouzení byli z výkonu trestu 

propušt ni s platnými doklady osobní totožnosti. O nadcházejícím propušt ní 

odsouzeného by m l být informován jeho sociální kurátor v míst  bydlišt , policie a 

ípadn  další orgány.  

 

Soud Luboše propustil bez povinnosti pravidelných návšt v u kurátora. P esto si 

kontakt na svého kurátora pro jistotu napsal, kdyby náhodou pot eboval pomoct 

s n jakým za izováním.  

 

Po opušt ní nápravného za ízení se Luboš cítil velmi š astný. M l pocit, jako by 

se znovu narodil. Tento pocit mu vydržel n kolik dní. V t chto dnech si vážil každé 

minuty - po ád se smál, m l op t radost ze života, navšt voval p íbuzné a užíval si 
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ítomnosti rodiny. Ovšem po pár dnech musela p ijít realita a otázka typu: „Co budu 

lat, abych za al op t skute  žít normální život?“ 

 

6.2 Problémy s prací 

 

 Lidé jsou po výkonu trestu ve v zení potrestáni, ale další trest na n eká i po 

propušt ní, kdy vám spole nost neumožní, najít si práci jako nap íklad skladník nebo 

popelá . Všude po vás požadují výpis z rejst íku trestu a zde nastává problém. Musíte 

ešit existen ní problémy, nechcete být nikomu na obtíž. Valí se na vás exekuce, jde po 

vás „sociálka, VZP, finan ák“. Všude vám naskakují neskute né penále a vy nemáte 

žádnou možnost výd lku, abyste jim to mohli splácet. Kam se hnete, ekají na vás jako 

na lovnou zv .  

 

 Luboš se dostal do situace, kdy m l jasno v tom, že se už nechce do v zení 

vrátit, a tudíž s krádežemi již necht l za ínat. Tato trestná innost mu byla cizí. P esto 

musel v i spole nosti zvolit menší zlo. P ihlásil se na pracovní ú ad a pobíral sociální 

dávky. Jak sám íkal, sta ilo mu to jen na pokrytí náklad  na bydlení a ú ad mu hradil 

sociální a zdravotní pojišt ní. Na „chleba“ si musel vyd lat jinde.  

 

 Bohužel za al pracovat „na erno“. Tímto zp sobem vyst ídal mnoho 

zam stnání. Za ínal jako idi  u pekáren, dále pracoval na stavbách po celé eské 

republice a poté d lal kulisáka na Barrandov . Práce mu nevadila. Naopak byl rád, že 

nemá na „poflakování“ as a že má p i práci tzv. „ istou“ hlavu. Jako velký problém 

tohoto zp sobu obživy se pozd ji ukázal v tom, že lov k nikdy nem l jistotu, zda mu 

zam stnavatel n jakou mzdu zaplatí. asto se mu p ihodilo, že mu nic nedali, a tak 

pracoval zadarmo, tudíž vlastn  zbyte .   

 

 Co se tý e práce, tak tímto zp sobem Luboš proplouval n kolik let. Nic stálého 

se mu najít nepoda ilo. Vždy to ztroskotalo na jeho minulosti. On sám to n jak ne ešil, 

na živobytí si vyd lal a staral se prakticky sám o sebe. Nem l žádné d ti a jiné závazky, 

o které by se musel starat.  
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6.3 Pomoc rodiny 

 

Po návratu z v zení m l št stí, že se mohl n kam vrátit. Mnoho propušt ných 

tuto možnost nemá a z stává bez domova. Jeho matka mu poskytla st echu nad hlavou a 

ostatní zázemí. Za al poci ovat, že své rodin  vd í za šanci, aby se už do v zení 

nevrátil. Uv domil si, že byl na matku zlý, ale p esto mu dala op t šanci. Jejich vztah se 

postupem asu zlepšil, za ali si znova rozum t. Dokázal se jí sv it se svými starostmi. 

Jeho maminka v la, že nejd ležit jší pro Luboše bude, když nebude mít as na 

hlouposti. M la strach, aby op t neza al chodit rovnou po práci do hospody a neza al se 

stýkat s lidmi, kte í by ho op t stáhli na dno. V la, že má rád d ti, a proto nebyl 

problém s jeho volným asem. 

 

Po práci se spole  v novali d tem, o které se maminka starala. Chodil s nimi 

sportovat a hlídal je. Zvláš  se upnul na nejmenšího t íletého chlapce, který se jmenoval 

Richard. Jeho matka, Lubošova kamarádka, se o n j necht la starat, a tak si ho 

Lubošova maminka vzala do pé e. Luboš se o n j staral jako o vlastního. Jezdil s ním 

na výlety, kupoval mu oble ení. Když byl v tší, u il ho hrát fotbal, bral ho na tréninky, 

il ho plavat a také s ním chodil na zimní stadion, kde ho u il bruslit. Dále trénoval  

jeho , aby dob e vyslovoval. Vid l v n m práv  sebe a necht l dopustit, aby ho 

vychovávala ulice, aby z n j vyrostl kriminálník. Všechen sv j volný as pod izoval 

tomuto chlapci.  

 

Dalším d ležitým lov kem v jeho život  po propušt ní byl jeho bratranec Petr, 

který pracuje jako policista u útvaru rychlého nasazení v Praze. Za al na Lubošovi 

pracovat, v noval mu mnoho asu. Cht l mu pomoci k resocializaci. Jeho heslem bylo, 

že kritika musí být krátká a cílená. Nejprve si s Lubošem vy íkali minulost, p emž mu 

Petr ekl, co si o n m myslí. Poté mu nabídl svou pomoc. Za al mu vysv tlovat, co d lá 

špatn . U il ho rozlišovat problémy, co je d ležité a co naopak mén . Dále se mu Petr 

snažil objasnit cenu pen z. Když Luboš pot eboval peníze, tak mu n kdy p il, ale 

jindy ne. Vysv tloval mu, kdy je to d ležité a kdy ne. Luboš za al poci ovat, že peníze 

jsou d ležité na živobytí a stravování, ale ne na alkohol nebo automaty. Petr dodával 

Lubošovi sílu, moráln  ho podporoval, dokázal mu vynadat, ale i pochválit. Luboš se 

cht l zm nit a Petrovi pln  d oval. Byla to pro n j d ležitá škola života a na Petra se 

obrací dodnes. Mají spolu skv lý vztah.  
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6.4 Pomoc manželky 

 

 Nejd ležit jším lov kem Lubošova života je bezpochyby jeho sou asná 

manželka Monika. Seznámili se spolu 4 roky po Lubošov  propušt ní, kdy byl 

nezam stnaný a pracoval jen po brigádách. Monika, která byla rozvedená a m la dv  

ti, k sob  hledala oporu a otce svých d tí. Luboš zase stál o rodinu, které by se mohl 

novat, o kterou by se mohl starat. Oba dva si v minulosti mnoho prožili, možná proto 

k sob  m li tak blízko. Najednou si Luboš uv domil, že to o em snil ve v zení -  velká 

rodina, láska a normální život je velmi blízko.  

 

 Základem úsp chu ale bylo najít si stabilní zam stnání, aby se mohl o rodinu 

starat. Monika mu s tím za ala pomáhat, avšak nebylo to v bec jednoduché, protože 

Luboš stále nem l istý trestní rejst ík, o jeho vymazání mohl požádat až za rok. Proto 

se musel uchýlit k pad lání výpisu z rejst íku trest . Bylo to sice riskantní, ale Luboš 

cht l rodin  ob tovat cokoliv. Díky tomu inu získal stálé zam stnání ve firm  

Foxconn, kde po roce dokonce povýšil na vedoucího skladu a m l pod sebou n kolik 

pod ízených.  

 

 Ovšem i p es stálé zam stnání nem l Luboš ve svém život  vyhráno. Poté co se 

itelé a pat né státní orgány dozv li, že pracuje, za aly se na n j valit exekuce. 

Z platu mu za ali strhávat zna nou ást pen z. Te  ale v l, že už to nem že vzdát a 

jen tak odejít. Cht l být se svou novou rodinou a cht l být ten zodpov dný. P es 

všechny finan ní potíže se rozhodl, že se chce s Monikou oženit, že práv  ona je ženou 

jeho života. Ona mu dala do života ád. Už netrávil ve ery po hospodách, v noval se 

rodin . Na pivo zašel t eba jen 1x týdn . Staral se o nákupy, dokonce va il ve e. 

Monika mu nabídla dokonalé rodinné zázemí, plné lásky a pohody. Luboš se za al 

vzorn  starat o její d ti, Monice se stal oporou a oba pochopili, že už bez sebe nem žou 

žít. 

 

 ed samotnou svatbou však musel vy ešit n kolik právních krok , aby jeho 

budoucí manželce nesebrali veškerý majetek kv li jeho dluh m. Sepsali 

edmanželskou smlouvu. On sám se placení necht l vyhnout, i když své dluhy bude 

splácet ješt  n kolik let. Po ro ní známosti nakonec prob hla svatba a posléze se jim 
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narodila hol ka Natálka. Luboš v život se na dobro ustálil, kone  za al být 

doopravdy š astný. S bývalého kriminálníka se stal š astný otec a milující manžel.  

6.5 Sou asný stav  

 

 V sou asné dob  je Luboš již 3 roky ženatý, jeho dcera Natálka už d lá první 

kr ky po sv  a íká první sl vka. Luboš má  istý rejst ík, zm nil zam stnání a za al 

podnikat. Stará se o rozvoz reklamních leták  v Pardubicích a okolí, má pod sebou 

kolik zam stnanc . Stále splácí své dluhy, ale z nejhoršího už je venku. Nyní žije 

spo ádaný život, pracuje, ve volném ase si p ivyd lává jako hokejový a fotbalový 

rozhod í. Nežije ve stresu a v nejistot  jako d ív. S manželkou si jsou oporou a žijí ve 

spokojeném manželství.   
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Záv r 
 

Psaní bakalá ské práce pro m  znamenalo n co víc než pouhé spln ní této ásti 

mého studia. Téma této záv re né práce jsem si nevybral zcela náhodn . Tím daným 

„hnacím motorem“ pro m  byla skute nost, že se pom rn asto stýkám s lov kem, 

pro kterého téma v zení není cizí.  

 

Úst ední postavou mé bakalá ské práce je lov k jménem Luboš. A práv  Luboš 

je m j dlouholetý známý. Spole  jsme n kolikrát vedli rozhovory o jeho život , jeho 

strastech. Luboš v zajímavý p íb h m  inspiroval práv  k jejímu napsání.  

  

Zjistil jsem, že to jsou oby ejní lidé, kte í mají své city, starosti i problémy. 

Lidé, kte í své životní touhy i strasti eší po svém a to jest porušováním zákona. V tšina 

z nich je odsouzena za krádeže, podvody a drogy. Shrnuto za ty iny, na nichž se dá 

vyd lat nelegálním zp sobem mnoho pen z. Mnozí z t ch, kte í ve v zení prožili ást 

svého života, se už nikdy necht jí vrátit. P esto tam v tšina op t skon í, protože 

nedokáží chodit do práce, starat se o rodinu, p es den žít a v noci spát. Do relativn  

normálního života je uvede zas až v zení. Snažil jsem se pochopit práv  tyto lidi v etn  

Luboše, kte í se stali opakovanými recidivisty a vžít se do jejich myšlenek a pocit . U 

kterých v  to byla jen oby ejná touha po blahobytu za co nejrychlejší dobu. U 

Luboše to bylo ale n co jiného, bylo v tom n co víc. Cht l tím vy ešit své problémy 

v rodin , své pocity mén cennosti, kdy ho opustila jeho p ítelkyn  a n co si pro sebe 

dokázat. Jenže celé to m lo há ek v podob  nelegální innosti a to v té nep íznivé dob  

nem lo pro Luboše žádnou váhu. 

 

 

Každý z nás je jiný a jinak si vysv tluje své denní pot eby života, a proto se 

asto neohlížíme na to, co m že být pro ostatní nejlepší. Pochopil jsem, že když lov k 

má ur itou motivaci, m že se napravit. Asi nejlepší a nejú inn jší motivací pro v zn  je 

to nejd ležit jší v život  – rodina. Alespo  v p ípad  Luboše to tak bylo. Pocit, že se 

máte kam a za kým vrátit, je k nezaplacení.   
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