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Úvod 

 

Poděkování 

Předmluva 

Projekt "Podpora zdraví mladých vězňů“ (HPYP) získal finanční podporu od Evropské 
komise, Generálního ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele, číslo grantu. 
20091212. Zodpovědnost nesou jeho autoři a Výkonná agentura pro zdraví a 
spotřebitele není odpovědná za jakékoliv použití, které může vycházet z informací 
obsažených v tomto dokumentu. 

 

Úvod 

Mladí vězni mají zvláštní potřeby, které se liší od potřeb ostatních vězňů. Často jsou v 
rámci komunity znevýhodněni oproti ostatním, což může mít negativní dopad na jejich 
zdraví. Poskytování zdravotnické podpory mladým vězňům v institucích, kde žijí mimo 
jiné představuje cennou příležitost pro rozvoj dalších iniciativ pro identifikaci a řešení 
širších zdravotních potřeb této zranitelné a sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel. 
Podpora zdraví a zdravotnická péče ve vězení je málo známá a špatně uchopitelná 
oblast v rámci možností vězeňského systému. Nicméně právě v oblasti péče o zdraví 
těch nejvíce znevýhodněných skupin společnosti je velký potenciál. Ve věznicích 
existuje jednoznačná potřeba reagovat nějakým způsobem na podporu zdraví a řešit 
nerovností v oblasti zdraví a péče o něj, z tohoto důvodu by čas strávený ve výkonu 
trestu odnětí svobody a vazbě měl být věnován právě podpoře prevence nemocí a 
podporě zdraví. 

Světová zdravotnická organizace (WHO) podporuje v rámci výkonu vězeňství 
nastavení nového přístupu k podpoře zdraví, který čerpá ze tří hlavních komponent: 

 Vězeňské pravidla, které podporují zdraví (například nekuřácká politika); 

 Prostředí ve vězení, které je prospěšné pro zdraví 

 Prevence onemocnění, výchova ke zdraví a další iniciativy na podporu zdraví, 
které se zabývají zdravotními potřebami v každé věznici individuálně. (WHO, 2007) 

Tento koncept věznic podporujících zdravý životní styl ale nebyl příliš pochopen 
(Woodall, 2012), i když v některých evropských zemích je pojem věznic podporujících 
zdravý životní styl stále více aktuální a je jedním z hlavních bodů politické agendy. 

Zavádění podpory zdraví ve vězeňském prostředí však se sebou nese řadu 
praktických úkolů, z nichž ale některé jsou v rozporu s povahou vězeňských zařízení, 
jejich politickými a ekonomickými omezeními a zájmem o bezpečnost ve věznicích. Je 
třeba prozkoumat klíčové otázky o povaze širší vězeňské populace, a především 
odhalit důvody, proč se tito lidé ocitají ve vězení a co je potřeba udělat na organizační 
a širší politické úrovni, aby bylo možné reagovat na potřeby podpory zdraví mladých 
vězňů. 
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V celé Evropské unii je oblast juvenilní justice velmi důležitou politickou otázkou. Vývoj 
oblastí politiky, které se zabývají širokou škálou problémů týkajících se mladých lidí, 
zejména problémů s kriminalitou související s drogami a alkoholem, podléhá 
neustálému přezkoumávání (Goldson, 2000). Koncepce “péče versus trest” je důležitá 
ve vývoji juvenilní justice, neboť vyzývá k realizaci podpory zdraví ve věznicích. V 
mnoha zemích EU je kladen důraz na zachování dobrých životních podmínek 
mladistvých pachatelů a podporou jejich rehabilitace, zatímco tresty pro dospělé 
pachatele, jsou často zaměřeny na odstrašení, znemožnění páchání další trestné 
činnosti a potrestání (MacDonald et al, 2006 ). 

Na mezinárodní úrovni se soudnictví ve věcech mládeže řídí řadou úmluv, standardů 
a dohod, které poskytují rámec pro to, jak by s dětmi, které poruší zákon, mělo být 
zacházeno. Jde například o: Mezinárodní pakt o občanských a politických právech 
(ICCPR) z roku 1966,  Úmluvu OSN o právech dítěte (UNCRC) z roku 1989, 
Minimální standardy OSN pro řízení ve věcech delikvence mládeže z roku 1985 
(Pekingská pravidla), Pravidla OSN k ochraně mladistvých zbavených svobody z roku 
1990 (JDLs), Směrnice OSN pro prevenci delikvence mladistvých (Rijádská směrnice) 
z roku 1990 a podrobná doporučení pokud jde o vhodné zacházení s dětmi vydala 
také Rada Evropy (Doporučení (2003) 20 Výboru ministrů)1. 

Tento manuál (toolkit) byl vyvinut pod záštitou projektu „Podpora v zdraví mladých 
vězňů“ (HPYP), který byl financován Evropskou komisí, Generálním ředitelstvím pro 
zdraví a ochranu spotřebitele a jeho cílem je identifikování, posouzení a zlepšování 
činností na podporu zdraví u ohrožené skupiny mladých lidí ve vězeňském prostředí. 
Konkrétně se zaměřuje na následnou implementaci nástrojů na podporu zdraví u 
mladých vězňů napříč členskými státy EU. Projekt zahrnoval sedm zemí ze starých i 
nových členských států EU (Bulharsko, Česká republika, Anglie, Estonsko, Německo, 
Lotyšsko a Rumunsko). Zahrnuje multidisciplinární síť různých profesních skupin a 
odborníků pracujících uvnitř i vně věznic. Projekt zahrnoval i rozsáhlý přehled 
literatury a kvalitativní výzkum z každé partnerské země (k dispozici na webových 
stránkách www.hpyp.eu). 

Vývoj tohoto manuálu na podporu zdraví byl založen na názorech a potřebách jak 
mladých lidí ve vězení, tak vězeňského personálu a zástupců nevládních organizací, 
jako možných lektorů výchovy ke zdraví ve vězeňském prostředí (participativní 
přístup). Manuál by měl podpořit vězeňské správy v rozvoji a realizaci intervencí a 
změnit politiku tak, aby zahrnovala podporu zdraví jako nedílnou součást zdravotní 
péče v rámci vězeňského systému. 

Manuál obsahuje 12 modulů se stejnou strukturou: 

CO představuje problematiku obsaženou v příslušném modulu, poskytuje základní 
informace o tématu, odkazuje na mezinárodní pravidla týkající se tématu a případně 
odkazuje na strukturální otázky. 

PROČ nastiňuje důkazy (poznatky z výzkumu, literatury atd.) a přínosy plynoucí z 
realizování aktivit spojených s tématem tohoto modulu. 

Kapitola KDO popisuje cílovou skupinu intervence stejně jako úroveň potřebných 
dovedností lektora, např. kdo může vést cvičení v modulu, jaká úroveň znalostí je 
nezbytná pro jeho realizaci nebo zda je potřebná přítomnost externího odborníka. 

Kapitola JAK představuje hlavní část modulu a popisuje, jak mohou být konkrétní 
témata prostřednictvím aktivit a intervencí realizována ve vězeňském prostředí. 

                                                 
1 

http://www.howardleague.org/fileadmin/howard_league/user/online_publications/  
Punishing_Children.pdf.   [26/3/2012] 
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Obsahuje různé druhy materiálů (např. informační listy, kartičky ke kopírování a 
rozdávání, interaktivní cvičení nebo hry, návrhy na strukturální změny) a popis, rady, 
dovednosti a instrukce pro lektora pro vedení aktivity. 

Pokud je to možné, jsou na konci každého modulu popsány I některé příklady dobré 
praxe v této oblasti a odkazy na další relevantní informace o tématu. 

 

Odkazy 

Berelowitz, S. with Hibbert, P. (2011). ‘I think I must have been born bad’: Emotional well-being 
and mental health of children and young people in the Youth Justice System. London: 
Office of the Children’s Commissioner. 

Goldson, B. (2002), Vulnerable inside: children in secure and penal settings. The Children's 
Society, London. 

MacDonald, M., Atherton, S. and Stöver, H. (2006), Juveniles in Secure Settings: Services for 
Problematic Drug and Alcohol Users, Oldenburg, BIS-Verlag. 

WHO (2007) Health in Prisons: A WHO guide to the essentials in prison health. Denmark, WHO 
Regional Office for Europe 

Woodall, J. Health Promoting prisons an overview and critique of the concept, Prison Service 
Journal, July 2012, issue 202, p 6-11 
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1. Jak poskytovat zdravotní podporu 
pro mladé vězně 

______________CO______ 
Cílem tohoto modulu je identifikovat základní otázky výchovy mladých lidí, z nichž 
vycházejí jakékoli aktivity zacílené na podporu zdravého životního stylu. Tento modul 
se zaměřuje na hlavní zásady a přístupy uplatňované při osvojování si a výuce 
zdravotní problematiky. Zvláštní pozornost je třeba věnovat těmto aspektům: 

 k mladým vězňům je třeba v první řadě přistupovat spíše jako k dětem než k 
pachatelům; 

 je třeba uplatňovat participativní přístup spočívající v tom, že mladí lidé jsou 
součástí transformativního procesu učení;  

 mladé lidi je potřeba zaujmout a zaměstnat nějakou činností;  

 od samého počátku je třeba vyhodnocovat výchovné potřeby jednotlivých dětí; 

 náplň aktivit se musí přímo vztahovat k potřebám cílové skupiny; 

 je třeba zvažovat a dle potřeby uplatňovat alternativní způsoby realizace 
intervencí; 

 hned v počátcích je zapotřebí stanovit „pravidla hry“; 

 je třeba jasně stanovit roli vězeňského personálu ve výchovném procesu. 

 

Modul poskytuje materiály, s jejichž pomocí je možné tyto otázky probírat přímo 
s mladými lidmi, jichž se týkají. Je důležité tyto materiály přizpůsobit místním 
podmínkám a přihlížet k rozdílům mezi jednotlivými věkovými skupinami. Mladí lidé by 
se jejich pomocí měli lépe zapojit do výchovného a vzdělávacího procesu a reflektovat 
způsob, jakým si osvojují nové poznatky a dovednosti. 

 

Hlavní výchovně-vzdělávací výstupy 

Na konci modulu by měly být naplněny následující výchovně-vzdělávací cíle: 

1. Lektoři budou obeznámení se základními principy realizace intervencí v oblasti 
podpory zdraví pro mladé odsouzené a současně budou mít zmapovány hlavní 
problémové oblasti ve vztahu k výchovné práci s mladými lidmi.  

2. Mladí lidé by měli být obeznámeni s tím, že se mají aktivně podílet na 
transformativním výchovně-vzdělávacím procesu, nikoli jen čekat, co jim kde 
řekne. 

 

Východiska 

Úspěšnost aktivit v oblasti podpory zdraví závisí v rozhodující míře na tom, jakým 
způsobem mladým vězňům informace o zdravém životním stylu zprostředkováváme. 
Podpora zdraví spadá do výchovně-vzdělávacích aktivit, a musí proto vycházet ze 
základních výukových zásad. 
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Z dosavadního výzkumu i praxe stále jednoznačněji vyplývá potřeba participativního 
přístupu, na jehož základě je na mladé lidi v rámci transformativního výchovně-
vzdělávacího procesu pohlíženo jako na rovnocenné partnery a na mladé vězně jako 
na děti, z nichž každé vykazuje nějaké specifické výchovně-vzdělávací potřeby. 

Veškeré výchovné a vzdělávací činnosti jsou navíc zakotveny v mezinárodních 
úmluvách a jsou považovány za nezbytnou součást práv mladých vězňů. 

 

Mezinárodní principy v oblasti výchovy a vzdělávání mladých 
odsouzených 

Výchova a vzdělání ve věznicích bývá označována za „popelku“ mezi ostatními typy 
výchovné a vzdělávací péče (Nahmad-Williams, 2011). Věznice přitom obvykle 
disponují velkými výchovně-vzdělávacími zařízeními a dobrým odborným zázemím 
k realizaci výchovných a vzdělávacích činností. Většina vězeňských služeb v Evropě 
má skutečně k dispozici výchovná oddělení vysoké úrovně. V zájmu co nejlepší 
edukace mladých lidí v oblasti zdraví je zapotřebí navázat úzkou spolupráci s těmito 
pracovišti. 

Cílem výchovy a vzdělávání ve vězení není jen příprava mladých odsouzených na 
zaměstnání a vylepšení jejich morálního profilu, ale také jejich dlouhodobý rozvoj, jak 
během výkonu trestu, tak po propuštění na svobodu, což podle Standardních 
minimálních zásad OSN pro zacházení s vězni není možné bez zajištění kontinuity 
spočívající v propojení těchto aktivit s výchovně-vzdělávacími systémy mimo prostředí 
věznic (text v rámečku 1; UNHCHR, 1955: § 77.2). 

 

Podobně je rozvoj komplexního výchovně-vzdělávacího systému ve věznicích, který 
by zohledňoval potřeby a tužby odsouzených, jedním z hlavních bodů Evropských 
vězeňských pravidel Rady Evropy z roku 2006 (text v rámečku č. 2; Rada Evropy, 
2006).  

 
 
Stejně jako v jakémkoli jiném kontextu by výchovně-vzdělávací aktivity ve věznicích 
měly být pro mladé odsouzené pozitivní transformativní zkušeností, jejímž výsledkem 
je osvojení si nových vědomostí nebo dovedností. Výchovně-vzdělávací prostředí 
v pravém slova smyslu by pro mladé lidi mělo být bezpečným místem, kde se mohou 
něco naučit a změnit se (text v rámečku č. 3). 

Rámeček č. 2: Rada Evropy 

Výchovu a vzdělávání je třeba pokládat za součást vězeňského režimu, přičemž 
vzdělávání by mělo požívat tentýž status jako pracovní činnost, vězni však nesmí 
být finančně či jinak znevýhodněni za svou účast na vzdělávacích programech 
(Rada Evropy, 2006: § 28.4). 

Rámeček č. 1: Organizace spojených národů k tématu výchovy a vzdělávání 
ve věznicích 

Cílem [výchovy a vzdělávání v podmínkách odnětí svobody] by měl být 
plnohodnotný a komplexní osobní rozvoj, jehož nutným předpokladem je mimo jiné 
přístup vězně k formálnímu i neformálnímu vzdělání, programům na odstranění 
negramotnosti, základnímu vzdělání, odborné přípravě a výcviku, k tvůrčím, 
náboženským a kulturním aktivitám, tělesné výchově a sportu, sociální výchově, 
vyššímu vzdělání a knihovnickým službám (UNHCR, 2009:7). 
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Rámeček č. 3: Výchovně-vzdělávací prostředí 

[Výchovně-vzdělávací prostředí] by mělo být takovým prostředím, které podporuje a 
odměňuje dobré chování, přičemž k problémovému chování se staví tak, že 
mladým lidem pomáhá něčemu se naučit a dospět ke změně při minimálním a 
přiměřeném použití disciplinárních kroků (Lewis a Heer, 2008:9). 
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Text v rámečku č. 5: Získat si respekt 

„U mladých vězňů vás stojí mnohem víc času a úsilí, než si získáte jejich důvěru a 
respekt. V tomto by měli být všichni členové personálu pracující s mladými lidmi 
nějak proškoleni“ (Estonsko, pracovník věznice). 

______________PROČ______ 
Tato část mapuje hlavní aspekty, na které je třeba brát zřetel při působení na mladé 
vězně v oblasti zdravého životního stylu. Vychází z problémových oblastí, na něž bylo 
upozorněno v rámci realizovaných studií na téma komplexnější výchovy a vzdělávání 
vězňů a které také vyplývají z výzkumu provedeného jako podklad pro zpracování 
tohoto souboru edukačních materiálů. 

Možnost výchovného působení na mladé vězně v oblasti zdravého životního stylu 
vnímá mnoho pracovníků jako nesnadný úkol, protože tito lidé nejsou často ochotni 
nebo schopni pochopit jeho význam. Na základě výzkumu provedeného pro účely 
tohoto souboru edukačních materiálů bylo zjištěno, že mladí lidé ve výkonu trestu 
odnětí svobody zastávají vůči otázce zdraví mnohdy negativistické postoje (text v 
rámečku č. 4). 

 

Přijetí hlediska mladého člověka 

Mnohá témata zahrnuty v podpoře zdraví nejsou atraktivní pro mladé lidi. Pokud jim 
chceme předat informace, které napomáhají snižování škod a podporují zdravé 
chování, musí jim být sděleny v atraktivní formě, která zabezpečí, že se budou 
angažovat a poslouchat. Proto je důležité používat zážitkové techniky, které můžou 
pomoct vzbudit a udržet zájem a pozornost mladých lidí. Používání neformálních a 
flexibilních způsobů učení založených na potřebách jednotlivců představuje důležitý 
způsob, jak zapojit mladé lidi. Některé společné rysy zážitkového učení jsou: 

• důraz na zapojování a praktické aktivity 
• kontakt různých odborníků s mladým člověkem 
• uvolněné a neformální vzdělávací prostředí 
• malé skupiny 
• nabízení různorodých činností, které se mladých lidí mohou týkat 
• vybízení mladých lidí k přemýšlení o svých předchozích zkušenostech. 

 
K otázkám podpory zdraví musí být přistupováno z pohledu mladých lidí. Při realizaci 
aktivit směřujících k podpoře zdraví je třeba brát v potaz, že tyto mladé lidi nedefinuje 
jejich trestná činnost. Na mladé vězně musí být v prvé řadě nahlíženo jako na mladé 
lidi, nikoli jako na pachatele (text v rámečku č. 5). 

 

 

Je důležité, aby se s mladými odsouzenými jednalo s respektem, bez diskriminace a 
„nálepkování“. Na jedněch relativně nových webových stránkách, jejichž cílem je 
poskytovat pomoc lidem, kteří chtějí začít nový život, se mimo jiné píše: „Každý, kdo 
chce pracovat s mladými pachateli, musí usilovat o praktickou a pozitivní sociální 

Rámeček č. 4: Negativistické postoje 

[Mladí vězni projevují] „neochotu k jakékoli činnosti, byť v jejich prospěch“ (Česká 
republika, pracovník věznice). 

 „Mladí delikventi [mají] negativistické postoje k osvětě, s mnohdy iracionálním, 
bezohledným až destruktivním přístupem ke zdraví, svému i jiných lidí“ (Česká 
republika, pracovník věznice). 
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proměnu těchto mladých lidí, aniž by docházelo k jejich nálepkování a diskriminaci“ (A 
Career Change, 2012). 

Kromě toho, aby byla práce s mladými ještě účinnější, je důležité budovat aktivity z 
jejich pohledu. Tímto způsobem budou mít možnost učit se prostřednictvím vlastních 
zkušeností. 

Výchovně-vzdělávací aktivity všeho druhu se týkají hlavně osobního rozvoje. Jedná se 
o ústřední bod jakékoli edukační aktivity, nikoli jen o nějaký „přílepek“ (Schuller, 
2009:6). Učení může být způsobem, jak u mladých vězňů rozvíjet pozitivní identitu. 
Výchova a vzdělávání má také obrovský potenciál z hlediska toho, jak mladí lidé 
vnímají sami sebe (Schuller, 2009:6). 

 

Participativní přístup 

Tito mladí lidé jsou ve společnosti v mnoha ohledech neviditelní. Nemohou volit, takže 
vlastně nejsou občany, neplatí daně, více než polovina z nich není v evidenci žádného 
praktického lékaře, nemají řidičský průkaz, nejsou v učení/nechodí do školy. 
Prostřednictvím výchovného a vzdělávacího působení mají možnost začít znovu jinak 
a nabývat vědomí své vlastní identity (Schuller, 2009:36). 

Přístupem, který bychom mohli označit jako „děti na prvním místě“, se míní nutnost 
uplatňovat participativní pojetí výchovně-vzdělávacího procesu, jehož bude dítě 
ústředním bodem. Vychází ze zásady, že mladí lidé nemohou být pro společnost 
pozitivním přínosem, aniž „jim budeme naslouchat, zajímat se o jejich názor a plně je 
zapojovat do veškerého rozhodování ohledně jejich zdraví a blaha a do tvorby a 
realizace koncepcí a služeb na celospolečenské úrovni.“ (Lewis a Heer, 2008:9) 

Participativní přístup spočívá v aktivním zapojování vězňů do realizace jejich 
programu zacházení. Tento důraz na aktivní účast je standardní praxí ve zdravotnictví 
a školství (Clark a Moss, 2011). V podmínkách odnětí svobody může zavádění tohoto 
přístupu samozřejmě narážet na některé praktické překážky. 

Umožnit mladým lidem, aby se podíleli na rozhodnutích ovlivňujících jejich životy, je 
důležité hned z několika důvodů. V článku 12 Úmluvy OSN o právech dítěte se 
například říká, že možnost dětí a mladých lidí vyjadřovat se k záležitostem, které se 
jich dotýkají, je jejich základním lidským právem. I bez toho bychom však dětem měli 
naslouchat, protože se to v praxi vyplácí (text v rámečku č. 6; McLeod, 2008) 

 

Participativní přístup se zčásti osvědčuje i proto, že mladí lidé často lépe reagují 
tehdy, když se s nimi jedná jako s rovnocennými partnery, než když se jim jen říká, co 
mají dělat (Berelowitz, 2011). Když se s mladými lidmi snažíme hovořit o jejich 
zkušenostech, můžeme tím dát lépe najevo, že nás zajímá jejich názor, což, jak 
vyplynulo z výzkumu provedeného pro účely tohoto materiálu, je pro mladé lidi 
důležité (text v rámečku č. 7). 

 

Rámeček č. 7: Projevit zájem 

„Co by zlepšilo tvůj pocit? „Kdyby se o nás někdo upřímně zajímal [s odkazem na 
pracovníka věznice]“ (Rumunsko, odsouzený) 

Rámeček č. 6: Zjistit, co mladé lidí zajímá 

„Já si myslím, že těch letáků už je tolik, že to asi nikdo nečte. Já si myslím osobně, 
že takové ty kontaktní přednášky, které my s nimi děláme, to je oblíbené, oni tam 
mají prostor se zeptat na to, co je zajímá. Takže si myslím, že spíš takhle.“ (Česká 
republika pracovnice věznice)
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Potenciál participativního přístupu spočívá v tom, že mladí lidé jsou sami nejlepšími 
odborníky na to, co prožívají, a je tudíž zásadní, abychom znali jejich názor na povahu 
prostředí, v němž žijí, a na možnost jeho zlepšení. Nejde jen o to, že mladí lidé chtějí 
být vyslyšeni, ale odpovědní pracovníci jim také musejí naslouchat a reagovat na to, 
co se dozvědí (Lewis a Heer, 2008: 60).  

Participativní přístup je užitečný, protože může být pro mladé vězně přínosem. Jeho 
vlivem budou mladí lidé lépe schopni „činit informovaná rozhodnutí o vlastním životě“, 
jakož i ovlivňovat a zkvalitňovat příslušné koncepce a služby určené jejich 
vrstevníkům . Pro mladé lidi to může být příležitost k osvojení si nových dovedností 
zábavnou formou, což může mít následně pozitivní dopad na jejich „sebevědomí, 
zdraví a osobní pohodu a chování (Lewis a Heer, 2008: 60). 

Participativní přístup může být také pro různé organizace zdrojem informací sloužících 
k rozvoji služeb orientovaných více na konkrétní potřeby, které mohou být pro mladé 
lidi zajímavé díky přímé zpětné vazbě. Na základě aktivní účasti mladých lidí na 
procesu vzniku jednotlivých intervencí mohou dané organizace přistupovat k této 
problematice kreativnějším způsobem a přicházet s novými nápady a řešeními 
(Mooney et al., 2007:27).  

 

Mladé lidi je třeba zaujmout a nějak zaměstnat 

Mladé lidi je důležité nějak zabavit a zaměstnat. Neznamená to jen, že je třeba mladé 
lidi zaujmout pomocí zajímavých forem zprostředkování příslušných sdělení, ale že je 
také třeba zohledňovat otázky, které oni sami považují za problematické. 

Míní se tím, že obsah jakékoli aktivity zaměřené na podporu zdraví musí být flexibilní. 
Na začátku jakéhokoli programu nebo akce je bezpodmínečně nutné zjistit, co mladé 
lidi nejvíce zajímá. V rámci výzkumu provedeného pro účely zpracování těchto 
edukačních materiálů bylo zjištěno, že vězňům šlo nejvíce o to, aby dostávali dobré 
jídlo a měli možnost sportovního vyžití. 

Je také důležité přemýšlet o možnosti dosažení co největší interaktivity výchovně-
vzdělávacích aktivit. Běžnou praxí je zahájit setkání nějakou „zahřívací“ aktivitou, 
něčím na uvolnění atmosféry („ice-breaker“), a teprve potom přikročit k vážnějším 
tématům (Lewis a Heer, 2008: 62). Uvolnění atmosféry je důležitým krokem při 
zahájené práce s jakoukoliv skupinou. Touto cestou je možné vybudovat vzájemnou 
důvěru. 

Je důležité, aby měli mladí lidé možnost převzít kontrolu nad svým životem. Musíme 
hledat „pestrou škálu příležitostí, jak podporovat místní komunitu a prostředí, v němž 
její členové žijí“ (Lewis a Heer, 2008:9). V rámci výzkumu bylo například zjištěno, že 
mladí vězni, kteří se v podmínkách výkonu trestu sami podílejí na přípravě svého jídla, 
si vytvářejí pozitivní vztah ke zdravé stravě (Mooney et al., 2007:30). 

 

Analýza potřeb 

V zájmu zajištění co nejefektivnější výchovně-vzdělávací péče pro mladé lidi je 
potřeba hned v počátcích zmapovat jejich potřeby v této oblasti. Ve většině 
evropských zemí je úroveň výchovy a vzdělání u mladých vězňů výrazně nízká a 
markantně nízká je také míra gramotnosti (viz tabulka 1 níže). 
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Tabulka 1: Míra gramotnosti v Evropě, 2008 

Česká 
republika 

Negramotných je méně než 0,1 % odsouzených, 7,3 % nemá ukončené 
základní vzdělání, 43,2 % má základní a nižší střední vzdělání, 40.2 % má 
úplné střední vzdělání bez další kvalifikace.  

Dánsko 16.4 % odsouzených nemá žádné formální vzdělání. 

Estonsko 19 % má absolvováno první stupeň základní školy, 37 % má ukončené 
celé základní (devítileté) vzdělání, 13 % má odborné vzdělání. 

Finsko Přibližně 5 % nemá ukončené základní vzdělání, cca 50 % ani nezačalo 
s žádnou formou odborné přípravy. 

Německo 
(Berlín) 

50-60 % nemá žádnou státem uznanou odbornou kvalifikaci. Mnozí 
absolvovali povinnou školní docházku, ale nemají žádné profesní 
osvědčení. 

Itálie Negramotní (1,34 %); zcela bez kvalifikace, včetně základní školy (3,49 
%). 

Kosovo Dubrava: 4-6 % negramotných odsouzených. 

Litva 21,3 % pouze se základním vzděláním nebo zcela bez vzdělání. 

Norsko Téměř polovina vězeňské populace má pouze základní vzdělání.  

Slovensko Negramotní (2 %), neúplné základní vzdělání (15 %), základní vzdělání 
(35 %); CELKEM bez odborné kvalifikace (52 %).  

Slovinsko 14 % nemá ukončené základní vzdělání, z toho 0,9 % je negramotných.  

ZDROJ: Casey a Jarman, 2011:57 

Na rozmanité potřeby vězňů může dobře reagovat jen takový výchovně-vzdělávací 
proces, který bude vycházet z potřeb cílové populace a využívat široké spektrum 
nejrůznějších přístupů. Analýzu výchovně-vzdělávacích potřeb je u každého 
odsouzeného nutné provést ihned po jeho nástupu do výkonu trestu (Schuller, 
2009:6). 

Do života vězňů často zasahují různé faktory. Úspěšnost výchovně-vzdělávacího 
programu je podmíněna jeho stálostí, návazností a jasně definovanými možnostmi 
v jeho dalším pokračování. U vzdělávání v prostředí věznic podle Schullera (2009) 
obecně platí, že programy by měly být kratší a mladým vězňům by se měly 
započítávat dílčí stupně dosažených znalostí a dovedností, které mohou postupně 
v úhrnu stačit na splnění podmínek nějaké odborné kvalifikace. Tento princip by se 
mohl uplatnit také v případě činností v oblasti podpory zdraví: kratší programy by bylo 
dobré zavádět zejména pro vězně odsouzené ke krátkému trestu odnětí svobody, 
neboť „ti se často do dlouhodobě obsazených kurzů vůbec nedostanou“ (Casey a 
Jarman, 2011:59) 

Mladí pachatelé musejí řešit množství specifických problémů, které mohou mít 
negativní dopad na způsob jejich učení. Tyto je zapotřebí identifikovat a vyhodnotit. 
Výzkumy ukazují, že roste počet mladých odsouzených, kteří vykazují různé poruchy 
učení, duševní problémy a problémové užívání návykových látek. Pracovníci věznic 
pak také často nejsou z důvodu svého nedostatečného proškolení a neznalosti 
problematiky schopni adekvátně reagovat na potřeby této skupiny odsouzených 
(Schuller, 2009:6; Mooney et al., 2007:7).  
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Náplň aktivit zaměřených na podporu zdraví 

U jakékoli aktivity zaměřené na podporu zdraví má samozřejmě zásadní význam 
správná volba její obsahové náplně. Mladým vězňům, kteří si nechali ujít možnost 
vzdělání v rámci školní docházky, je nutné poskytnout výukový program, který 
adekvátně zohledňuje jejich potřeby. K problematice podpory zdraví je dobré 
přistupovat neformálním a flexibilním způsobem, protože v případě mladých vězňů 
často platí, že: 

 jsou ve výkonu trestu jen krátkou dobu 
 vykazují vysokou míru poruch učení 
 neumí dobře číst a psát 
 pociťují silnou nedůvěru k podmínkám formální školní výuky. (Mooney et al., 

2007:6). 

Obsah kurzu zaměřeného na podporu zdraví je důležité pečlivě zvážit. Podle britské 
rady pro soudnictví ve věcech mládeže (Youth Justice Board) se oficiální učební plány 
„výrazně podepisují na tom, jak mladí lidé vnímají školu... pokud mají pocit, že v rámci 
vzdělávacího systému, který je pro ně špatně přístupný, neustále selhávají, vede to u 
nich často ke ztrátě motivace... Tyto neúspěchy nemusejí nutně souviset se studijními 
schopnostmi (Youth Justice Board, 2008:11). Z tohoto důvodu je důležité vyvarovat se 
formálního stylu výuky (text v rámečku č. 8). 

 

K dispozici je množství nástrojů. Z výzkumu provedeného ve Spojeném království 
vyplývá, že aktivity zaměřené na oblast podpory zdraví se ve věznicích provádějí 
mnoha různými způsoby. Vedle běžných programů realizovaných během výkonu 
trestu v rámci standardní zdravotní a výchovné péče využívají jednotlivá vězeňská 
zařízení jednorázové monotematické akce a mezi všeobecně uváděné způsoby 
podpory zdraví patří také individuální příležitostná zdravotní osvěta (Mooney et al., 
2007:24).  

Prezentované informace by se měly přímo vztahovat k realitě dané cílové skupiny a 
mít jasné praktické zaměření, nezabíhat příliš do teorie (text v rámečku č. 9; text v 
rámečku č. 10). 

 

 

Rámeček 10: Praktické zaměření 

„Všechny naše programy jsou ve své podstatě čistě teoretické. Mladí pachatelé si 
přečtou brožurky, zúčastní se sociálněvýchovné skupiny, podívají se na televizní 
programy, které jsou ve vězení dostupné, ale nemají možnost ty věci uplatnit v 
praxi. Chybí ověřování a evaluace“ (Rumunsko, vězeňský psycholog) 

Rámeček č. 9: Relevance prezentovaných informací 
Rozhodně bych neskončil u plakátků, říkal bych jim příběhy, příběhy z reálného 
života… oni sami by klidně mohli psát [takové příběhy]. Máme tyhle příběhy v 
psychoterapeutických příručkách, ale oni je mohou dávat dohromady sami a potom 
je vyprávět někomu s patřičným talentem, nějakému redaktorovi, spisovateli, který 
je může převést do prezentovatelné formy, protože tyhle příběhy psal sám život“ 
(Rumunsko, vězeňský psycholog)

Rámeček č. 8: Formální nebo neformální výuka? 

„Když přijde nějaký pracovník věznice, ať už je to zdravotník nebo vychovatel, ... a 
začne před všemi něco přednášet... tak to bude mít... podle mě... ani 
desetiprocentní, spíše nulový efekt... Oni si posedí, budou se mezi sebou 
pochichtávat, prostě využijí toho, že jsou chvíli takhle pohromadě... A tím to končí. 
Podle mě se to nesetká s žádnou odezvou. (Lotyšsko, odborník na vězeňství) 
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Ukazuje se, že velmi účinným způsobem předávání informací o zdravém životním 
stylu mohou být krátké filmy. Prostřednictvím filmu se daří mnohem lépe upoutat 
pozornost mladých vězňů (text v rámečku č. 11). 

 

Vedle výše popsaných aktivit je také třeba uspokojit poptávku po množství 
nejrůznějších materiálů, které by byly mladým lidem ve výkonu trestu snadno 
dostupné. Výzkum uskutečněný ve Spojeném království upozornil na potřebu 
snadného přístupu k materiálům zaměřeným na zdravotní osvětu ve všech prostorách 
věznice; aby nebyly vyvěšovány pouze v částech vězeňského zařízení, kam mohou 
mít mladí lidé omezený přístup (Mooney et al., 2007:24). 

 

Rozvíjení spolupráce mezi zdravotním a výchovným 
oddělením věznice 

Důležité je propojení zdravotní a výchovně-vzdělávací péče. V prostředí, kde panuje 
úzká spolupráce mezi pracovníky zdravotního a výchovného oddělení, lze realizovat 
účinnější výchovně-vzdělávací programy. Tato součinnost je důležitá proto, že obě 
skupiny pracovníků disponují nezbytnou odborností ve svých sférách činnosti, a 
vzájemná výměna jejich zkušeností tak může přispět k zajištění vyšší efektivity aktivit 
v oblasti podpory zdraví (text v rámečku č. 12). 

 

 

Alternativní formy realizace 

Je důležité hledat různé alternativní formy realizace intervencí v oblasti podpory 
zdraví. Všichni lidé se neučí stejným způsobem. U mnoha mladých vězňů bude navíc 
jejich schopnost učení negativně ovlivněna tím, že nebudou umět dobře číst a psát. 
Například ve Spojeném království je znalost čtení a psaní u 30 % mladých lidí, kteří 
nastupují výkon trestu odnětí svobody, na úrovni sedmiletých dětí, případně nižší 
(Youth Justice Board, 2008:10). 

Je však důležité si uvědomit, že každý člověk se učí jinak, a jednotlivé formy 
zprostředkovávání informací je tak třeba volit s ohledem na individuální specifika 
mladých lidí v této oblasti. 

Za úvahu stojí možnosti lepšího využití moderních informačních technologií a hledání 
podpory pro iniciativy z oblasti dobrovolnického sektoru (Schuller, 2009). Z hlediska 
širšího kontextu výchovně-vzdělávacích aktivit je to způsob, jak odsouzenému zajistit 
návaznost na další příležitosti ke vzdělávání po jeho propuštění. Méně než třetina 

Rámeček č. 12: Spolupráce vězeňských oddělení 

V jednom britském zařízení probíhala v zájmu zajištění co nejefektivnějších 
programů na podporu zdraví úzká spolupráce mezi zdravotním a výchovným 
oddělením, kdy „vedoucí pedagogové měli za úkol pravidelně kontrolovat, zda 
výukové materiály používané v rámci programu odpovídají věku cílové skupiny.“ V 
souvislosti s jiným zařízením, kde taková praxe nebyla zavedena a zdravotní osvětu 
zde „prováděli neformálně na individuální úrovni zdravotníci během své běžné 
pracovní činnosti, ... pak auditoři uvedli, že tato praxe příležitostných nárazových 
intervencí zaostává za vyžadovaným standardem “ (Mooney et al 2007:24)

Rámeček č. 11: Využití filmu 
„Kromě toho, že s nimi mluvíme, tak bychom jim měli pustit i nějaký film, aby lépe 
pochopili, o co nám jde. Aby to bylo názorné, aby se mohli dívat, zatímco vy jim 
vysvětlujete daný problém …pomocí videa ho lépe zaujmete“ (Rumunsko, vězeňský 
zdravotník)
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vězeňských zařízení však vězňům dovoluje používat internet, a to ještě s omezeními 
(Casey a Jarman, 2011:xiii). 

Jedním z médií, které se začíná hodně využívat jako způsob zprostředkování 
informací mladým lidem, je divadlo. Úspěšný příklad takových aktivit představuje 
projekt „Odd Theatre“ („Offender Development through Drama“), zaměřený na osobní 
rozvoj pachatelů trestné činnosti prostřednictvím divadelní tvorby (text v rámečku č. 
13). 

 

Mladé lidi je rovněž možné získat pro věc prostřednictvím stravování. Výzkum 
realizovaný pro účely tohoto edukativního materiálu ukázal, že mladým vězňům mimo 
jiné nejvíce vadí, že nemohou zdravě jíst. Iniciativu při volbě zdravé stravy můžeme u 
mladých vězňů podporovat tím způsobem, že jim umožníme, aby se podíleli na 
sestavování jídelníčku a přípravě jídel (text v rámečku č. 14). 

 

Vrstevnický mentoring 

Z výzkumů vyplývá, že jedním z mechanismů podpory poskytování zdravotní péče a 
posilování zdraví v prostředí věznic mohou být přístupy založené na pozitivní interakci 
mezi vrstevníky (Institute for Health and Well-being, nedatováno). Tento přístup se již 
od 70. let minulého století v mnoha zemích aplikuje u vězňů, kteří patří mezi 
problémové uživatele drog (Carbellido et al., nedatováno:11). 

Prokazatelně se osvědčuje tzv. vrstevnický (peer) mentoring. Například míra recidivy u 
osob, které byly v UK zařazeny do jednoho z těchto projektů, dosahovala méně než 6 
%, což je přibližně desetina celostátního průměru (Edgar et al., 2010). 

Je důležité zjistit, jestli takový systém vrstevnické edukace ve vaší věznici existuje, a 
pokud ne, zdali by zde něco takového bylo možné. Pokud se pro něco takového 
rozhodnete, bude nejdříve nutné ve spolupráci s dalšími odbornými pracovišti 
zmapovat možnosti zavedení takové praxe ve vaší věznici. 

Vrstevnický mentoring je prospěšný ze dvou hlavních důvodů. Za prvé představuje 
zdroj výpomoci pro přetížené pracovníky jednotlivých vězeňských oddělení a za druhé 
dodává mentorům „dobrý pocit z toho, že druhým pomáhají osvojovat si příslušné 
znalosti a dovednosti“ (Prisoners’ Education Trust, nedatováno). Tato praxe se sama o 
sobě obvykle nepovažuje za alternativu k zavedenému výchovně-vzdělávacímu 
procesu (Carbellido et al., nedatováno:11). 

  

Rámeček č. 14: Iniciativy v oblasti zdravějšího stravování 
V britských věznicích snažících se o zajištění příznivých podmínek pro podporů 
zdraví mimo jiné nabídkou zdravé stravy pomáhali vychovatelé mladým lidem 
s výběrem jídla a sledovali jejich preference v této oblasti, pracovníci kuchyně pak 
s mladými lidmi a zdravotníky spolupracovali na sestavování zdravých a lákavých 
jídelníčků, učili mladé lidi, jak se co v kuchyni dělá, a zapojovali je do přípravy jídel 
(Mooney et al 2007:6)

Rámeček č. 13: Divadlo 
Divadelní společnost Odd Theatre Company je relativně nová a dynamická 
organizace, která se prostřednictvím organizování tematicky zaměřených 
divadelních workshopů snaží dát ve společnosti prostor různým znevýhodněným 
skupinám populace. Dramatická tvorba se v tomto případě využívá jako tvůrčí 
vyjadřovací a komunikační nástroj, jehož prostřednictvím je rovněž možné rozvíjet 
individuální a skupinové porozumění, jakož i sdílet zkušenosti a uvědomovat si jejich 
význam. Účinek dramatické tvorby při plnění tohoto úkolu tkví v tom, že lidé mají 
možnost vystoupit z reality a vidět svět ze zcela jiného úhlu, například očima úplně 
jiného člověka, čímž také zároveň získávají nový náhled na sebe sama (Heaviside, 
2005:1). 



_________________  1. Jak poskytovat zdravotní podporu pro mladé vězně  ______ 

___________________________________________________________________  15  _____ 

Vrstevnický mentoring se často realizuje podle podobného vzoru. Základem těchto 
projektů je obvykle několik mladých lidí, kteří jsou zaškoleni do funkce mentora. V 
rámci školení mentorů se probírají otázky týkající se hodnot, sebehodnocení, 
mlčenlivosti, moci, adekvátních hranic a komunikačních dovedností. Také se stanoví 
vhodný způsob jednání ve vztahu mezi mentorem a osobou, na níž má působit. Tyto 
kurzy jsou interaktivní a dbají na vyváženost teoretické a praktické složky. Jejich 
absolventi získávají oficiální kvalifikaci pro provádění vrstevnického monitoringu. 

Úvodní část tohoto školení mohou zajistit externí odborníci. Další příprava mentorů 
však postupně přechází pod speciálně vyškolené pracovníky věznice. Například 
britská charitativní organizace Prisoners’ Education Trust v rámci svého 
rochesterského projektu školí k plnění tohoto úkolu pracovníky výchovného oddělení 
(Prisoners’ Education Trust, nedatováno; viz níže v kapitole Příklady dobré praxe). 

Role personálu 

Pracovníci věznice mají na každodenní život mladých vězňů velký vliv (Schuller, 
2009). Mají možnost stát se pro ně vzorem i autoritou. Členové vězeňského personálu 
jsou také důležitými zprostředkovateli informací všeho druhu. Členové personálu na 
všech úrovních proto musejí absolvovat příslušné proškolení. 

Byť některá zařízení již v současnosti uplatňují politiku podpory zdraví celoplošně, je 
nezbytně nutné, aby znalostmi a dovednostmi nezbytnými k provádění zdravotní 
osvěty a využívání příležitostí k poskytování informací o zdravém životním stylu 
disponovali všichni pracovníci věznic (Mooney et al., 2007:6). 

Výrazně se v této oblasti prosazuje přístup označovaný jako „prosociální modelování“, 
který má vést pracovníky pečující o „nedobrovolné klienty“ (nejen v podmínkách 
odnětí svobody) k tomu, aby byli sami vzorem správného chování (Trotter, 2009). 
Prosociální modelování spočívá v projevech různých forem příkladného chování, např. 
dodržování termínů schůzek, čestnost, spolehlivost a upřímnost, pozitivní hodnocení 
druhých lidí a respektování jejich názorů, jakož i projevy empatie a sdílení zkušeností 
(text v rámečku č. XX; Trotter, 2009:114). 

 

 

Rámeček č. XX: Prosociální modelování 
„Měla by panovat větší jednota mezi těmi, kdo mají na starost ostrahu věznic, a těmi, 
kdo se zaměřují na sociálněvýchovné záležitosti. Nemá smysl, aby se psychologové 
chovali určitým způsobem, a dozorce pak bude „tvrďák“… Mladí lidé by měli mít 
kolem sebe lidi, kteří jim budou důstojným vzory … Když mladý odsouzený půjde na 
hodinu o negativních dopadech kouření nebo na hodinu o hygieně a pak uvidí 
dozorce, jak kouří nebo hází na zem nedopalek, tak se to mine účinkem, protože 
právě ten vzor je tam důležitý. I když se neformálně leccos dozví a ten mladý člověk 
si zafixuje, co se nemá dělat, na těch vzorech hodně záleží“ (Rumunsko, vězeňský 

h l )
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____________KDO______ 
Modul je zaměřen na všechny mladé lidi. Je však možné, že v některých případech 
bude nutné materiály přizpůsobit jednotlivým věkovým kategoriím. 

Při realizaci aktivit zaměřených na aktivní zapojení mladých vězňů je důležité 
spolupracovat s výchovnými a zdravotnickými pracovníky vaší věznice. 
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______________JAK______ 
Následující aktivity byly vytvořeny s cílem hledat společně s mladými odsouzenými 
způsoby, jimiž se mohou aktivně podílet na transformativním výchovně-vzdělávacím 
procesu, nikoli jen čekat, co jim kde řekne. Odrážejí obecné zásady učení, které by 
měly být aplikovány ve všech modulech. 

Jednotlivé aktivity je třeba přizpůsobit konkrétním věkovým skupinám. 

 

Stanovení „pravidel hry“ 

Než se dáme do práce, je dobré určit si základní pravidla. Děti, mládež a dospělí si 
vytvoří tato pravidla společně a dohodnou se, že se jimi budou řídit.  

Potřebný čas: 10 minut 

Potřeby a pomůcky: Nalepovací lístečky (Post-it) a něco na psaní; flipchart a fixy. 

Postup: Mladí lidé se rozdělí do malých skupinek, v nichž diskutují o tom, co je podle 
nich důležité pro úspěšný průběh vyučovací hodiny. Může se jednat o pravidla 
vztahující se k chování nebo způsobu práce. Skupiny své nápady napíší na lístečky, 
které se následně nalepí na nástěnku. Lektor pak úhledně vypíše všechny návrhy na 
flipchart a vyvěsí je na stěnu, kde zůstanou po celou dobu kurzu. 

Skupina se může případně domluvit na stanovení postihu za porušení některého z 
pravidel. Všichni zúčastnění by měli s takovým postihem souhlasit (Lewis a Heer, 
2008: 63). 

 

 

  

Možný výčet základních „pravidel hry“: 

 Vzájemně si naslouchat. 

 Vždy mluví jen jeden. 

 Respektujte názory druhých. 

 Vystupujte proti názoru, nikoli proti osobě, která ho zastává. 

 Klidně se občas zasmějte, ale nesmějte se stanovisku druhých. 

 Každý má možnost promluvit – zapojte se! 

 Žádné vulgarismy! 

 Žádné hádky! 

 Domluvte se, jak postupovat, když se někdo bude nevhodně chovat.  

 Mlčenlivost a ochrana dítěte jsou na prvním místě. 

 Buďte upřímní. 
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Aktivní účast v procesu 

Prostřednictvím následujících aktivit mají mít mladí vězni možnost zamyslet se nad 
tím, jakou roli by mohli hrát v procesu rozhodování o záležitostech týkajících se dané 
věznice. 

Aktivity musí být přizpůsobeny specifickým místním podmínkám. Smyslem principu 
účasti je, že činnosti by měly být relevantní pro danou cílovou skupiny (mladé vězně). 
Je potřeba identifikovat konkrétní aktivity, ve kterých se mladí vězni mohou angažovat. 

 

Diskuse formou „sněhové koule“ 

Pomocí této aktivity mají mít mladí lidé možnost lépe se ztotožnit s výchovně-
vzdělávacím procesem. 

Potřebný čas: 30-45 minut 

Potřeby a pomůcky: Velký list papíru a fixy 

Postup: Položte účastníkům otázku, jako např. „Jak můžeme zlepšit protidrogovou 
osvětu?“ nebo „Jak můžeme zlepšit chování při vzdělávacích aktivitách?“ 

Požádejte účastníky, aby 5-10 minut pracovali samostatně a poznamenali si jakékoli 
své myšlenky nebo pocity týkající se tohoto tématu. Následně účastníky vyzvěte, aby 
se rozdělili do menších skupinek, v kterých budou vzájemně porovnávat své postřehy 
a rozhodnou, které z nich nakonec zahrnou do společného přehledu podnětů. 

Pokud je skupina dostatečně velká, dejte pokyn, aby se vždy dvě menší skupinky 
spojili, a vytvořili tak větší celky, které pak celý postup znovu zopakují a zpracují nový 
seznam vyplývající z diskuse v rámci větší skupinky. Jakmile skupinky vyčerpají své 
nápady, všichni se opět vrátí na svá místa a budou diskutovat o jednotlivých návrzích 
a pokusí se jednomyslně shodnout na nejdůležitějších pěti bodech. 

 

„Jak, jak, jak“ 

Cílem této aktivity je přimět mladé lidi ve výkonu trestu, aby začali přemýšlet o tom, 
jak by se mohli více podílet na procesu rozhodování o záležitostech týkajících se dané 
věznice. 

Potřebný čas: 20 minut 

Potřeby a pomůcky: Velký list papíru a fixy 

Postup: Napište na velký list papíru otázku „Jak …?“ a nakreslete čtyři nebo pět 
šipek, které z ní budou vycházet. Položte otázku a na konec šipky poznamenejte 
jakékoli návrhy, které zazní. Zeptejte se například: „Jakým způsobem bychom mohli 
zapojit více mladých lidí do rozhodování o záležitostech věznice?“ 

Snažte se účastníky přimět k podrobnějšímu rozvedení jejich návrhů opakováním 
otázky „Jak?“. Účastníci mohou navrhnout: „Více s námi mluvte“. Vy se musíte znovu 
zeptat „Jak?“, na což mohou reagovat: „Svolávejte více schůzek a ptejte se nás na 
náš názor“. A vy se pokaždé znovu zeptáte: „Jak?“. A tak pořád dokola, dokud 
nebudete mít dlouhý seznam podnětů. 
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Děti jsou na prvním místě 

Jejich postavení mladé vězně často definuje jako kriminálníky. Pomocí této aktivity by 
mladí vězni měli mít možnost zamyslet se nad tím, jak vnímají sami sebe. 

Zeď s graffiti 

Cílem této aktivity je společně s mladými lidmi zmapovat jejich potřeby a přimět je 
k tomu, aby sami hledali pomoc/motivovat je. 

Potřebný čas: 10-20 minut 

Potřeby a pomůcky: Velký list papíru, propisky a fixy 

Postup: Nadneste účastníkům téma nebo otázku k diskusi, např.: „Co budete 
potřebovat, až vyjdete z vězení?“ Vyzvěte je, aby si vzali papír, propisky a fixy a 
vyjádřili své názory výtvarně. Až budou všichni hotovi, můžete třeba každého 
z účastníků požádat, aby svůj obrázek či nákres vysvětlil. 

 

Mapování výchovně-vzdělávacích cílů 

Pomocí této aktivity mají mít mladí lidé možnost stanovit si své vlastní výchovně-
vzdělávací cíle. 

Potřebný čas: 10-20 minut 

Potřeby a pomůcky: Papírové plachty na flipchart a nalepovací lístečky (Post-it) 

Postup: Položte účastníkům otázku, na níž jim nabídnete devět možných odpovědí, 
které budou mít za úkol seřadit podle toho, co považují za nejdůležitější. Zeptejte se 
například: „Na co by mělo ředitelství věznice vynakládat finanční prostředky?“ Pak 
nabídněte následující odpovědi, které budou mít účastníci seřadit podle míry priority: 
lepší strava; záclony a koberce do všech ložnic, více personálu, lepší vybavení 
tělocvičny, více programů na získávání pracovní praxe, větší možnost telefonování pro 
mladé lidi, více aktivit na odděleních, lepší péče o mladé lidi s duševními problémy [a 
jedna další možnost]. 

Každý návrh napište na jeden lepící lísteček a vyzvěte účastníky, aby všech devět 
návrhů uspořádali do tvaru kosočtverce (1 návrh nahoře, 2 ve druhé řadě odshora, 3 
uprostřed, 2 ve druhé řadě odspodu, 1 dole). Řazení: horní lísteček odpovídá nejvyšší 
prioritě, spodní představuje nejnižší prioritu. 

Řekněte účastníkům, že by měli jako skupina dosáhnout všeobecné shody; je možné, 
že budou umístění lístečků průběžně měnit, než dospějí k uspořádání, s nímž budou 
všichni souhlasit. Během této činnosti se jich ptejte na důvody jejich postupu a také, 
zda by se podle nich dal život ve výkonu trestu zlepšit ještě jinak. 

 

Sebehodnocení 

Pomocí této aktivity mají mít mladí lidé možnost si sami určit, za jakých podmínek jsou 
schopni si nejlépe osvojit nějaké nové znalosti nebo dovednosti. 

Doba trvání: 10-20 minut 

Pomůcky: Papírové plachty na flipchart a nalepovací lístečky (Post-it) 

Postup: Vyzvěte účastníky, aby se rozdělili do skupin, a uvedli tři věci, které jim 
pomáhají, když se mají něčemu novém naučit. 

Řekněte jim, aby odpovědi napsali na lístečky a nalepili je na stěnu. Lektor následně 
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provede shrnutí návrhů jednotlivých skupin. 

 

Organizování dne podpory zdraví 

Prokazatelný efekt mají akce na podporu zdraví, a je proto důležité nezapomínat na 
možnost pořádání takových aktivit (viz Příklad dobré praxe 8). Pořádání dne podpory 
zdraví vychází z dovedností získávaných v jiných oblastech a přispívá k rozvíjení 
zdravého sebevědomí a organizačních dovedností. Mladé lidi je nejprve nutné získat 
pro věc a motivovat je k aktivní účasti na této celodenní či půldenní akci věnované 
zdravotní osvětě. Bylo by rovněž dobré, kdyby v rámci takového dne či akce mladí 
vězni fungovali jako vrstevničtí mentoři po boku odborného personálu. 

Tyto akce si kladou za cíl: 

 poukázat na vysokou míru výskytu nějakého konkrétního nežádoucího jevu, např. 
kouření, nezdravého stravování, problémového užívání drog, problémů v oblasti 
duševního zdraví a osobní pohody apod.;  

 vysvětlit, že pro mnohé pachatele představuje pobyt ve vězení jedinečnou 
příležitost přestat nebo získat přístup k odborné pomoci; 

 ukázat, že akce/iniciativy tohoto typu mohou být velikým přínosem pro odsouzené 
i pro pracovníky věznice; 

 zapojit do akce pracovníky odborných služeb působících mimo věznici; 
 zapojit odsouzené jako vrstevnické vychovatele/školitele. 

 

Potřebný čas: Dva až tři týdny. Doba realizace této aktivity bude do značné míry 
záležet na podpoře ze strany vězeňského personálu a na zvolených tématech 
z oblasti zdraví, jakož i na počtu a motivaci zapojených mladých lidí. 

Potřeby a pomůcky: papíry, propisky, nalepovací lístečky (Post-It) 

Postup: 

Nejprve budou mít mladí lidé za úkol vytipovat hlavní oblasti, o nichž by chtěli 
informovat – např. odvykání kouření, zdravé stravování, bezpečnější sex apod. 
Řekněte jim, aby se rozdělili do menších skupin a formou brainstormingu přicházeli 
s nápady na hlavní body programu akce. Následně je vyzvěte, aby své návrhy napsali 
na nalepovací lístečky a připevnili je na stěnu v pořadí odpovídajícím jejich důležitosti. 
V další fázi pak lektor zkombinuje nápady vzešlé od jednotlivých skupin a odsouhlasí 
si s účastníky definitivní téma. 

Dejte mladým lidem možnost, aby si v menších skupinkách rozhodli, co by v rámci 
„dne podpory zdraví“ nemělo chybět, přičemž konečné rozhodnutí o náplni akce bude 
věcí celé skupiny. Mezi vhodné aktivity může patřit provádění kontrol zdravotního 
stavu, kondiční soutěže v tělocvičně, sponzorované cvičení na rotopedech, soutěže o 
nejlepší báseň/prozaický text nebo výtvarné soutěže. 

Mladí lidé by se pak měli dohodnout, kdo si vezme na starost jednotlivé činnosti, tj. 
kdo zajistí brožurky, navrhne plakáty apod. 

Požádejte mladé lidi, aby akci zhodnotili a konkrétně pak uvedli, co se v rámci této 
aktivity naučili, a jmenovali jakékoli další podobné příležitosti, jak se něco dozvědět 
nebo naučit.  

Základem těchto aktivit se stala vězeňská kampaň proti kouření, kterou lze využít 
jako vynikající předlohu pro realizaci podobných akcí v prostředí věznic. 
Instruktážní příručka je k dispozici na stránkách 
http://www.nosmokingday.org.uk/downloads/settingsguides/Prisons%20Guide.pdf  
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Příklad dobré praxe 3: Zdravé stravování 

Nápravně-výchovné zařízení jejího veličenstva pro mladé pachatele trestné činnosti 
(HMYOI) v britském Huntercomu se různými způsoby snaží podporovat zdravé 
stravování. Personál kuchyně ve spolupráci s externím dietetikem přehodnocuje a 
aktualizuje jídelníček, aby měli mladí lidé zajištěn přísun vyvážené a výživné stravy. 
Byl zaveden systém „semaforu“, pomocí něhož mladí lidé snadno zjistí, které jídlo je 
zdravější, a mohou se tak rozhodnout na základě relevantních informací. Mladí lidé 
se průběžně podílejí na stravovacím plánu prostřednictvím společných setkání, které 
se konají v měsíčních intervalech a na nichž mají možnost navrhnout změny 
v jídelníčku nebo přijít s jinými doporučeními, jak by mohla věznice zlepšit podmínky 
pro zdravější stravování odsouzených. Jako příklad lze uvést speciální tematická 
jídla, jejichž prostřednictvím se mladí lidé mohou seznámit s kuchyní jiných národů a 
vyzkoušet nové pokrmy. Dbá se také na to, aby se mladí lidé dozvěděli něco o 
zdravém stravování a v rámci kurzů vaření se naučili sami připravovat jídla, včetně 
možnosti získání kvalifikačního osvědčení pro práci ve stravovacích službách na 

Příklad dobré praxe 2: Obohacující program – smysluplná činnost pro mladé 
lidi 

Nápravně-výchovné zařízení jejího veličenstva pro mladé pachatele trestné činnosti 
(HMYOI) v britském Werringtonu se rozhodlo pro realizaci tzv. „zpestřujícího 
programu“, jehož cílem bylo poskytnout mladým lidem širší nabídku příležitostí 
k formálnímu vzdělávání a podpořit jejich osobní rozvoj. Pomocí tohoto opatření se 
daří mladé lidi lépe zabavit a co nejkonstruktivněji vyplnit jejich čas. Zájmových 
aktivit je možné se účastnit každý večer, ve všední dny i o víkendu: k dispozici je 
výtvarný kroužek, kroužek železničních modelářů, kroužek modelů aut na dálkové 
ovládání, Lego kroužek, cyklistický kroužek a kroužky šití a rukodělné tvorby. 
Organizovány jsou také workshopy věnované nejrůznějším tématům, např. život v 
přírodě, draví ptáci, dýdžejing, artistika nebo divadlo, které zajišťují externí 
organizace. 

Příklad dobré praxe 1: Aktivní zapojení mladých – fórum mladých 

Řadu příležitostí k aktivní účasti na koncipování a poskytování péče poskytlo 
mladým lidem nápravně-výchovné zařízení jejího veličenstva pro mladé pachatele 
trestné činnosti (HMYOI) v britském Brinsfordu. Vzniklo zde „Fórum mladých“, jehož 
prostřednictvím mají mladí lidé možnost vyjádřit své názory na život ve vězení a 
podílet se na některých rozhodnutích. Mladí lidé se jednou za měsíc setkávají 
s pracovníky věznice, aby s nimi hovořili o problémových záležitostech a přicházeli 
s případnými návrhy na zkvalitnění poskytované péče. Mezi požadavky vězňů, které 
se touto formou podařilo prosadit, patří nádoby na přípravu teplých nápojů v noci, 
koberečky na zútulnění cel a závěsy, které v létě chrání před slunečními paprsky. 
Fórum mělo rovněž vliv na rozhodnutí Brinsfordského zařízení přijmout na plný 
úvazek pracovníka zodpovědného za řešení rasových vztahů na půdě věznice, 
navýšit povolené množství a dobu telefonních hovorů pro cizí státní příslušníky a 
zlepšit přístup k holičským a kadeřnickým službám. 



_________________  1. Jak poskytovat zdravotní podporu pro mladé vězně  ______ 

___________________________________________________________________  22  _____ 

 

 

 
 

  

Příklad dobré praxe 6: Mentoring ve vězení 

V nápravně-výchovném zařízení pro mladé pachatele trestné činnosti v Readingu 
byl spuštěn projekt tzv. mentoringu. Jeho cílem bylo vzdělávat a působit na 
odsouzené ve věku od 18 do 21 let takovým způsobem, aby měli možnost získat 
odpovídající kvalifikaci a naplno tak uplatnit svůj potenciál, včetně případné další 
možnosti vyššího vzdělání. Tento projekt navázal na předchozí praxi uplatňovanou v 
britské věznici Spring Hill v Buckinghamshiru, která naznačila, že od účinného 
působení na odsouzeného prostřednictvím mentoringu je jen krůček k tomu, aby si 
byl zakrátko mentorem sám sobě. 

http://www.lifelonglearningnetworks.org.uk/uploads/document/773/mentoring-for-
i df

Příklad dobré praxe 5: Pracovníci péče o duševní zdraví dětí a mládeže v 
nápravně-výchovném zařízení pro mladé pachatele trestné činnosti Wetherby 

Tým odborníků na péči o duševní zdraví dětí a mládeže působící v rámci zařízení 
pracuje s odborným personálem i příslušníky vězeňské stráže na zvýšení jejich 
povědomí o problematice duševního zdraví a lepší obeznámenosti s otázkami 
duševního zdraví. Počátky této činnosti nebyly jednoduché a setkávala se mnohdy s 
výhradami. Role pracovníků specializovaných na problematiku duševního zdraví u 
dětí a mládeže byla zpočátku nesprávně chápána a mladí lidé k nim často byli 
posíláni z neadekvátních důvodů, například proto, že vyrušovali ve třídě. Tito 
pracovníci proto zpracovali nový edukační materiál, vycházející z řady publikací a 
nástrojů určených specificky pro pachatele trestné činnosti, jakož i pro práci 
s mladými lidmi mimo prostředí výkonu trestu. Na rozdíl od běžných materiálů 
tohoto typu pro dospělé odsouzené, které se více věnují konkrétně otázkám 
duševního zdraví, byl tento materiál koncipován spíše směrem k podpoře osobní 
pohody mladých lidí. Tento typ proškolení není ještě povinný, nicméně nově 
nastupující pracovníci vězeňské služby tráví v rámci svého zapracování určitý čas 
také na tomto pracovišti. Tým pracovníků péče o duševní zdraví dětí a mládeže je 
toho názoru, že tato informovanost vede k přesnějšímu vyhodnocování skutečně 
problémových případů a stále více členů personálu také kontaktuje příslušné 
odborníky a konzultuje s nimi případy potenciálně problémových mladých lidí a 

Příklad dobré praxe 4: Tematické akce zaměřené na podporu zdraví 

V několika zařízeních pro mladé pachatele probíhají tematické akce se zřetelem na 
podporu zdraví, např. „Veletrh zdraví“ ve Werringtonu nebo „Týden zdraví“ v Thorn 
Cross, které někdy navazují na celostátní osvětové kampaně se zdravotním 
zaměřením. Mnohá zařízení pro mladé pachatele dále informují o pravidelných 
pohovorech týkajících se zdravotních nebo výchovně-vzdělávacích otázek. 
Tématem těchto pohovorů bývá často pohlavní zdraví, strava, tělesná kondice 
apod. a s ohledem na problémy se zapojením této skupiny mladých lidí do 
formálnějších výchovně-vzdělávacích aktivit se často odehrávají na bázi 
příležitostných kontaktů. V Downview se díky dobrým kontaktům s poradcem pro 
otázky podpory zdraví při orgánu primární péče britského státního zdravotnického 
systému podařilo zřídit středisko kontroly tělesné hmotnosti, vedené nutriční sestrou 
ve spolupráci s pracovním terapeutem, které je k dispozici vždy jednou týdně. 
Kontakt s touto službou je pro mladé lidi rovněž příležitostí k dotazům ohledně 
obecnějších i konkrétních zdravotních problémů a zdrojem informací o širším 
spektru témat týkajících se zdraví. Výchovnému ústavu v Hassockfieldu pak 
například snahy o prosazování zdravého životního stylu uplatňované napříč celým 
zařízením vynesly ocenění „Zdravé srdce“ (Mooney et al., 2007:26). 
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Příklad dobré praxe 8: Akce na podporu duševního zdraví, UK 

Nápravně-výchovné zařízení pro mladé pachatele trestné činnosti Thorn Cross 
pořádá každoročně u příležitosti Světového dne duševního zdraví vždy po celý 
týden různé akce, jejichž cílem je přimět mladé lidi k péči o své duševní zdraví. V 
roce 2006 byly na programu hodiny jógy, kurzy relaxace, soutěž o nejlepší báseň 
na dané téma a workshop věnovaný hudbě a jejímu vlivu na náladu člověka. 

Příklad dobré praxe 7: Vrstevnický mentoring, Rochester, UK 

V nápravně-výchovném zařízení pro mladé pachatele trestné činnosti v Rochesteru 
realizuje organizace Prisoners’ Education Trust projekt výchovy a vzdělávání 
formou vrstevnického mentoringu. Na výkon funkce vrstevnického mentora se 
připravuje osm mladých mužů ve věku od 18 do 21 let. Absolvování tohoto kurzu je 
spojeno se získáním oficiální kvalifikace v souladu s akreditací vydanou Open 
Colleges Network, organizací zabývající se certifikací programů dalšího vzdělávání. 

Mladíky školí čtyři pracovníci z organizace Prisoners’ Education Trust, jejíž činnost 
se zaměřuje na problematiku vzdělávání vězňů. Tým školitelů pod vedením 
poradce pro výchovu a vzdělávání mládeže z Prisoners’ Education Trust tvoří dále 
jeden dobrovolník, odborník na nácvik dovedností potřebných pro život a lektor 
specializující se na problematiku otevřeného učení. 

Mladí muži souhlasili s uzavřením jakési smlouvy o absolvování školení, v níž se 
stanoví určitá pravidla chování, která byla vytvořena po poradě s vlastními aktéry 
výcviku. 

Kurz sestává ze čtyř výukových bloků a věnuje se mimo jiné otázkám hodnot, 
sebehodnocení, mlčenlivosti, moci, adekvátních hranic a komunikačních 
dovedností. Pozornost je rovněž věnována adekvátnímu nastavení vztahu mezi 
mentorem a osobou, na níž má působit. Výuka v jednotlivých blocích probíhá 
interaktivní formou a dbá se na vyváženost její teoretické a praktické složky. 

Další fáze projektu spočívá v proškolení pracovníků výchovného oddělení, aby byli 
schopni příslušný kurz realizovat přímo ve svém zařízení, a mohli tak poskytnout 
lepší zázemí mentorům působícím na půdě jejich věznice a v případě potřeby 
zaškolit další mladé lidi k provádění této činnosti. 
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2. Sexualita a antikoncepce 

______________CO______ 
Sexualita je přirozenou a významnou součástí lidské existence. Sexualita má svou 
fyziologickou, psychologickou a sociální stránku.  

Během dospívání dochází k rychlému fyziologickému zrání a pohlavnímu rozvoji a 
většina mladých lidí také začíná být v této době pohlavně aktivní. Právě v této fázi 
vývoje tak nabývá otázka sexuality obzvláštního významu. Navázání sexuálního 
vztahu a potěšení z něj je běžnou součástí rozvoje člověka. Sex je však zároveň 
oblastí, která se může pojit s řadou zdravotních rizik. 

"Děti a mladí lidé mají rozhodující vliv na zlepšení sexuálního zdraví v populaci. Proto 
je nezbytné, aby tato skupina měla o sexualitě informace, a to jak z hlediska rizik, tak 
z hlediska jejího obohacení. Cílem je rozvíjení pozitivního a odpovědného postoje k ní. 
Tímto způsobem tak budou mít možnost chovat se zodpovědně nejen vůči sobě, ale i 
vůči ostatním ve společnosti, ve které žijí. "(WHO, 2010:5). 

Tělesné změny a změny nálad, sexuální projevy, genderové role a chování, sexuální 
potřeby, sexuální vztahy a odpovědnost z nich vyplývající nemůžeme dobře pochopit 
bez dostatečné informovanosti, podpory a pomoci. Lehkomyslné sexuální aktivity 
mohou mít do budoucna negativní dopad na naše pohlavní a reprodukční zdraví. 
Obeznámenost se sexuální problematikou má klíčový preventivní aspekt.  

Tento modul také zahrnuje problematiku antikoncepce a používání kondomů. 

"Pokud je člověk sexuálně aktivní, neexistují žádné účinnější způsoby, jak snížit riziko 
nákazy nebo přenosu HIV a dalších pohlavně přenosných chorob, 

včetně ... důsledného a správného používání kondomů ..." (UNESCO, 2009:32). 

Kondom je určen jak ochraně před nechtěným těhotenstvím, tak k prevenci nemocí: 
"Pokud existuje riziko nákazy sexuálně přenosných chorob/ přenosu HIV, 

je důležité, abychom jako poskytovatelé zdravotní péče doporučovali dvojí ochranu 
všem rizikovým osobám, a to buď prostřednictvím souběžného používání kondomů s 
jinou antikoncepční metodou, nebo prostřednictvím důsledného a správného 
používání kondomů, jako prevenci před otěhotněním a rovněž jako prevenci nemocí. 

Ochrana pánskými latexovými kondomy - pokud jsou používány důsledně a správně, 
se proti sexuálně přenosným chorobám, včetně HIV, ukázala být velmi účinnou.  

"(WHO, 2010:6) 

Aktivity obsažené v tomto textu vám pomohou při vytváření úplnějšího a zdravějšího 
postoje k sexualitě a bezpečnému praktikování sexu. 
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____________PROČ______ 
Citace z textu Světové zdravotnické organizace (WHO, 2006:1): 

„Pohlavní a reprodukční zdraví a pohoda jsou nezbytným předpokladem 
odpovědného, bezpečného a uspokojivého sexuálního života. Pohlavní zdraví není 
možné bez pozitivního přístupu k lidské sexualitě a pochopení složitých faktorů, které 
utvářejí sexuální chování lidí.“ 

UNESCO (UNESCO, 2009:2) si uvědomuje, že „jen málo mladých lidí je adekvátně 
připravováno na pohlavní život, což je vystavuje potenciálnímu riziku nátlaku, 
zneužívání a využívání, nechtěného otěhotnění a pohlavně přenosných infekcí, včetně 
HIV. Mnoho mladých lidí tak má na prahu dospělosti k dispozici jen protichůdné a 
matoucí informace o sexu a genderových otázkách.“ 

V současné době je navíc právo na sexuální výchovu chápáno v kontextu 
mezinárodní lidskoprávní legislativy (Resource Center for Child Protection and Child 
Rights Governance, dostupné na 

 http://resourcecentre.savethechildren.se/content/library/documents/human-right-
sexual-education) . 

Na Mezinárodní konferenci o populaci a vývoji (ICPD, Programme of Action adopted 
at the International Conference on Population and Development, 1994),  se 
zúčastněné státy dohodly, že „… dospívajícím je třeba poskytnout informace a služby, 
které by jim pomohly lépe pochopit jejich sexualitu a ochránily je před nechtěným 
otěhotněním, pohlavně přenosnými chorobami a následným rizikem neplodnosti. 

Též WHO (WHO, 2009:47) zdůrazňuje, že je důležité vzdělání o používání kondomů. 
Intervence by měly být určeny především pro vysoce rizikové a ohrožené populace, 

včetně mladých lidí nebo pracovníku ze sexuálního průmyslu. Intervence by měly být 
přizpůsobeny cílové skupině i věku. Kromě toho je žádoucí i edukace v oblasti    

sexu a mezilidských vztahů. 

Ve zprávě Populačního fondu OSN (UNFPA) se uvádí: „Přestože je nutné vybavit 
všechny mladé lidi informacemi a dovednostmi, které je ochrání před důsledky 
rizikových sexuálních vztahů a zajistí jim radostný, zdravý a pozitivní životní styl, 
příslušné programy se musejí zejména zaměřit na jejich nejohroženější a 
nejrizikovější skupiny.“ 

(UNFPA, dostupné na http://web.unfpa.org/swp/2003/english/ch4/index.htm ) 

 

Sexualita mladých lidí není jen zdrojem rizik a negativních eventualit; může být rovněž 
aspektem zdravého životního stylu a osobního rozvoje. Cílem sexuální výchovy je 
přinést odpověď na řadu otázek, které se s tímto tématem pojí. 
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______________KDO______ 
Toto téma je určeno všem mladým vězňům. Informovanost o problematice sexu je 
důležitá pro všechny, nicméně míra zralosti a dosavadních znalostí se může lišit. Také 
jednotlivé věkové skupiny mladých vězňů budou v tomto ohledu vykazovat rozdílné 
potřeby. 

Nejlepší bude hovořit o těchto otázkách postupně: zjistit úroveň aktuálních vědomostí 
a od ní se pak propracovávat dál. 

Modul sestává hlavně z aktivit určených pro skupinovou práci, u nichž mohou být 
výhodou základní zkušenosti s výkonem činnosti facilitátora. Tyto aktivity však lze také 
uplatnit/upravit pro využití při individuálních pohovorech realizovaných podle potřeby 
pracovníky věznice. Pro tyto účely je jako pomůcka připojen přehled použitých termínů 
s vysvětlením jejich významu.  

Vzhledem k tomu že sexualita je citlivým a složitým tématem, jakákoli předchozí 
obeznámenost s tímto tématem nebo odborná kvalifikace v této oblasti může být ke 
prospěchu věci. Nejdůležitějším předpokladem zprostředkování informací o tomto 
tématu je otevřený a pozitivní postoj k otázkám sexuality a schopnost hovořit o dané 
problematice. Podle situace může také kterýkoli člen vězeňského personálu hovořit 
s mládeží o otázkách sexuality na základě svých životních zkušeností. Dospívající 
většinou neočekávají nějaké odborné uchopení tématu. Stačí, když je někdo připraven 
s nimi hovořit a vyjasnit některé otázky. 

Aktivity o různých metodách antikoncepce můžou vyžadovat specifické znalosti. 
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______________JAK______ 
Tento modul obsahuje aktivity, jejichž pomocí lze probrat důležitá témata týkající se 
sexuality. Může se propojit s moduly s blízkou tématikou (HIV, Vztahy, Tělo a 
hygiena). 

 

Celkem se jedná o pět aktivit a dva informační listy. 

 

Aktivity 
 10 slov 
 Vnímání sexuality 
 Vysvětlení pojmů sexualita a gender 
 Metody antikoncepce 
 Používání kondomu 

 
Informační listy/aktivity 
 Jak správně použít kondom 
 Informační list k tématu používání kondomu 
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Aktivita 1: 10 slov 

 
Cíl: 

 Poskytnout úvod do problematiky sexuality.  
 Představit a blíže objasnit pojem sexualita.  
 Vysvětlit podstatu pojmu sexualita. 

 
Doba trvání: 
15 minut 
 
Potřeby a pomůcky:  
Listy papíru formátu A4, flipchart, psací potřeby, fixy 
 
Popis provedení: 
Lektor (facilitátor) vyzve účastníky, aby se zamysleli nad tím, co se jim vybaví, když se řekne 
„sexualita“. Mezi tyto asociace mohou patřit slova, věci, předměty nebo vjemy. 
Vyzvěte každého z účastníků, aby co nejrychleji napsal deset takových slov/asociací. 
Jakmile budou hotovi, požádejte prvního účastníka, aby nahlas přečetl první slovo, které napsal na 
svůj list papíru. Pokud budou mít toto slovo na svém seznamu i další účastníci, řekněte jim, aby si jej 
vyškrtli. Jednotlivá slova průběžně zapisujte na velké listy papíru připevněné ke zdi. Postupně takto 
obcházejte skupinu, dokud nebude napsáno každé slovo, které měli všichni z účastníků na svém 
seznamu. 
Napsaná slova pak může nahlas přečíst sám lektor nebo k tomu může vyzvat jednoho nebo více 
různých účastníků. Tato aktivita obvykle budí veselí, a tak dobře poslouží k uvolnění atmosféry před 
zahájením debaty o vlastním tématu. Přispěje také k tomu, že se o otázkách spojených se sexualitou 
začne hovořit otevřeněji.  
Lektor se následně snaží rozproudit diskusi o vzniklém seznamu, o možných kategoriích, do nichž lze 
jednotlivá slova zařadit, jakož i o aspektech sexuality, k nimž se jednotlivá slova vztahují. 
 
Lektor poté rozdělí účastníky do tří menších skupinek a vyzve je, aby na základě vypsaných slov 
formulovali charakteristiku nebo definici sexuality. Každá skupina dostane velký list papíru. Skupiny 
mají za úkol představit svou definici. Lektor průběžně doplňuje jednotlivé definice na základě 
pokračující diskuse o otázkách, jako např.: 

- Je sex totéž co sexualita? 
- Co utváří sexualitu? 

 
„Sexualita je ústředním a celoživotním aspektem lidského života a zahrnuje sex, pohlavní identitu a 
roli, sexuální orientaci, eroticismus, rozkoš, intimitu a reprodukci. Sexualita je prožívána a vyjadřována 
v myšlenkách, fantaziích, touhách, přesvědčeních, postojích, hodnotách, v chování, činnostech, rolích 
a vztazích. Sexualita je ovlivňována interakcí biologických, psychologických, sociálních, 
ekonomických, politických, kulturních, etických, právních, historických, náboženských a duchovních 
faktorů.“ 
(WHO, 2010:17)  
 
Pojem sexualita zahrnuje širší škálu pohlavních projevů a dispozic než jen sex či pohlavní styk. 
 
Sex je synonymem pro sexuální aktivity či praktiky související s pohlavním stykem – ať už vaginálním, 
orálním nebo analním (WHO, 2010:17).  
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Aktivita 2: Vnímání sexuality 

 
Cíl: 
Zmapovat faktory, které působí na individuální vnímání sexuality a jejích aspektů. 
 
Doba trvání: 
Přibližně 15 minut 
 
Potřeby a pomůcky:  
Pracovní sešity, psací potřeby. 
Plachty papíru a fixy, je-li aktivita realizována ve skupině. 
 
Způsob provedení: 
Tuto aktivitu lze uplatnit v různé formě – v rámci individuálního rozhovoru se zdravotníkem, 
pedagogem nebo vedoucím oddělení, jakož i v rámci skupinové aktivity. 
Individuální realizace: 
Klient dostane pracovní list a má za úkol napsat na tento list vše, co ho napadne, když se zamyslí nad 
faktory ovlivňujícími utváření jeho povědomí o sexuální problematice. Toto cvičení může vypracovat 
ihned během daného individuálního sezení, anebo později o samotě, a přinést jej s sebou na další 
setkání. Poté, co klient přinese vyplněný pracovní list zpět, pracovník s ním může diskutovat o 
výsledcích jeho samostatné práce. Může k tomu využít následující otázky: 

 Co vás při práci na tomto cvičení napadalo? 
 Jaké dosavadní vlivy jste si vybavil(a)? 
 Které z těchto vlivů se vám zdály užitečné a které by mohly mít případně negativní dopad? 

Skupinová realizace: 
Účastníci jsou vyzváni, aby samostatně vyplnili poskytnuté pracovní listy. Následně se rozdělí do 
menších skupin; každá skupina dostane plachtu papíru a fixy. Každá skupina má za úkol sestavit na 
základě svých pracovních listů přehled nejtypičtějších působících vlivů.  
Aktivitu lze zakončit skupinovou diskusí. 
 
Tentýž typ pracovního listu lze použít ke zkoumání dalších témat týkajících se sexuality – například, co 
ovlivnilo vaše povědomí o tom, co znamená: 

 být ženou/mužem, 
 být otcem/matkou, 
 rodina, 
 láska, 
 těhotenství; 

 
Lektor této aktivity by se měl vyhnout širokému zobecňování sexuality. 
Pro lepší pochopení je nutné znát přesné složení skupiny. Namísto toho, aby se trenér ptal přímo, je 
možné položit jinak otázku. Například: Mluvili s tebou rodiče o osobní hygieně nebo o tvém těle? Jak a 
kdy sis začal všímat rozdílů mezi mužem a ženou? Co nejdůležitějšího ses o tomto dozvěděl od svých 
přátel?   
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Pracovní list: Vnímání sexuality 

 
Zamyslete se prosím nad vašimi dosavadními životními zkušenostmi a napište, jakým způsobem vaše 
vnímání sexuality ovlivnily: 
 
RODINA 
 
 
 
 
 
ŠKOLA 
 
 
 
 
 
 
VRSTEVNÍCI 
 
 
 
 
 
 
CÍRKEV 
 
 
 
 
 
 
MÉDIA 
 
 
 
 
 
 
JINÉ  
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Aktivita 3 

Vysvětlení pojmu sexualita 
 

Cíl:  
 Pojednat o různých aspektech sexuality – genderových rolích, sexuální orientaci.  
 Pojednat o mýtech a falešných představách, s nimiž se tyto aspekty sexuality pojí.  

 
Doba trvání: 
30 až 60 minut 
 
Potřeby a pomůcky: 
Velké listy papíru na flipchart, fixy, kartičky se slovy označujícími mužské/ženské biologické 
charakteristiky, vlastnosti a povolání (příklady k dispozici). Velké listy papíru nadepsané „muži“ a 
„ženy“. 
 
Způsob provedení: 
Lektor upevní na stěnu plachty papíru nadepsané „muži“ a „ženy“. Účastníkům se rozdají kartičky se 
slovy; každý dostane dvě nebo tři kartičky, podle počtu účastníků. Každý účastník přečte nahlas slovo 
na své kartičce a dle svého uvážení jej přiřadí buď k „mužům“, nebo k „ženám“. 
Jakmile budou všechna slova z rozdaných kartiček napsána na velkých papírech, lektor vyzve 
účastníky, aby je nahlas přečetli a zamysleli se, zda by se některá ze slov nemohla hodit k obou 
pohlavím. Lektor poté umístí na stěnu ještě jeden papír nadepsaný „obě pohlaví“. 
Lektor následně navrhne projít znovu jednotlivá slova a na základě diskuse a opodstatněných názorů 
vyškrtnout konkrétní slova z „mužského“ a „ženského“ seznamu a přepsat je pod „obě pohlaví“. Toto 
třídění slov pokračuje, dokud na listech nadepsaných „muži“ a „ženy“ nezbudou pouze slova 
označující fyzické pohlavní charakteristiky. 
Lektor požádá účastníky, aby shrnuli výsledky práce a pomohli s konečnou formulací. 
 
V tomto cvičení je možné dále pokračovat formou diskuse o úloze otázek pohlaví s přihlédnutím ke 
skutečnosti, že pohlaví může mít vliv na psychickou pohodu a celkový zdravotní stav jedince. 
Je možné otevřít následující témata: 
 

o Co to jsou genderové role a s nimi související chování? Jako genderové role se 
označuje soubor sociálních a behaviorálních norem, jež se v kontextu dané kultury 
považují u jedinců konkrétního pohlaví ze společenského hlediska za správné. 

 
o Které genderové role by mohly posloužit jako pozitivní příklad? Jaké příklady 

pozitivních charakteristik role ženy, muže, matky, otce účastníky napadají? 

 
o Jaké příklady svazujících stereotypů ohledně genderových rolí mohou účastníci 

uvést? Zamyslete se nad některými příklady nejtypičtějších stereotypů, které se 
s jednotlivými pohlavími pojí. 

 
o Jsou genderové role totéž co sexuální orientace? Lidé si často pletou sexuální 

orientaci se stereotypy pojícími se s genderovými rolemi, případně se sexuálním 
chováním. 
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Sexuální orientací se míní erotická přitažlivost k určitému biologickému pohlaví. Tato orientace může 
být heterosexuální (přitahuje-li nás opačné pohlaví), bisexuální (přitahují-li nás obě pohlaví) a 
homosexuální (pokud nás přitahují osoby stejného pohlaví). Jako homosexualita se označuje 
vzájemná erotická a milostná náklonnost mezi příslušníky téhož pohlaví. 
 
Lektor může použít tuto nebo následující aktivitu pokud je potřeba věnovat zvláštní pozornost tématu 
sexuální orientace. Velmi jednoduchý, ale účinný způsob, jak o tom vůbec začít mluvit, je následující 
činnost. 
 
Pojmy týkající se sexuální orientace lze názorně vysvětlit pomocí následující metody: 
Nakreslete na tabuli úsečku a nad ní napište „Sexuální orientace“. Na levou stranu úsečky napište 
„Heterosexualita“, na pravou „Homosexualita“ a doprostřed napište „Bisexualita“. Vysvětlete, že 
sexuální orientaci lze připodobnit k úsečce spojující heterosexualitu a homosexualitu, přičemž naše 
sexuální orientace leží někde na této úsečce. 

 
 
Příklady kartiček (lze pozměnit s ohledem na stereotypy typické pro danou zemi): 

 
Mužské/ženské   vlastnosti  povolání 
biologické charakteristiky 

 
penis     moudrost  věda 
pochva     slabost   vládní funkce 
prsa     lenost    kulturistika 
plnovous    citlivost               soudnictví/advokacie 
porod     agresivita  učitelství 
sperma     pasivita               ošetřovatelství 
poševní výtok    přísnost  úklid 
kojení     upovídanost  lékařství 
varlata     analytické myšlení porodní asistentství 
vejcovody    síla   sociální práce 
matka     vnímavost  strojírenství 
otec     krása   úklid ulic/svoz odpadu 
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Aktivita 4 

Metody antikoncepce 

 
 
Cíl:  

 Zjistit míru informovanosti účastníků o metodách antikoncepce.  
 Uvést na pravou míru případné mylné představy o jednotlivých způsobech antikoncepce. 

 
Doba trvání: 
15 až 45 minut 
 
Potřeby a pomůcky: 
Flipchart, fixy. 
 
Způsob provedení: 
Účastníci se rozdělí do dvou skupin. Jedna skupina má za úkol napsat metody antikoncepce, které 
používají ženy, druhá skupina popíše formy mužské antikoncepce. 
 
Každá skupina seznámí ostatní s výsledky své práce. Instruktor jejich vystoupení doplňuje 
poznámkami ke každé z uvedených metod, případně opravuje nepřesnosti a mylné představy. 
 
Instruktor musí být předem seznámen s jednotlivými metodami antikoncepce. Tuto aktivitu lze 
zdokonalit názornou ukázkou jednotlivých způsobů antikoncepce.  
 
Úkol může být zdokonalen použitím "antikoncepčního balíčku" - kde jsou vyjmenovány všechny 
prostředky antikoncepce, které jsou prakticky dostupné.  
Lektor je jednotlivě za sebou ukazuje a představuje, což dává možnost lepšímu zapamatování.  
 
Finální seznam antikoncepčních metod k diskusi musí být přizpůsoben aktuální/lokální situaci. 
 
Seznam antikoncepce: 
 

 abstinence 
 povědomí o plodnosti 
 přerušovaná soulož 
 kombinovaná pilulka 
 antikoncepční náplast 
 antikoncepční kroužek 
 mini pilulka 
 implantáty 
 injekce 
 nitroděložní tělísko 
 pánský kondom 
 dámský kondom 
 membrána 
 spermicidy 
 mužská sterilizace 
 ženská sterilizace  
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Aktivita 5 

Používání kondomu 

 
 

Cíl:  
Osvojit si znalosti a dovednosti týkající se správného užívání kondomu. 
 
Doba trvání: 
15 minut  
 
Potřeby a pomůcky: 
Kartičky s vyobrazením jednotlivých kroků při nasazování kondomu, kondomy, model penisu. 
 
Způsob provedení: 
Lektor rozdá účastníkům kartičky obsahující pokyny, jak správně nasazovat kondom. 
 
Lektor vyzve účastníky, aby se seřadili způsobem, který bude odpovídat správné posloupnosti úkonů 
při nasazování kondomu. 
 
Můžete rovněž vyzvat někoho z účastníků, případně více účastníků, aby za použití modelu provedli 
praktickou ukázku nasazení kondomu.  
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Informační leták:  

Používání kondomu 

 
 

Zakoupení vhodného kondomu 
doplňující poznámka:  

 má být určen k vaginálnímu nebo análnímu použití?; pro anální styk jsou vhodné jen vysoce 
odolné druhy kondomů; 

o ověřte si, zda nebylo překročeno datum spotřeby 

 
Partneři by měli se sexuálním stykem souhlasit a být na něj připraveni  
 
Opatrně otevřete obal a vyjměte kondom  

doplňující poznámka:  
 k otevření obalu neužívejte nůžky, k poškození kondomu může také dojít při otvírání obalu 

zuby nebo dlouhými nehty 

 
Kondom vždy nasazujte na penis správnou stranou  

doplňující poznámka:  
 při kontaktu vnější stany kondomu se špičkou penisu může dojít k jeho kontaminaci tělesnými 

tekutinami, které mohou být infikovány 

Stiskněte špičku kondomu, aby zde nevznikla vzduchová bublina a bylo zde dostatek prostoru 
pro ejakulát 

doplňující poznámka:  
 pokud by ve špičce kondomu nebyl dostatek místa k zachycení ejakulátu, mohlo by dojít 

k jeho protržení 

 
Narolujte kondom až ke kořeni penisu 
 
Pohlavní styk s kondomem 
 
Ejakulace 
 
Kondom sejměte, dokud je penis ve ztopořeném stavu  

doplňující poznámka: 
 jakmile odezní erekce, kondom může sklouznout a může dojít k rozlití spermatu 

 
*Sejmutý kondom zajistěte proti úniku ejakulátu a vyhoďte do odpadků  

doplňující poznámka:  
 při každém pohlavním styku užijte nový kondom 
 nepoužívejte dva kondomy na sobě, mohou se protrhnout  
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Aktivita 6: 

 

Informační list/aktivity 

Návod na použití kondomu + nákres kondomu 

Kondomy („mužské“ a „ženské“) 

 
Příklady možného využití poskytnutých nákresů k různým aktivitám: 
 

 Listy s nákresy lze využít pro účely individuálních i skupinových aktivit. 
 

 Po skončení aktivity může lektor rozdat kopie návodu na použití kondomu všem účastníkům 
(případně jednotlivě). 

 
 Účastníkům lze obrázky kondomu rozdat před vlastní aktivitou k vybarvení a případně jim 

uložit, aby k obrázkům vymysleli nějaké jméno/název, napsali krátké povídání apod. 
 
Jednotlivé obrázky lze spojit se zadáním písemných úkolů:  
 

 napsat co nejvíce argumentů ve prospěch používání kondomu, 
 napsat, jakým způsobem by mohli účastníci doporučit použití kondomu svým přátelům, 
 písemně zdůvodnit, proč by mělo být použití kondomu odpovědností ženy a/nebo muže. 
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Informační list: 
Jak správně použít kondom 

 
1.Otevřete obal na určeném místě;  
k otevření obalu nepoužívejte nůžky, zuby  
nebo dlouhé nehty , mohlo by dojít k poškození  
kondomu. 
 
 
 
2. Kondom si před jeho navléknutím  
na penis správně nastavte. Špičku kondomu  
držte stisknutou, aby se zde nevytvořila  
vzduchová bublina. Následně jej navlékněte až  
ke kořeni penisu. 
 
 
 
3. Kondom sejměte ještě během erekce. 
 
 
4. Po použití kondom vyhoďte do odpadků. 
 
Kondom je jediný antikoncepční prostředek, který chrání proti pohlavně přenosným infekcím i 
početí současně!  
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Informační list 
Kondom 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
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3. Vztahy 

_______________CO______ 
Adolescence je období, kdy nastávají významné fyziologické a psychické změny, a 
také se odehrávají významné aktivity v oblasti sociální interakce a vztahů.  

"Během procesu dospívání, děti a dospívající postupně získávají znalosti, vyvíjí a 
rozvíjí své představy, hodnoty, postoje a dovednosti související s lidským tělem, 
intimními vztahy a sexualitou. Pro tento rozvoj můžeme využít širokou škálu různých 
vzdělávacích zdrojů. Nejdůležitější z nich, zejména v raných fázích vývoje, jsou 
neformální zdroje, včetně rodičů, kteří jsou nejvíce důležití pro nejmladší věkové 
skupiny. "(WHO, 2010:6). 

Při budování vztahů jsou zásadní vzory; ty člověk nachází během vlastních zkušeností 
– v tom, co dospívající viděl ve své rodině a v prostředí, v němž žije. Riziková skupina 
adolescentů může postrádat pozitivní příklady, což vede k potřebě pomoci a podpory 
při seznamování se s otázkami zdravých vztahů. 

Součástí vztahů jsou i vztahy sexuální. U většiny lidí začíná sexuální aktivita během 
dospívání. Tyto otázky jsou speciálně zahrnuty v modulu Sexualita a antikoncepce.  

Na paměti také musíme mít, že: "I když dopívající a mladí lidé tyto informace mají, 
nemusí je to odradit od  nechráněného sexu. Je  to z důvodu chybějící dovednosti 
domluvit se na sexuální abstinenci nebo použití kondomu. Může za tím být i strach 
nebo trapný pocit mluvit s partnerem o sexu (UNICEF, UNAIDS, WHO, 2002:14). Z 
tohoto pohledu má edukace v oblasti vztahů a komunikace velkou preventivní roli. 
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________________PROČ_____ 
Příprava dětí a mladých lidí na přechod do dospělosti byla vždy jedním z velkých 
úkolů lidstva, v jehož jádru jsou lidská sexualita a vztahy (UNESCO, 2009).  

Děti a mladí lidé z rizikových skupin jsou více vystaveni různým hrozbám a rizikovým 
situacím, a přitom mají omezený přístup k informacím a službám. Závěry se různí, 
avšak můžeme říci, že na mnoha místech / v mnoha případech existuje souvislost 
mezi časným zahájením sexuálního života a větší zranitelností. Studie prokázaly, že 
čím nižší je věk zahájení sexuálního života, tím se zvyšuje pravděpodobnost střídání 
partnerů a naopak klesá pravděpodobnost pravidelného používání kondomů, dále 
roste riziko těhotenství, nákazy sexuálně přenosnými chorobami a sexuálního násilí 
(Sex, drugs and young people: international perspectives, 2006:65-83). 

Sexualita a vztahy jsou témata zahrnující nejen znalosti, nýbrž – a to dokonce i ve 
větší míře – také praktické dovednosti, které by měly být vyučovány včetně otázek 
výběru možností, hodnot a úcty. Vztahy, vzory mezi přáteli a vrstevníky mohou být jak 
významným rizikovým i protektivním faktorem. 

Cílem kapitoly je pomoci vytvořit si představu o zdravých vztazích mezi přáteli a 
partnery, uvědomit si a naučit se rozpoznat rizikové a nebezpečné vztahy a také 
chápat a brát v úvahu fyzické, sexuální a emocionální hranice jiných lidí a získat další 
informace o významu komunikace při budování zdravějších vztahů. 

Tyto dovednosti mohou přispět k lepším a produktivnějším vztahům s rodinnými 
příslušníky, vrstevníky, přáteli a partnery v mileneckých nebo sexuálních vztazích.  

Všechny výše uvedené faktory rozvíjejí a podporují pozitivní životní styl směřující ke 
zdraví a pohodě.  
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______________KDO______ 
Cílovou skupinou modulu jsou všichni mladí lidé. Všechny aktivity mohou být použity 
pro skupiny dospívajících s důrazem na jejich jednotlivé potřeby.  

Všechny aktivity jsou koncipovány jako skupinová cvičení. Pokud jsou použity tímto 
způsobem, jsou žádoucí určité předchozí zkušenosti s vedením skupiny. Všechny 
aktivity lze však přizpůsobit pro individuální formu práce prováděnou kterýmkoliv 
pracovníkem v podobě individuálních rozhovorů nebo tematických diskusí v malých 
skupinách. Pro práci s těmito otázkami nejsou potřebné žádné specifické znalosti ani 
odbornost.  
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______________JAK______ 
 

Pro zahájení diskuse na témata zabývající se zdravými vztahy jsou do tohoto modulu 
zařazeny jednoduše použitelné aktivity. 

 

Modul obsahuje čtyři aktivity a jeden letáček: 

 Dobrý a špatný přítel 
 Koláč vztahů 
 Mimozemšťan 
 Rozhodování se ve vztahu 

Letáček 

 Semafor pro vztahy a sex 
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Aktivita 1 

Dobrý a špatný přítel 
  

Cíle: 
 Vytvoření představy zdravých a rovnocenných vztahů.  
 Uvědomit si známky rizikových nebo nebezpečných vztahů. 

 
Čas:  
Minimálně 20 min až 1,5 hodiny 
 
Potřebné pomůcky: 
Flipcharty, fixy 
 
Popis metody: 
Účastníci jsou vyzváni, aby vytvořili dvojice. Polovina dvojic dostane za úkol vzájemně si položit tyto 
otázky a odpovědět na ně: „Kdo je to dobrý přítel?“ „Kdo je to špatný přítel?“ Druhá polovina dostane 
za úkol vzájemně si položit tyto otázky a odpovědět na ně: „Kdo je to dobrý partner?“ „Kdo je to špatný 
partner?“ Přibližně 5 min. 
 
Moderátor skupiny připevní na zeď několik velkých listů s nadpisy „dobrý přítel“, „špatný přítel“, „dobrý 
partner“, „špatný partner“ a vyzve každou dvojici, aby prezentoval své závěry po vzájemném 
rozhovoru a diskusi ve dvojicích. Závěry jsou na tyto listy zapisovány.  
 
 
Úkol končí skupinovou diskusí. Diskutovat lze o následujících tématech:  

 Co charakterizuje dobré/zdravé vztahy? 
 Co charakterizuje špatné/nezdravé vztahy?  
 Jaké vlastnosti očekáváme od dobrého přítele nebo partnera?  
 Jaké chování očekáváme od dobrého přítele, partnera?  
 Jaká rozhodnutí v našem životě jsou ovlivněna dobrými přáteli/partnery?  
 Jaká rozhodnutí v našem životě jsou ovlivněna špatnými přáteli/partnery? 

 
Pro individuální provedení: 
Klient dostane list papíru a je vyzván, aby zapsat své myšlenky týkající se otázek: „Kdo je to dobrý 
přítel?“, „Kdo je to špatný přítel?“, „Kdo je to dobrý partner?“ „Kdo je to špatný patner?“ Během 
individuálního rozhovoru pak můžete diskutovat o relevantních tématech uvedených výše.  
 
Mějte na paměti, že terminologie v oblasti vztahů se může v různých zemích lišit, rozdíly ale můžou 
být i na individuální úrovni.  
Například pojem „partner”, může mít různý význam - sexuální partner, romantický partner, 
manžel(ka)...  
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Aktivita 2 

Koláč vztahů 

 
Cíle:  

 Prozkoumat, co podle názorů účastníků ovlivňuje utváření vztahů.  
 Vytvořit lepší chápání hodnot ve vztazích.  

 
Potřebné pomůcky:  
Flipcharty, fixy. 
 
Čas:  
Minimálně 30 min 
 
Popis metody: 
Koordinátor rozdělí účastníky do skupin po čtyřech nebo pěti a vyzve je, aby diskutovali na tato 
témata: Co tvoří partnerství? Jaké jsou důležité faktory podporující a rozvíjející dobré partnerství? 
Pokud je to nutné, může moderátor uvést nějaké příklady, nebo položit úvodní otázky, např. je úcta ve 
vztazích důležitá? Jak důležitá je věrnost nebo láska? 
 
Poté, co skupiny výše uvedená témata prodiskutují, požádá moderátor účastníky, aby shrnuli výsledky 
diskusí v podobě „koláče“ (koláčového grafu), jehož jednotlivé díly představují součásti vztahů. 
Účastníci mohou rovněž být vyzváni, aby graf uspořádali proporčně, takže nejvýznamnější hodnoty 
budou tvořit největší díl koláče, zatímco ty méně nejdůležité budou tvořit nejmenší kousky. 

 
Vyzvěte skupiny, aby prezentovaly své „koláče“.  
Diskutujte podobnosti a odlišnosti daných odpovědí.  
 
 
Mějte na paměti, že terminologie v oblasti vztahů se může v různých zemích lišit, rozdíly ale můžou 
být i na individuální úrovni.  
Například pojem „partner”, může mít různý význam - sexuální partner, romantický partnery, 
manžel(ka)...   
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Aktivita 3 

Mimozemšťan 

 
Cíle: 
Prodiskutovat vývoj vztahů, společenské normy a rizikové situace a vytvořit představu u těchto 
pojmech.  
 
Čas:  
Přibližně 45 minut 
 
Potřebné pomůcky:  
Flipchart, fixy. 
 
Popis metody: 
Instruktor rozdělí účastníky do menších skupin (4 až 5 osob) a vypráví příběh, k němuž se úkol 
vztahuje:  
Ve vašem okolí se objeví mimozemšťan. Vypadá jako běžný mladý muž / běžná mladá žena. Je 
připraven/a navazovat vztahy, z nichž se mohou stát také vztahy sexuální; chtěl/a by však dozvědět, 
jak to udělat. Tento mimozemšťan člověk bohužel neví nic o vytváření vztahů, a proto se obrací na 
skupinu s prosbou o radu. Musíte mu/jí poradit, co dělat a co nedělat při hledání a rozvíjení vztahů. 
Musíte mu/jí pomoci v tom, jak se oblékat, jak se chovat, jak začít rozhovor, jak vytvářet intimní vztahy, 
a také jaká nebezpečí existují.  
Jedna skupina (pokud je více účastníků, mohou být rozděleni do čtyř skupin a dvěma skupinám je 
uložen tentýž úkol) musí zpracovat odpovědi mimozemšťana ženu, druhá skupina má udělat totéž pro 
mimozemšťana muže.  
Každá skupina prezentuje výsledky své práce. 

 
 

Pri provádění aktivity zohlednite intelektuální úroveň účastníků. Pokud je pro ně pojem 
"mimozemšťan" příliš složitý, zvolte raději něco jednoduchšího, například "mladý člověk, který nic 
neví" nebo "cizinec, který nic neví".  
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Aktivita 4 

Dělání rozhodnutí ve vztazích2 

 
 
Cíle:  
Probrat otázky komunikace, rozhodování a souhlasu týkající se intimních vztahů.  
 
Čas:  
Přibližně 45 min 
 
Potřebné pomůcky:  
Kartičky s popisem situací a otázkami.  
 
Popis metody:  
Účastníci jsou rozděleni do sedmi skupin podle počtu kartiček. Každá skupina dostane kartičku 
s popisem situace a otázkami. Instruktor vyzve jednotlivé skupiny, aby si přečetly situaci popsanou na 
kartě a nalezly odpovědi na zadané otázky formou diskuse. Čas na diskusi: přibližně 10 až 15 minut 
Pokud skupina nemá dostatek členů, může lektor zvolit i jiné způsoby: například, rozdělit účastníky do 
dvou menších skupin a dát první skupině 3 karty a další 4 karty do jiné skupiny. 
 
Po diskusi každá skupina představí své výsledky.  
 

 Na konci úkolu můžete diskutovat o následujících otázkách: 
 Kdy se lidé rozhodnou pro sexuální vztah? 
 Kdy lidé mluví / kdy by měli mluvit o tom, že chtějí mít sexuální vztah? 
 Kdy vyjadřujeme souhlas s pohlavním stykem? 
 Co rozhodně není souhlasem s pohlavním stykem? 
 Jaké důsledky může mít nepřímá komunikace o sexu? 
 Co si mohou partneři sdělit ohledně svých rozhodnutí a souhlasu? 

 
Tato aktivita může být také použita k prozkoumání totožné otázky u vztahů osob stejného pohlaví 
vztahy. Za tímto účelem můžete změnit jména osob na kartičkách. Zároveň buďte velmi citlivý na 
jakékoliv diskriminující připomínky. 

  

                                                 
2
 Převzato z materiálu „Life Happens“ (Život se děje) charitativní organizace FPA ze Spojeného 

království. 
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Kartičky s popisem situací a otázkami. 

 

Pozvání na schůzku / souhlas se schůzkou 
„Jan a Anna se znají už delší dobu; jsou pouze známí. Zdá se, že se jeden druhému líbí a vzájemně 
se přitahují. Jan pozve Annu na večeři a ona souhlasí.“  
 

a. Když muž pozve ženu na schůzku, znamená to, že se rozhodl mít s ní sex?  
b. Pokud žena se schůzkou souhlasí, znamená to, že se rozhodla mít s ním sex?  
c. Když dva lidé chtějí jít spolu na schůzku, znamená to, že jeden z nich chce mít sex?  
d. Byl v tomto případě dán souhlas s tím mít sex?  

 

Výběr oblečení / vnější vzhled 
„Anna a Jan se chystají na schůzku a vybírají oblečení, ve kterém by vypadali co nejpřitažlivěji.“  
  

a. Když si někdo vezme na sebe něco výrazného nebo provokativního, znamená to, že se 
rozhodl/a mít sex?  
b. Měl by člověk zvolit své oblečení na schůzku podle toho, zda chce mít sex nebo ne?  
c. Je oblečení prostředkem sdělení, že chci mít sex?  
d. Může člověk usuzovat podle oblečení druhé osoby, že souhlasí s tím mít sex?  

 

Začátek schůzky 
„Jan se setká s Annou a jdou spolu na večeři. Cítí, že ho Anna přitahuje a vzrušuje. Anna také cítí 
vzrušení.“  
 

a. Je začátek schůzky vhodným okamžikem k hovoru o tom, jestli později dojde na sex?  
b. Znamená příchod na schůzku souhlas s tím mít sex?  

Placení útraty při večeři 
„Jan a Anna šli do pěkné restaurace a dali si skvělou večeři. Když vrchní přinesl účet, Jan se nabídl, 
že večeři zaplatí; Anna poděkovala a souhlasila.“  
 

a. Když muž během schůzky platí útratu, má právo získat za to od ženy souhlas s tím mít sex? 
b. Znamená placení útraty během schůzky nebo souhlas s tím, že druhý útratu zaplatí, 
komunikaci o sexu?  
c. Znamená placení útraty během schůzky nebo souhlas s tím, že druhý útratu zaplatí, 
souhlas s tím mít sex?  

Návrh jít k někomu domů 
„Po večeři a filmu v kině Jan pozve Annu do svého bytu. Anna pozvání přijme.“  
 

a. Když muž pozve ženu do svého bytu, znamená to, že rozhodl mít s ní sex?  
b. Jestliže žena souhlasí, že půjde k muži domů, znamená to, že se rozhodla mít s mužem 
sex?  
c. Jestliže jdou muž a žena k jednomu z nich domů, měli by si předtím promluvit o tom, zda 
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spolu chtějí mít sex?  
d. Pokud jeden z partnerů přijme pozvání k druhému partnerovi domů, znamená to, že dává 
souhlas k tomu mít sex?  

 

Líbání 
„Jan a Anna spolu chvíli mluvili a pak se začali líbat.“  
 

a. Když se dva lidé začnou líbat, znamená to, že se rozhodli mít spolu sex?  
b. Když se dva lidé začnou líbat, měli by se rozhodnout nebo mluvit o tom, zda chtějí mít sex?  
c. Znamená líbání souhlas s tím mít sex?  

 

Předehra a sex 
„Jan a Anna se chvíli líbali a pak se začali jeden druhého intimně dotýkat. Začali se navzájem svlékat.“  
 

a. Měli by se partneři před předehrou (dotyky na prsou, pohlavních orgánech) rozhodnout 
nebo mluvit o tom, zda spolu chtějí mít sex?  
b. Jestliže partneři začnou s předehrou (dotýkají se prsou, pohlavních orgánů), znamená to 
souhlas s tím mít sex?  
c. Než se partneři začnou svlékat, měli by se rozhodnout nebo mluvit o tom, zda chtějí mít 
sex? 
d. Pokud se svléknou, znamená to souhlas s tím mít sex?  
e. Měli by partneři před pohlavním stykem mluvit o tom, zda chtějí mít sex? 
f. Jestliže už byl sexuální vztah zahájen, mají lidé právo změnit svůj názor ohledně jeho 
pokračování?  
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Letáček 

Semafor sexuálního vztahu 
 

Cíle: 
Prozkoumat chápání účastníků v situacích, kdy můžou sexuální vztahy uvítat nebo se jim vyhnout. 
 
Popis metody: 
Letáček je určen pro mladé vězně. Stejně tak ale může být použit i jako základ pro diskuzi s 
pracovníky věznice. 
Leták může být použit i pro skupinové aktivity. 
 
Příklad: 
Lektor rozdělí účastníky do dvou skupin, dá každému k dispozici flipchart a fixy. Účastníci jsou 
vyzváni, aby na flipchart nakreslili dopravní semafor. Jedna skupina dostane za úkol sepsat všechny 
situace a případy, kdy může sexuální vztahy uvítat, kdy jsou bezpečné a vhodné ("zelená kontrolka 
pro sex"). Úkolem pro druhou skupinu je sepsat seznam situací a případů, kdy sexuální vztahy mohou 
být nebezpečné  nebo rizikové ("červená kontrolka pro sex"). Každá skupina následně prezentuje 
svou práci. Leták může být využit jako základ pro další diskusi. 
 
Možná témata: 

 Co znamená být připraven na sex? 
 Co znamená bezpečná situace pro sex? 
 Jaké jsou rizikové a nebezpečné situace pro sex? 
 Jaké jsou známky toho, že někdo souhlasí se sexem?  
 Jaké jsou známky toho, že někdo nesouhlasí se sexem?  
 Jak přijmout odmítnutí? 
 Jak odmítnout nežádoucí sex?  
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Letáček 

Semafor sexuálního vztahu 

 
Zelené světlo 

 
 
 

  
 

 
 

Červené světlo 

 

Neprodávejte sex! 
Neprodávejte své tělo za peníze, alkohol nebo drogy! 
Může to být nebezpečné.  
Můžete se nakazit virem HIV nebo jinými chorobami. 
 

Pro muže… 
Toto neznamená, že žena souhlasí s pohlavním stykem: 

 usmívá se na vás  
 mluví s vámi  
 vypadá naivně 
 vypadá, že by jí mohlo být 18 
 je opilá 

 

Odmítnutí nebo jasné „ne“! 
 
Máte právo říci ne! 
Sdělte to co nejjasněji!  

Nekupujte si sex! 
Můžete se nakazit virem HIV nebo jinými chorobami. 
 

Co znamená být připraven/a na sex?  
 

 Máte zájem o sex a chcete sex 
 Setkali jste se s partnerem/partnerkou, 

který/á také chce sex 
 Partner/ka souhlasí  
 Partnerovi/partnerce je nejméně 18 let  
 Máte vhodné místo 
 Máte kondom 

Odmítnutí nebo jasné „ne“! 
 
Partner/ka má právo říci „ne“! 
Naučte se to přijmout! 
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4. HIV a další infekce 

_______________CO______ 
Jako infekční nemoci se označují onemocnění způsobená patogenními 
mikroorganismy - viry, bakteriemi, houbami atd. (Giesecke, 2002:12). 

Odborná literatura popisuje vězně jako velmi zranitelnou skupinu ve spojení s 
problematikou infekčních chorob (Clough and Merino, 2011:61; Lo et al., 2011:847; 
WHO, 2007a:43). Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) jsou v rámci 
vězeňského systému nejčastějšími (ovšem ne jedinými) infekčními chorobami např. 
HIV, virové hepatitidy B a C, sexuálně přenosné infekce (syfilis, kapavka, chlamydióza 
a další) a tuberkulóza (TBC) (2007a :45-50). Souvisí to hlavně se skutečností, že 
vězni mohou jen velmi omezeně ovlivňovat své životní podmínky jako např. množství 
a skladbu svých spoluvězňů (WHOa, 2007:43). V přeplněných věznicích, kde jsou 
často velmi nezdravé podmínky, se infekční nemoci mohou šířit různými způsoby, 
např. vzduchem ve velkých a špatně větraných prostorách, pohlavním stykem 
(dobrovolným i nedobrovolným), kontaktem s infikovanou krví (při injekční aplikaci 
drog bez sterilních jehel, tetováním, skarifikací) a podobně (WHOa, 2007:44). 

Téma zdraví většinou není na popředních příčkách programu politických stran, ale 
téma  infekčních chorob ve vězeňském prostředí dokazuje jak důležité je zlepšení 
systému zdravotní péče, komplexní podpory zdraví a prevence. Epidemie infekčních 
nemocí se nevyskytují ve vězeních pouze mezi vězni. Uzavřené prostředí věznic 
dovoluje infekčním látkám proměnit toto prostředí v jakousi “zásobárnu” smrtelných 
chorob. Dozorci přicházejí a odcházejí denně z areálu věznice a také návštěvníci 
přicházející s vězni do těsného kontaktu, takže bez adekvátní zdravotní péče a 
preventivních opatření mohou být lidé, kteří jsou s vězni v kontaktu infekcí ohroženi. 
Navíc i propuštění, kteří opouští prostory věznice, se začleňují zpátky do společnosti. 
A tak se dříve či později zmíněné infekční choroby rozšiřují i v obecné populaci (WHO, 
2007a: VII; WHO, 2007b: 6). 

Proto by měl tento výukový materiál a zejména tento modul poskytnout základní 
informace o infekčních chorobách (HIV, virové hepatitidy B a C, sexuálně přenosné 
choroby a tuberkulóza) a metodách, které lze využít při podpoře zdraví a prevence 
nemocí u mladých vězňů. 



__________________________________________  4. HIV a další infekce  ______ 

___________________________________________________________________  56  _____ 

______________PROČ______ 
Proč mluvíme o mladých lidech ve spojení s infekčními 
chorobami? 

Mládež je ve srovnání se staršími lidmi mnohem rizikovější skupinou, co se týče krví 
přenosných a sexuálně přenosných infekcí (UNAIDS, 2010: 12; Heaven, 1996: 1-23, 
86-128; Kotchick, 2006: 563-588). Souvisí to se specifickými znaky dospívání. Toto 
období života je definováno jako čas změn jak fyziologických, tak psychologických a 
snahou najít svoji identitu. V tomto období se vyvíjí názory a člověk zkouší různé 
postoje a chování včetně chování v oblasti zdraví. Odborná literatura zdůrazňuje, že v 
tomto životním období má člověk omezenou schopnost uvědomit si a pochopit rizika a 
důsledky svého zdravotního chování (tj. vnímání rizika) (Kotchick, 2006: 563-588). 
Proto je toto období často označováno jako “doba rizik” nebo “čas riskování” (Heaven, 
1996: 1-23, 86-128, Brown, 2006: 226-256). 

 Studie popisují, že experimenty a zasvěcení do užívání drog, stejně jako pokusy v 
sexuálním chování, hledání sexuální identity – aktivity, které jsou spojené s vysokým 
rizikem HIV a daších infekčních chorob – se obvykle odehrávají mezi 
adolescenty/mladými dospělými. Tento druh chování je v literatuře spojován s 
hledáním samostatnosti a nezávislosti, což je typickým znakem zmíněného životního 
období (Kotchick, 2006: 563-588; Brown, 2006: 226-256). 

Statistické údaje ukazují, že například celých 12 % ze všech registrovaných případů 
HIV v roce 2010 v Evropě bylo mezi mladými lidmi ve věku 15 až 24 let (ECDC, 
2011:21-69). A podle odhadů WHO bylo v letech 1993-2003 zaznamenáno dokonce 
kolem 40 % (!) všech případů HIV mezi injekčními uživateli drog ve střední Evropě a 
19 % v západní Evropě mezi mladými lidmi ve věku 15 až 24 let. Ze všech případů 
HIV získaných homosexuálním přenosem (sex muže s mužem) bylo 14 % ve střední 
Evropě a 10 % v západní Evropě zaregistrováno v rámci uvedené věkové skupiny. V 
rámci heterosexuálního přenosu byly tyto poměry 15 % a 13 % (Monasch, 2006: 15-
41). 

Proč mluvíme o vězních ve spojení s infekčními 
chorobami? 

Ačkoli se mezi jednotlivými zeměmi tato čísla výrazně liší, studie ukázaly, že je po 
celém světě výskyt HIV ve věznicích mnohem vyšší než v ostatní populaci. Je to 
proto, že vězeňskou populaci tvoří osoby s vyšším rizikem nákazy HIV (a HCV). Mezi 
rizikové faktory patří hlavně injekční užívání drog, chudoba, zneužívání alkoholu, život 
v menšinových komunitách se zanedbanou lékařskou péčí atd. Ačkoliv se většina lidí 
s HIV ve vězeních nakazila ještě před nástupem trestu a byli ve vězení pouze 
diagnostikováni, existují jasné důkazy o tom, jak běžné a časté je vysoce rizikové 
chování i uvnitř věznic (WHOc, 2007: 16). 

Podle některých studií je to mezi 12 a 34 procenty vězňů v evropských zemích, kteří 
přiznávají, že ve vězení užívali injekčně drogy a až 92 procent z nich uvádí, že sdíleli 
injekční náčiní při aplikaci drog s ostatními vězni (WHOc, 2007: 23-24). Tetování je ve 
věznicích také běžné (různé studie v Evropě ukazují, že 15 až 91 % vězňů získalo 
tetování ve vězení) (WHOc, 2007: 38-39). Získat data o sexuálních aktivitách 
(dobrovolných nebo nucených) ve věznicích je velmi komplikované. Nicméně údaje ve 
studiích z evropských zemí ukazují, že až 20 procent vězňů uvedlo, že mělo ve vězení 
homosexuální styk (WHOc, 2007: 31-37). 
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Pro mladé lidi ve věznicích existují i další rizika pro přenos infekcí. Například fyzicky 
slabší nezletilí vězni mohou být nuceni podílet se na užívání drog a / nebo sexuálních 
aktivitách (UNFPA, 2008: 3). 

Takže zatímco v obecné populaci v Evropě je výskyt HIV kolem 0,2 - 1,0 % (UNAIDS, 
2012: 13-14), ve věznicích se tyto čísla pohybují mezi 0 % ve Skotsku až po 34 % ve 
Španělsku (WHOc, 2007: 16) . 

Výskyt virové hepatitidy C (HCV) je ve věznicích ještě vyšší než HIV. Zatímco Světová 
zdravotnická organizace odhaduje, že asi 3 % světové populace jsou infikována 
hepatitidou C, odhady výskytu infekce ve věznicích se pohybují dokonce až kolem 92 
% (ve Španělsku) (WHOc, 2007: 16). 

Navzdory skutečnosti, že tuberkulóza je dobře léčitelná nemoc s rozvinutým 
systémem prevence, zůstává v evropských věznicích stále významným zdravotním 
problémem (WHOb, 2007:3). Ve věznicích existuje vysoké riziko šíření TBC z důvodu 
jejich přeplnění, špatného odvětrávání, špatné výživy a omezeného přístupu ke 
zdravotní péči (zdravotní WHOb, 2007:9).   Odhaduje se, že míra výskytu tuberkulózy 
je ve věznicích 10-100 krát vyšší než mimo věznice (WHO, 2012). Systematický 
přehled literatury zveřejněný v roce 2010 uvádí, že roční výskyt TBC (nově 
diagnostikovaných případů onemocnění ročně) ve věznicích je o 23 (12 až 36) krát 
vyšší než v běžné populaci (Baussano, 2010:1). 

K šíření TBC v prostředí věznic přispívá i vysoký počet vězňů žijících zde s HIV. A to 
proto, že u HIV negativního člověka, který se nakazí TBC, existuje pouze 5-10 
procentní celoživotní riziko vzniku aktivního TBC onemocnění, zatímco u HIV 
pozitivního člověk je celoživotní riziko až ve výši 50 % či více (WHOb, 2007:9). 

 

 
  



__________________________________________  4. HIV a další infekce  ______ 

___________________________________________________________________  58  _____ 

______________KDO______ 
Cílovou skupinou modulu jsou všichni mladí vězni. Jak je uvedeno výše, období 
dospívání je spojováno s vyšším výskytem zneužití psychotropních látek, stejně jako s 
rizikovým sexuálním chováním. Proto je velmi důležité o sexuálně a krví přenosných 
chorobách informovat a vzdělávat všechny mladé lidi. A s přihlédnutím k tomu, že 
mladí vězni žijí v uzavřených prostorech, i téma vzduchem přenášených infekcí by 
mělo být součástí každého vzdělávacího zdravotního programu ve vězeních.  

Jelikož nejvíce aktivit v rámci modulu je skupinových, je lepší, když má lektor nějaké 
předchozí zkušenosti se skupinovými aktivitami a řízením skupinové práce. Téma HIV 
a dalších krví a sexuálně přenosných infekcí (např. TBC) je poměrně široké a 
obsahuje různé malé rozdíly a detaily. Mladí lidé jsou obvykle velmi kreativní a 
přichází s různými otázkami týkajícími se těchto odlišností. Proto je vhodné, aby měl 
lektor základní znalosti o uvedených otázkách, jelikož tento modul obsahuje pouze 
nejzákladnější klíčové informace o HIV, virové hepatitidě, sexuálně přenosných 
chorobách a tuberkulóze. 

Nicméně na druhé straně zkušenosti z mnoha zemí ukazují, že informační a 
vzdělávací aktivity na téma infekčních onemocnění mohou být vedeny lektory různých 
profesí - učitelé, sociální pracovníci, psychologové, dozorci atd. Takže lektor modulu 
rozhodně nemusí být lékař nebo specialista veřejného zdraví na vzdělávání mladých 
vězňů ohledně infekčních chorob. Nejdůležitějším úkolem je otevřenost a vstřícnost 
vůči mladým lidem a ochota je podpořit v otázkách zdraví. Pokud při vedení aktivity 
narazíte na složité nebo matoucí otázky, nebojte se přiznat, že neznáte odpověď a 
zkuste hledat odpovědi společně s celou skupinou! 
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______________JAK______ 
Modul obsahuje šest snadno zvládnutelných cvičení a čtyři informační listy zaměřené na zvýšení 
znalostí o infekčních onemocněních, podporu preventivního chování u mladých pachatelů, stejně jako 
rozvoj kladného postoje k lidem žijícím s HIV. 

Informační listy jsou vyvinuty tak, že můžete pro účastníky použít přímo jejich fotokopie. Cvičení jsou 
popsána tak, že se jejich popisem můžete řídit krok za krokem. Cvičení jsou doplněna pracovními listy, 
stejně jako různými užitečnými materiály pro lektora (možné odpovědi na otázky, případné dotazy na 
podporu diskuse apod.). 

Modul může být použit jako celek. Aktivity jsou uspořádány v logickém a tematickém pořadí. Nebo 
může být použit jako cyklus lekcí či delší seminář. Aktivity uvedené v modulu obsahují otázky od 
hodnocení úrovně znalostí účastníků až po podporu pozitivních postojů vůči lidem žijícím s HIV: 

 Aktivita č. 1 pomáhá účastníkům prozkoumat znalosti o HIV/AIDS, 

 Aktivita č. 2 se zaměřuje na podporu znalostí účastníků o různých stupních 
rizika vzniku infekce, 

 Aktivita č. 3 ukazuje, jak rychle se HIV může šířit v uzavřeném prostředí, 

 Aktivita č. 4 odráží získané poznatky zábavným a příjemným způsobem (tato 
metoda může sloužit také jako rozehřívající aktivita (ice-breaker), 

 Aktivita č. 5 podporuje pozitivní postoje a toleranci ve vztahu k problematice 
HIV a osob žijících s HIV, 

 Aktivita č. 6 pomáhá pochopit, co znamená žít s virem HIV. 

 

Nicméně aktivity na sebe nejsou přímo napojené, takže může být každá použita samostatně. 

Každá činnost může být rovněž přizpůsobena i na jiné infekce než HIV - virové hepatitidy B a C (které 
mají způsoby přenosu shodné s HIV), a do určité míry i na sexuálně přenosné choroby. 

Vzhledem k tomu, že krví a sexuálně přenosné nemoci mohou být kontrolovány individuálním 
bezpečným chováním, zatímco omezení šíření tuberkulózy více závisí na úkolech celého systému a 
společnosti, jsou tato  interaktivní cvičení cílenější na prevenci HIV, hepatitid a sexuálně přenosných 
nemocí. Informace týkající se tuberkulózy sou pak obsaženy v informačních listech. 
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Aktivita 1 

Dotazník o HIV 

  
Cíle: 
Prozkoumat znalosti účastníků o HIV / AIDS. 
Vyplnit mezery ve znalostech o HIV / AIDS. 
Vyjasnit mýty o HIV / AIDS. 
 
Doba trvání: 
Průměrně 30 minut 
 
Potřeby a pomůcky: 
Pracovní list „ Dotazník o HIV“ 
Informační list pro lektora 
 
Popis provedení: 
Pro vedení aktivity "Dotazník o HIV" jsou nezbytné předběžné znalosti o problematice HIV / AIDS. 
Aktivita "Dotazník o HIV" může být použita pro individuální práci s mladými vězni, nebo jako skupinová 
činnost. 
 
Pro individuální provedení aktivity: 
 
Dotazník je dán mladistvému, který je vyzván k vyplnění odpovědí na základě svých znalostí. Poté 
jsou všechny odpovědi prodiskutovány společně, okomentovány nebo doplněny v případě potřeby 
informacemi. 
 
Pro skupinové provedení aktivity: 
 
Účastníci jsou vyzváni k samostatnému vyplnění pracovních listů. Po dokončení lektor požádá 
jednoho z účastníků, aby začal s první otázkou - přečíst nahlas otázku, doplnit odpověď a vysvětlení. 
Pokračuje další ze skupiny a tak dále. Role lektora je komentovat, doplňovat informace a vyvracet 
mýty. 
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Pracovní list „Dotazník o HIV” 

 

1. Můžete od pohledu určit, jestli je osoba nakažená HIV Ano Ne 

2. Můžete se nakazit HIV, když ve vašem okolí kýchne infikovaná 
osoba 

Ano Ne 

3. Všechny tělesné tekutiny nakažené osoby jsou pro ostatní 
nebezpečné 

Ano Ne 

4. Můžete se nakazit HIV při tetování Ano Ne 

5. HIV může být přeneseno z matky na dítě Ano Ne 

6. Injekční aplikace je ten nejnebezpečnější způsob braní drog Ano Ne 

7. Existuje riziko infekce, pokud použijete stejný záchod jako 
nakažená osoba 

Ano Ne 

8. HIV ničí imunitní systém Ano Ne 

9. Osoby nakažené HIV by neměli dál sportovat Ano Ne 

10. Není jisté, zda můžete být nakaženi kousnutím infikovaným 
hmyzem 

Ano Ne 

11. Můžete dostat HIV během orálního sexu Ano Ne 

12. Abyste se vyhnuli nakažení HIV, musíte používat kondom při 
každém sexuálním kontaktu 

Ano Ne 

13. HIV můžete dostat jen jednou v životě Ano Ne 

14. Dá se HIV léčit Ano Ne 
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Informační list pro lektora 

 
1. Můžete od pohledu určit, jestli je osoba nakažená HIV - Ne 
HIV nemůžete na infikované osobě vidět nebo diagnostikovat pouze pohledem. Osoba s HIV 
nevypadá nemocná. To stejné platí i pro většinu dalších sexuálně přenosných nemocí. Zavádějící 
představou je také to, že HIV infekci můžeme rozpoznat podle známek společenského postavení. 
 
2. Můžete se nakazit HIV, když ve vašem okolí kýchne infikovaná osoba  - Ne 
HIV se nepřenáší vzduchem nebo vdechnutím, takže být v blízkosti nakažené osoby není 
nebezpečné. Existují 3 možnosti přenosu HIV: krevní kontakt, sexuální kontakt, přenos z matky na 
dítě. 
 
3. Všechny tělesné tekutiny nakažené osoby jsou pro ostatní nebezpečné - Ne 
Všechny tělesné tekutiny obsahují HIV virus, ale nebezpečné pro přenos jsou pouze 4 – krev, sperma, 
vaginální tekutina, mateřské mléko. Slzy, pot, moč také obsahují HIV virus, ale v pouze velmi nízké 
koncentraci, takže nepředstavují riziko přenosu. 
 
4. Můžete se nakazit HIV při tetování – Ano/ Ne 
Pokud se necháte tetovat v oficiálním tetovacím salonu pomocí sterilního vybavení, nehrozí vám riziko 
infekce. Při tetování ve vězení pomocí sdíleného vybavení (bez nástrojů na jedno použití)existuje 
vysoké riziko nákazy. 
 
5. HIV může být přeneseno z matky na dítě - Ano 
Ano, proto musí těhotné ženy s HIV brát speciální léky, rodit pomocí císařského řezu a nemohou kojit. 
Při splnění těchto podmínek se riziko nákazy dítěte snižuje na minimum (až 1 – 2 %). 
 
6. Injekční aplikace je ten nejnebezpečnější způsob braní drog - Ano 
Ano, injekční užívání drog, sdílení jehel, stříkaček a dalšího injekčního materiálu představuje nejvyšší 
riziko infekce virem HIV, protože zde dochází k přímému kontaktu s krví. 
 
7. Existuje riziko infekce, pokud použijete stejný záchod jako nakažená osoba – Ne 
Nemůžete se nakazit HIV pouhým používáním stejného domácího vybavení a předmětů jako 
infikovaná osoba  (jako lžíce, nádobí, šálek, papírové utěrky, vana nebo sprchový kout atd.). 
 
8. HIV ničí imunitní systém - Ano 
Virus HIV v lidském těle napadá specifické bílé krvinky (T-lymfocyty, buňky, které pomáhají imunitnímu 
systému bojovat s infekcí), přemění je na sebe a zmnoží. Když už je v těle velké množství viru HIV 
oproti počtu T-lymfocytů, lidské tělo již nemůže odolávat dalším infekcím a nemocem. Tato fáze se 
nazývá AIDS (syndrom získaného selhání imunity). 
 
9. Osoby nakažené HIV by neměli dál sportovat - Ne 
HIV nakažená osoba může sportovat stejně jako ostatní lidi. Dobrá péče zdraví nakažené osoby a 
aktivní životní styl jsou důležitým předpokladem pro udržení zdraví a oddálení nástupu fáze AIDS. 
 
10. Není jisté, zda můžete být nakaženi kousnutím infikovaným hmyzem - Ne 
Studie nedokázaly, že by byl možný přenos HIV hmyzem (komáři, klíšťata, blechy, atd.), protože virus 
HIV nemůže přežít a rozmnožovat se v těle hmyz. 
 
11. Můžete dostat HIV během orálního sexu - Ano 
HIV se může přenášet při orálním sexu. Riziko je nízké, ale např. menší ranky, vředy nebo poranění v 
ústech nebo na genitáliích zvyšují riziko infekce. Proto by měla být při orálním sexu použita ochrana. 
 
12. Abyste se vyhnuli nakažení HIV, musíte používat kondom při každém sex. kontaktu – Ano 



__________________________________________  4. HIV a další infekce  ______ 

___________________________________________________________________  63  _____ 

Abyste se vyhnuli nakažení HIV, musíte používat kondom vždy a při každém sexuálním kontaktu. 
 
13. HIV můžete dostat jen jednou v životě – Ne 
HIV virus má několik podtypů a člověk může být re-infikovaný jiným podtypem viru HIV. V takovém 
případě je průběh infekce mnohem závažnější a léčba je složitější. I nakažené osoby by měly používat 
stejná preventivní opatření - používání kondomů při sexu a používání sterilního injekčního materiálu 
při užívání drog. 
 
14. HIV se dá léčit – Ne 
HIV je stále nevyléčitelné onemocnění, pro které dosud není k dispozici vakcína. Ale v dnešní době je 
HIV infekce považována za v budoucnu léčitelné nebo kontrolovatelné chronické onemocnění, protože 
je dostupná účinná léčba (antiretrovirová léčba).  
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Aktivita 2 

Jak odhadnout riziko 

  
Cíle: 
 Zjistit jaké mají účastníci znalosti o HIV. 
 Zjistit, jaké jsou znalosti účastníků o různých stupních rizika vzniku infekcí – 

nízké a vysoké rizikové situace. 
 Rozptýlit mýty o HIV / AIDS. 
  
Doba trvání: 
20 – 60 minut 
 
Potřeby a pomůcky: 
Kartičky s popisem jednotlivých rizikových situací 
Papíry formátu A4 s nadpisy “vysoké riziko”, “nízké riziko” a “žádné riziko” 
Informační list pro lektora 
 
Popis provedení: 
Tuto aktivitu je vhodnější provádět skupinově, ale některá témata mohou být použita i individuálně 
nebo pro menší skupiny 2-3 mladých lidí. 
Účastníci jsou požádáni, aby si sedli na zem (nebo na židle) do kruhu. Lektor na zem umístí listy 
papíru s nadpisy  “vysoké riziko”, “nízké riziko”, “žádné riziko” a rozdá účastníkům kartičky s rizikovými 
situacemi po 1 nebo po 2 pro každého (podle toho, jak vyjde celkový počet karet). Každý účastník 
přečte nahlas “svou” situaci a snaží se obhájit svůj názor, zda tato situace představuje vysoké, nízké 
nebo žádné riziko přenosu infekce. 
 
Příklady na kartičkách jsou dané, ale lektor může přidat situace dle konkrétní potřeby skupiny nebo 
lokálních specifik dané země. Stejně tak mohou být některé karty vynechány. Například, pokud nejsou 
ve skupině žádní uživatelé drog, můžete vynechat karty o užívání drog -  protože nechceme účastníky 
zbytečně učit více o jejich užívání. 
Informační list pro lektora je připraven tak, aby poskytoval témata pro komentáře ke každé kartě - tyto 
komentáře jsou převážně zaměřeny na přenos HIV a virové hepatitidy. 
Lektor může použít karty také jinými způsoby. Například požádat účastníky, aby karty seřadili od 
nejméně rizikové k nejrizikovější situaci. 
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Příklady pro kartičky „Posouzení rizik” 

 

Basketbalový zápas s infikovanou osobou 

Návštěva kadeřnictví 

Kousnutí hmyzem 

Návštěva zubaře 

Vaginální sex s kondomem 

Sliny – při pokousání jinou osobou 

Moč – pokud jedna osoba močí na druhou 

Krevní transfúze 

Piercing 

Manikúra, pedikúra 

Sledování erotických filmů 

Pot 

Chcete-li zastavit krvácení u oběti nehody 

Používání stejného vybavení s ostatními pro šňupání drog 

Masturbace 

Při análním sexu bez kondomu 

Injekční užívání drog pomocí sterilní jehly 

Použití toalety 

Rvačka s nakaženou osobou 

Půjčování si ručníku 

Sdílení kartáčku na zuby 

Sdílení vybavení na holení 

Použití mobilního telefonu infikované osoby 

Vaginální sex bez kondomu 

Užitím dávky drogy ze stejné nádoby 

Sdílení injekčních stříkaček, které před použitím promyjete vodou 

Sdílení injekčních stříkaček, které před použitím umyjete dezinfekčním prostředkem 

Sdílením vybavení na užívání nebo přípravu drog (lžíce, filtry atd.) 

Při kontaktu kapek krve s kůží 
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Informační list pro lektora 

 
1. Basketbalový zápas s infikovanou osobou – žádné riziko. 
Neexistuje žádné riziko získání infekce v každodenním kontaktu nebo při styku s kůží nakažené 
osoby. Riziková situace to může být pouze v případě, že je hra drsná a dojde k otevřeným zraněním s 
krevním kontaktem (viz karty níže). 
 
2. Návštěva kadeřnictví – žádné riziko. 
Pokud váš kadeřník stříhá pouze vaše vlasy, není zde riziko přenosu HIV, protože nedochází ke 
krevnímu kontaktu. Pokud ale sdílíte vybavení na stříhání vlasů bez řádné dezinfekce, riziko stoupá. 
Zejména pak pro možnost nákazy hepatitidou. 
 
3. Kousnutí hmyzem – žádné riziko. 
Studie neprokázaly přenos HIV prostřednictvím hmyzu (komáři, klíšťata, blechy, atd.), protože virus 
HIV nemůže žít a množit se v tělech hmyzu. 
 
4. Návštěva zubaře – žádné riziko. 
Pokud navštívíte oficiálního zubního lékaře, pokud jsou splněny všechny formální požadavky na 
hygienu, neexistuje riziko nákazy virem HIV. Pokud je prováděna manipulace v ústní dutině  (např. 
extrakce-trhání zubu v cele jiným vězněm), kde může dojít k poranění sliznice nebo kontaktu s krví, 
existuje vysoké riziko infekce. 
 
5. Vaginální sex s kondomem – žádné riziko. 
Pokud je kondom používán správně, neexistuje žádné nebezpečí nákazy. (Viz informace a aktivity v 
příslušném modulu). 
 
6. Sliny – při pokousání jinou osobou – nízké riziko. 
Sliny obsahují virus HIV ve velmi nízké koncentraci. Možnost nákazy HIV jako následek kontaktu se 
slinami nebyl nikdy dokázán. Ale opět existuje malé riziko, pokud se na inkrmiminovaných místech 
objeví drobné ranky a může tak dojít ke krevnímu kontaktu. Existují pouze 4 tekutiny, které mohou 
přenášet infekci - krev, sperma, poševní sekret a mateřské mléko. 
 
7. Moč – pokud jedna osoba močí na druhou – žádné riziko. 
Moč obsahuje virus HIV v nízké koncentraci, takže neexistuje riziko nákazy. 
 
8. Krevní transfúze – žádné riziko. 
Pokud je krevní transfúze prováděna ve formálním lékařském prostředí, neexistuje žádné riziko, 
protože oficiální standardy jsou stanoveny tak, aby byly vyšetřeny před transfuzí všechny krevní 
produkty (jsou kontrolovány na přítomnost HIV, virové hepatitidy, syfilis a dalších nemoci), stejně jako 
osoby darující krev jsou nejdříve vyšetřeny a podrobeny dotazníku na jejich zdraví a možné rizikové 
faktory. Takže oficiální krevní transfúze je maximálně bezpečná. 
 
9. Piercing - žádné riziko /vysoké riziko. 
Stejně jako u tetování, pokud se piercing provádí na oficiálním místě sterilními nástroji pro 
jednorázové použití, je bez rizika infekce. Pokud se piercing provádí ve vězení se sdílenými nástroji, 
existuje vysoké riziko přenosu. 
  
10. Manikúra, pedikúra – žádné riziko /nízké riziko /vysoké riziko. 
Pokud se manikúra / pedikúra provádí s osobními nástroji nebo v salonu, kde jsou splněny standardy 
sterilizace, je bez rizika. Pokud je vybavení sdíleno s jinými osobami, může být riziko přenosu HIV 
nízké, ale je zde vysoké riziko hepatitidy. 
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11. Sledování erotických filmů – žádné riziko. 
Sledování je bezpečné! 
 
12. Pot – žádné riziko. 
Pot obsahuje virus HIV ve velmi nízké koncentraci – není tedy rizikový. 
 
13. Chcete-li zastavit krvácení u oběti nehody -  vysoké riziko. 
Pokud nejsou standardní opatření pro takovéto situace splněny (povinně používat ochranné gumové 
rukavice), existuje vysoké riziko infekce při krevním kontaktu. HIV se nepřenáší kůží, ale na rukách se 
mohou objevit menší ranky. Vždy musíte v takové situaci používat rukavice! 
 
14. Používání stejného vybavení s ostatními pro šňupání drog – nízké riziko/ vysoké riziko. 
Pokud sdílíte vybavení na šňupání s jinou osobou, je zde vysoké riziko infekce, protože šňupání drogy 
poškozuje nosní membrány a může docházet ke krevnímu kontaktu. Pokud se používá osobní 
vybavení, není zde žádné riziko. 
 
15. Masturbace – žádné riziko. 
Masturbace je bezpečný způsob sexuálního potěšení. 
 
16. Při análním sexu bez kondomu – vysoké riziko. 
Anální sex je velmi riskantní chování, protože příslušné sliznice jsou velmi křehké a dokonce i malé 
poranění vedou k velmi vysokému riziku infekce HIV. Vždy používejte při análním sexu kondom, 
obzvláště silné kondomy jsou pro tento druh sexu vhodné. 
 
17. Injekční užívání drog pomocí sterilní jehly – žádné riziko. 
Při použití nové sterilní jehly při každé aplikaci nehrozí žádné nebezpečí nákazy HIV. Nezapomeňte 
ale, že užívání drogy injekčně poškozuje krevní cévy, rány se špatně hojí a mohou se objevit i 
abscesy. 
 
18. Použití toalety – žádné riziko. 
Nemůžete se nakazit HIV používáním stejného domácího vybavení nebo předmětů. 
 
19. Rvačka s nakaženou osobou – vysoké riziko. 
Během rvačky existuje vysoké riziko zranění a krevního kontaktu (krev s krví). 
 
20. Půjčování si ručníku – žádné riziko. 
HIV nemůžete získat použitím stejného ručníku s infikovanou osobou, ale doporučuje se sdílet 
uvážlivě předměty osobní hygieny. 
 
21. Sdílení kartáčku na zuby – nízké riziko. 
Kartáček na zuby je osobní předmět a nedoporučuje se ho sdílet. Existuje velmi nízké riziko přenosu 
HIV, ale větší riziko přenosu žloutenky. 
 
22. Sdílení vybavení na holení – nízké riziko/ vysoké riziko. 
Nedoporučuje se sdílet vybavení na holení, protože při holení se mohou objevit drobné úrazy a 
částečky krve mohou tak na vybavení zůstat. Existuje nízké riziko přenosu HIV, ale vyšší riziko 
přenosu žloutenky. 
 
23. Použití mobilního telefonu nakažené osoby – žádné riziko. 
Nemůžete se nakazit HIV používáním stejného domácího vybavení nebo předmětů. 
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24. Vaginální sex bez kondomu – vysoké riziko. 
Vaginální sex bez kondomu je vysoce rizikové chování. Ženy jsou vystaveny většímu riziku, že 
dostanou HIV během vaginálního styku než muži, protože vagína má větší plochu vystavenou  
případné infikované tělní tekutině (sperma), a také protože sperma může zůstat v pochvě i několik dní 
po sexu. 
 
25. Užitím dávky drogy ze stejné nádoby – nízké riziko. 
Je-li droga připravena ve společném obalu, a pokud ji z něj užívá mnoho lidí, je možné, že se do něj 
dostanou krevní částečky z vybavení ostatních uživatelů. Existuje riziko jak pro přenos HIV a virové 
hepatitidy, tak ještě větší riziko žloutenky. 
 
26. Sdílení injekčních stříkaček, které před použitím promyjete vodou – nízké riziko. 
Pokud se stříkačka opláchne vodou správným způsobem - nízké riziko infekce HIV, ale stále vysoké 
riziko hepatitidy. 
 
27. Sdílení injekčních stříkaček, které před použitím umyjete dezinfekčním prostředkem – nízké 
riziko. 
Pokud se stříkačka opláchne v dezinfekci správným způsobem, je zde nízké riziko infekce HIV, ale 
stále vysoké riziko hepatitidy. 
 
28. Sdílením vybavení na užívání nebo přípravu drog (lžíce, filtry atd.) – vysoké riziko. 
Také vybavení na přípravu drog může být kontaminováno krevními částicemi uživatelů – existuje 
vysoké riziko přenosu HIV, vyšší riziko žloutenky. 
 
29. Při kontaktu kapek krve s kůží – žádné riziko. 
Pokud na kůži nemáte drobné ranky nebo poranění, neexistuje žádné riziko, protože HIV není 
přenášeno zdravou kůží. Pokud kůže není neporušená - je zde riziko infekce. 
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Aktivita 3 

Přenos HIV a SPN (sexuálně přenosných nemocí) 

  
Cíl: 
Uvědomit si možnosti přenosu HIV a sexuálně přenosných nemocí (SPN). 
 
Doba trvání: 
10 minut 
 
Pomůcky a potřeby: 
Listy papíru, tužky 
 
Popis provedení: 
Aktivita o procesu přenosu by měla být skupinová. Budete potřebovat skupinu nejméně 12-15 osob, 
můžete ji ale provádět i ve větší skupině, např. 20 účastníků. 
Před začátkem aktivity lektor připraví malé kousky papíru podle počtu účastníků. Na 2-3 papírky 
napíše”X”. Na 1-2 papírky “K”. Všechny pak vloží do košíku nebo jiné nádoby (tašky atd.). 
Účastníci jsou požádáni, aby se postavili do kruhu a každý si vylosoval jeden papírek. Účastníci by se 
neměli na papírek podívat a měli by ho hned schovat do kapsy. 
Pak jsou lektorem požádáni, aby chodili po místnosti sem a tam a každý si potřásl rukou se třemi 
ostatními a pamatoval si i v jakém pořadí. Poté se všichni účastníci postaví zpět do kruhu. Lektor je 
požádá, aby z kapes vytáhli papírky a rozbalili je. Pak vysvětlí, že “X” znamená v této hře “nakažen/a 
HIV nebo sexuálně přenosnou nemocí (SPN)”. Lektor požádá účastníky s takto označeným papírkem, 
aby se postavili doprostřed kruhu. Poté si k sobě do vnitřního kruhu mají pozvat ty, se kterými si podali 
ruce. “Nováčci” ve vnitřním kruhu teď musí pečlivě přemýšlet, s kým si potřásli rukou po “infikované” 
osobě a pozvat tyto lidi také dovnitř kruhu. A znovu, nováčci v kruhu pozvou dovnitř ty, se kterými si 
ruku podali až po infikované osobě a pozvou je dovnitř. Obvykle se uvnitř kruhu postupně ocitnou 
všichni účastníci. 
Lektor požádá, aby se přihlásili ti, kteří měli na svých papírcích napsáno “K”, což znamená, že “použili 
kondom”. Lektor vysvětlí, že to znamená, že jsou v bezpečí a nemohou se “nakazit”, i když si podali 
ruku s “nakaženou” osobou. Tyto osoby tedy vystoupí z vnitřního kruhu. Následující krok je, že mohou 
z kruhu odvést také ty, kteří do kruhu přišli kvůli tomu, že si podali ruku právě s osobami “K”. Lektor 
vysvětlí, že pokud použijete kondom, nechráníte před nákazou pouze sebe, ale i ostatní. 
Aktivita může být ukončena krátkou diskuzí na různá témata – způsoby přenosu, zvyšování povědomí 
o tom, že infekce se přenáší snadno a rychle se šíří, že infekce není vidět a tak dále. 
Na konec lektor požádá účastníky, aby se vrátili na místa, a zdůrazní, že to celé byla pouze hra a 
nikdo “nebyl ve skutečnosti nakažen”. 
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Aktivita 4 

Vytvořte příběh! 

 
Cíle: 

 reflektovat získané znalosti / získat nové znalosti o HIV / AIDS zábavnou a 
oddechovou cestou (tato metoda může sloužit také jako úvodní aktivita – ice breaker); 

 rozvíjet dovednost práce ve skupině a spolupráci (skupinovou formou aktivity); 
 podporovat prezentační dovednosti (tím, že představí příběh veřejně). 

 
Čas: 

 2 min. – lektor seznámí účastníky s pravidly hry; 
 10 min. – čas na práci ve skupině (vytváření příběhu); 
 2 min. na skupinu – prezentace skupinové práce 

 
Pomůcky a potřeby:  
 
sada 10 obrázků pro každou pracovní skupinu 
 
Popis provedení: 
 
!!! Tuto aktivitu je možné provádět pouze ve skupinách (nebo dvojicích), není učená pro individuální 
práci. 
 
 Lektor rozdělí účastníky do skupin (nebo párů; záleží na celkovém počtu účastníků), skupiny si 

sesednou spolu odděleně od ostatních skupinek. 
 Lektor rozdá každé skupině 10 obrázků a vysvětlí pravidla (vždy je lepší vysvětlit pravidla 

nejdříve a až poté rozdat obrázky, protože v opačném pořadí si účastníci začnou obrázky 
prohlížet, bavit se a nevěnují pravidlům pozornost). 

 Pravidla hry – každá skupina má 10 minut na vytvoření krátkého příběhu spojeného nějak s HIV a 
musí do příběhu začlenit všech 10 věcí na obrázcích. Pro zpříjemnění atmosféry během 
skupinové práce může lektor pustit nějakou hudbu (např. “Queen”, protože Freddie Mercury je 
jedním z nejznámějších lidí, kteří byli nakaženi HIV – lektor může pak tuto informaci účastníkům 
předat jako zajímavost). 

 Po uplynutí 10 minut každá skupinka představí ostatním svůj příběh. Zajímavé a zábavné je to, 
že každá skupina dostane stejnou sadu obrázků, ale každý příběh je nakonec jiný. Po každé 
prezentaci vyzve lektor ostatní, aby prezentujícím zatleskali, což pomáhá navodit přátelskou 
atmosféru). 

 
Příklad příběhu z praxe: "Byl OBLAČNÝ, DEŠTIVÝ den. LIŠKA napsala (pomocí TUŽKY) SHREKOVI 
narozeninovou pozvánku. V den narozenin vzal SHREK kamarádku MOUCHU, koupili DORT a šli 
navštívit LIŠKU. Byl podzimní den, všude na zemi byly ŽALUDY a SHREK klopýtl. Naštěstí DORT 
zůstal téměř nepoškozený. Naši hosté tedy dorazili do LIŠČINA domu na narozeninovou oslavu.  Z 
rádia hrála pěkná, romantická HOUSLOVÁ hudba. SHREK a LIŠKA snědli dort a na konci oslavy cítili, 
že jsou si tak blízcí, že se rozhodli mít sex. Bohužel zapomněli na KONDOM... Ale jak víme, zvířata 
nemohou dostat AIDS, takže se nikdo nenakazil."    
 
!!! Pro hru můžete použít i další obrázky, nejen ty, které jsou uvedené níže. Ideální je vybrat takové 
obrázky, které spolu co nejméně souvisí. Potom je totiž mnohem zajímavější a komplikovanější 
vytvořit z nich příběh. 
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Sada 10 obrázků pro složení příběhu: 

 

 
http://www.coloring-
pictures.net/drawings/Shrek/Shrek-and-
Fiona.php  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://twistynoodle.com/pencil-
coloring-page/  

  

 
 

 
 
http://www.gloverandsmith.co.uk/product/47/Ac
orn_Jar_Spoons,Jam_spoons_with_hook__UK
_made,_spoon_gifts,_acorn_gifts/  http://www.supercoloring.com/pages/

category/mammals/foxes/    

AIDS 
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http://openclipart.org/people/halattas/raincloud-
bw.svg  

 
http://www.hellokids.com/c_16365/coloring
/miscellaneous-coloring-pages/musical-
instrument-coloring-pages/violin-coloring-
page  

 
http://twistynoodle.com/fly-coloring-page/  

 
http://familycrafts.about.com/library/color/b
lcolbirthcake.htm  
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Aktivita 5 

Kolotoč kondomů 

 
Cíle: 
 rozpoutat diskuzi a podpořit pomocí ní pozitivní postoje a toleranci ve vztahu k 
 problematice HIV a osobám žijícím s HIV; 
  rozvinout schopnost naslouchat, argumentovat a vyjednávat. 
 
Čas: 
 3 min. – lektor účastníkům představí pravidla aktivity; 
 7-10 min. – čas na diskuzi každého prohlášení. 
 
Pomůcky a potřeby:  
 
židle pro každého účastníka, hudba, kondomy, papírky s prohlášeními (viz níže), volební kartičky (viz 
níže) vytištěné na barevných papírech pro každého účastníka 
 
Popis postupu: 
 
!!! Tato aktivita může být prováděna pouze skupinově (ideálně pro skupinu 7-12 osob), není vhodná 
pro individuální práci. 

 
 Před začátkem by měl lektor nechat vytisknout jednotlivá prohlášení spojená s tématem HIV na 

papírky, každý papírek dá do kondomu, nafoukne a zaváže. 
 Všichni účastníci by si měli sednout do kruhu. Lektor dá každému účastníkovi jednu volební 

kartu “souhlasím” a jednu “nesouhlasím” (ideálně vytištěných na barevných papírcích – zelená 
pro “souhlasím” a červená pro “nesouhlasím”, aby bylo vizuálně lehčí je rozlišit). 

 Lektor dá jednomu ze skupiny nafouknutý kondom a vysvětlí pravidla hry: když začne hrát 
hudba, účastníci si předávají nafouknutý kondom (buď dokola, nebo si ho můžou házet). 

 Když přestane hrát hudba, osoba, která drží kondom, ho probodne a vyndá papírek s 
prohlášením (lektor se ke skupině může otočit zády, když pouští hudbu, aby nevěděl u koho je 
zrovna kondom). Ten, kdo poslední drží kondom, by měl nahlas přečíst prohlášení a vyjádřit k 
němu svoje stanovisko – jestli souhlasí nebo nesouhlasí a proč. 

 Poté ostatní účastníci hlasují pomocí kartiček, zda souhlasí nebo ne s tím, co jejich kolega řekl. 
 Lektor požádá ty, kteří zdvihli červenou kartu, aby vysvětlili, proč s kolegou nesouhlasí a 

argumentovali. 
 Pro podpoření diskuze může použít lektor další otázky a příklady uvedeny níže. 
 Je důležité, aby lektor moderoval a řídil skupinovou diskuzi. Často se názory členů skupiny 

různí a tak může být diskuze divočejší. Lektor musí zasáhnout, pokud se mladí lidé začnou 
navzájem urážet a upozornit je, že tato prohlášení obvykle nemají pouze jednu správnou 
odpověď, a že každý člověk má právo zastávat svůj názor. 

 Také je důležité, aby se diskuze nestočila jinam. Pokud diskuze trvá sama už asi 7-10 minut, 
lektor zasáhne a poděkuje všem za aktivní účast a upozorní opět, že výroky obvykle nemají 
pouze jednu správnou odpověď a že každý člověk má právo stát si za svým názorem a vyzve 
skupinu, aby se posunuli k dalšímu kolu. 

 S dalším kondomem a stanoviskem začíná celý proces od začátku, jak je popsáno výše. 
 
!!! Není nutné používat všechny prohlášení najednou. Podle množství času, který máte pro aktivitu 
k dispozici, můžete vybrat jen některá. 
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!!! Můžete napsat i svá vlastní prohlášení podle aktuální situace v konkrétním vězení. 
 

Argumenty, které by mohly být užitečné pro vedení diskuze: 
 
1. Ženám žijícím s HIV by mělo být zakázáno mít děti 

 
 V současné době existuje účinná terapie pro těhotné ženy, která brání vertikálnímu přenosu. 

Pokud se těhotné ženě dostane prenatální péče, porodí císařským řezem, nekojí dítě a bere 
antitivirové léky odpovídajícím způsobem, je riziko vertikálního přenosu menší než 1 –2%. 

 I bez uvedených preventivních opatření je riziko přenosu poměrně nízké - do 45 %. 
 Pokud bychom zakázali HIV pozitivním lidem mít děti, je to jako zakázat mít děti lidem s jinými 

nemocemi (např. diabetes nebo rakovina atd.), protože tyto chronické nemoci mohou být 
vrozené. 

 
2. Lidé žijící s HIV mají právo nechat si tuto informaci pro sebe 

 
 Jelikož HIV nemůže být přenášeno běžným domácím kontaktem, proč by ostatní vězni / 

členové vězeňské služby měli vědět, že jste nakažen? 
 Pokud máte / měli byste sexuálního partnera/partnerku, chtěli byste, aby vám řekl/a, že je HIV 

pozitivní? 
 Představte si situaci, kdy jste nakaženi HIV. Mohli byste o tom říct své přítelkyni / příteli? Mohli 

byste to vůbec někomu říct? Komu byste to řekli (matka, pastor, psycholog ...)? 
 

3. Vězni, kteří mají HIV, by měli žít odděleně od ostatních 
 

 Jelikož HIV nelze přenášet běžným domácím kontaktem, proč by měli nakažení vězni být nějak 
odděleni od ostatních? 

 Někdy žádají sami HIV pozitivní vězni, aby žili odděleně nebo aby byli umístěni na celu s 
ostatními infikovanými vězni... Proč si myslíte, že o to žádají? 

 

4. Nevadilo by mi žít v jedné cele s osobou žijící s HIV 
 

 Proč ne, když HIV nemůže být přenášeno domácím kontaktem? Jaká rizika může takové soužití 
mít? 

 

5. Lidé s HIV mohou z nákazy vinit jen sami sebe 
 

 A co děti, které se nakazily od matky? 
 A co manželé / manželky, kteří jsou věrní, ale jejich partner není? Nakazili se aniž by o tom 

věděli, protože věřili partnerovi... 
 Co žena znásilněná infikovaným člověkem? 
 Měl by člověk, který se nakazil při injekční aplikaci drog vinit sám sebe? 

 

6. Kondomy by měly být v každé věznici volně k dispozici 
 

 Existuje názor, že dostupnost kondomů podporuje sex mezi vězni ... Co si o tom myslíte? V 
případě, že kondomy nejsou k dispozici, vylučuje to sex mezi vězni úplně? 

 

7. Ve vztahu je za shánění kondomů zodpovědný muž, ne žena 
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 Kondom se nasazuje na penis (mluvíme o mužských, ne ženských kondomech), takže je 
přirozené, že se o tuto záležitost stará muž ... 

 Pouze žena může otěhotnět, takže by mělo být její zodpovědností sehnat kondom. 
 A co partneři, kteří žijí v rovnocenném vztahu? Je důležité, kdo zajišťuje kondomy, mohou to 

dělat oba? 
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Seznam výroků ke kopírování: 

 

Ženám žijícím s HIV by mělo být zakázáno mít děti 

Lidé s HIV mají právo tuto informaci nesdělovat okolí 

 
Vězni nakaženi HIV by měli být drženi odděleně od ostatních 

 
Nevadilo by mi žít na jedné vězeňské cele spolu s osobou nakaženou 

HIV 

Lidé mohou z nakažení se HIV vinit pouze sebe 

Kondomy by měli být v každé věznici k dispozici zdarma 

Ve vztahu je za pořízení kondomu zodpovědný muž, ne žena 

 
 

Volební kartičky pro okopírování 

 

SOUHLASÍM NESOUHLASÍM 
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Aktivita 6 

Kolo zdraví 

 
Cíle: 

 dozvědět se, co pro člověka znamená žít s virem HIV, jak se vypořádat s HIV; 
 zjistit význam termínu "zdraví", a reagovat na něj; 
 podpořit dovednost spolupráce (prácí ve skupině); 
 podpořit prezentační dovednosti (veřejná prezentace výsledků práce skupiny). 

Čas: 
 3 min. – lektor vysvětlí pravidla aktivity; 
 10 min. – čas na skupinovou práci (sestavování příběhu); 
 2 min. na skupinu – prezentace skupinové práce. 

 
Pomůcky a potřeby:  
 
velký list papíru (na flipchart), fixy 
 
Popis postupu: 
 
!!!Tato aktivita je určena jak pro skupiny nebo páry, tak pro individuální práci (např. Při poradenství 
poskytovaném zaměstnancem věznice HIV nakaženému vězni, tato aktivita může pomoci při diskuzi, 
jak se vyrovnat s životem s touto nemocí). 
 

 Lektor rozdělí účastníky do skupin, rozdá jim listy papíru a fixy. 
 Lektor požádá každou skupinu, aby nakreslila na papír velký kruh a rozdělila jej na 3 

segmenty a do každého výseku napsala jednu oblast definice zdraví podle Světové 
zdravotnické organizace (viz definice níže): fyzické, psychické a sociální zdraví. Kruh 
může být zpracován jednoduše, ale i kreativněji (můžete na práci vyčlenit více času). 

 Pak lektor požádá skupinu, aby sepsala své nápady pod každý segment kruhu – co 
pro člověka s HIV znamená žít zdravě; na co by měli lidé s HIV brát ohled, aby se 
jejich “kolo zdraví” točilo správně (co je pro osobu s HIV nezbytné, aby mohla žít co 
nejzdravěji může; dále návrhy na zlepšení zdravého života pro lidi s HIV) 

 Po 10 minutách představí každá skupina výsledky své práce. Lektor sepíše na tabuli 
všechny body zmíněné všemi skupinami a okomentuje je nebo přidá další návrhy. 
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Informace, které by mohly být pro lektora během diskuze užitečné: 

 
Definice pojmu "zdraví" podle Světové zdravotnické organizace: "Zdraví je stav úplné fyzické, 
duševní a sociální pohody a ne pouze nepřítomnost nemoci nebo oslabení"3. 
 

1. Pro fyzické zdraví osoby s HIV je důležité: 
 nutričně vyvážená strava, 
 pohybové aktivity, 
 dostatečný odpočinek a spánek (nejméně 8 hodin za noc) 
 vyvarování se kouření, užívání drog, alkoholu, 
 nechat se očkovat, aby se vyhnuli jiným infekcím (chřipka), 
 vyhnout se návštěvám masových zábavných akcí, zejména při epidemiích chřipky 

apod., 
 praktikovat bezpečný sex, aby snížili riziko nákazy sexuálně přenosnými nemocemi 

(SPN) nebo dalšími kmeny HIV (re-infekce), 
 bezpečná injekční aplikace drog - přednáška o bezpečné injekční aplikaci (sterilní 

jehly, injekční stříkačky a další vybavení), aby nedošlo k reinfekci HIV a získání 
dalších krví přenosných onemocnění (jako hepatitidy typu B a C), 

 chodit na pravidelné zdravotní prohlídky k zachycení onemocnění v raných fázích 
(čím dříve je nemoc diagnostikována, tím úspěšněji se může léčit), 

 zahájení HAART (vysoce aktivní antiretrovirová terapie) včas (je potřeba vhodnou 
dobu zahájení terapie konzultovat s lékařem), 

 následovat všechny postupy HAART a další pokyny lékaře (např. pro prevenci nebo 
léčbu příležitostných infekcí - nemoci, které jsou běžné u lidí, kteří žijí s HIV kvůli 
oslabenému imunitnímu systému (např. tuberkulóza, vředy v ústech, atd.). 

 
2. Pro psychické zdraví osoby s HV je důležité: 

 snížit stres (najít si koníčka, poslouchat hudbu, učit se relaxační metody, jako je 
meditace, hluboké dýchání atd.), 

 navštívit psychologa, psychoterapeuta 
 najít vlastní smysl / cíl života, 
 náboženství, modlitba může pomoci, 
 najít důvěryhodnou osobu (viz sociální zdraví níže). 

 
3. Pro sociální zdraví osoby s HV je důležité: 

 podpora rodiny, přátel, 
 připojit se k podpůrné skupině pro osoby s HIV, 
 najít odborníka (lékaře) pro poradenství, podporu, 
 mít zaměstnání, najít si práci, 
 využít programy prevence stigmatizace a diskriminace ve věznici i mimo ni. 

 

 
 

Informační leták: HIV 
                                                 

3
 Preambule Ústavy Světové zdravotnické organizace přijatá na Mezinárodní zdravotnické konferenci v 

New Yorku, 19-22 červen, 1946; dne 22. července 1946 zástupci 61 států (oficiální záznamy Světové 
zdravotnické organizace, č. 2. věst. 100), která vstoupila v platnost dne 7.4.1948. 
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HIV (virus lidské imunodeficience) při napadení lidského těla postupně ničí jeho 
imunitní systém a lidské tělo ztrácí sílu odolávat jiným nemocem. 

 

AIDS (syndrom získaného selhání imunity) je konečné stádium infekce HIV, kdy lidské 
tělo již není schopno odolávat nemoci. 

 
MŮŽEŠ se nakazit 

 

 
 krevní kontakt 

(sdílení jehel, injekčního materiálu, 
nástrojů na tetování, holicího strojku) 

 
 sexuální kontakt 

(anální, vaginální, orální) 

 
 přenos z matky na dítě 

(matka infikovaná HIV může infikovat  
své dítě během  
těhotenství, porodu nebo kojení) 

 

NEMŮŽEŠ se nakazit 
 

 

 podáním ruky, mluvením  
 
 

 sdílením nádobí  
 
 

 používáním toalety, sprchy 
 
 

 kousnutím hmyzu, zvířete 

 
 

 

 

Jak se chránit 

 

A) ABSTINENCE 

B) VĚRNOST 

C) POUŽÍVEJTE KONDOM 

D) NEBERTE DROGY 

 

 
HIV nelze vyléčit úplně, ale lze jej úspěšně léčit – čímž se prodlužuje období, 
kdy se člověk cítí dobře a odkládá poslední stadium - AIDS. 
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Informační leták: 

Další informace o HIV, hepatitidě, tuberkulóze a dalších 
sexuálně přenosných nemocech 

 
 

Testy HIV 

Jak mohu zjistit, zda mám infekci HIV? 

Odpověď na tuto otázku lze nalézt pouze absolvováním testu na HIV. Jedná se o 
specifický rozbor krve, který detekuje přítomnost viru HIV v těle. Osobě, která 
podstupuje HIV test by mělo být nabídnuto poradenství před a po testu, při kterém je 
informována o všech záležitostech souvisejících s HIV a osoba provádějící test by 
měla být maximálně nápomocná. 

 
Pokud jsou výsledky testu negativní, 
znamená to, že v těle nebylo detekováno 
HIV- osoba buď není infikovaná, nebo byl 
test proveden v tzv. „diagnostickém okně“ 
(viz. informaci níže) a test je potřeba po 
nějakém čase opakovat. Čas určí osoba 
provádějící test. 

 

 
Pokud jsou výsledky testu pozitivní, 
znamená to, že osoba je nakažena HIV. 
Osoba provádějící test musí poskytnout 
informace o tom, co to znamená pro budoucí 
život. 

Průběh infekce 

 Tzv. "diagnostické okno" (window period) začíná bezprostředně po nakažení 
virem HIV. Test HIV, který byl absolvován v průběhu této doby, nezjistí 
přítomnost viru v těle, protože tělo dosud vyrábí protilátky. Období 
“diagnostického okna” může trvat od 2 týdnů do 6 měsíců. Během tohoto 
období může člověk pozorovat příznaky podobné chřipce, ale ve většině 
případů se člověk cítí dobře a bez zdravotních problémů. Nicméně během 
tohoto období může nakazit jiné osoby. 

 Latence nebo skryté období následuje po “diagnostickém okně”, průměrně 
trvá 6 -10 let. Během této doby může být HIV virus zjištěn na základě testu. 
Nakažená osoba se obvykle cítí a vypadá zdravě. Ovšem i v průběhu tohoto 
období může člověk přenést infekci na ostatní. 

 Během období latence se virus HIV i nadále aktivně rozmnožuje, dokud není 
lidská imunita oslabena do té míry, že se nakazí nemocemi zvanými tzv. AIDS 
indikátory - nádory, tuberkulóza a další. Tato fáze nemoci se nazývá AIDS. 

Jak snížit riziko infekce pro drogově závislé: 

V zájmu vašeho zdraví je ideální drogy neužívat vůbec. Pokud je už ale berete, mějte na 
paměti tyto zásady: 

• Vždy používejte nové / sterilní jehly a stříkačky 

• Nepoužívejte sdílené injekční stříkačky a jehly 

• Nepoužívejte ani sdílené jiné injekční náčiní 

• Dezinfikujte tetovací nástroje 

• Programy na bezplatnou výměnu injekčních stříkaček jsou často dostupné – využijte 
je 
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Nejtěžší věc je ochrana proti neviditelnému nepříteli. Například proti virům. 
Viry jsou neviditelné, ale je velmi snadné se jimi nakazit.  

 

VIROVÁ HEPATITIDA 

(žloutenka)  

 
Hepatitida je vlastně zánět jater, 
někdy nazýván také "žloutenka", vzhledem k jednomu z nejznámějších příznaků - zežloutnutí 
kůže a sliznic. 
Virová hepatitida, infekce jater, je způsobená virem hepatitidy. 
Možné příznaky: slabost, nevolnost, zvracení, nespavost, svědění, tmavá moč, světlá stolice. 
 !!! Dejte ale pozor, protože onemocnění může často postupovat bez jakýchkoliv 
příznaků. 
 
Žloutenka typu A 

 “Nemoc špinavých rukou” 
 možnosti nákazy - fekálně-orální (při nedostatečném mytí rukou po použití toalety, při požití 

neumytého ovoce, pití špinavé vody a podobně) 
 existuje očkovací látka 

 
Žloutenka typu B 

 "Nejvíce nakažlivý" typ žloutenky 
 nejběžněji se šíří sexuálním přenosem 
 10-15 % případů se může vyvinout do chronické formy, která se obtížně léčí 
 existuje očkovací látka 

 
Žloutenka typu C 

 nejtypičtější forma přenosu je krevní kontakt. Sexuální nebo vertikální (z matky na dítě) přenos 
je méně častý 

 až 85 %  případů se může vyvinout do chronické formy, která je obtížně léčitelná 
 neexistuje očkovací látka 

 
! Způsoby přenosu pro virové hepatitidy typu B a C a HIV jsou totožné. 
! Preventivní opatření proti virové hepatitidě typu B a C a HIV jsou totožné. 
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Tuberkulóza - TBC 
 

Tuberkulóza je infekční onemocnění, způsobené baktérií tuberkulózy. 
 
Šíří se vzduchem, vdechnutím kapek slin obsažených ve vzduchu, když osoba s aktivní 
formou tuberkulózy kašle, kýchá nebo jiným způsobem rozšiřuje své sliny vzduchem. 
 
Ne každý, kdo vdechne bakterii TBC, onemocní. Lidské tělo je schopno odolat infekci. 
Onemocnění nastává častěji u osob s oslabenou imunitou: 
 je-li osoba nakažená virem HIV 
 pokud užívá drogy, alkohol 
 pokud žije ve špatných podmínkách, nebo trpí podvýživou 

 
Příznaky TBC: 

 kašel a bolest na hrudi 
 slabost, únava, ztráta hmotnosti 
 pocení v noci a mírně zvýšená teplota 

 
Jaká opatření je třeba dodržovat: 
! navštívit lékaře a užívat pečlivě léky 
! zabránit infikování ostatních osob 
! odpočívat, dodržovat zdravou výživu, nekouřit 
! důkladně větrat obytné prostory 

 
 

TBC a HIV 
Osoba nakažená HIV má 113x vyšší riziko onemocnět TBC ve srovnání se zdravými lidmi. 
U HIV infikovaných osob je TBC nebezpečná a mnohem závažnější. 
Čím dříve je TBC diagnostikována a zahájena léčba, tím lepší jsou její výsledky. 

 
 

 Sexuálně přenosné nemoci (SPN)  

 
 

Sexuálně přenosné infekce jsou ty, které jsou přenášeny  
v průběhu sexuálního kontaktu. 
 
Často nemají žádné příznaky, ale pokud se neléčí, mohou způsobit vážné následky, např. 
neplodnost. 
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Virová onemocnění:    Bakteriální onemocnění: 
HIV      Kapavka 
Žloutenka typu B, C    Syfilis 

HPV (lidský papilloma virus)   Chlamydiové infekce 
Trichomoniáza 
Ureaplasmóza 

 
Chraňte se před sexuálně přenosnými nemocemi 
 
!!! Vybírejte si pečlivě sexuálního partnera 
!!! Vždy používejte kondom 
!!! Pokud jste měli pohlavní styk s neznámým partnerem, navštivte lékaře 

 
 
Pokud pozorujete některé z těchto symptomů v oblasti genitálií, měli byste navštívit lékaře: 
 výtok 
 svědění 
 červenání 
 pocit pálení 
 bolestivé močení 

 
 
 

Při léčbě sexuálně přenosných nemocí by měli léky užívat oba partneři. 
Během léčebného období je nutné používat kondom při každém sexuálním kontaktu. 
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5. Tělo a hygiena 

______________CO______ 
Dospívání je složitým obdobím, během něhož se dítě mění v dospělého jedince. Celý 
proces tělesných změn, k nimž dochází u dospívající dívky nebo chlapce, se označuje 
jako puberta. Puberta je období charakterizované dokončením vývoje tělesných a 
pohlavních znaků, k němuž dochází v důsledku hormonálních změn. V období puberty 
vylučují endokrinní žlázy hormony, které způsobují tělesné změny a rozvoj 
sekundárních pohlavních znaků. Produkce hormonů také způsobuje zvýšené pocení v 
podpaží, tělesný pach a akné. 

Nápadné tělesné změny doprovází významné psychické změny, které se týkají 
zejména způsobu, jímž dospívající jedinec vnímá sám sebe. Dospívající chlapec nebo 
dívka se musí vyrovnat s novou podobou svého těla a otázkami sexuality. 
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______________PROČ______ 
Dle standardů WHO (WHO, 2010: 38-50) je vzdělávání oblastech lidského těla, 
tělesného vývoje a hygieny důležité po celé období dětství a dospívání.  

V pubertě prochází tělo mnoha změnami, které charakterizují jeho fyzický vývoj a 
pohlavní zrání. Ne všem mladým lidem v tomto věku se ve škole nebo v rodině 
dostane informací o vývojových otázkách. Zdá se, že i ve školách, kde se sexuální 
výchova vyučuje, nejsou mnohé dívky a chlapci dobře připraveni na pubertální změny, 
z čehož vyplývá, že tato důležitá témata nejsou zřejmě vždy prezentována způsobem, 
který je pro dospívající nejvhodnější (Developing Adolescents: A Reference for 
Professionals). 

Tyto změny provází také nový úkol, a sice péče o tělesnou hygienu. Také toto téma 
může být pro některé náctileté novinkou. Zanedbávání otázky hygieny však může 
značně poznamenat sociální život dospívajícího chlapce nebo dívky. 

S ohledem na výše uvedené je tak dospívání ideálním obdobím, kdy by se měl člověk 
seznamovat se svým tělem, jeho funkcemi a způsoby, jak o něj pečovat. 

Adekvátní, správné a vhodné vědomosti o těle a hygieně mohou přispět k tomu, že si 
člověk bude svého těla i sama sebe více vážit, bude dbát o své zdraví a blaho a bude 
se chovat méně rizikově. 

Z výzkumu realizovaného v rámci projektu HPYP vyplývá, že podle odsouzených i 
personálu věznic by téma tělesných změn v období puberty mělo figurovat na 
seznamu oblastí, o kterých je ve věznicích nutné mluvit. 
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______________KDO______ 
Cílová skupina modulu může být velice široká. O těchto důležitých otázkách má smysl 
hovořit s každým mladým člověkem. Prostřednictvím těchto jednoduchých aktivit lze 
probrat celou řadu témat – vývoj, tělesné změny, pohlavní vývoj, vzhled těla, péči o 
tělo, hygienu apod. Pomocí těchto aktivit lze také zjistit, do jaké míry mladí lidé znají a 
chápou danou problematiku, a podle toho rozšířit jejich aktuální znalosti, případně 
doplnit chybějící informace. 

Následující aktivity a informační listy může využít kdokoli z členů odborného 
vězeňského personálu, není k tomu třeba žádné zvláštní proškolení. Téměř každý 
dospělý člověk má základní znalosti o lidském těle a hygieně. Poskytnuté nástroje 
mají přispět k lepší komunikaci o těchto věcech. Stejným způsobem je mohou při své 
práci využít také zdravotničtí pracovníci nebo mohou být součástí konkrétních kurzů 
vedených proškoleným lektorem. Každý tedy může tyto nástroje využít v závislosti na 
svých znalostech, postavení a zkušenostech. 
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______________JAK______ 
Pro seznámení s danou problematikou obsahuje kapitola několik snadno 
proveditelných atraktivních úkolů a informační listy. 

Tento modul může být propojen s moduly Sexualita a antikoncepce nebo modulem 
s HIV tématikou. 

Součástí modulu jsou dvě aktivity s využitím pracovních listů, včetně popisu jejich 
možného uplatnění: 

 Jak pečovat o své tělo - součástí je příslušný pracovní list. 
 Potřeby osobní péče - součástí je příslušný pracovní list. 

 

Součástí jsou také tři letáčky, které lze buď jen volně rozdat, nebo je využít 
k samostatné aktivitě: 

 
 Pachy neboli několik rad jak předcházet tělesnému zápachu 
 Informační list pro ženy 
 Informační list pro muže 
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Aktivita 1 

Jak pečovat o své tělo 

 
Cíle:  
Zjistit povědomí účastníků o tělesné hygieně.  
Poskytnout podrobnější informace a rozptýlit mylné představy o této problematice.  
 
Doba trvání:  
30 minut nebo dle potřeby. 
 
Potřeby a pomůcky: 
Pracovní listy s obrázkem ženského/mužského těla, psací potřeby.  
Velké listy papíru a fixy, provádí-li se aktivita ve skupině. 
 
Způsob provedení: 
Aktivitu lze provádět různou formou – jako individuální pohovor se zdravotnickým pracovníkem, 
pedagogickým pracovníkem, vedoucím oddělení, ale také ve skupině. 
 
Individuální provedení: 
Klient dostane list s obrázkem těla odpovídajícím jeho pohlaví. Následně je požádán, aby do tohoto 
listu vepsal všechny známé způsoby, jimiž můžeme pečovat o své tělesné zdraví a vzhled. Toto lze 
provést přímo během individuálního pohovoru, anebo může klient tento úkol provést samostatně a 
přinést jej na další setkání. Klientovi lze při vypracování tohoto cvičení pomoci návodnými otázkami, 
např.: 

 Jak bychom podle vás měli pečovat o své vlasy? 
 Jak se třeba můžeme starat o nehty? 
 Jaké oddechové či tělesné aktivity naše tělo potřebuje? 

Následně se s klientem proberou činnosti či úkony, které uvedl do pracovního listu. Jeho odpovědi 
jsou dle potřeby doplněny nebo opraveny.  
 
Provádění aktivity ve skupině: 
Účastníci jsou vyzváni, aby každý sám vyplnili pracovní listy. Následně jsou rozděleni do menších 
skupin; každá skupina dostane plachtu papíru a fixy. Každá skupina dostane za úkol nakreslit obrázek 
lidského těla a doplnit k němu všechny známé způsoby, jimiž o své tělo můžeme pečovat. Skupiny 
mezi sebou mohou soutěžit o to, která z nich uvede nejvyšší počet takových úkonů. 
Aktivita je ukončena diskusí a případným doplněním či opravou uvedených odpovědí. 
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Jak pečovat o své tělo 

Pracovní list pro muže 
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Jak pečovat o své tělo 

Pracovní list pro ženy 
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Aktivita 2 

Osobní potřeby 

 
 
Cíl:  
Poukázat na otázky hygieny a rizika infekce, a zjistit tak povědomí a znalosti účastníků o používání 
osobních (hygienických) potřeb. V návaznosti na to pak zvýšit jejich informovanost a vyvrátit případné 
mylné představy o této problematice. 
 
Doba trvání:  
30 minut 
nebo dle potřeby. 
 
Potřeby a pomůcky:  
Pracovní listy týkající se potřeb osobní péče, psací potřeby.  
Velké listy papíru a fixy, provádí-li se aktivita ve skupině. 
 
Způsob provedení: 
Tento úkol je možné provádět různou formou – jako individuální pohovor se zdravotnickým 
pracovníkem, pedagogickým pracovníkem, vedoucím oddělení, ale také ve skupině.  
 
Individuální provedení: 
Klient dostane pracovní list „Potřeby osobní péče“. Pracovník jej vyzve, aby do příslušného sloupce u 
každého předmětu uvedl, zda je či není možné jej sdílet s jinou osobou a jaké je případné riziko 
nákazy. Toto lze provést přímo během individuálního pohovoru, anebo může klient tento úkol provést 
samostatně a přinést jej na další setkání.  
Následně se s klientem proberou informace, které uvedl do pracovního listu. Jeho odpovědi jsou dle 
potřeby doplněny nebo opraveny. 
 
Plnění úkolu ve skupině: 
Účastníci jsou nejprve vyzváni, aby každý sám vyplnili pracovní listy. Jakmile jsou hotovi, lektor 
postupně nahlas jmenuje všechny předměty a ptá se, zda je možné je sdílet či nikoli. Účastníci se 
hlásí o slovo povstáním nebo zvednutím ruky. Následně jsou účastníci vyzváni, aby svůj názor 
zdůvodnili. 
Aktivita je ukončena diskusí a případným doplněním či opravou uvedených odpovědí. 
 
Lektor může využít informace o rizicích nákazy z modulu HIV.  
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Pracovní list: Osobní potřeby 

Osobní potřeby 

 Může /nemůže se sdílet Proč? Jakou nákazu lze/nelze 
tímto způsobem přenést?  

Hrnek 
 
 

 

Zubní kartáček 
 
 

 

Hřeben 
 
 

 

Mýdlo  
 
 

 

Ručník 
 
 

 

Nůžky na nehty 
 
 

 

Zubní pasta 
 
 

 

Spodní prádlo 
 
 

 

Holicí strojek 
 
 

 

Deodoranty 
 
 

 

Jehla  

Stříkačka  

 
  



______________________________________________  5. Tělo a hygiene  ______ 

___________________________________________________________________  94  _____ 

Odpovědi: Osobní potřeby 
 Může /nemůže se sdílet Proč? Jakou nákazu lze/nelze tímto 

způsobem přenést? 

Hrnek 
 
 

Může se sdílet. 
Pokud si cizí hrnek před použitím 

umyjete, nehrozí vám žádné 
nebezpečí. 

Zubní kartáček 
 
 

Nemůže se sdílet. Riziko nákazy hepatitidou. 

Hřeben 
 
 

Nemůže se sdílet. Můžete dostat vši. 

Mýdlo 
 
 Může se sdílet. Bez rizika. 

Ručník 
 
 Nemůže se sdílet. 

Riziko nákazy některým z druhů 
pohlavně přenosných chorob a 

onemocnění kůže. 

Nůžky na nehty 
 
 Nemůže se sdílet. 

Riziko přenosu hepatitidy a plísňových 
onemocnění. 

Zubní pasta 
 
 Může se sdílet. Bez rizika. 

Spodní prádlo 
 
 Nemůže se sdílet. 

Riziko přenosu některých druhů 
pohlavně přenosných chorob, 

nakažlivých kožních onemocnění a 
parazitů. 

Holicí strojek 
 
 Nemůže se sdílet. 

Riziko nákazy hepatitidou, virem HIV 
a dalšími krví přenosnými infekcemi. 

Deodoranty 
 
 Může se sdílet /nemůže se sdílet. 

Bez rizika u deodorantů ve spreji. 
Riziko hrozí u přípravků, které 
přicházejí do kontaktu s kůží. 

Jehla 

Nemůže se sdílet. 
Riziko nákazy hepatitidou, virem HIV 
a dalšími krví přenosnými infekcemi. 

Stříkačka 
 

Nemůže se sdílet. 
Riziko nákazy hepatitidou, virem HIV 
a dalšími krví přenosnými infekcemi. 
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Letáček 

Pachy neboli několik rad, jak předcházet tělesnému 
zápachu 

 
Každý člověk má svůj specifický pach, jehož intenzita vykazuje individuální rozdíly. 
Tělesný pach závisí na různých faktorech, jako jsou fyzické charakteristiky, strava, hygiena a případné 
zdravotní problémy. 
Na svůj vlastní pach si velmi rychle zvykneme, takže sami sebe většinou necítíme. 
 
Nepříjemným zápachem odpuzujeme druhé! 
Co tento zápach způsobuje a jak mu můžeme předcházet! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                     

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Deodorantem, kolínskou, parfémem nebo vtíráním mýdla do kůže pachy neodstraníte…  

Ústa 
Zápach z úst je velmi nepříjemná věc. Může mít několik příčin – nečištěné, zkažené zuby, onemocnění dásní, 
špatná funkce zažívacího traktu.  
Co s tím: 
Čistit si pravidelně zuby, mělo by stačit dvakrát denně. 
Používat dentální nit k odstranění zbytků jídla zachycených mezi zuby. 
Čistit si jazyk – je živnou půdou pro bakterie. 
Pít dostatek tekutin. 

Podpaží 
Všichni lidé se potí, někdo více, někdo méně. Pot sám o sobě nemá nijak výrazný zápach. Zápach způsobují 
bakterie žijící na povrchu kůže. Zápach vzniká reakcí potu s bakteriemi. 
Co s tím: 
Pravidelně se umývejte v podpaží a po celém těle – jednou denně se sprchujte a jednou za týden se vykoupejte. 
Bakterie budou mít méně prostoru. Pokud není možné se denně sprchovat, myjte si večer vždy alespoň ruce, 
podpaží, krk, genitálie a nohy. 
Pokud se v podpaží vyholíte, bakterie budou mít menší prostor k množení, a zápach tak bude méně intenzivní. 
Deodoranty však užívejte jen na čistou kůži. V kombinaci s nečistou kůží mohou nepříjemný zápach ještě zhoršit. 

Oblečení 
Oblečení nasákne jak tělesným pachem a potem, tak i pachy okolního prostředí. 
Co s tím: 
Pravidelně si perte a měňte oblečení. 
Oblečení je nutné dobře vysušit, aby nebylo cítit vlhkostí a plísní. 

Genitálie 
Velkou pozornost je třeba věnovat intimní hygieně. Během dne se v okolí genitálií usazují zbytky moči a běžného 
poševního výtoku. 
Co s tím: 
Umývejte si genitálie každý den, nejlépe ráno a večer. Užívejte k tomu pokud možno speciální toaletní mýdlo pro 
intimní hygienu. 
Denně si vyměňujte spodní prádlo. 

Nohy 
Také nohy a obuv mohou šířit nepříjemný zápach. Páchnou nemyté a zanícené nohy. 
Co s tím: 
Každý večer si umyjte nohy a ručníkem je důkladně vysušte. 
Příznivým prostředím pro plísňové bakterie je teplo a vlhko, jemuž nahrává uzavřená a nepohodlná obuv, 
ponožky ze syntetických tkanin apod. 
Měňte si denně ponožky; ideální je nosit bavlněné ponožky. 
Ponožky, ručníky nebo obuv si od nikoho nepůjčujte. 
Pokud vám nohy zapáchají, přestože si je pravidelně myjete, trpíte zřejmě plísňovou infekcí nohou. V takovém 
případě vyhledejte lékařskou pomoc! 
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Informační list pro ženy 

 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

  
  

 

 
 
   

Vnější pohlavní orgány 
 
Prsa 
Pubické ochlupení 
Ústí močové trubice  
Poševní vchod 
Malé a velké stydké pysky  
Řitní otvor 
 

Vnitřní pohlavní orgány 
 
Vejcovody 
Vaječníky 
Děloha 
Děložní výstelka 
Pochva 

Od puberty dochází jednou měsíčně v jednom z vaječníků k vývoji 
vajíčka, které se postupně posouvá vejcovodem.  
S pohybem vajíčka vejcovodem se zvyšuje tloušťka děložní 
výstelky a připravuje se tak na přijetí oplodněného vajíčka. Jakmile 
do dělohy vstoupí neoplodněné vajíčko, děložní výstelka se 
rozpadá a společně s neoplozeným vajíčkem je vylučována z těla. 
Toto periodické krvácení se označuje jako menstruace. 

Ženy by si měly zevní pohlavní orgány umývat dvakrát denně 
vodou a speciálním mýdlem pro intimní hygienu. 
Vyplachování pochvy není nutné. 

 

Prsa 
Mladí lidé věnují často přehnanou pozornost svým vnějším 
pohlavním znakům. Chlapce trápí velikost jejich penisu, dívky zase 
prsa. 
 
Prsa mohou mít různý tvar i velikost, mohou být měkká i pevná. 
Některé ženy mohou mít jedno prso nepatrně větší než druhé. 
 
Prsa mohou být malá, velká, povislá, špičatá apod. 

 

Ke koupi vhodné podprsenky musíte nejprve 
znát velikost svých prsou. Velikost podprsenky 
se uvádí pomocí údaje vyjadřujícího obvod 
hrudníku těsně pod prsy (v centimetrech) a 
velikost “košíčku” (A, B, C, D…). 

Masturbace spočívá v navozování si příjemných 
pocitů osaháváním či hlazením vlastních 
genitálií. 
Zda budete masturbovat či nikoli, záleží jen na 
vás. Někteří to dělají, jiní zase ne. Masturbují 
muži i ženy každého věku. Masturbace je 
neškodná a jejím prostřednictvím může také 
člověk poznávat své tělesné a sexuální vjemy. 
Je rovněž normální nemasturbovat. 
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Informační list pro muže 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Obřezaný penis Neobřezaný penis 

 
 

Muži mají dvě varlata (“koule”, “vejce”) 
uložená v šourku. Jedno varle (zpravidla 
levé) visí velmi často o něco níže než 
druhé. 
 
Penis tvoří dvě hlavní části: žalud a tělo 
penisu. Žalud penisu je velmi citlivý. 
 

 

Pohlavní zralost se dostavuje mezi desátým a 
osmnáctým rokem života. Rostete do výšky a 
zvětšuje se vám objem svalové hmoty. Máte širší 
ramena a hlubší hlas. Zvětšují se vám genitálie 
(penis a varlata). Na některých částech těla se 
vám objevuje ochlupení

Někteří muži mají odstraněnou předkožku (vrstva kůže 
překrývající žalud penisu), obvykle ze zdravotních nebo 
náboženských důvodů. Tomuto zákroku se říká obřízka. 

Při erekci dochází k napřímení a ztvrdnutí (ztopoření) penisu. Často se tak děje po ránu. 
Ejakulací se označuje prudké vypuzení semene ze ztopořeného penisu. 
Penis slouží k močení a sexu. Močení a ejakulace nemohou proběhnout současně. 

Pokud si večer řádně neumyjete část 
penisu chráněnou předkožkou, začne se 
vám pod ní tvořit krémovitá hmota 
označovaná jako smegma. Jedná se o 
normální produkt organismu, avšak 
pokud nechcete páchnout jak zahnívající 
sýr, musíte se opravdu pořádně mýt. 

Tvar penisu se u jednotlivých mužů může 
lišit. Časté je zakřivení na jednu stranu. 
Čím větší je penis v ochablém stavu, o to 
méně “vyroste”, když se muž vzruší. Je-li 
malý v ochablém stavu, při erekci se 
pravděpodobně výrazně zvětší. 
Velikost ztopořeného penisu je u všech 
mužů dosti podobná. 

Semeno (ejakulát) je mléčně bílá tekutá hmota obsahující spermie.
Spermie jsou nutné k oplodnění ženského vajíčka a početí dítěte. K 
oplodnění vajíčka stačí jedna spermie. Při orgasmu dochází k výronu 
semene v množství odpovídajícímu přibližně objemu malé lžičky, v němž 
jsou obsaženy miliony spermií. 
Ejakulace ve spánku se označuje jako poluce. Je to naprosto normální 
jev. 
Masturbace 
U většiny mužů dochází k tomu, že si sami dráždí penis, aby si navodili 
erekci a dosáhli orgasmu (jako způsob uvolnění sexuálního napětí).  
Zda budete masturbovat či nikoli, záleží jen na vás. Někteří to dělají, jiní 
zase ne. Masturbují muži i ženy každého věku. Masturbace je neškodná 
a jejím prostřednictvím může také člověk poznávat své tělesné a 
sexuální vjemy. 
Je rovněž normální nemasturbovat. 
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6. Ústní a zubní hygiena 

______________CO______  
 

Péče o dutinu ústní a chrup je jednou z nejdůležitějších potřeb zdravotní péče ve 
věznicích. U osob ve výkonu trestu jsou patrné projevy nasvědčující vyššímu riziku 
zhoršeného zdraví ústní dutiny, než je tomu u běžné populace. Kvůli mnoha 
zdravotním problémům, včetně špatného stavu ústní dutiny, je vězeňská populace 
specifická a má zvláštní nároky. Literatura uvádí, že vězeňská populace jako celek 
vykazuje dlouhodobé zanedbávání péče o chrup, které ve spojení s užíváním drog, 
kouřením a špatnou výživou zdravotní problémy související s chrupem ještě dále 
zhoršuje. Mnoho osob ve výkonu trestu přijde poprvé k zubnímu lékaři až v okamžiku, 
kdy nastoupí do věznice.  

Odsouzení se mezi sebou liší svou schopností a motivací k péči o zdraví své ústní 
dutiny, přičemž mnozí nastupují do věznice s návykem dřívějšího chaotického 
životního stylu. Mnoho vězňů je před odsouzením nezaměstnaných a přichází 
z komunit s vysokou mírou sociálního vyloučení. Výzkum ukázal, že u 50 % vězňů je 
vysoká pravděpodobnost, že před odsouzením jsou nezaměstnaní a do výkonu trestu 
nastupují se špatným stavem ústní dutiny. Ve vězeňské populaci je dále výskyt 
neléčeného zubního kazu asi čtyřikrát vyšší než u běžné populace z podobného 
sociálního prostředí. Před nástupem do výkonu trestu odsouzení navštěvují 
stomatologické ordinace méně často, než je tomu u běžné populace.  

Nároky na zubní zdravotní péči v mnoha zemích nadále vzrůstají, a to především 
z toho důvodu, že počet odsouzených stoupá, a proto je třeba lépe reagovat na jejich 
klinické potřeby. 

K potřebám zubní zdravotní péče odsouzených před výkonem i během výkonu trestu 
samotného přispívá několik faktorů. U odsouzených existuje mnoho rizikových faktorů: 
znevýhodněné sociální zázemí, užívání psychoaktivních látek a vysoký podíl osob 
s duševními chorobami.  

Mladí lidé ve výkonu trestu odnětí svobody jsou obzvláště zranitelnou populací 
s vysokým rizikem chorob a zdravotního postižení. Zdravotní stav dutiny ústní 
představuje u vězeňské populace závažný problém, který mnohdy zůstává neřešen, 
nesledován a neprozkoumán. Jelikož neléčené zdravotní problémy dutiny ústní 
nepříznivě ovlivňují schopnost jíst, učit se, spát a rozvíjet zdravé sebevědomí, mohou 
výrazně ovlivnit chování mladých lidí, a to jak uvnitř nápravných zařízení, tak mimo ně, 
a tudíž by měly být posouzeny, sledovány a léčeny. Mladý člověk s vysokou mírou 
sebeúcty a dobrými sociálními dovednostmi, který má jasnou představu o svém 
žebříčku hodnot a má přístup k relevantním informacím, se bude v otázkách svého 
zdraví pravděpodobně rozhodovat pozitivně.  

V roce 1955 přijala Organizace spojených národů Standardní minimální pravidla pro 
zacházení s vězni, která stanoví minimální podmínky pro Organizaci spojených 
národů přijatelné. Standardní minimální pravidla pro zacházení s vězni (1955) dávají 
následující doporučení: 
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„Zdravotní služby“ 

(3) Každý odsouzený musí mít k dispozici služby kvalifikovaného zubního lékaře. 

Také Světová zdravotnická organizace nastínila základní body pro zubní zdravotní 
péči ve věznicích; Příručka Světové zdravotnické organizace ohledně nezbytných 
prvků zdravotní péče ve věznicích (2003). Zubní péče by měla být považována za 
nedílnou součást komplexních zdravotních služeb pro odsouzené. 

Klíčové body 

 Věznice by měly nabízet komplexní služby zubní zdravotní péče založené na 
klinických potřebách pacientů. 

 Věznice by měly poskytovat odpovídající škálu služeb zubní zdravotní péče. 

 Vězeňské orgány by si měly být vědomy potřeb zubní zdravotní péče různých částí 
vězeňské populace a reagovat na ně. 

 Vězeňské orgány by měly neustále usilovat o zlepšování služeb zubní zdravotní 
péče a být si vědomy potřeb nárůstu zdrojů pro vězeňskou populaci.  

 Věznice by měly pracovat na snižování nerovností v oblasti zdraví, jelikož 
nerovnosti nadále existují a pokrývají oblasti sociální deprivace.  

 Věznice by měly nabízet otevřený přístup k informacím o službách a léčbě. 
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______________PROČ_____ 
 
Definice: 
 
Zdravá ústní dutina umožňuje člověku mluvit, jíst a být ve společenosti bez 
aktivního onemocnění, nepříjemných pocitů nebo rozpaků. Zdraví ústní 
dutiny je zásadní pro celkové zdraví a pohodu a má výrazný dopad na kvalitu 
života. Může ovlivňovat celkový zdravotní stav. Zdraví dutiny ústní znamená 
více než jen zdravé zuby. Významný je rovněž dobrý zdravotní stav dásní, 
měkkých tkání dutiny ústní, žvýkacích svalů, patra, jazyka, rtů a slinných žláz.  
 
Ústní hygiena znamená praktické udržování čistoty úst a zubů, které 
předchází vzniku problémů s chrupem, zejména běžného zubního kazu a 
zánětu dásní, a také zápachu z úst.  
 

Proč je ústní hygiena důležitá? 

Péči o chrup mnoho mladých lidí zanedbává 

Důsledky špatného zdravotního stavu ústní dutiny mohou sahat od zápachu z úst až 
po onemocnění. Tyto důsledky se neomezují pouze na vzhled a fyzickou stránku 
hygieny (např. zápach z úst), ale mohou mít také emocionální důsledky, protože 
zápach z úst a infekce dutiny ústní mohou vyvolávat rozpaky a posměch, stejně jako 
pokles sebeúcty. 

Správná ústní hygiena může nejen zabránit infekcím dutiny ústní a ztrátě zubů, ale je 
též prospěšná pro prevenci srdečních chorob a dalších chronických onemocnění. 

Dobrá ústní hygiena pomáhá předcházet problémům s chrupem – především vzniku 
zubního plaku a zubního kamene, které jsou hlavní příčinou onemocnění dásní a 
vzniku zubního kazu. Dobrá ústní hygiena může také pomoci předcházet erozi zubní 
skloviny nebo ji oddálit. 

 Zubní plak je měkký bělavý povlak, který se tvoří na povrchu zubů. Vzniká při 
kontaktu bakterií (mikrobů) s potravou a slinami. Plak obsahuje mnoho druhů 
bakterií.  

 Zubní kámen je ztvrdlý, zvápenatělý plak. Na zubech pevně drží. Obecně platí, 
že jej lze odstranit pouze pomocí speciálních nástrojů u zubního lékaře nebo 
dentální hygienistky.  

Některé běžné zubní problémy související se špatnou ústní hygienou: 

 Zubní kaz znamená, že v částech zubní skloviny se tvoří dutiny. Hlavní příčinou 
zubního kazu je nahromadění plaku. Bakterie v plaku reagují s cukry a škroby 
v potravě a vytvářejí kyseliny. Tyto kyseliny jsou přilnavým plakem udržovány 
v kontaktu se zuby a narušují zubní sklovinu.  

 Onemocnění dásní (parodontitida, paradentóza). Toto onemocnění dásní 
představuje infekci nebo zánět tkání, které obklopují zuby. Většina případů 
onemocnění dásní souvisí s plakem. Plak obsahuje mnoho různých typů bakterií 
a hromadění některých druhů bakterií je spojeno se vznikem paradentózy. Podle 
závažnosti se onemocnění dásní obecně dělí na dva typy, kterými jsou gingivitida 
a parodontitida:  
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o Gingivitida znamená zánět dásní. Existují různé typy. Ve většině případů je 
však gingivitida způsobena plakem. 

o Paradontitida nastává, jestliže se zánět dásní (gingivitida) zhoršuje a 
postupně napadá tkáň, která drží zuby v dásni (periodontální membránu). 

 Zubní (dentální) eroze. Zubní eroze je častým problémem. Je to postupná eroze 
skloviny působením kyseliny na zuby. Jedná se od jiný druh poškození, než 
k jakému dochází v důsledku působení bakterií vedoucího ke vzniku zubního 
kazu. Zubní eroze působí na celý povrch zubu. Postupem času může zubní eroze 
způsobit ztenčení skloviny, až nakonec může dojít k obnažení měkčího dentinu, 
který se nachází pod sklovinou. Dentin je citlivý, takže eroze může vést k tomu, 
že zuby jsou citlivější na horké, studené nebo sladké potraviny a nápoje.  

 
Důsledky špatného stavu chrupu mohou u mladých lidí vést také k těmto jevům: 

 snížené sebevědomí 

 pocit studu kvůli zápachu z úst 

 špatný budoucí stav chrupu v dospělém věku 

 špatný celkový zdravotní stav (s dopadem na srdce, plíce a jiné orgány) 

 může se projevit u osob s cukrovkou a těhotných žen 

 

Souvislost mezi zdravím dutiny ústy a celkovým zdravím 
 
Onemocnění zubů a onemocnění srdce 
 
Výzkum ukázal, že jedinci s onemocněním zubů a dásní (Periodontální onemocnění) 4 
mohou mít zvýšené riziko vzniku onemocnění srdce a/nebo mozkové mrtvice. Infekce 
pocházející z paradentózy může mít za následek to, že bakterie se dostávají do 
krevního oběhu, což může vést k poškození srdečních stěn nebo chlopní. Bakterie 
mohou také způsobit uvolnění koagulačních faktorů, které mohou vyvolat infarkty a 
mozkové příhody. 
 
Zubní onemocnění a předčasný porod (nebo nízká porodní hmotnost novorozenců) 
 
Výzkum ukazuje, že při zánětlivém stavu v důsledku paradentózy může docházet 
k uvolňování hormonu prostaglandinu, který je zodpovědný za vyvolání porodních 
stahů. U žen s onemocněním parodontu proto může dojít k předčasnému porodu 
s nízkou porodní hmotností dítěte. 
 
Zubní onemocnění a zápal plic (Pneumonie)5 
 
Výzkum ukazuje, že může existovat souvislost mezi zubním onemocněním a infekcí 
horních cest dýchacích. Zubní plak působí jako zásobárna mnoha druhů bakterií. 
Některé bakterie mohou být vdechovány do plic a horních cest dýchacích, což vede 
k zánětu plic nebo infekci horních cest dýchacích. Také infekce dásní vyvolané 
onemocněním parodontu mohou přispět k přetrvávajícím infekcím horních cest 
dýchacích a k zánětu plic. 

                                                 
4  Periodontálním onemocněním se rozumí infekce nebo zánět dásní 

5  Pneumonie je zánětlivé onemocnění plic 
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Na zdraví dutiny ústní a zubů mají vliv drogy, kouření a alkohol 
 
Odsouzení ve věznicích mívají špatný stav dutiny ústní také kvůli nezdravému 
chování, jako je kouření tabáku, užívání alkoholu, závislost na drogách, které se 
vyskytují velmi běžně.  
 
Podíl osob ve výkonu trestu odnětí svobody v Evropské unii, kteří uvádějí, že někdy 
užili nelegální drogu, se podle věznice a země pohybuje v rozmezí 29 až 86 % (ve 
většině studií více než 50 %, EMCDDA, 2002). Zvláštní potřebu péče o chrup mají 
uživatelé drog. V roce 2007 Světová zdravotnická organizace uváděla, že „u vězňů 
s problémovým užíváním návykových látek je pravděpodobnost, že si budou stěžovat 
na bolesti zubů, a to už velmi brzy po nástupu do věznice, jelikož veškeré opiátové 
drogy, které předtím brali, bolesti zubů potlačují“ (WHO, 2007). 
Dlouhodobé zneužívání drog je často spojováno se sebezanedbáváním a přijímáním 
takové stravy, která kazivost zubů podporuje. Výzkum také ukazuje, že ke zdravotním 
problémům dutiny ústní může přispívat také životní styl uživatelů drog a nízká míra 
využívání zdravotních služeb. Uživatelé drog proto tvoří skupinu se zvláštními 
potřebami péče o chrup a potřebují k ní mít lepší přístup než většina lidí (Robinson, 
Acquah & Gibson, 2005).  
 
Dopady užívání drog na zdraví dutiny ústní 
 

 nfekce • suchost v ústech • zubní kaz6 • onemocnění dásní • zápach 
z úst • skřípání zubů • abscesy v dásni • černé skvrny 

 
Drogy spojené s vysokým rizikem pro zdraví ústní dutiny: 

Metamfetamin 
Metamfetamin je vysoce výkonný stimulant, který je velmi oblíbený u problémových 
uživatelů drog vzhledem ke svým relativně nízkým nákladům a dlouhému období 
„opojení“. „Metamfetaminová ústa“ („meth mouth“) je termín, který se ve vědecké 
literatuře v široké míře používá k popisu ničivých, i když předvídatelných, účinků 
užívání metamfetaminu na zuby. V populaci uživatelů metamfetaminu jsou hladké 
plochy zubů na tvářové straně a mezizubní plochy předních zubů napadeny kazem. 
K dalším nálezům v dutině ústní mezi uživateli amfetaminu patří svírání a skřípání 
zubů, onemocnění čelistních kloubů, suchost v ústech (xerostomie) a špatná ústní 
hygiena (Maloney, 2010). 
 

Heroin 
Heroin je opiátová droga, kterou lze aplikovat injekčně, šňupat, čichat nebo kouřit. Je 
to nejrychleji působící a nejvíce zneužívaný opiát. Mezi uživateli heroinu je sledován 
zvýšený výskyt zubního kazu. Může to být důsledkem intenzivní chuti na sladké, obav 
z ošetření zubů a špatné ústní hygieny. Ze stomatologického hlediska je významný 
také zvýšený výskyt onemocnění parodontu, plísňových infekcí dutiny ústní, virových 
infekcí dutiny ústní a hyperpigmentace jazyka. Jelikož primární dopadem užívání 
heroinu na ústní dutinu je zubní kaz, musí si toho být zubní lékař vědom a zavést 
opatření jako např. častější kontroly a neustálé zlepšování ústní hygieny pacienta 
(Maloney, 2010). 
 

                                                 
6  Zubní kaz poškozuje strukturu zubů 
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Kokain 
Kokain (benzoylekgoninmetylester) je alkaloid, který se získává z listů keře 
kokainovníku pravého (Erythroxylon coca). Užívání kokainu má mnoho projevů 
v dutině ústní. Jsou to: poškození dásní, problémy s čelistí, skřípání zubů, obnažení 
zubních krčků, opotřebení okluzních ploch, koroze zlata zubních náhrad, nadměrné 
krvácení po vytáhnutí zubu, zvýšená kazivost zubů a rychlý rozvoj onemocnění zubů 
a dásní (Maloney, 2010). 
 

Konopí 
Konopí je droga rostlinného původu, která obsahuje zcela jedinečnou skupinu 
chemických látek známých jako kanabinoidy. Existují tři hlavní formy konopí: 
marihuana, hašiš a hašišový olej. Existuje prokázaná souvislost mezi kouřením 
konopí a řadou zdravotních problémů v dutině ústní. K těmto projevům patří akutní 
zánět dásní, bílý povlak dásní, úbytek kosti7, zánět dásní, hyperplazie dásní8, ústní 
papilomy, zánět patrového čípku (uvulitis)9, karcinom jazyka, suchost v ústech 
(xerostomie) a zvýšené riziko zubního kazu (Maloney, 2010). 
 

Alkohol  
Alkohol je mezi mladými lidmi nejčastěji užívanou drogou. V závislosti na tom, o jakou 
zemi se jedná, se celková prevalence zneužívání alkoholu / závislosti na alkoholu u 
osob ve výkonu trestu přesto odhaduje jako vyšší než v běžné populaci (Roberts et al 
2007). Zneužívání alkoholu vede k onemocnění parodontu, zubním kazům a vředům 
v ústech, které mohou potenciálně vést k rakovině. U osoby zneužívajících alkohol je 
vysoké riziko, že budou mít vážně poškozené zuby a dásně a celkově zhoršený stav 
dutiny ústní.  
 
Nadměrné pití může způsobit: 
 Podráždění dásní, jazyka a tkání dutiny ústní 

 Špatné hojení po chirurgickém zákroku v dutině ústní 

 Špatné návyky zubní hygieny 

 Zvýšený výskyt zubního kazu v důsledku zvýšeného působení cukrů a kyselin 
v alkoholickém nápoji samotném 

 
Tabák 
Údaje z několika studií ukazují podíl kuřáků mezi odsouzenými k trestu odnětí 
svobody v rozmezí 64 až 88 %. Vzhledem k tomu, že většina osob odsouzených 
k trestu odnětí svobody jsou muži (cca 95 % veškeré vězeňské populace v Evropě), je 
třeba prevalenci ve věznicích porovnávat s průměrným počtem kuřáků v mužské 
populaci (což je 40 %). To znamená, že prevalence kouření u mužů ve výkonu trestu 
odnětí svobody je jedenapůlkrát až dvakrát vyšší než v běžné mužské populaci. 
O tom, kolik procent žen ve výkonu trestu kouří cigarety, nejsou k dispozici žádné 
údaje (Hartwig, Stöver, Weilandt, 2008). 
 

Užívání tabáku je hlavní příčinou předčasných úmrtí a několika celkových 
onemocnění, kterým lze předcházet. Tabák je rizikovým faktorem pro rakovinu dutiny 
ústní, recidivu rakoviny dutiny ústní, onemocnění parodontu u dospělých a vrozené 

                                                 
7  Alveolární kostní ztráta je patologický stav, který způsobuje vstřebávání kosti v důsledku paradentózy 

8 
 Zánět tkáně dásní 

9  Patrový čípek (Uvula) je tkáň, která visí v zadní části krku.Uvulitis= zánět patrového čípku. 
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vady u dětí, jako je např. rozštěp rtu a patra. Tabák potlačuje reakci imunitního 
systému na ústní infekce, ohrožuje hojení po chirurgických výkonech a náhodných 
poraněních v dutině ústní, podporuje degeneraci parodontu u diabetiků a negativně 
ovlivňuje krevní cirkulaci. Navíc tabák výrazně zvyšuje toto riziko při užívání 
v kombinaci s alkoholem nebo arekovými ořechy. Většina následků užívání tabáku 
projevujících se v dutině ústní zhoršuje kvalitu života, ať se jedná o projevy prosté, 
jako je zápach z úst, nebo projevy složité, jako jsou vrozené vady dutiny ústní, projevy 
běžné, jako je parodontitida, nebo projevy problematické, jako jsou komplikace při 
hojení ran. 
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______________KDO______  
Cílovou skupinou intervence tohoto modulu jsou mladí lidé ve výkonu trestu. Tyto 
moduly může realizovat vězeňský zubní lékař, odborný zdravotní personál, učitelé, 
vychovatelé. Žádné zvláštní odborné znalosti nejsou zapotřebí.  
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______________JAK______ 
 
 

Aktivita 1 

 
Cílová skupina: 
Všichni mladí odsouzení, 10-12 účastníků 
 
Cíle:  
Účastníci: 
• se budou zabývat zdravotními problémy dutiny ústní, které mohou nastat 
• si uvědomí souvislost problémů dutiny ústní s jinými zdravotními problémy 
• pochopí, že zdravotním problémům dutiny ústní a problémům celkového zdraví lze předcházet 
 
Čas:  
20 min nebo podle potřeby. 
 
Potřebné pomůcky:  
tabule nebo velké listy, popisovače 
 
Popis metody: 
Aktivitu lze být provádět v různých formách – jako individuální rozhovory se zdravotními pracovníky, 
ale také ve skupině.  
 
• Proberte s účastníky různé zdravotní problémy týkající se zubů, které mohou nastat. Uveďte je na 
tabuli pod nadpisem např. „Problémy se zuby“. 
• Zeptejte se účastníků, jak může každá situace mít vliv na zdraví člověka. Uveďte k jednotlivým 
problémům doporučení. Diskuse by se měla dotknout následujících bodů:  
- Onemocnění dásní.  
- Nepravidelné zuby. (Mohou vést k poruše skusu, potížím při rozmělňování potravy a potížím 

s výslovností a mohou mít vliv na vzhled.) 
- Zubní kazy (způsobené kyselinami, které ničí zubní sklovinu. Mohou mít za následek bolesti a 

infekce.) 
 
• Zdůrazněte, že někdy problémy vznikají v důsledku úrazů, volby životního stylu (např. užívání 
tabáku, drog a alkoholu nebo špatných stravovacích návyků, nečištění zubů / nepoužívání dentální 
nitě), nebo dokonce bez zjevného důvodu, ale že těmto problémům lze mnohdy předcházet.  
• Zdůrazněte účastníkům, že onemocnění dutiny ústní (zubnímu kazu a onemocnění dásní) lze 
předcházet. Vyzvěte účastníky, aby formulovali doporučení. 
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Aktivita 2 

 
Cílová skupina: 
Všichni mladí odsouzení, 10-12 účastníků 
 
Cíle:  
Prozkoumat návyky účastníků ohledně zubní hygieny a zlepšit znalosti o tomto tématu. 
 
Čas:  
15 min nebo podle potřeby. 
 
Potřebné pomůcky:  
pracovní listy k tématu PEČUJI SPRÁVNĚ O SVÉ ZUBY?, psací potřeby 
Pokud má být úkol proveden ve skupině – velké listy, popisovače. 
 
Popis metody: 
Aktivitu lze provádět v různých formách – jako individuální rozhovory se zdravotním personálem, ale 
také ve skupině. Školitel rozdá všem účastníkům list s kvízem. Účastníci dokončí kvíz sami.  
 
Účastníci si sečtou body a porovnáním výsledků zjistí, do jaké míry pečují o své zuby.  
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Pracovní list 1 

Pečuji správně o své zuby? 
 
Zaškrtněte, co se hodí. 
 

1a. Čistím si zuby denně.   
1b. Čistím si zuby občas.   
1c. Téměř nikdy si zuby nečistím.  

 
2a. Nejím moc sladkostí a čokolády.  

2b. Jím sladkosti a čokoládu každý den.  
2c. Jím sladkosti a čokoládu častěji než jednou denně.  

 
 

málokdy.   3a. Nealkoholické nápoje piju 

občas.    3b. Nealkoholické nápoje piju 

denně.    3c. Nealkoholické nápoje piju 

 
4a. Chodím k zubaři každých šest měsíců.  

4b. Chodím k zubaři jednou za rok.  
4c. Chodím k zubaři jen když mě hodně bolí zuby.  

 
5a. Používám pastu s vysokým obsahem fluoridu10.   
5b. Používám jakýkoli druh zubní pasty.    
5c. Myslím, že fluorid není pro zuby důležitý    
 
 
 

6a. Zubní kartáček měním každé tři měsíce.  
6b. Zubní kartáček měním každých šest měsíců.  

6c. Mám tentýž zubní zubní kartáček už několik let!  
 

  

                                                 
10 

 Fluorid je minerál, který se přirozeně vyskytuje v mnoha potravinách a vodě. Fluorid pomáhá 
předcházet zubnímu kazu tím, že je zub odolnější vůči útokům kyselin z bakterií plaku a cukrů v ústech.  
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PEČUJI SPRÁVNĚ O SVÉ ZUBY? 

 
BODOVACÍ LISTINA 

 

Pokud jste odpověděli A, získáváte 4 body.  

Pokud jste odpověděli B, získáváte 2 body.  

Pokud jste odpověděli C, získáváte 0 bodů.  

 
Co vaše skóre znamená? 

 
Skóre Zpětná vazba 
0-6 bodů Musíte začít o své zuby pečovat lépe, jinak hrozí, 

že o ně přijdete!  
 

7-12 bodů O své zuby nepečujete moc dobře.  
V budoucnu můžete mít problémy.  
 

13-20 bodů Pečujte o své zuby jako dosud. Ale dokážete to 
ještě lépe. Pokud o ně bude pečovat ještě lépe, 
roste pravděpodobnost, že pevné zuby budete 
mít i ve vyšším věku.  
 

20 a více Výborně! Jste na správné cestě! Pokud budete 
v péči o své zuby takto pokračovat, měli byste 
mít pevné zuby i s přibývajícím věkem.  
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Aktivita 3 

 
Cílová skupina: 
Všichni mladí odsouzení, 10-12 účastníků 

 
Cíle:  
 
Naučit účastníky, jaké je správné pořadí čištění zubů.  
 
Čas:  
15 min nebo podle potřeby. 
 
Potřebné pomůcky:  
pracovní listy k tématu PEČUJI SPRÁVNĚ O SVÉ ZUBY?, psací potřeby 
Pokud má být úkol proveden ve skupině – velké listy, popisovače. 
 
Popis metody: 
 
Aktivitu lze provádět v různých formách – jako individuální rozhovory se školitelem, ale také ve 
skupině. Školitel rozdá všem účastníkům list s kvízem. Účastníci si udělají kvíz každý sám. Školitel 
poté zkontroluje odpovědi společně s účastníky. Toto cvičení může být výborným úvodem k zahájení 
diskuse o tom, jak si správně čistit zuby.  
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PRACOVNÍ LIST  

POMOZ MI ČISTIT SI ZUBY SPRÁVNĚ! 
 
Níže jsou uvedeny jednotlivé fáze správného čištění zubů, ale nejsou uvedeny ve správném pořadí. 
Očíslujte je ve správném pořadí.  
 
 

Vyčistěte vnitřní stranu zubů. 

Vyčistěte mezizubní prostory pomocí dentální nitě a vypláchněte si ústa ústní vodou. 

Při čištění předních zubů držte kartáček rovně.  

Podržte zubní kartáček a vymáčkněte na něj trochu zubní pasty. 

Nejprve vyčistěte horní a dolní zuby zepředu, pohyb kartáčkem začněte od dásní a zakončete u 

špičky zubů nahoru a dolů. 

Vyčistěte všechny kousací plochy zubů. 

 Vyplivněte, nevyplachujte ústa po vyčištění zubů.  

 
 
Správné pořadí kroků (pro kontrolu odpovědí): 
 
1. Podržte zubní kartáček a vymáčkněte na něj trochu zubní pasty. 
2. Nejprve vyčistěte horní a dolní zuby zepředu. Pohyb kartáčkem začněte od dásní a zakončete u 

špičky zubů nahoru a dolů.  
3. Vyčistěte vnitřní stranu zubů. 
4. Při čištění předních zubů držte kartáček rovně.  
5. Vyčistěte všechny kousací plochy zubů 
6. Vyplivněte, nevyplachujte ústa po vyčištění zubů.  
7. Vyčistěte mezizubní prostory pomocí dentální nitě a vypláchněte si ústa ústní vodou. 
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Leták 1 

Cíl: Informovat mladé lidi o důležitosti pravidelného a správného čištění zubů. 

 
ÚSTNÍ HYGIENA / PÉČE O CHRUP 
 
Je důležité, abyste si čistili zuby a dásně dvakrát denně, a to večer těsně před spaním a ještě jednou 
během dne. Pomůže vám to udržet si zdravé zuby a dásně.  
 
Proč bychom měli o své zuby pečovat? 
 
Zuby jsou velmi důležitou součástí našich úst a celého těla. Používáme je pro řadu věcí, které děláme, 
jako je mluvení a rozmělňování potravy. Také chceme mít hezký úsměv a svěží dech kvůli ostatním a 
kvůli sobě, abychom se cítili dobře. Pokud o své zuby pečujeme, vydrží nám déle a budou nám 
působit méně problémů nebo bolesti. Tím, že o své zuby budeme dobře pečovat, můžeme také ušetřit 
peníze, protože budeme méně potřebovat ošetření.  
 
Péče o zuby 
 
Existuje celá řada způsobů, jak správně pečovat o zuby a dásně: čistit si zuby kartáčkem; dbát na to, 
co jíme a pijeme (příjem cukrů), zvláště mezi jídlem; navštěvovat pravidelně zubního lékaře. Prvním 
krokem v péči o zuby a dásně je pravidelně je čistit. To znamená nejméně dvakrát denně: každý den 
večer těsně před spaním a alespoň ještě jednou během dne.  
Čistit si zuby dvakrát denně je sice důležité, avšak stejně důležité je také to, jak dobře si je čistíme.  
 
Jak si mám správně čistit zuby? 
 
1. Prvním krokem při správném čištění zubů je vyčistit vnější část horních zubů a dásní. Přiložte 
kartáček do míst, kde se zub setkává s dásní. Začněte s čištěním zadních zubů a pohybujte 
kartáčkem pomalu dopředu. Pohybujte kartáčkem po zubech a dásních v malých kruzích. Na kartáček 
stačí nanést množství fluoridové zubní pasty odpovídající velikosti hrachového zrnka 
. To znamená tolik, kolik nanesete na hlavu kartáčku při pohybu v příčném směru, ne po celé její 
délce.  
 
TIP: SPRÁVNÉ VYČIŠTĚNÍ ZUBŮ BY VÁM MĚLO TRVAT TŘI MINUTY 
. JE TO PŘIBLIŽNĚ STEJNÁ DOBA, JAKOU TRVÁ CELÁ PÍSEŇ  
PŘI ZPĚVU NEBO POSLECHU V RÁDIU. 
 
2. Totéž proveďte na vnitřní straně zubů a dásní. Možná vám bude nějakou dobu trvat, než si 
zvyknete, ale cvičení dělá mistra. Vaše dásně jsou velmi důležité, protože jsou jako základy domu; 
drží zuby pevně v ústech. Pokud jsou dásně poškozené nebo  
se do nich dostane infekce, mohou se zuby uvolnit a nakonec vypadnout.  
 
3. Vyčistěte vnitřní plochy předních zubů jemnými  
pohyby čelní strany kartáčku nahoru a dolů.  
 
4. Kousací plochy zubů vyčistěte pohyby kartáčku vpřed a vzad. 
 
5. Opakujte tento postup pro dolní zuby. 
 
6. Vyplivněte zubní pastu z úst. Poté si nevyplachujte ústa vodou; přišli byste tak o dodatečnou 
ochranu, kterou zubům poskytuje fluorid v zubní pastě.  
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Jaký typ zubního kartáčku mám používat? 
 
Když si kupujete kartáček na zuby, vybírejte pečlivě: Hlava kartáčku by měla být měkká a ne příliš  
velká. Zubní kartáček byste měli měnit každé tři měsíce, a to zejména v případě, že svazky štětiček 
kartáčku jsou roztřepené. Poškozený kartáček vám k dobré péči o zuby nepomůže.  
 
Co mohu jíst a pít, když mám žízeň a hlad mezi jídlem? 
 
Mléko a voda pomáhají uhasit žízeň a vápník v mléce pomáhá udržet zdravé zuby, kosti, kůže a nehty. 
Dodá vám také energii. Pokud máte hlad, můžete si dát zdravější svačinu, jakou je třeba sendvič, 
pokud možno ne s džemem nebo čokoládovou pomazánkou!  
Popcorn je lepší volba než brambůrky a zasytí vás. Dobrou volbou je také ovocný nebo přírodní jogurt, 
ale měl by být bez sladké náplně, jako je třeba džem, sušenka nebo čokoláda. Pocit hladu zažene 
také kousek ovoce nebo neslazené pečivo.  
 
Pokud nemáte možnost vyčistit si po jídle zuby, můžete udělat následující: 
- vypláchnout si ústa vodou 
- sníst čerstvou zeleninu nebo ovoce, např. jablko, celer, syrovou mrkev, syrové zelí 
 
Věděli jste, že…? 
 

 Pokud o své zuby dobře pečujete, můžete je mít navždy. 
 Zuby jsou nejtvrdší částí vašeho těla. 
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Leták 2 

 
Cíl: Poskytnout informace o tom, jak si správně čistit zuby.  

 

Tento obrázek ukazuje, jak si správně čistit zuby. Vnější strana – čistěte v malých krouživých 
pohybech a nahoru a dolů 16x. Horní plošky zubů – čistěte pohyby tam a zpět 16x. 
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Leták 3 

Kouření a zdraví dutiny ústní 
Cíl: Informovat mladé osoby ve výkonu trestu o vlivu kouření na zdraví dutiny ústní a také 
nabídnout některé tipy jak ve věznici přestat kouřit.  
 
Kouření vede ke zbarvení zubů a působí zápach z úst. Výrazně také škodí dásním, což může vést 
k jejich onemocnění. V případě onemocnění dásní (odborně parodontitida nebo paradentóza) se do 
tkáně okolo zubu dostává méně krve, což může vést až k poškození kosti v dásni. Kost v dásni 
(odborně alveolární kost) je velmi důležitá, protože pomáhá držet zuby. Pokud se tedy dásně kvůli 
onemocnění zmenšují, budou snáze krvácet a může dojít ke ztrátě zubů mnohem dříve, než by tomu 
bylo při zdravé dásni. Kouření může také snížit naši schopnost vnímat chuť jídla a jídlo si vychutnat. 
 
Věděli jste, že…?  
 
KUŘÁCI MAJÍ VYŠŠÍ PRAVDĚPODOBNOST VZNIKU RAKOVINY V DUTINĚ ÚSTNÍ NEŽ LIDÉ, 
KTEŘÍ NEKOUŘÍ. TOTO RIZIKO DÁLE VZRŮSTÁ, JESTLIŽE NAVÍC JEŠTĚ PIJÍ ALKOHOL.  
 
Co tedy můžete udělat? 
 
POKUD KOUŘÍTE, PAK TOU NEJLEPŠÍ VĚCÍ, KTEROU PRO ZDRAVÍ SVÝCH ZUBŮ A SVÉ 
CELKOVÉ ZDRAVÍ MŮŽETE UDĚLAT, JE PŘESTAT KOUŘIT!  
 
Kouření může změnit váš vzhled 
 
Poškození, které kouření působí vašemu tělu, je významné jak zevnitř, tak zvenčí. Zvnějšku mají 
kuřáci značně poškozenou kůži, což vede k tvorbě vrásek, prasklých žilek a rychlému stárnutí pleti. 
Kouření způsobuje zúžení drobných krevních buněk kůže, a snižuje tak přívod kyslíku. Kouř z tabáku 
je dlouho cítit téměř všude – ve vlasech, na kůži, v dechu, oblečení. Kuřáci mají zažloutlé prsty a zuby, 
trpí řídnutím vlasů, dušností, poškozením zraku, špatným krevním oběhem, který vede k chronickým 
bércovým vředům a možnému vzniku gangrény. Seznam by mohl dále pokračovat, avšak vedle 
zdravotních důsledků existuje samozřejmě také „syndrom prázdné kapsy“: nastává ve chvíli, kdy jste 
nuceni všechny své peníze utratit za tabák kvůli chronické závislosti na nikotinu.  
A to jsme se ještě nezačali zabývat poškozením, které kouření tabáku působí uvnitř těla! 
 
Co tedy můžete udělat? 
 
POKUD KOUŘÍTE, PAK TO NEJLEPŠÍ, CO MŮŽETE UDĚLAT, JE PŘESTAT KOUŘIT. 
 
Praktické tipy pro ty, kdo přestávají kouřit ve věznici:  

 Zbavte se předmětů, které používáte jako kuřácké potřeby 
 Procvičujte si schopnost říci „ne, díky, já nekouřím“ 
 Noste při sobě věci, které vám cigarety nahradí, např. mentolové pastilky, ovoce, hudbu, 

kartáček na zuby, vodu 
 Zacvičte si: 15 minut tělesné aktivity způsobí uvolnění endorfinů v mozku – tato „vrozená 

droga dobrého pocitu“ vám pomůže lépe se cítit a lépe spát 
 Najděte si rozptýlení: studujte, čtěte, veďte si deník, zabavte se hádankami a hrami, 

křížovkami, cvičte 
 Mluvte s ostatními lidmi, kteří přestávají/přestali kouřit  
 Vyzkoušejte řízené dýchání nebo meditační cvičení 
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Leták 4 
Cíl: Pokyny pro školitele při diskusích o tom, jak přestat ve věznici kouřit. 
Klíčová sdělení a praktické rady pro odvykání kouření ve věznicích: 
Klíčové informace pro ty, kdo ve věznici odvykají kouření 

 Věznice je příležitostí k tomu, aby člověk přestal kouřit: využijte času a podpory, které jsou 
k dispozici 

 Šance na úspěšné odvyknutí jsou čtyřikrát vyšší, pokud se vám dostane pomoci 
 Zde je několik nápadů a tipů, které vám pomohou zbavit se návyku kouření 
 Mluvte s lidmi: podpora zdravotních pracovníků / ostatních lidí, kteří se snaží zbavit kouření, je 

velmi významná 
 Nikdy není příliš pozdě na to, abyste s kouřením přestali 
 Myslete na peníze, které ušetříte – a na to, co s nimi můžete podniknout 
 Když nebudete kouřit, bude se vám lépe cvičit a cvičení vás bude více bavit 
 Když dokážete přestat s kouřením, získáte skutečný pocit úspěchu a moci 
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Leták 5 
Cíl: Informovat účastníky, jaké potraviny jsou dobré a jaké špatné pro zdraví ústní dutiny.  
 
Jste to, co jíte, a to platí zejména pro vaše zuby a dásně. Když pijete a jíte škrobnaté potraviny, živíte 
nejen sami sebe, ale také plak, který může ve vašich ústech nadělat spoušť. 
 
Plak je tenká, bělavá vrstva lepkavých bakterií a dalších materiálů, které pokrývají celý povrch všech 
zubů. Když cukry nebo škroby v ústech přijdou do styku s plakem, vznikají kyseliny, které mohou začít 
napadat zuby asi 20 minut nebo déle po jídle. Opakované působení těchto kyselin může pevnou 
sklovinu na povrchu zubů narušit, což vede k zubnímu kazu. Plak také produkuje toxiny, které 
napadají dásně a kost v dásni, která slouží jako opora pro zuby. 
 
Některé potraviny přímo podporují zubní kaz, jiné pomáhají bojovat proti tomu, aby se plak na povrchu 
zubů utvářel. Příklady žádoucích a nežádoucích potravin: 
 
DOBRÉ 
 
Ovoce a zelenina bohaté na vlákninu. 
 
Potraviny s obsahem vlákniny mají v ústech čisticí účinek a také podporují tvorbu slin, které jsou vedle 
dobrého čištění zubů nejlepší přirozenou obranou proti kazům a onemocnění dásní. Asi 20 minut poté, 
co sníte potravu obsahující cukr nebo škroby, začnou vaše sliny neutralizovat kyseliny a enzymy 
působící na zuby. Jelikož sliny obsahují stopy vápníku a fosfátů, doplňují také minerály do oblastí 
zubů, kde došlo k jejich úbytku. 
 
Sýr, mléko, bílý jogurt a další mléčné výrobky: 
 
Sýr je další potravinou, která podněcuje tvorbu slin. Vápník v sýru a vápník a fosfáty v mléce a dalších 
mléčných výrobcích pomáhají doplnit minerály, k jejichž úbytku v zubech mohlo dojít v důsledku 
působení jiných potravin. 
 
Zelené a černé čaje: 
 
jak zelený, tak černý čaj obsahují polyfenoly, které vzájemně reagují s bakteriemi v plaku. Tyto látky 
ničí bakterie nebo potlačují jejich vznik, protože jim brání růst nebo vytvářet kyselinu působící na zuby. 
Šálek čaje může také být zdrojem fluoridu, podle toho, z jaké vody je čaj uvařen. 
 
Žvýkačky bez cukru: 
 
Žvýkačky výborně podporují tvorbu slin, které odstraňují částečky potravin z úst. 
 
Potraviny s obsahem fluoridu: 
 
Fluoridovaná pitná voda nebo nápoj/jídlo připravené z fluoridované vody zubům rovněž prospívají. 
Patří sem ovocné nápoje v prášku (pokud ovšem neobsahují mnoho cukru) a polévky v prášku. 
Fluorid mohou tělu dodávat také komerčně připravené potraviny, jako jsou produkty z drůbežího masa, 
mořských plodů a drcené obiloviny.  
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ŠPATNÉ 
 
Sladké cukroví, které ulpívá v ústech: 
 
Pokud budete jíst sladkosti, jezte takové, které v ústech nezůstanou dlouho. Palec dolů tedy dostávají 
lízátka, karamely a bonbóny proti kašli, které obsahují rafinovaný cukr. Palec nahoru překvapivě 
dostává čokoláda, která z úst snadno zmizí, jelikož obsahuje cukry, které jsou obaleny v tuku. 
Čokoláda se vyplaví z úst rychleji než gumoví medvídci. 
 
Škrobnaté potraviny, které mohou ulpívat v ústech: 
 
Škroby, které představují složité uhlovodany, mohou také zůstávat v ústech dlouho. Příklady: chléb 
nebo bramborové lupínky, které se zachytí mezi zuby. Pokud vám chléb uvízl v ústech nebo na zadní 
straně zubů, stávají se potravou pro bakterie. 
 
Sycené nealkoholické nápoje: 
 
Tyto nápoje jsou hlavním zdrojem přidaného cukru mezi dětmi a mládeží. Kromě obrovského množství 
cukru obsahuje většina nealkoholických nápojů také kyselinu fosforečnou a citronovou, které narušují 
zubní sklovinu. 
 
Sportovní nápoje, energetické nápoje a slazené čaje a limonády s vysokým obsahem cukru: 
Vysoký obsah cukru v těchto nápojích podporuje zubní kaz. 
 
Potraviny, které způsobují vysychání úst, včetně alkoholu a mnoha léků: 
Dbejte na to, aby vaše ústa byla bez plaku, a také pijte hodně vody. Pokud jsou příčinou tvorby plaku 
léky, promluvte se svým lékařem o možnosti používat fluoridovou ústní vodu nebo fluoridový gel 
k čištění zubů. 
 
Citrony:  
 
Můžete je jíst, ale nesajte z nich šťávu. Vysoce kyselá šťáva citronu by totiž narušila sklovinu předních 
zubů. 
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Leták 6 

 
Cíl: Informovat čtenáře o tom, co dělat v případě, že mají vyražený zub. 
 
Co když máte vyražený zub? 
 

 Ihned navštivte zubního lékaře. Čím dříve dostanete odbornou péči zubního lékaře, tím větší 
je naděje na záchranu zubu. 

 Zubní lékař Vám zkontroluje ústa, aby zjistil, k jakému poškození došlo a zda je třeba provést 
nějaká ošetření. 

 
Co můžete udělat vy sami? 
  

1. Najít vyražený zub. 
2. Zvedněte zub za korunku (nedotýkejte se kořenů). 
3. Pokud je zub čistý, nasaďte jej zpět na místo, odkud byl vyražen. Přidržujte zub jazykem a rty 

nebo pomocí kousku alobalu obaleným kolem zubu. 
4. Pokud je špinavý, krátce ho omyjte v mléce nebo fyziologickém roztoku a pak ho nasaďte zpět 

na místo. K očištění vyraženého zubu nepoužívejte vodu. 
5. Pokud zub nemůžete nasadit zpět, vložte ho do mléka, fyziologického roztoku nebo do 

plastového obalu. 
6. Ihned jděte k zubnímu lékaři. 

 

Pokud jste si jisti, že je to mléčný (dětský) zub, není třeba ho nasazovat zpět. Pokud jste však na 
pochybách, nasaďte ho zpět na jeho místo a nechte rozhodnutí na zubním lékaři. 
 
Co když je zub jen uvolněný? 
 

 Zatlačte ho zpět na místo. 
 Pevně ho držte. 
 Pokud se značně viklá, můžete ho udržet na místě jazykem a rty nebo pomocí kousku 

alobalu. 
 Všeho nechte a ihned se vydejte do ordinace zubního lékaře. 
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Leták 7 

 
Cíl: Informovat čtenáře o tom, jak vznikají zubní kazy. Může také posloužit školitelům jako 
vizuální pomůcka k vysvětlení procesu vzniku zubního kazu.  
 

 
Jak vzniká ZUBNÍ KAZ? 

 

 
 
 
 
 Bakterie    Potrava     Kyseliny 

 
 
 

 
 
 
 Kyseliny    Zub    Čas     Kaz  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

= + + 

= + 
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7. Drogy a alkohol 

______________CO______ 
Užívání drog je celosvětový problém kvůli škodám, které jsou spojeny s jejich 
užíváním, nezodpovědným a nevhodným užíváním, a vším, co bývá obecně 
zahrnováno do pojmu zneužívání drog. Podle celosvětových odhadů UNODC, užívalo 
v roce 2010 mezi 149 až 272 miliony lidí nepovolené látky. Významný podíl tvoří 
rovněž uživatelé alkoholu, tabákových výrobků, léků na předpis, volně prodejných léků 
a nových látek, které jsou podomácku vyráběny bez jakékoliv právní kvalifikace a 
mohou být tak velmi nebezpečné. Drogy jsou zneužívány napříč celým spektrem 
společnosti bez ohledu na třídu, kulturu, náboženství, sociální či ekonomické 
postavení. Nelegální obchodování s drogami je významným odvětvím černého trhu 
vydělávajícím obrovské množství peněz těm, kteří s drogami obchodují stejně tak jako 
je tento „obchod“ hlavním zdrojem životních příjmů pro pěstitele drog. 

V celosvětovém měřítku se užívání drog stává v rámci evropské vězeňské populace 
stále rozšířenějším a uživatelé drog jsou v evropských věznicích nadměrně 
zastoupeni. 

Výsledky několika studií EMCDDA, probíhajících většinou v západoevropských 
zemích od roku 2003 dosud, ukazují, že pouze malá část dotazovaných (mezi jednou 
třetinou až polovinou) uvedla, že užívala drogy nebo pravidelně užívala některé 
zakázané látky v měsíci před uvězněním. Podle studií prováděných v letech 2003 až 
2008 v Evropě uvedlo 1–56 % vězňů, že užívá drogy i ve výkonu trestu a až 12 % 
vězňů uvedlo, že užívá drogy ve vězení pravidelně. Intravenózně aplikované drogy 
pak užívá ve vězení mezi 1–31 % vězňů. 

Mezi vězni se koncentrují i ty nejnebezpečnější formy užívání drog. Třetina 
dotázaných uvedla, že má zkušenost s injekčním užíváním drog. 

“Odhady naznačují, že minimálně polovina z celkové vězeňské populace Evropské 
unie (356 000 vězňů) užívala v minulosti drogy a mnoho vězňů již nastupovalo do 
vězení se závažnými drogovými problémy... 

a 

V některých věznicích je užívání drog tak běžné, že člověku, který drogy nebere 
vůbec nebo se pokouší abstinovat, to může způsobit značné problémy. 

a 

Užívání drog ve věznicích (mezi vězni) může být také doprovázeno jednoznačně 
rizikovým chováním, jako třeba sdílení injekčního vybavení.” (EMCDDA, 2003).  

Podle Mike Traceho, předsedu výkonné rady EMCDDA: 

“Ve věznicích se nachází vysoký podíl problémových uživatelů drog. Vězeňská správa 
potřebuje návrh řešení, jak se vypořádat s výzvami, které tento problém představuje. 
Zároveň by to byla příležitost, jak narušit tento začarovaný kruh drogové závislosti a 
kriminality.” (EMCDDA, 2003) 
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______________PROČ______ 
Na spojitost mezi trestnou činností a zneužíváním omamných látek poukazuje mnoho 
kriminologických i lékařských studií. Je prokázáno užívání omamných látek se 
vyskytuje i ve vězení, ať už v počátečním nebo pokročilém stádiu. Stejně tak, jako je 
mezi vězni běžné pití alkoholu. V některých případech může však věznice rovněž 
představovat jedinou možnost, kdy se lidé na okraji společnosti mohou zapojit do 
léčebného procesu. 

Mladí lidé jsou obecně považováni za zranitelné v oblasti užívání drog, protože se 
nachází v životním období, kdy jsou formovány vzorce chování a kdy jsou snadněji 
ovlivnitelní vrstevníky a vzory, kteří mohou být s drogami zapleteni. Studie ukazují, že 
setkání s psychoaktivními látkami během tohoto období je spojeno s dalšími 
rizikovými způsoby chování, jako například nechráněný sex, které mohou 
představovat riziko pohlavně přenosných infekcí, včetně HIV. Mladí lidé, kteří jsou pod 
vlivem drog, mohou být navíc náchylnější k násilí a zneužívání. 

Mladí lidé jsou ve věznicích obecně jednou z nejohroženějších skupin, a tím spíš 
pokud jde o užívání drog. Vězni, kteří drogy vyzkoušeli, se většinou po propuštění k 
jejich užívání vrací. Závažná témata, jako například šikana, zastrašování, sexuální 
zneužívání a sebepoškozování jsou vzájemně provázané problémy, které komplikují 
práci s touto skupinou a mohou se vzájemně ovlivňovat nebo dokonce vést k užívání 
drog. 

Výzkumy a praxe také dokazují, že: 

 poměr drogově závislých je mezi mladistvými pachateli mnohem vyšší než v 
celkové populaci mladistvých 

 mladí uživatelé drog se častěji stávají pachateli trestných činů 

 mladiství pachatelé nejtěžších trestných činů nebo soustavně páchající trestnou 
činnost mají častější problémy s užíváním tvrdých drog 

Bez přístupu k vhodné léčbě nebo prevenci ve věznicích nemají mladí odsouzení 
nástroje, znalosti ani zdroje zůstat “čistí” i po propuštění. Ačkoli sou přímými příjemci 
těchto služeb mladí lidé a ti, kteří hrají významnou roli v jejich životě, může mít 
preventivní úsilí také pozitivní dopad na širší vězeňské prostředí, komunitu i 
společnost jako celek. 
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______________KDO______ 
Obecně představují mladí lidé ve vězení velmi zranitelnou skupinou a zvlášť pak v 
souvislosti s užíváním drog. Cílovou skupinou intervencí mohou být všichni mladí 
vězni. 

Pokud chcete použít tento modul, potřebujete základní znalosti k tématu a stejně tak 
zvláštní profesní postavení. Specialisté, jako např. Sociální pracovníci, psychologové, 
psychiatři mohou modul ještě rozvinout. 

Všechny aktivity můžete ještě podpořit spoluprací s externími organizacemi.  
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______________JAK______ 
 
Tento modul obsahuje několik aktivit a informačních listů. 
Můžete použít aktivity dohromady nebo každou zvlášť podle potřeby a konkrétní 
situace ve věznici. 
Aktivity můžete uvést skupinovou diskuzí. 
 
Aktivity 
 
 Úvod do užívání drog- základní znalosti 
 Mýty a fakta o drogách 
 Dopad alkoholu na schopnosti uživatele 
 Jak si poradit v rizikových situacích 

 
Informační listy: 
 
 Co jsou to “drogy”? 
 Účinky drog 
 Drogy a jejich definice 

 
Fakta a mýty o drogách – nápověda pro lektora 
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Aktivita1 

Úvod do užívání drog- základní znalosti 
Cíl:  

Rozvíjet mezi mladými lidmi základní povědomí o drogách a jejich užívání 

Doba trvání:  

40 minut nebo podle potřeby 

Potřeby a pomůcky: 

Listy papíru A4, Flipchart, Papíry na flipchart, Fixy, Informační list “Co jsou to “drogy”?”, Informační list  
“Účinky drog”, Informační list  “Drogy a jejich definice” 

Můžete tuto aktivitu použít i jako cvičení nebo úvod před dalšími aktivitami. 
 
Popis provedení: 
 
Jako formu této aktivity můžete zvolit skupinovou diskuzi. 
 
Lektor začne diskuzi tím, že vysvětlí, jak vážný zdravotní a společenský problém je užívání omamných 
a psychotropních látek mladými lidmi. Užívání drog krade mladým lidem dětství a dává jim jen malou 
šanci žít v budoucnu zdravým životním stylem. 
 
Poté lektor požádá účastníky, aby se rozdělili do dvou skupin. Rozdá jim listy papíru a fixy. Pak vyzve 
účastníky, aby mezi sebou ve skupině diskutovali a zformulovali definici výrazu “drogy”. 
 
Lektor dá každé skupině na přípravu a diskuzi 15 minut. Poté požádá jednoho ze skupiny, aby 
prezentoval jejich závěry a napsal je pod sebe na flipchart. 

 

Pro usnadnění diskuze můžete použít tyto otázky poté, co skupiny představí svoje výsledky: 

 Kdy a od koho jste poprvé tento výraz (drogy) slyšeli? 

 Znáte někoho, kdo užívá drogy pravidelně? 

 Pokud byste si mysleli, že někdo, koho znáte je drogově závislý, co byste udělali? 

  
Po skončení diskuze lektor představí oficiální definici slova “drogy”. 
 
 
Vysvětlete, že: 
 

 Užívání drog je často spojeno s dalšími závažnými zdravotními problémy mezi mladými lidmi 
– například HIV/AIDS. 

 Vyzdvihněte fakt, že HIV/AIDS je pro mladé lidi, kteří užívají drogy intravenózně skutečnou 
hrozbou, protože HIV/AIDS je přenášen nakaženými jehlami. 
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Uzavřete aktivitu shrnutím: 
 

 Omamné a psychotropní látky/návykové látky ovlivňují myšlení, pocity, vnímání a fyziologické 
funkce jedince, který je užívá. 

 Omamné a psychotropní látky/návykové látky mohou být aplikovány různými způsoby jako 
kouření, polykání, intravenózně, čichání. 

 Účinky, které uživatelé drog hledají, jsou krátkodobé. Existují ale také i dlouhodobé účinky 
drog, které mohou poškodit důležité tělesné orgány. 

 Užívání omamných a psychotropních látek/návykových látek vede často k nepříjemným 
důsledkům pro samotného jedince, v rámci rodiny nebo celé komunity. 
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Informační list 

Co jsou to ‘drogy’? 

 
Výrazem "droga" se rozumí jakákoli látka nebo výrobek, který ovlivňuje to, jak se lidé cítí, myslí, 
chovají, vidí nebo vnímají chutě, vůně, zvuky. Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje 
"drogu" jako "jakoukoliv látku, v pevném, kapalném nebo plynném skupenství, která určitým 
způsobem změní funkci nebo strukturu těla". Často se dává přednost pojmu "užívání návykových 
látek", protože v sobě zahrnuje všechno, co má vliv na to, jak se člověk cítí, myslí, chová, vnímá. 
Například lepidlo je droga, kterou užívá mnoho dětí žijících na ulici a metamfetamin zase užívají mladí 
lidé v barech a klubech. 
 
Někdy se pro drogy používá také výraz “psychoaktivní látka”, aby tak byla zdůrazněna skutečnost, že 
látka vyvolává změnu duševních procesů. 
 
Droga může být i lék (např. morfin) nebo průmyslový výrobek (např. lepidlo). Některé léky jsou legálně 
dostupné, jako třeba schválené léky a cigarety, zatímco ostatní jsou nelegální (např. heroin nebo 
kokain). Každá země má své vlastní zákony týkající se drog a jejich legality. 
 
Užívání drog může mít menší či větší vliv na život člověka a na jeho zdraví. Míra vlivu závisí na 
konkrétním jedinci, typu drogy, užitém množství, způsobu jejího užívání a celkové životní situaci 
osoby. 
 
Způsoby užívání 

Drogy mohou být aplikovány do těla několika způsoby. Způsoby užívání přímo ovlivňují to, jak rychle 
začne v těle droga účinkovat a také různé zdravotní následky, které mohou drogy vyvolat. Je důležité 
poznamenat, že stejná droga může vyvolat účinek rychleji či pomaleji v závislosti na tom, v jakém 
místě na těle je přesně aplikována. Například aplikace drogy injekčně do svalu nevyvolá účinek tak 
rychle jako aplikace přímo do žíly. Také absorpce přes nosní sliznici je rychlejší než absorpce přes 
sliznice ostatní. 
 
Toto jsou běžné způsoby aplikace drog uvedené v pořadí podle toho, jak rychle po užití vyvolají účinky 
(od nejrychlejšího). 
 

 injekčně pod kůži, do žíly nebo do svalu 
 

 kouření nebo vdechování ústy nebo nosem nebo inhalováním pomocí igelitového sáčku/tašky  
umístěného přes hlavu ("bagging”) 

 
 aplikace přes sliznice (např. uvnitř konečníku, vagíny, na vnitřní straně víček, nosní sliznice) 

 
 žvýkání, polykání nebo pomalé rozpouštění v ústech 

 
 vtírání do pokožky. 
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Informační list 

Účinky drog 

 
 
Psychoaktivní látky mají mnoho různých účinků. Účinky psychoaktivních látek mohou být krátkodobé 
nebo dlouhodobé. Krátkodobé účinky se dostaví rychle po požití látky. Jejich intenzita je ovlivněna 
množstvím užité látky, způsobem aplikace do těla, případně možnou kombinací s jinou drogou. 
Krátkodobé účinky se mohou projevovat dočasným pocitem důvěry či ztrátou zábran. Je důležité si 
uvědomit, že mezi krátkodobými efekty mohou být i nepříjemné nebo nebezpečné účinky, jako např. 
ztráta paměti či předávkování. Dlouhodobé účinky jsou obvykle způsobeny postupným poškozením 
tělesných orgánů, jako játra a plíce, které vyplývají z dlouhodobého užívání drog. 
 

KONOPÍ 
 
Jak vypadá? 
 
Marihuana se vyrábí z vysušeného okvětí, plodových vrcholíků a listů rostliny konopí. Může vypadat 
jako sušené bylinky nebo jako čaj. Hašiš je sušená, slisovaná pryskyřice oddělená od kvetoucích 
vrcholíků rostliny. Prodává se v blocích ve tvaru kostky světle hnědé až téměř černé barvy. Hašiš je 
silnější než marihuana. Někdy se extrahuje i šťáva nebo pryskyřice z konopí. Tento hašišový nebo 
konopný olej je nejsilnější formou drogy a je také nazýván medový olej nebo červený olej. 
 
Jak se užívá? 
 
Marihuana se obvykle kouří pomocí balených cigaret nebo může být přidána během vaření do 
některých pokrmů a snědena. Hašiš se kouří pomocí fajfky nebo se také přidává do pokrmů.  Konopný 
olej se často kouří s tabákem namazaný na cigaretě nebo občas i jí. 
 
Účinky užívání konopí 
 
Mladí lidé mohou mít velmi rozdílné zkušenosti s užíváním marihuany v závislosti na síle drogy, 
tělesných proporcích a pohlaví jedince. Někteří lidé se cítí šťastní a mají pocit, že mohou dělat cokoliv. 
Někdy “blábolí” a nezvykle více se smějí. Marihuana způsobuje pocit hladu, zvýšení tepu a zarudlost 
očí. V další fázi pak přichází ospalost a útlum. Pravidelné užívání konopí může způsobit psychickou 
závislost.  Užívání konopí také způsobuje psychomotorické problémy, tedy problémy s koordinací 
vlastního těla, což je velmi nebezpečné, pokud například řídíte, obsluhujete stroje apod. 
 
KOKAIN 
 
Jak vypadá? 
 
Kokain se většinou objevuje ve formě bílého prášku a crack vypadá jako tvrdé bílé kamínky Kokain se 
připravuje z lístků rostliny koka, což jsou zeleno-žluté lístky různé velikosti a vzhledu.  Kvůli své 
vysoké ceně se kokainu někdy říká “šampaňské mezi drogami”. Dává člověku pocit, jakoby jeho tělo 
fungovalo zrychleně. Srdce buší silněji a “špičky” a “útlumy” přicházejí náhle. Crack, který se kouří, je 
mnohem silnější formou kokainu. 
 
Jak se užívá? 
 
Kokain se obvykle šňupe nosem. Může se také aplikovat injekčně nebo kouřit. Crack se kouří. 
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Účinky užívání kokainu 
 
Malé množství kokainu zvýší uživateli tělesnou teplotu, srdce bude bít rychleji, uživatel bude těžce 
dýchat. Po kokainu se uživatelé cítí více sebevědomí, pozornější a aktivnější. Po kouření cracku se 
všechny tyto pocity ještě násobí. 
 
Nadměrné dávky mohou vést ke křečím, mrtvici, krvácení do mozku, nebo srdečnímu selhání. 
Dlouhodobé účinky kokainu / cracku způsobují silnou psychickou závislost, a dalších zdravotní 
problémy, jako je zničení nosní sliznice, problémy s dýcháním a hubnutí. 
 
HEROIN 
 
Jak vypadá? 
 
Heroin se obvykle objevuje v krystalické nebo práškové formě. Jeho barva se pohybuje od bílé přes 
růžovou/béžovou až po tmavě šedou nebo hnědou. 
 
Jak se užívá? 
 
Heroin se aplikuje většinou injekčně, ale často se může také šňupat, kouřit nebo inhalovat. Tento 
poslední způsob bývá slangově nazýván "honit draka". 
 
Účinky užívání heroinu 
 
Ihned po aplikaci heroinu injekčně, pocítí uživatel extrémně silný nával a “špičku”, která většinou trvá 4 
až 6 hodin. Užívání heroinu přináší účinky jako pocit pohody, úleva od bolesti, ale zároveň způsobuje i 
rychlou fyzickou a psychickou závislost a někdy také nevolnost, zvracení, ospalost, ztrátu rovnováhy, 
ztrátu koncentrace a ztrátu chuti k jídlu. Předávkování heroinem může způsobit smrt. Jedním z 
nejrizikovějších faktorů užívání heroinu injekčně je zvýšená možnost nákazy HIV/AIDS. Často se 
stává, že lidé užívající injekčně heroin sdílejí jednu jehlu, kterou se pak šíří infekce. Studie také 
prokázaly, že lidé, kteří jsou pod vlivem drog, mají větší tendenci mít nechráněný pohlavní styk, což 
opět vede ke zvýšenému riziku nakažení HIV/AIDS. 
Heroin se vyrábí z morfinu nebo ze surového opia obsaženého v rostlinách máku. Heroin je droga, 
která zpomaluje a utlumuje tělo a mysl. Působí jako velmi silný lék proti bolesti a tak může být velmi 
nebezpečné míchat ho s jinými léky nebo drogami. 
 
AMFETAMIN 
 
Amfetaminy jsou stimulanty a ovlivňují váš systém tím, že zrychlí činnost mozku a přináší tělu energii. 
Metamfetamin (pervitin, piko) je silný typ amfetaminu velmi podobný cracku. 
Extáze patří také mezi stimulanty a nejčastěji se užívá ve formě tablet jako tzv. “party droga”. Extáze 
zrychlí váš organismus zvýšením fyzické a emocionální aktivity. Stejně jako amfetaminy i extáze je 
syntetická (nebo také člověkem vyrobená) droga. 
 
Jak vypadá? 
 
Amfetaminy jsou syntetické drogy, které je poměrně snadné vyrobit. Obvykle se objevují ve formě 
bílého nebo světle hnědého prášku nebo tablet (např. speed). Metamfetamin často vypadá i jako 
bezbarvé krystaly nebo tekutina, pokud je užíván injekčně. 
 
Jak se užívá? 
 
Amfetaminy se mohou polykat, šňupat, kouřit nebo aplikovat injekčně. 
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Účinky užívání amfetaminu 
 
Účinky amfetaminů jsou: zvýšení srdečního tepu, zrychlené dýchání, zvýšení krevního tlaku a tělesné 
teploty, pocení, ale také dávají uživateli pocit sebejistoty a zvýšené pozornosti, komunikativnosti, 
poskytují organismu energii, snižují chuť k jídlu. Uživatelé ale mohou po požití trpět také poruchami 
spánku, úzkostmi, podrážděností, záchvaty paniky. 
Časté užívání může vést k silné psychické závislosti. Velké dávky mohou být smrtelné. 
 
EXTÁZE 
 
Jak vypadá? 
 
Extáze je většinou malá barevná tabletka. Tablety mohou být různě barevné, ale i s obrázky (holubice, 
králík, lahve šampaňského apod). Barva nebo “značka” tablety ale většinou nesouvisí s jejími účinky. 
 
Jak se užívá? 
 
Tablety extáze se polykají. 
 
Účinky užívání extáze 
 
Po užití extáze se pravděpodobně budete cítit šťastní, komunikativní, milující a aktivnější. Budete se 
cítit emocionálně spříznění s ostatními, můžete dělat nebo říkat věci, které byste normálně nedělali 
nebo neříkali. Po skončení účinku drogy se mohou dostavit pocity deprese, únava, nevolnost, 
zvracení, zvýšení krevního tlaku a srdeční frekvence, případně i smrt v důsledku přehřátí organismu a 
dehydratace. Dlouhodobé užívání extáze může vést k poškození jater a mozku. 
 
TĚKAVÉ LÁTKY A ROZPOUŠTĚDLA 
 
Těkavé látky a rozpouštědla jsou chemické látky, které se mohou vdechovat, jako např. lepidla, 
benzín, aerosolové rozprašovače atd. V tomto případě se nejedná o drogy jako takové, ve skutečnosti 
jsou legálně k dostání v běžných obchodech. Nicméně jsou zneužívány jako omamné látky většinou 
mezi chudšími společenskými vrstvami, zejména pak mladými lidmi žijícími na ulici. 
 
Jak vypadají? 
 
Těkavé látky mohou být v různých produktech (lepidla, ředidla, benzín, lehčí palivo, čistící kapaliny, 
atd.). Obvykle jsou distribuovány v tubách nebo lahvích. 
 
Jak se užívají? 
 
Často je chemická látka umístěna na dně nádoby nebo obalu a poté přiložena k nosu nebo ústům. 
Další metoda užívání: hadr namočený v tekutině (těkavé látce) se umístí do sáčku nebo tašky, která 
se přetáhne přes obličej a inhaluje. 
 
Účinky užívání těkavých látek 
 
Těkavé látky mívají velmi krátkodobý účinek. Na krátkou dobu uživatele otupí, způsobí mu závrať, 
zmatenost a ospalost. Mohou ale také způsobovat bolesti hlavy, nevolnost, mdloby, zrychlený srdeční 
tep, dezorientaci a halucinace. 
Při dlouhodobém užívání mohou poškodit plíce, ledviny a játra, ale také způsobit udušení, křeče nebo 
kóma. 
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PAMATUJTE SI: 
 
Kromě přímých účinků, které drogy v těle vyvolávají, může mít jejich užívání mnoho dalších následků.   
Některé mohou být velmi vážné. Tyto důsledky se mohou projevit jak přímo v osobní rovině jedince, 
tak i v rodině a v rámci celé komunity. 
 
 
A... 
 
Životy lidí, kteří pravidelně užívají psychoaktivní látky, se postupně začnou točit pouze kolem shánění 
drog. 
Většinu svého času pak tráví tím, jak si na drogy vydělat peníze nebo jak je získat oplátkou za sex, 
koupit je, užít je. Neustále myslí na drogy a pokoušení se získat jich stále větší a větší množství. 
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Informační list 

Drogy a jejich definice 

 
 
 
Závislost 
 
Závislost znamená potřebu opakovaného užívání dávek drogy pro zajištění dobrého pocitu, nebo 
proto, aby se uživatel zbavil špatného pocitu. Závislost může být jak fyzická, tak psychická. 
 
Intoxikace/opojení 
 
Dočasný stav, který má za následek změny vnímání, pozornosti, rozhodování, úsudku, emocích a 
chování uživatele v důsledku požití drogy. 
 
Zneužívání drog 
 
Dlouhodobé a nepřetržité užívání psychoaktivních látek i s vědomím všech rizik a nebezpečí, které 
způsobují. 
 
Kombinování drog 
 
Užití více než jedné drogy zároveň. Kombinované účinky psychoaktivních látek jsou ještě 
nebezpečnější. 
 
Tolerance 
 
Stav, který u lidí užívajících drogy vyvolává rezistenci proti jejím účinkům a následně nutnost zvyšovat 
dávku pro dosažení stejného efektu. 
 
Psychoaktivní látky 
 
Jakákoliv látka, která po užití mění vnímání, náladu, vědomí, chování a motorické funkce jedince. 
 
Abstinenční příznaky 
 
V případě abstinence (ukončení užívání návykových látek) osoby, která je drogově závislá se objeví 
tzv. abstinenční příznaky, které způsobují nepříjemné pocity a bolest. Tyto reakce mohou zahrnovat: 
neklid, nespavost, deprese, třes a zimnici, svalové křeče. 
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Aktivita 2 

Mýty a fakta o drogách 

 
Cíl: 
 
Poskytnout účastníkům relevantní a správné informace o drogách. 
 
Materiály: 
 
“Fakta a mýty o drogách” – nápověda pro lektora, Flipchart, papíry formátu A4, fixy, plátěný sáček 
nebo malá krabice. 
 
Doba trvání: 
 
40 minut nebo dle potřeby 
 
Popis provedení: 
 
Jako formu této aktivity můžete zvolit skupinovou diskuzi. 
Požádejte účastníky, aby se rozdělili na dva týmy a sedli si naproti sobě na zem nebo na židle. 
Doprostřed, mezi oba týmy, položte krabičku nebo sáček s jednotlivými “mýty a fakty” na papírcích. 
Vysvětlete účastníkům, že každý tým střídavě má za úkol kreslením popsat jedno z tvrzení ze sáčku. 
 
Tým, který nakreslí a uhádne správně, získá 10 bodů. Pokud tým neuhádne podle kresleného popisu 
správnou odpověď, získává 0 bodů. Pokud tým hádání správné odpovědi vzdá, druhý tým získá za 
správnou odpověď 20 bonusových bodů. Pokud ani jeden tým neuhádne správou odpověď, lektor jim 
ji sdělí. 
 
Skóre zapisujte na flipchart. V případě potřeby požádejte dobrovolníka o pomoc. Dejte každému týmu 
alespoň 1 minutu na prodiskutování správné odpovědi 
Po každém kole zahajte diskuzi o tom, proč týmy zvolily své odpovědi. 
 
Poznámka pro lektora: 
 
Toto cvičení je užitečné pro vybudování povědomí o tématu a dovoluje účastníkům prozkoumat 
vzájemně své názory a znalosti tématu. Ujistěte se, že jste zdůraznili negativní dopad užívání drog a 
psychoaktivních látek a vysvětlili možné nejasnosti a omyly, které by mohli účastníci v rámci tohoto 
tématu mít. 
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“Fakta a mýty o drogách” – nápověda pro lektora 

 
Fakta a mýty – tvrzení Odpověď – nápověda pro lektora 

Na alkoholu se nemůžete stát závislým. Není to droga. 
 

Mýtus: alkohol je droga jako každá jiná; na alkohol se 
můžete stát psychicky i fyzicky závislí. 
 

Brát drogy rekreačně je v pořádku. Mýtus: užívání drog z jakéhokoliv důvodu může vést k 
problémům. 

Člověk může být závislý na cigaretách. 
 

Fakt: většina lidí, kteří kouří, se stanou závislí na 
nikotinu. 
 

Mnoho uživatelů drog říká, že kouření marihuany byl pro 
ně první krok k užívání jiných drog. 
 

Fakt: Obvykle lidé, kteří se stali závislí na drogách, 
začínají s drogami, které jsou levné, snadno dostupné a 
máte pocit, že je můžete jednoduše ovládat, jako je např. 
konopí/marihuana nebo amfetamin. 
 

Lidé, kteří se stanou závislí na drogách, nemají silnou 
vůli. 
 

Mýtus: drogová závislost není pouze duševní, ale i 
fyzická záležitost. 

Hrnek silné kávy a studená sprcha stačí, aby opilý člověk 
vystřízlivěl. 
 

Mýtus: pro vystřízlivění je potřeba jenom čas. Naše játra 
potřebují 1 hodinu, aby zpracovala velkého panáka 
čistého alkoholu . 
 

Drogy lidem pomáhají vyrovnat se s jejich problémy. 
 
 
 
Steroidy by měly být užívány jen na předpis. 

Mýtus: Drogy lidem pomáhají zapomenout na jejich 
problémy a mohou tišit bolest problémy způsobenou. 
Problémy ale nezmizí a často se ještě zhorší. 
 
Fakt: Steroidy mohou způsobit vážné zdravotní 
problémy, jako onemocnění jater, srdeční choroby, 
sexuální dysfunkce a změny nálad vedoucí k 
agresivnímu nebo depresivnímu chování. 
Sdílení jehly pro užívání steroidů může přenášet HIV, 
virus, který způsobuje AIDS. 
 

Člověk se nemůže stát závislý na lécích na předpis, 
které mu předepíše lékař, jako např. léky proti bolesti, 
prášky na spaní. 

Mýtus: často se stává, že se lidé stanou závislí na 
lécích, které jim byly předepsány lékařem. 

Káva a čaj obsahují stimulanty/drogy. Fakt: Káva, čaj a mnoho nealko nápojů obsahují kofein, 
který je stimulant. 
Kofein může způsobovat bolesti hlavy, které se podobají 
abstinenčním příznakům. 
 

Víc mladých lidí pije alkohol, než užívá jiné omamné 
látky 
 

Fakt: V mnoha zemích je alkohol mezi teenagery 
nejrozšířenější drogou. Alkohol je drahý, a proto mnoho 
dětí žijících na ulici užívá lepidla nebo jiné těkavé látky 
spíš než alkohol. 
V zemích, kde není pití alkoholu tolerováno vzhledem k 
náboženským nebo kulturním přesvědčením, není příliš 
rozšířený. Nejrozšířenější drogou zde bývá tabák. 
 

Závislost na alkoholu je nemoc. 
 

Fakt: Závislost na alkoholu je někdy vnímána jako 
nemoc, stejně jako cukrovka nebo epilepsie. Může být 
léčena pouze úplným vysazením konzumace alkoholu. 
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Když neužíváte drogy injekčně, nemůžete se nakazit 
HIV. 
 
 
Mezi teenagery se jen vzácně objevuje závislost na 
alkoholu. 
 

Mýtus: Pití alkoholu a užívání jiných drog může 
například znemožnit schopnost použít správně kondom, 
nebo ho úplně zapomenou použít. 
 
Mýtus: V některých zemích pije alkohol více než třikrát 
týdně přibližně 30 procent mladých mužů a 20 procent 
mladých žen. Nemusí být nutně závislí na alkoholu, ale 
pitím alkoholu v tomto množství se vystavují velkému 
riziku možné závislosti a mnoha dalším zdravotním a 
sociálním problémům. 
 

Těkavé látky jsou v podstatě neškodné, ale lidé jejich 
význam zbytečně přeceňují. 
 
 
 
 
 
Při užívání antikoncepčních pilulek je potřeba dávat 
pozor na kombinaci s léky na předpis. 
 

Mýtus: Užíváním těkavých látek, jako jsou ředidla, 
lepidla, nebo čistidla, může docházet k trvalému 
poškození orgánů, jako jsou játra, mozek a nervová 
soustava. Těkavé látky jsou také velmi hořlavé a mohou 
způsobit vážná poranění při manipulaci s ohněm v jejich 
blízkosti. 
Fakt: Ženy, a dívky, které používají perorální 
antikoncepci (pilulky) by o tom měly informovat svého 
lékaře, pokud jim předepisuje např. Antibiotika. Některé 
léky snižují účinnost antikoncepčních tablet a tak při 
jejich kombinování, může dojít k nechtěnému otěhotnění. 
 

Kouření cigaret je škodlivé pro těhotnou ženu, ale ne pro 
její dítě. 
 

Mýtus: Kouření je stejně tak škodlivé i pro dítě v děloze. 

Alkohol povzbuzuje chuť na sex. 
 

Mýtus: Alkohol ve skutečnosti naopak snižuje sexuální 
reakce. Alkohol sice může snižovat zábrany se 
sexuálním partnerem, ale také způsobuje problémy s 
erekcí, ztrátu chuti na sex nebo neschopnost dosáhnout 
orgasmus.   
Navíc se pod vlivem alkoholu nebo drog mohou lidé 
chovat sexuálně tak, jak by se střízliví nechovali. 

Konopí/marihuana se používá legálně k léčbě silné 
bolesti (např. u rakoviny nebo jiných chronických 
onemocnění). 
 

Fakt: Ve většině zemí je konopí/marihuana nelegální. 
Nicméně, v některých zemích už byly přípravky z konopí 
vyzkoušeny jako prostředky na zmírnění nepříjemných 
příznaků nemoci (u osob v konečné fázi rakoviny nebo 
HIV, kteří jsou v důsledku nemoci velice zesláblí a nejsou 
schopni přijímat potravu) nebo při léčbě zeleného zákalu. 
 

Užívání heroinu způsobuje závislost, užívání 
konopí/marihuany ale závislost nezpůsobuje. 
 

Mýtus: Odborníci se domnívají, že dlouhodobé užívání 
konopí/marihuany je potenciálně nebezpečné a může 
vést k poklesu motivace, ztrátě paměti a poškození 
koordinace, poruchám úsudku, poškození reprodukčního 
systému, podráždění plic a k psychickým problémům. 
 

Experimentování s drogami je v dospívání normální. 
 

Mýtus: Drogy jsou otázkou volby a nemají co dočinění s 
procesem dospívání. 
 

Drogová závislost může vést až k bezdomovectví a 
ztrátě života. 
 

Fakt: Mnoho uživatelů drog ztratí v důsledku závislosti 
jejich sociální a ekonomické postavení a hrozí jim riziko 
úmrtí na předávkování. 
 

Užití amfetaminů nebo metamfetaminu pouze jednou 
nemůže způsobit žádné problémy. 
 

Mýtus: Každé užívání drog může způsobit problémy jak 
novým, tak stálým uživatelům. Hodně z toho, co se 
prodává jako amfetamin nebo metamfetamin (pervitin) je 
kombinací mnoha látek většinou připravených v 
ilegálních laboratořích. Uživatelé si nemohou být nikdy 
jisti, co kupují. Tyto směsi mohou být toxické. 
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Drogy jako je alkohol, konopí/marihuana nebo extáze 
nesou pro mladé lidi nebezpečné. 
 

Mýtus: Drogy mohou narušit normální růst a 
vývoj mladých lidí. Jejich užívání může být spojeno s 
problémy ve vztazích a může vést k nechtěnému 
těhotenství, nakažení HIV atd. 
 

Infekce HIV, mezi mladými lidmi, kteří užívají drogy 
injekčně je čím dál tím rozšířenější. 
 

Fakt: Výzkumy ukazují, že výskyt infekce HIV je u lidí, 
jenž užívají drogy injekčně, velmi vysoký a roste. 
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Aktivita 3 

Dopad alkoholu na schopnosti uživatele 

 
Cíl: 
 
Předat účastníkům znalosti o vlivu užívání alkoholu na jejich fyzické a duševní zdraví. 
 
Potřeby a pomůcky: 
 
Fixy, Papír 
 
Doba trvání: 
 
40 minut nebo dle potřeby 
 
Popis provedení: 

Jako formu této aktivity můžete zvolit skupinovou diskuzi. 

Rozdejte účastníkům fixy a papíry. Požádejte je, aby na papír napsali své jméno. 
Poté je požádejte, aby napsali svá jména ještě jednou, ale druhou rukou (tou, kterou normálně 
nepoužívají). Takže osoba, která obvykle píše levou rukou, bude psát pravou a opačně. 
 
Poté, co si účastníci budou moci vyzkoušet tuto aktivitu, nechte je analyzovat, co pozorovali.  Nechte 
je porovnat mezi sebou jednotlivé vzorky toho, co napsali. 
 
Vysvětlete jim, že tato aktivita je pokus, během kterého jejich svaly na ruce nepracují obvyklým 
způsobem. Při psaní opačnou rukou nemůžou fungovat tak jako normálně. Při požití alkoholu, není 
člověk schopen používat své tělo a svaly tak, jako obvykle, tedy pracovat hladkými a koordinovanými 
pohyby. Účinek alkoholu působí stejně, jako když chtěli praváci napsat své jméno levou rukou a 
opačně. 
 
Můžete tento experiment také propojit s širší problematikou užívání návykových látek. 
 
Následující otázky mohou být použity k diskuzi: 
 

 Jaké aktivit například nebudete schopni dělat, pokud jste opilí nebo pod vlivem drog? 
 

 Představte si, jednu činnost, kterou máte rádi, ale nebyli byste ji schopni dělat opilí nebo pod 
vlivem drog. 
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 Jaké důsledky by mělo pro vaši rodinu a blízké, kdybyste se stali závislí na alkoholu nebo 
drogách? 

 

Vysvětlete: 

 Opilý člověk (člověk pod vlivem návykové látky) může mít agresivní sklony a může zranit sebe 
nebo ostatní. 

 Člověk pod vlivem alkoholu, který řídí, může způsobit zranění sobě i lidem v jeho okolí. 
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Aktivita 4 

Jak se chovat v rizikových situacích 

 
Cíl:  
 
Účastníci zjistí, jak se chovat v situacích, kdy jim budou nabízeny drogy. 
 
Pomůcky: 
 
Příklady pro role-play (uvedeny na konci aktivity) 
 
Doba trvání: 
 
1 hodina nebo dle potřeby 
 
Popis provedení: 
 
Jako formu této aktivity můžete zvolit skupinovou diskuzi. 

 

Požádejte účastníky, aby se rozdělili do 4 – 5 skupinek. Vysvětlete jim, že každá skupina dostane 
přidělenou situaci a měla by připravit scénku, kde ukáže několik možností, jak se v situaci zachovat 
(strategie). 

Požádejte každou skupinu, aby sepsala různé strategie, jak se v situaci zachovat a připravila 2-3 
minutovou scénku, kde různá řešení situace předvede. 
 
Na přípravu scénky nechte každé skupině asi 20 minut. Skupina předvede scénku pro zbývající 
účastníky. 
 
Po každé scénce vyzvěte skupiny k diskuzi k jednotlivým strategiím:  
 

 Mohou existovat i jiné postupy řešení této situace? 
 Použil už někdo ze skupiny tento typ strategie ve svém životě? 
 Existuje pro takovou situaci nějaká nejlepší strategie chování nebo řešení? 

 
Poznámka pro lektora: 
Buďte připraveni pomoci skupinám s přípravou strategií a návrhy řešení v rámci přípravy scének. 
Přemýšlejte o způsobech chování, které jsou asertivní, agresivní a manipulativní a o hrozbách a 
přemlouvání. 
 
Vysvětlete účastníkům, že pro žádnou situaci neexistuje pouze jeden univerzální postup v chování. 
 
Pro cvičení použijte následující příklady: 
 

Příklad 1 

Kamarád vás pozve do klubu, o kterém se říká, že se zde dají lehce sehnat (met)amfetaminy a jiné 
drogy. Co by se mohlo stát, pokud: (a) byste pozvání přijali, nebo (b) byste odmítli? 
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Příklad 2 
Potkáte starého známého, kterého jste nějaký čas neviděli. Známý si zapálí cigaretu marihuany 
(jointa) a nabídne vám? 
 
Příklad 3 
Jste s přáteli. Někdo vám nabídne alkohol a nějaké tablety, o kterých tvrdí, že po nich zmizí účinky 
alkoholu. Jak odpovíte? 
 
Příklad 4 
Jeden z vašich přátel se stále více zapojuje do jiné skupiny lidí. Slyšeli jste, že lidé z této party 
pravidelně užívají drogy (ředidlo a amfetaminy). Co uděláte? 
 
Příklad 5 
Váš kamarád tráví příliš mnoho času (a peněz) v místní herně. Požádá vás, abyste mu půjčili nějaké 
peníze. Co uděláte? 
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PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE 

PROGRAM “DROGOVÉ PROGRAMY PRO MLADÉ 
PACHATELE“ 

 
Program byl vyvinut ve věznici ve Varně. Jeho cílem bylo vytvoření vhodných služeb zaměřených na 
skutečné potřeby související s problémy s drogami u mladých vězňů. Programu předcházel kulatý stůl 
všech zainteresovaných subjektů, odborníků a institucí zapojených do tohoto procesu. V rámci 
kulatého stolu byly projednány cíle a aktivity programu. 
 
Program byl připraven ohledně 3 vzájemně propojených kroků: 
 
1. Byli vybráni mladiství pachatelé, kteří již mají zkušenost s drogami nebo jsou v rizikové skupině. 

Posouzení bylo provedeno pracovníky věznice a externími odborníky. 
 
2. Zjištění potřeb. Průzkumem byly identifikovány potřeby mladých vězňů, aby bylo zajištěno, že 

každá intervence se dostane k cílové skupině a jejím potřebám a budou se tak moci stanovit 
nejvhodnější  intervence u mladých lidí. 

 
3. Aktivity programu byly lektorovány a připraveny ve spolupráci s odborníky z trestního soudnictví, 

sociálních služeb, nevládních organizací, komunitních programů a dalšími vhodnými 
organizacemi. 

 
Program zahrnoval tyto služby: 

 protidrogová výchova 
 prevence 
 informace 
 peer vzdělávání 
 sport 
 psychologická podpora 
 rodinné poradenství a podpora pro rodiče 

 
Další služby, které již používané byly: 

 poradenství 
 detoxikace 
 prevence recidivy a rehabilitace 
 Programy harm reduction 
 zapojení vrstevníků 

 
Do programu byli zapojeni klíčoví odborníci: lékaři, psychologové, psychiatři, dobrovolníci, pracovníci 
s mládeží, pedagogové, zdravotníci, sociální pracovníci, drogoví poradci, rodinní terapeuti. 
Mladí vězni byli zapojeni do procesu přípravy programu. Jejich nápady a zpětná vazba byly začleněny 
do plánovaných aktivit. 
Rodiče a blízcí mladých lidí byli také zapojeni do intervencí probíhajících s jejich dětmi. 
Důvěrnost sdílených informací byla zajištěna. 
Doba trvání programu je 12 měsíců včetně závěrečné konference, kde jsou prezentovány výsledky. 
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Odkazy a další informace 
http://mentorfoundation.org/ 

http://www.emcdda.europa.eu/stats10/dup 

http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_33706_EN_Dif07en.pdf 

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (2003). Průvodce 
školením životních dovedností pro mladé lidi: Prevence HIV/AIDS a užívání omamných 
látek. Vydáno 15. října 2009, zdroj: 

http://www.unodc.org/pdf/youthnet/action/message/escap_peers_00.pdf 

WHO (2000). Příručka pro vedoucí projektu. Vydáno  9.září 2009, zdroj: 

http://www.who.int/substance_abuse/activities/global_initative/en/primary prevention_17.pdf 

http://www.drugslibrary.stir.ac.uk/documents/DrgsandYngOffndrs.pdf 
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8. Sport a cvičení 

______________CO______ 
Úvod 
Následující kapitola o realizaci sportovních a dalších programů pohybových aktivit ve 
věznici poskytne některé užitečné základní informace o právním rámci, přínosech a 
specifických podmínkách věznic, které byste měli mít na paměti při provádění projektu 
v této oblasti podpory zdraví. Součástí dokumentu jsou i materiály, které vám 
pomohou v praxi při plánování a provádění činností zaměřených na podporu zdraví 
v oblasti sportu, cvičení a veškerých fyzických aktivit (PŘÍLOHA 5: Celkový seznam 
bodů a PŘÍLOHA 6: Seznam bodů k tématu „Od nápadu k praktické a použitelné 
činnosti“). Kromě toho vám chceme nabídnout různé náměty ohledně toho, které 
sporty mohou být pro vaši cílovou skupinu velmi zajímavé nebo které sporty jsou 
zvláště efektivní vzhledem k situaci osob ve výkonu trestu odnětí svobody, jejich 
zdravotnímu stavu a jejich postojům. Nenajdete zde však popis konkrétních cvičení 
nebo tréninkových programů, a to ze dvou důvodů: 

Vždy se vedou vzrušené diskuse o tom, která cvičení jsou nejúčinnější a zda některá 
cvičení mohou škodit zdraví a tak dále. Výzkum na toto téma probíhá. Je třeba 
naprosto jasně konstatovat: programy a cvičení uvedené v tomto modulu by neměly 
být považovány za nejlepší trénink nebo nejzdravější cvičení. To, jakých účinků je 
dosaženo, vždy závisí také na způsobu vedení a individuálního tréninku dané osoby 
ve výkonu trestu. 

Bez důkladného zvážení všech podmínek nelze poskytnout jasné rady ohledně toho, 
která cvičení nebo tréninkové programy budou ve vaší situaci fungovat a budou 
nejefektivnější pro mladé odsouzené, které chcete svým programem podpořit. 
Například: Jaké vybavení je k dispozici ve vaší věznici? Jste schopni vést cvičení 
celkové tělesné zdatnosti nebo konkrétního sportu sami, nebo budete muset přizvat 
odborníka? A tak dále… 

V každém případě uvádíme některé náměty pro trénink v praxi: 

 určité informace o tom, které druhy sportů jsou pro cílovou skupinu zajímavé 

 určité informace o tom, které cviky jsou vhodné a efektivní ve věznici 

 univerzální tréninkový program 

 některé odkazy na cvičební / tréninkové programy11 

 

                                                 
11  Autoři tohoto nástroje nenesou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích stran a za výsledek 

použití cvičení a tréninkových programů doporučovaných na těchto stránkách. 
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Právní rámec 
Výkon trestu odnětí svobody obvykle představuje situaci, kdy jsou odsouzené osoby 
z fyzického hlediska výrazně omezeny. Pravidla vyhlášená Organizací OSN pro 
výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) zdůrazňují v Mezinárodní chartě tělesné výchovy 
a sportu (1978), že je důležité nabídnout sportovní cvičení všem lidem, protože 
sportování vede k úspěšnému rozvoji a uchování „tělesných, duševních a morálních 
sil“ a „obohacuje sociální vztahy a rozvíjí fair play, což je důležité nejen pro sport 
samotný, ale také pro život ve společnosti“:  

„Článek 1. Provozování tělesné výchovy a sportu je základním právem všech 

1.1 Každá lidská bytost má základní právo na přístup k tělesné výchově a sportu, 
které jsou nezbytné pro plný rozvoj osobnosti. […] Zvláště je nutné vytvářet příležitosti 
pro mládež.“ (zdůraznění WIAD) 

Vzhledem k tomuto základnímu právu by každodenní cvičení mělo být zajištěno také 
ve věznici, a to zejména pro ty osoby ve výkonu trestu, které během dne nemají 
možnost pravidelné tělesné aktivity. Standardní minimální pravidla pro zacházení 
s vězni (1955) uvádějí tato doporučení: 

„Cvičení a sport 

21. (1) Každý vězeň, který není zaměstnán při venkovní práci, musí mít nejméně 
jednu hodinu vhodného cvičení na čerstvém vzduchu denně, pokud to počasí dovolí. 

(2) Mladým odsouzeným a ostatním osobám vhodného věku a fyzické kondice musí 
být v době k tomu určené poskytováno tělesné cvičení a rekreační trénik. Pro tento 
účel musí být k dispozici prostory, zařízení a vybavení.“ (zdůraznění WIAD) 

Zvláště pro mladé odsouzené, u nichž je vysoké riziko recidivy, lze sportování 
efektivně využít jako „prostředek k nastolení změny, k zapojení a motivaci 
odsouzených, aby převzali sami za sebe odpovědnost a zanechali trestné činnosti“ 
(Meek 2012). Vzhledem k míře recidivy a opětovného odsouzení… 

„…trestní justice pro mladistvé pachatele musí [především] být koncipována jako 
nedílná součást národního procesu rozvoje každé země, v celkovém rámci sociální 
spravedlnosti pro všechny mladistvé, a tím zároveň přispívat k ochraně mladistvých a 
udržování klidu a pořádku ve společnosti.“ (Standardní minimální pravidla pro 
soudnictví nad mládeží Organizace spojených národů („Pekingská pravidla“) 1985: 
Část první, oddíl 1.4) 

Tím se zejména u mladistvých zdůrazňuje sociální spravedlnost se zaměřením na 
resocializaci a jedním ze „základních hledisek“ Standardních minimálních pravidel pro 
soudnictví nad mládeží Organizace spojených národů („Pekingských pravidel“) (1985: 
Část první, oddíl 5.1) je to, aby „trestní justice ve věcech mládeže kladla důraz na 
blaho mladistvých“, a tudíž aby… 

… „se mladistvým v nápravných zařízeních dostávalo takové péče, ochrany a veškeré 
nezbytné pomoci – sociální, vzdělávací, v odborné přípravě, psychologické, lékařské a 
fyzické – jakou budou vyžadovat s ohledem na svůj věk, pohlaví a osobnost a v zájmu 
jejich zdravého vývoje.“ Standardní minimální pravidla pro soudnictví nad mládeží 
Organizace spojených národů („Pekingská pravidla“) 1985: Část pátá, oddíl 26.2 
(zdůraznění WIAD) 

Pravidelná tělesná aktivita je zvláště důležitá pro tělesný, sociální a psychický rozvoj 
mladistvých (další informace o různých přínosech cvičení v kapitole 2 tohoto modulu). 
Mladí odsouzení se musejí vypořádat s mnoha problémy, jako je např. užívání drog 
nebo detoxikace ve věznici, tělesné a duševní choroby, nezaměstnanost, nedostatek 
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sociálních kontaktů s rodinou a přáteli a tak dále. Tělesné cvičení a trénink mohou být 
v této situaci velmi užitečné. Mohou zlepšit zdraví a pohodu mladistvých a odvést 
jejich pozornost od vlastních problémů a přispět k vyrovnanější náladě. 
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______________PROČ______ 
Pravidelná tělesná aktivita má na lidské bytosti kladný vliv v mnoha ohledech. Existuje 
mnoho důvodů, proč jsou sport a cvičení velmi pro odsouzené důležité a proč jim 
pomáhají zlepšit jejich tělesné zdraví, emoční pohodu a chování. To může prospět 
atmosféře v celé věznici. K vyvolání zájmu mladých odsouzených lze použít podklady 
uvedené v tomto dokumentu (PŘÍLOHA 2: cvičení 2 „Přínos sportu, cvičení a tělesné 
aktivity“). 

 

Přínosy 
Především je sport, tj. pravidelné cvičení12, zvláště účinnou cestou ke zlepšení 
tělesného zdraví a pohody. Intenzivní tělesná aktivita působí jako prevence 
kardiovaskulárních chorob, mrtvice, metabolického syndromu, diabetes mellitus 2. 
typu, obezity a dále muskuloskeletální poruch (např. artritidy) a bolestí zad, a dokonce 
i určitých typů rakoviny. Konkrétní zdravotní přínosy cvičení zahrnují mimo jiné 
prevenci těchto chorob:  

 Onemocnění srdce a mrtvice: Každodenní tělesná aktivita může pomoci 
předejít onemocnění srdce a mrtvici díky tomu, že posiluje srdeční sval, 
snižuje vysoký krevní tlak, zvyšuje hladinu HDL („dobrého“ cholesterolu) a 
snižuje hladinu LDL („špatného“ cholesterolu) v krvi, zlepšuje krevní oběh a 
zvyšuje kapacitu srdce. (Koronární smrt: Rosengren 1997; cholesterol: Kelley 
2004, Janssen 2006; riziko mrtvice: Chong do 2003) 

 Vysoký krevní tlak: Pravidelná fyzická aktivita může snížit krevní tlak u osob 
s vysokým krevním tlakem. Fyzická aktivita také snižuje nadměrnou tělesnou 
tloušťku, která je spojena s vysokým krevním tlakem. (Pinto 2006) 

 Diabetes mellitus 2. typu: Díky snížení nadměrné tělesné tloušťky může 
fyzická aktivita pomáhat předcházet vzniku cukrovky tohoto typu (s relativním 
nedostatkem inzulínu) a onemocnění zvládat. (Finská studie prevence diabetu 
2003) 

 Obezita: Fyzická aktivita pomáhá snížit množství tělesného tuku tím, že 
zvětšuje nebo udržuje svalovou hmotu a zlepšuje schopnost těla využívat 
kalorie. Pokud je fyzická aktivita kombinována se správnou výživou, může 
pomoci k udržení správné tělesné hmotnosti a předcházet obezitě, která je 
hlavním rizikovým faktorem pro vznik mnoha nemocí. (Sarsan 2006; 
cholesterol: Kelley 2004) 

 Bolesti zad: Zvyšováním svalové síly a vytrvalosti a zlepšením pružnosti a 
držení těla pomáhá pravidelné cvičení předcházet bolestem zad.  

 Osteoporóza: Pravidelné posilovací cvičení podporuje tvorbu kostí a může 
zabránit mnoha formám úbytku kostní hmoty, které souvisí se stárnutím. 
(Kemmler 2004).  

 Sexuální funkce: Pravidelná fyzická aktivita udržuje nebo zlepšuje sexuální 
život. Zvýšení svalové síly a svalového tonu, vytrvalosti, tvarování postavy a 

                                                 
12 Pravidelné cvičení / fyzická aktivita předpokládá provádění po dobu asi 30 minut nejméně 5 dní v týdnu. 
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kardiovaskulární funkce může zlepšit sexuální funkci u mužů i u žen. (Bacon 
2003).  

 Nálada a emoce: Intenzivní tělesná aktivita, stejně jako všechny vytrvalostní 
sporty, má prokazatelný vliv na hormony, které v lidském organismu řídí 
emoce. Zvýšené hladiny endorfinů v krvi a mozku produkují „běžecké opojení“ 
(Boecker/Tölleet a kol. 2008), díky němuž jsou lidé šťastní, klidní a uvolnění. 
S emocemi souvisí také další neurotransmiter, a sice dopamin, k jehož 
vyrovnané hladině cvičení přispívá (Petzinger a kol. 2007). U mladých lidí 
často dochází k výrazným změnám v kognitivních funkcích, náladě a chování, 
protože jejich mozek prochází obrovskými strukturálními změnami, a to 
zejména v té části, která řídí vylučování dopaminu. Cvičení proto u mladých 
lidí výrazně reguluje náladu. (Gieddet a kol. 2009).  

Je zřejmé, že cvičení dokáže zlepšovat tělesné zdraví a fyzické funkce, ale je také 
velmi efektivní pro duševní zdraví a pohodu. Pravidelná fyzická aktivita může 
zlepšovat emoční vyladění a to, jak se lidé cítí. Vědci také zjistili, že cvičení 
pravděpodobně snižuje deprese (Blumenthal a kol. 2007; Sarsan 2006) a úzkost a 
pomáhá zvládat stres. Může předcházet vzniku těchto duševních poruch nebo je 
může snižovat: 

 deprese a melancholie 

 úzkost a záchvaty paniky 

 dispozice k sebepoškozování a sebevraždě 

 poruchy příjmu potravy 

Aby bylo dosaženo stanovených přínosů sportování, je třeba vytvořit individuální 
tréninkový plán (PŘÍLOHA 3: Cvičení 3 „Všeobecný tréninkový program“). Cvičení 
musí zapadat do každodenního života a člověk si musí stanovit cíle. To, po kolika 
týdnech člověk dosáhne určité tréninkové úrovně, závisí na druhu tělesné aktivity a 
počáteční individuální úrovni zdatnosti. Dosažením stanovených cílů v tréninkovém 
programu člověk nejen zlepší svou zdatnost, ale zároveň také zvýší své sebevědomí.  

 

Všeho moc škodí 
Stejně jako u všeho, co člověku prospívá, se to dá přehnat i se cvičením a přivodit si 
zdravotní problémy namísto toho, aby člověk využil přínosů cvičení. Pokud cvičíme 
příliš často nebo příliš intenzivně, může to vést k zánětu kloubů, kloubního váčku, 
šlach nebo vazů. Stejný důsledek může mít i nevyvážený trénink zaměřený například 
pouze na posílení konkrétních svalů, což může vést k vadnému držení těla a 
následným bolestem v některých partiích. Někteří lidé jsou na sportování závislí a 
nemohou bez každodenních velkých dávek pohybu žít. To může vést k řadě 
onemocnění a navíc k poruchám příjmu potravy, jak dokládají některé případy 
profesionálních sportovců. 

 

Konkrétní přínosy sportu a cvičení pro odsouzené 
Výzkum podpory zdraví u mladých osob ve výkonu trestu (HPYP 2010-2013) ukázal, 
že sport je jednou z nejdůležitějších činností pro podporu jejich zdraví ve věznicích. 
Přibližně 20 až 45 % dotazovaných mladých odsouzených uvedlo, že sport je pro 
jejich zdraví a pohodu zásadní. Sport a pravidelné cvičení jsou jedním 
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z nejúčinnějších způsobů, jak řešit mnoho problémů, s nimiž se osoby ve výkonu 
trestu potýkají. Někteří mladí odsouzení nejsou tělesně zdatní a mnoho z nich užívají 
drogy a trpí různými nemocemi. Dále velká část z nich má nízké sebevědomí a byla 
fyzicky nebo sexuálně zneužívána. Cvičení hraje důležitou roli při vyrovnávání se 
s mnoha důsledky zdravotního chování a prožitky násilí, např. tím, že tlumí vedlejší 
účinky detoxikace a pomáhá vypořádat se s odnětím svobody. 

Pravidelné cvičení ve věznici… 

 … kompenzuje méně příležitostí k fyzické aktivitě 

 … zlepšuje fyzickou zdatnost 

 … posiluje sebevědomí 

 … zvyšuje sociální kontakty 

 … pomáhá učit se společenským pravidlům a chování 

 … pomáhá při návratu do společnosti 

 … pomáhá rozvíjet realističtější sebepojetí 
a ovládat vlastní emoce a pocity 

 … dává člověku pocit úspěchu 

 … je příležitostí projevit motivaci a otevřít se životu 

Kromě fyzických schopností může cvičení také zlepšit sociální chování mladých lidí. 
Nejen týmové sporty nebo sporty, k nimž je potřeba druhého partnera 
(např. horolezectví), ale i ty, které rozvíjejí schopnosti člověka projevovat se, snášet 
porážky nebo dodržovat sebekázeň, jsou užitečné v tom, že utvářejí chování mladých 
lidí a pomáhají jim, aby (znovu) získali důvěru v ostatní a zvládali své vlastní nálady. 
Tím se rozumí i skutečnost, že cvičením lze zmírnit agresivní tendence nezletilých, a 
proto se intenzivní cvičení často používá při prevenci násilí (např. YDF 2011), i když je 
třeba zvážit i další parametry, které s násilným chování souvisejí (Mutz/Baur 2009). 

Zlepšení sociálních dovedností, zdraví a dobrých životních podmínek u mladých 
pachatelů, jejich zabavení a posilovámí sebevědomí díky pravidelnému a intenzivnímu 
sportování a cvičení bude mít také kladný vliv na atmosféru v celé věznici. Zejména o 
víkendech se mladí odsouzení ve svých celách cítí izolovaní a uzavření a nudí se. To 
může vést k agresivnímu chování namířenému vůči ostatním nebo vůči jim samým. 
Pokud však znají jednoduché cvičení, které mohou provádět i ve svých celách, může 
jim to dodat pocit větší pohody a klidu. 

Pravidelné sportování může být alternativou k trestné činnosti a výrazně snižuje riziko 
recidivy (Meek 2012). Jak bylo popsáno výše, cvičením se snižují sklony k násilnému 
chování a mladí lidé mají tendenci snižovat také spotřebu drog nebo je neužívají 
vůbec. Tím se snižuje pravděpodobnost, že se zapojí do trestné činosti související 
s drogami. 

Shrnutí 

… pravidelné cvičení samozřejmě napomáhá tělesnému zdraví a zvyšuje zdatnost. 
Ale fyzická aktivita má i další přínosy. Člověk díky ní může poznat vlastní tělo a 
dosáhnout pocitu pohody po dřívějších prožitcích (např. užívání drog, násilí).  

Sporty pomáhají člověku k tomu, aby měl dobrý pocit ze svého těla, vyvolávají 
uvolňování neurotransmiteru dopaminu a hormonu serotoninu, které řídí lidské emoce, 
a umožňují mladým lidem, aby se cítili klidnější a šťastnější.   
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______________KDO______ 
Nejprve se podívejte na svou cílovou skupinu. Komu chcete sportovní aktivity 

nabídnout? Je vaším záměrem zlepšit celou širokou škálu příležitostí k pohybovým 

aktivitám ve věznici, a proto chcete oslovit všechny odsouzené? Nebo se zaměřujete 

na na konkrétní skupinu, o níž se domníváte, že by měla dostat možnost fyzického 

tréninku, nebo by jí měla být představena nějaká cvičení, která by její členové mohli 

uplatnit sami? 

To, které nabídky budou přijatelné a vhodné a budou mít dlouhodobý účinek, závisí na 

situaci ve vaší věznici, na personálních zdrojích, sportovní vybavenosti, venkovních 

zařízeních a tak dále, a zejména to závisí na vaší cílové skupině: 

 Jedná se o mladé muže nebo mladé ženy ve výkonu trestu odnětí svobody? 
Nebo pracujete se smíšenými skupinami? 

 Mají zájem o sport / sportovní tréninik, nebo je fyzická aktivita příliš neláká, 
nebo se sportovního tréninku dokonce odmítají zapojit, staví se k němu 
neochotně nebo nesměle? 

 Jaký druh trestu vykonávají? (Výkon trestu odnětí svobody ve volném režimu 
umožňuje mnohem více činností, jako jsou turnaje, vycházky do přírody nebo 
do plaveckého bazénu nebo do posilovny pro indoor lezení.) 

 Jaký je zdravotní stav cílové skupiny? Je tělesně zdatná, nebo trpí nějakým 
onemocněním, včetně vedlejších účinků detoxikace? 

Podmínky jednotlivých věznic a odsouzených (např. délka a druh trestu odnětí 
svobody, zdravotní stav a jeho okolnosti, jako je užívání drog nebo jiná onemocnění) 
významným způsobem určí povahu projektu, který chcete realizovat. Pokud nezvolíte 
odpovídající nabídku a nedokážete svou koncepci pružně přizpůsobit, riskujete 
neúspěch celého projektu. 

Motivace cílové skupiny 

Je jisté, že osoby ve výkonu trestu odnětí svobody jako cílovou skupinu někdy není 
snadné motivovat. Někteří nechtějí dělat vůbec nic; jiní nemají rádi fyzickou aktivitu, a 
tak dále. Ale to není důvod, proč být frustrovaný a proč to nezkoušet znovu a znovu, 
protože ve věznici – zejména mezi mladými odsouzenými – jsou vždy také ti, kteří 
touží něco ve svém životě změnit. Proto je velmi důležité nepřestávat a dát jim 
příležitost a pečlivě přizpůsobit své plánované aktivity pro mladé lidi ve věznicích, kteří 
často trpí mnoha problémy. 

Instruktor / trenér cvičení 

Každý pracovník věznice je schopen nabídnout sportovní aktivity, o něž se osobně 
zajímá a k nimž je způsobilý i bez odborných znalostí z prostředí mimo věznici. 
Vždycky se nejprve zamyslete nad svými vlastními sportovními zájmy a pokusit se 
zjistit, zda a jak mohou být ve věznici uplatnitelné. 

Jinak budete muset pozvat odborníky například ze sportovních klubů, posiloven, 
sportovní instruktory ze škol nebo univerzit, fyzioterapeuty apod. Ti všichni mohou 
nabídnout buďto jednorázové tréninky, v nichž naučí mladé lidi určitá cvičení, jež se 
dají provádět samostatně, nebo mohou realizovat pravidelné sportovní programy. 

Při zavádění dlouhodobé nabídky sportů a cvičení je velmi užitečná spolupráce 
s externími institucemi, nevládními organizacemi, sportovními kluby nebo jednotlivými 
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odborníky pracujícími v oblasti podpory zdraví, jako jsou fyzioterapeuti, trenéři 
v oblasti psychomotoriky, učitelé jógy. V rámci spolupráce s odborníky v oblasti sportu 
a fyzické aktivity lze vyřešit mnoho problémů. Vedle toho jsou velmi důležitým zdrojem 
pro mnoho aktivit nebo úkolů i dobrovolní pomocníci, protože pracovníci věznice často 
nemají čas na nic víc než věnovat se své obvyklé každodenní pracovní náplni. Ve 
věznicích často není dostatek pracovníků pro nabídku aktivit nad rámec běžného 
každodenního programu. 
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______________JAK______ 
Než začnete realizovat svůj projekt, je třeba nejdříve odpovědět na některé otázky: 

Zdroje 

Vhodnost projektu sportovních aktivit a cvičení je nejen dána cílovou skupinou, ale 

také ji často omezuje nebo naopak podporuje vybavenost, která je v dané věznici 

dostupná. Ještě před zahájením projektu je třeba prozkoumat všechny dostupné 

zdroje: 

 Pracovníci: Budete projekt realizovat vy sami? Potřebujete externího odborníka? 

Máte podporu svých kolegů? A podporu vedení věznice? 

 Vybavenost: Prověřte, zda máte vybavení a prostory vyhovující požadavkům, 

které potřebujete pro sportování/trénink, jež chcete nabídnout. Máte dostatek 

místa venku? Potřebujete posilovnu? Basketbalové koše? Lezeckou stěnu? Máte 

možnost využít sportovní infrastrukturu mimo věznici? (Pouze v případě, že mladí 

odsouzení vykonávají trest odnětí svobody v otevřeném režimu.) 

 Financování: Jak je váš projekt financován? Potřebujete další finanční 

prostředky? Zkontrolovali jste všechny možnosti (financování, sponzoring, dary 

apod.)? Zvažte zaslání žádosti o finanční příspěvek orgánům zajišťujícím služby 

podpory zdraví, zdravotním pojišťovnám, nevládním organizacím, ministerstvu 

spravedlnosti. 

 Čas: Při plánování projektu byste měli mít vždy na paměti, že musí vyhovovat 

činnostem podle denního programu věznice. Chodí mladí odsouzení do práce / 

do školy, nebo ne? Které další (volnočasové) aktivity je třeba zvážit? 

Různé sporty 

Níže uvádíme několik různých sportů, které lze nabízet ve věznici; jsou seskupeny 

podle toho, zda se dají provádět uvnitř nebo venku a zda se jedná o individuální nebo 

skupinové aktivity. V žádném případě není nutné držet se této klasifikace. Uveden je 

vždy jen nejpravděpodobnější kontext pro danou činnost a některé sporty se objevují 

ve dvou kategoriích, protože nezáleží na tom, zda jsou provozovány uvnitř nebo 

venku, jako například basketbal, a to podle dostupné vybavenosti. 

 ve skupinách individuálně 

v
e
n
k
u 

fotbal 

basketbal 

(plážový) volejbal 

atletické sporty 

stolní tenis 

„nové hry“ 

lezení 

fitness 

silový trénink (např. cvičení 

zaměřená na posílení 

tělesného jádra (core training), 

Pilates, vzpírání) 

žonglování 

jóga, Qi Gong, tai-chi 

skákání přes švihadlo 

akrobatická cvičení 
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 ve skupinách individuálně 

u
v
n
i
t
ř 

volejbal 

basketbal 

stolní tenis 

badminton 

„nové hry“ 

step aerobic 

tanec (např. hip hop, zumba, 

atd.) 

lezení 

 

fitness 

silový trénink (např. cvičení 

zaměřená na posílení 

tělesného jádra (core training), 

Pilates, vzpírání) 

jóga, Qi Gong, tai-chi 

step aerobic 

tanec (např. hip hop, zumba, 

atd.) 

žonglování 

skákání přes švihadlo 

akrobatická cvičení 

 

Obvykle jsou určité sporty ve věznici populárnější než ostatní a některé lze pro 

vězeňské prostředí doporučit. Níže uvádíme popis přínosů a konkrétních účinků 

těchto sportů. 

Silový trénink: Silový trénink je ve věznicích většinou populární mezi mladými muži. 

Pokud kvůli nedostatku zdrojů nelze poskytnout místnost a vybavení pro posilování, 

mohou být vhodnou alternativou další tréninkové programy, například posilování 

tělesného jádra (core training) 

(http://sportsmedicine.about.com/od/abdominalcorestrength1/ss/Quick-Core-

Workout.htm)   

nebo jiný jakýkoli druh posilovacích cviků, např. Pilates 

 (http://pilates.about.com/od/whatispilates/a/WhatIsPilates.htm). Cvičení tohoto druhu 

jsou zvláště vhodná pro vězeňské prostředí, protože osoby ve výkonu trestu mohou 

provádět cvičení kdykoli a také ve svých celách. Vzhledem k harmonogramu věznice 

a k překážkám při organizaci sportovních aktivit je to velmi užitečné. Silový trénink 

tohoto typu mohou ocenit i dívky. Podívejte se na videa na stránkách you tube 

Aerobní trénink: I když aerobní trénink není mezi odsouzenými tak oblíbený, někteří 

se přesto rádi věnují běhu a většina mladých mužů ve výkonu trestu ráda hraje fotbal 

(viz níže). Aerobní cvičení je jednou z nejdůležitějších oblastí sportu zajišťujících řadu 

zdravotních přínosů popsaných výše. Pokud není k dispozici odpovídající prostor, kde 

by odsouzení mohli pravidelně běhat (např. dvůr věznice je jen malý nebo 

s asfaltovým povrchem), je možné vyzkoušet spinning nebo tanec. 

Tanec: Tanec je atraktivní nejen pro dívky a ženy, ale i pro mladé muže. Nové styly 

tance, jako je zumba nebo zejména hip-hop a breakdance, jsou ideální k tomu, aby 

podnítily zájem mladých mužů ve výkonu trestu odnětí svobody o fyzické aktivity. 

Fotbal: Většina mladých mužů ráda hraje fotbal. Při pravidelném fotbalovém tréninku 

můžete zabít přinejmenším dvě mouchy jednou ranou: 1.) Tento fyzický trénink v sobě 
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zahrnuje aerobní cvičení, silový trénink a koordinaci. 2.) Pro hru v týmech jsou 

nezbytné sociální dovednosti. Kromě toho hráče motivuje, když jsou pořádány zápasy 

například s týmy z jiných věznic, nebo dokonce jinými institucemi v regionu, jako jsou 

například školy (YDF: http://www.za-ydf.org/pages/home/) 

Lezení: Lezení je pro mladé lidi fascinující sport, ale není snadné ho realizovat ve 

věznici, leda v případech, kdy je ve věznici instalována lezecká stěna nebo kdy jsou 

mladiství ve výkonu trestu odnětí svobody v otevřeném režimu. Lezení je však 

z mnoha důvodů velmi efektivním způsobem budování sebedůvěry, učení se 

sociálnímu chování a získávání důvěry v ostatní. Mnoho mladých lidí navíc žádné 

zkušenosti ve sportovním lezení nemá a tím se mizí hierarchie mezi těmi, kteří jsou 

zvyklí sportovat, a těmi, kteří se do společného sportování aktivně nezapojují.  

Akrobatický trénink, žonglování: Totéž, co jsme uvedli u sportovního lezení, platí 

také pro akrobatický trénink a žonglování (http://www.jugglinginstructions.com/) 

, kterým se obvykle děti a mládež ve sportovních klubech nevěnují. Všichni účastníci 

tak jsou na stejné úrovni zkušeností. Vedle kladných fyzických aspektů, jako je síla a 

koordinační dovednosti, je zvláště cenný pocit úspěchu těch, kteří se až do té doby do 

tréninku nezapojovali.  

Jóga, Qi Gong, tai-chi: Většina mladých lidí se těmto asijským sportům nevěnuje, 

někteří však mohou mít určité zkušenosti v oblasti bojových umění. Některé principy 

jsou stejné, přestože součástí cvičení jógy (http://www.yoga.com/en/exercises/yoga-

workout-routine/), Qi Gong (čchi-kung), a tai-chi (tai čchi) žádný boj není. To, co se 

mladí lidé mohou naučit v těchto sportech, je velmi užitečné pro jejich život (a to jak 

pro dobu strávenou ve výkonu trestu odnětí svobody, tak pro dobu po propuštění): 

Vedle intenzivního fyzického tréninku (rozvíjejícího sílu, kardiovaskulární systém a 

koordinaci) se učí soustředit, zachovat klidnou mysl, být rozumnější a pečlivější, 

respektovat ostatní a ovládat své nálady.  

„Nové hry“: Tento druh her je zvláště užitečný pro podporu spolupráce, protože hráči 

mohou vyhrát hru pouze tehdy, jestliže spolupracují. Zaměření těchto her není ani tak 

na fyzický trénink, třebaže některé z nich mohou být svou intenzitou výrazně 

dynamické a sportovní, například pokud probíhají v lanovém centru. Při všech hrách je 

fyzická aktivita kombinována s radostí ze hry, a hry tak představují nejlepší situaci pro 

učení. Německé hry: http://www.locker-bleiben-online.de/index.php/spielesammlung 

Cvičení a fyzické aktivity obecně pomáhají lépe si zapamatovat, co se člověk naučil ve 

hře, o spolupráci, o vlastním těle, nebo případně o daném tématu, které se učí 

poznávat pomocí těla a motorické činnosti. Spojení mezi motorickou činností a 

kognitivním učením se posiluje a obsah a zážitky jsou lépe uloženy v mozku a snáze 

se vybavují. 

Participativní přístup 

Může to být obtížné, ale u některých mladistvých možná budete moci zkusit uplatnit 

participativní přístup a zapojit je alespoň do rozhodování o tom, které sporty a cvičení 

by chtěli mít v nabídce. Můžete také uplatnit přístup různých dimenzí motivace 

k fyzické aktivitě (PŘÍLOHA 1: Cvičení 1 „Sport a motivace“). Dále můžete také sdílet 

odpovědnost a svěřit jim pomoc při plánování, organizaci a provádění projektu. 

Někteří z účastníků, kteří se zúčastňují projektu od začátku, mohou začít působit jako 
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trenéři pro nové účastníky. 

 

Univerzální tréninkový program 

Přestože není možné vytvořit tréninkový program, který by byl použitelný ve všech 

situacích a který by byl vhodný pro všechny, existují určité základní aspekty, které jsou 

platné pro všechny situace sportovního tréninku. Například existují čtyři hlavní oblasti 

cvičení: 1. aerobní trénink, 2. silový trénink, cvičení koordinace, 4. strečink. Každý 

trénink by měl zahrnovat minimálně tři fáze: 1. rozvička, 2. silový trénink nebo trénink 

koordinace, 3. strečink a relaxace. Ve cvičení 3 najdete prezentaci ve formátu Power 

Point, kterou k tomu můžete použít, a prázdné listy pro vytvoření individuálních 

tréninkových plánů a harmonogramů pro mladé odsouzené (PŘÍLOHA 3: Cvičení 3 

„univerzální tréninkový program“ a PŘÍLOHA 4: prezentace ke cvičení 3).  

 

Omezení a překážky 

Existuje mnoho překážek, které mohou bránit úspěchu při naplňování vaší představy o 

fyzických aktivitách, sportovních kurzech nebo seminářích o cvičení pro osoby ve 

výkonu trestu odnětí svobody: můžete se potýkat s nedostatečnými zdroji, možná 

nebude k dispozici dost pracovníků, časový plán nemusí fungovat pro konkrétní 

program, který jste plánovali, spolupráce s externími odborníky může být 

problematická, odsouzení nemusejí projevovat dostatečný zájem… 

Ale: existuje jedna důležitá zásada, kterou uplatňují pracovníci zabývající se 

prováděním sportovních projektů ve specifickém prostředí: NEVZDÁVEJTE TO! 

Jednou se vám to podaří. Někdy to trvá roky, než prorazíte. 

Zaměřte se vždy na to dobré a na úspěch: Najde se jeden jediný odsouzený, který se 

zapojil do projektu a má z něj přínos? Ano? Pak jste dosáhli úspěchu. Našli jste řešení 

pro finanční zabezpečení své nabídky sportovních aktivit? Výborně, můžete tak 

rozšířit své úsilí o vhodnou aktivitu. 

 

Jiný pohled 

Mladým odsouzeným, kteří mají velký zájem o fyzické aktivity a jsou sami sportovně 

založení, můžeme pomoci rozšířit možnosti profesního uplatnění ve sportovní oblasti. 

Někteří z těchto mladých lidí mohou získat práci v oblasti fitness, mohou pracovat jako 

asistenti sportovních instruktorů, instruktoři posilovacího tréninku, fotbaloví, 

basketbaloví, volejbaloví nebo tenisoví trenéři atd.  
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Další informace / odkazy 

Mnoho informací bývá obvykle dostupných na internetových stránkách ministerstev 

školství, zejména bývají uváděny informace ohledně toho, jak mladé lidi učit provádět 

různé fyzické aktivity a sporty. Často také najdeme mnoho odkazů na další služby a 

organizace, které se zabývají sportem, např. sportovní kluby a jejich nadřízené 

organizace / sdružení nebo asociace olympijských sportů v dané zemi, které mohou 

poskytnout užitečné informace. Bohatým zdrojem námětů ke cvičení a tréninkovým 

programům jsou často také časopisy na téma zdraví nebo časopisy pro ženy. Jejich 

nabídku většinou najdete na internetu. Níže uvádíme odkazy na literaturu citovanou 

v tomto článku, pokud se chcete dočíst o daných tématech více: 

Bacon CG; Mittleman MA; Kawachi I; Giovannucci E; Glasser DB; Rimm EB. (2003) Sexual 

function in men older than 50 years of age: results from the health professionals follow-up 

study. Ann Intern Med. 2003 Aug 5;139(3):161-8. 

Blumenthal JA; Babyak MA; Doraiswamy PM; Watkins L; Hoffman BM; Barbour KA; Herman S; 

Craighead WE; Brosse AL; Waugh R; Hinderliter A; Sherwood A (2007) Exercise and 

Pharmacotherapy in the Treatment of Major Depressive Disorder. Psychosom Med. 2007; 

69(7): 587–596. Published online 2007 September 10. doi: 

10.1097/PSY.0b013e318148c19a. 

Boecker H; Sprenger T; Spilker ME; Henriksen G; Koppenhoefer M; Wagner KJ; Valet M; 

Berthele A; Tölle TR. (2008) The runner's high: opioidergic mechanisms in the human 

brain. Cereb Cortex. 2008 Nov;18(11):2523-31. 

Chong DL; Folsom AR; Blair SN (2003) Physical Activity and Stroke Risk. 

Fontaine KR; Conn L; Clauw DJ (2010) Effects of lifestyle physical activity on perceived 

symptoms and physical function in adults with fibromyalgia: results of a randomized trial. 

Arthritis Research & Therapy 2010, 12:R55 doi:10.1186/ar2967. 

Janssen I; Jolliffe CJ (2006) Influence of physical activity on mortality in elderly with coronary 

artery disease. Med Sci Sports Exerc. 2006 Mar;38(3):418-7. 

Kelley GA; Kelley KS; Tran ZV (2004) Walking, lipids, and lipoproteins: a meta-analysis of 

randomized controlled trials. Prev Med. 2004 May;38(5):651-61. 

Lindström J; Eriksson JG; Valle TT; Aunola S†; Cepaitis Z; Hakumäki M; Hämäläinen H†; 

Ilanne-Parikka P; Keinänen-Kiukaanniemi S; Laakso M; Louheranta A; Mannelin M; 

Martikkala V; Moltchanov V; Rastas M†,; Salminen V†; Sundvall J; Uusitupa M; Toumilehto 

J (2003) Prevention of Diabetes Mellitus in Subjects with Impaired Glucose Tolerance in 

the Finnish Diabetes Prevention Study: Results From a Randomized Clinical Trial. 

Meek R (2012) The role of sport in promoting desistance from crime: an evaluation of the 2nd 

Chance Project Rugby and Football Academies at Portland Young Offender Institution. 

Southampton, GB, University of Southampton . 

Petzinger GM; Walsh JP; Akopian G; Hogg E; Abernathy A; Arevalo P; Turnquist P; Vucˇkovic´ 

M; Fisher BE; Togasaki DM; Jakowec MW (2007) Effects of Treadmill Exercise on 

Dopaminergic Transmission in the 1-Methyl-4-Phenyl-1,2,3,6-Tetrahydropyridine- Lesioned 

Mouse Model of Basal Ganglia Injury. The Journal of Neuroscience, May 16, 2007 • 

27(20).291–5300 • 5291. 

Pinto A; Di Raimondo D; Tuttolomondo A; Fernandez P; Arnao V; Licata G. (2006) Twenty-four 

hour ambulatory blood pressure monitoring to evaluate effects on blood pressure of 

physical activity in hypertensive patients. Clin J Sport Med. 2006 May;16(3):238-43. 

Rosengren A; Wilhelmsen L (1997) Physical activity protects against coronary death and deaths 
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from all causes in middle-aged men. Evidence from a 20-year follow-up of the primary 

prevention study in Göteborg. Ann Epidemiol. 1997 Jan;7(1):69-75. 

Sarsan A; Ardiç F; Ozgen M; Topuz O; Sermez Y. (2006) The effects of aerobic and resistance 

exercises in obese women. ClinRehabil. 2006 Sep;20(9):773-82. 

Kemmler W; Lauber D; Weineck J; Hensen J; Kalender W; Engelke K (2004) Benefits of 2 

Years of Intense Exercise on Bone Density, Physical Fitness, and Blood Lipids in Early 

Postmenopausal Osteopenic Women. Results of the Erlangen Fitness Osteoporosis 

Prevention Study (EFOPS). Archive of International Medicine 2004;164:1084-1091. 

Giedd J; Francois MD; Lalonde M; Celano MJ; Samantha BS; White L; Gregory BS; Wallace L; 

Lee NR; Lenroot RK (2009) Anatomical Brain Magnetic Resonance Imaging of Typically 

Developing Children and Adolescents. In: Journal American Academic Child 

AdolescentPsychiatry 48(5): 465-470. 

Mutz M; Baur J (2011) The role of sports for violence prevention: sport club participation and 

violent behaviour among adolescents. International Journal of Sport Policy and Politics, 

Volume 1, Issue 3, 2009, Special Issue: Implementing the European Commission White 

Paper on Sport. 
 
 

PŘÍLOHY 

 

PŘÍLOHA 1: Cvičení 1 – sportování a motivace 

PŘÍLOHA 2: Cvičení 2 – přínosy tělesné aktivity 

PŘÍLOHA 3: Cvičení 3 – univerzální tréninkový program 

PŘÍLOHA 4: Prezentace ke cvičení 3 ve formátu Power Point 

PŘÍLOHA 5: Celkový seznam bodů 

PŘÍLOHA 6: Seznam bodů k tématu „Od nápadu k praktické a použitelné činnosti“ 

PŘÍLOHA 7: Seznam bodů k tématu „Cílová skupina“ 

PŘÍLOHA 8: Seznam bodů k tématu „Spolupráce“ 

PŘÍLOHA 9: Seznam bodů k tématu „Zdroje“ 

PŘÍLOHA 10: Seznam bodů k tématu „Udržitelnost“ 
 

Příklady správné praxe 

 

YDF: http://www.za-ydf.org/pages/home/ 

 

SPRINT: http://www.gesundheitliche-chancengleichheit.de/good-practice/sprint/ 
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PŘÍLOHA 1 

Cvičení 1: Sportování a motivace (participativní přístup) 
 
 
Cvičení 1a: Které sporty mladé odsouzené baví? Jak lze tyto sporty rozdělit z hlediska tří 
hlavních oblastí sportů a cvičení? 
 
Materiály: 
 
 kartičky, tužky 
 
Čas: 20 min. 
 
Metoda:  
 
Toto cvičení by mělo mít podobu brainstormingu (burzy nápadů). Každému ve skupině dejte dvě 
kartičky, na které daný člověk zapíše jeden nebo dva sporty, které má nejraději. Nechte účastníky 
kartičky připevnit na tabuli a nechte je vysvětlit, proč mají rádi právě tento sport.  
 
U každého sportu, který je uveden na kartičce a umístěn na tabuli, na kterou ze čtyř oblastí sportu a 
cvičení (aerobní cvičení, trénink svalové síly, koordinace, pružnost šlach a vazů) se nejvíce zaměřuje. 
Tabuli můžete rozdělit na různé oblasti a karty do nich umísťovat podle jejich příslušnosti. 
 
Sporty, které jsou uváděny často, jsou mezi mladými odsouzenými v této konkrétní skupině oblíbené, 
takže byste měli zvážit, že jim nabídnete právě tyto sporty. Dosáhnete tím nejvyšíí možné shody, 
protože rozhodnutí bude vycházet z toho, co za oblíbený sport považuje většina. Proberte alternativní 
možnosti, pokud tyto oblíbené sporty nelze ve věznici provádět (můžete také použít cvičení 1b a jeho 
pomocí zjistit, které stránky jsou pro vaši cílovou skupinu nejdůležitější). 
 
V opačném případě můžete cvičení použít k tomu, byste mladým lidem ukázali, jak rozmanitá je oblast 
sportu a fyzických aktivit a že každý může najít něco, co ho bude bavit. 
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Cvičení 1b: Co motivuje mladé odsouzené, aby se zapojili do sportovních aktivit a tréninku? 
Jakých výsledků chtějí dosáhnout? 
 
Materiály: 
 flipchart s uvedením účinků jednotlivých sportů, popisovač 
Čas: 15 min. 
 
Metoda:  
 
Zeptejte se účastníků, co je pro ně ve sportu nejdůležitější, kterých jeho účinků chtějí dosáhnout. 
Uplatněte šest rozměrů motivace ke sportování a jednotlivé odpovědi do nich zařaďte:  
 
Sociální interakce: Sociální interakce a kamarádství je hlavním motivačním faktorem 

pro aktivní sportování. Nejdůležitější je navázat vztahy s ostatními 
lidmi a udržovat sociální vazby provozováním sportovních aktivit.  

 
Zdraví a zdatnost: Sport a fyzická aktivita slouží k udržení zdraví a tělesné kondice. 

Důvodem pro volbu sportu jsou často přínosy pro zdraví, kterých 
lze pomocí něho dosáhnout. 

 
Vzrušení a riziko: Nejdůležitější je dosáhnout při sportovní aktivitě zápalu pro hru a 

pocit rizika, a získat tak vzrušující zážitek. 
 
Ladnost pohybu a sebevyjádření: Zdůrazněno je zaměření na ladnost, krásu a vyjádření vlastního 

těla. Hlavním motivačním faktorem sportu je ladnost pohybu. 
 
Relaxace a regenerace: Tělesná aktivita je zaměřena hlavně na regeneraci, relaxaci a 

dosažení rovnováhy v každodenním životě. Cílem tréninku je 
především snížit stresu, uvolnit emocionální napětí a 
nahromaděnou agresivitu. 

 
Askeze: Ústřední význam má připravenost tvrdě a intenzivně trénovat. 

Sportovní úspěch a dosažení vysokých cílů tréninku jsou hlavním 
motivačním aspektem. Součástí může být příprava v rámci 
sportovních soutěží. 

 
 
Tímto cvičením získáte jasnou představu o motivaci a důvodech, proč se účastníci věnují fyzickým 
aktivitám a sportům. Umožní vám vybrat nabídku, která je vhodná pro vaši cílovou skupinu, i když 
možná nebudete schopni realizovat aktitivu v oblasti konkrétních sportů, které mladé lidi ve vaší 
věznici zajímají. 
 
Na druhou stranu tím otevřete mysl všech účastníků k úvahám o všech aspektech související se 
sportem (např. sociální aspekt). Sporty jsou prospěšné nejen pro tělesný, ale také duševní, 
emocionální a sociální rozvoj člověka. 
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PŘÍLOHA 2 

Cvičení 2: Přínosy sportu, cvičení a tělesné aktivity 
 
Materiály: 
 
 kartičky, pastelky, diagram, tabule, popisovač 
 
Čas: 20 min. 
 
Metoda:  
 
Zeptejte se účastníků, proč se lidé věnují sportu a tělesným aktivitám. Nechte účastníky zapsat 
přínosy pravidelné fyzické aktivity na malé kartičky. Přínosy mohou zahrnovat konkrétnější a obecnější 
stránky, jako například „pravidelné cvičení snižuje vysoký krevní tlak“ nebo „sport mi pomáhá udržet si 
zdraví“. Proberte s účastníky různé účinky sportování na tělesné a duševní zdraví a umístěte kartičky 
na tabuli a zařaďte je do kategorie „tělesné zdraví“, „duševní zdraví“, „dobrá nálada a emoce“, nebo 
„pozitivní sociální chování“.  
 
Na konci diskuse uveďte příběh člověka, který vůbec necvičí. Jasně uveďte, která onemocnění ho 
mohou potkat (viz str. 4 tohoto modulu). Popište, jak nedostatek fyzické aktivity snižuje náladu a mate 
emoce (viz str. 4 a str. 6 tohoto modulu). Ilustrujte, které psychické problémy mohou vzniknout nebo se 
mohou zhoršit (viz str. 5 tohoto modulu) a jak tyto problémy mohou ovlivnit sociální život člověka. 
Pokuste se zakončit příběh popisem fiktivní osoby, která se vyznačuje některými problémy a vzorci 
chování, jaké mají i účastníci ve vaší skupině.  
 
Pak vyprávějte příběh z opačného konce: Člověk s mnoha chorobami a zdravotními problémy, 
sociálními problémy, agresivním chováním, který trpí depresí a melancholií, poruchami příjmu potravy 
(případně dalšími problémy, které jste předtím uvedli), začne pravidelně cvičit a jeho zdraví se zlepší, 
začne si připadat šťastnější, má přátele, získá sebedůvěru, začne být úspěšný a tak dále. 
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PŘÍLOHA 3 

Cvičení 3: Univerzální tréninkový program 
 
Materiály:  
 
prezentace ve formátu Power Point, prázdné listy pro sestavení tréninkového plánu a časového 
harmonogramu  
 
Čas: 45 min. 
 
Metoda:  
 
Následující popis univerzální tréninkového programu nelze chápat jako plán cvičení, který lze přímo 
realizovat jako takový, ale spíše jako rámec, který lze naplnit různými cvičeními. Trénink se může 
zaměřit na specifické oblasti. Nejprve byste měli poskytnout určité obecné vstupní informace 
(PŘÍLOHA 4: prezentace ke cvičení 3). 
 
Poté byste měli využít čas a příležitost k diskusi o některých individuálních tréninkových programech, 
které odsouzení mohou provádět individuálně ve svém volném čase ve venkovním prostředí věznice 
(aerobní trénink, např. běh nebo fotbal) a také ve svých celách (silový trénink nebo trénink koordinace, 
např. posilování tělového jádra (core training), pilates, jóga a další) (PŘÍLOHA 4: příklad 1 
v prezentaci). Pečlivě prodiskutujte, kolik času mohou a chtějí věnovat pravidelně cvičení, a sestavte 
pro toto cvičení časový rozvrh (PŘÍLOHA 4: příklad 2 v prezentaci). Příklad v prezentaci můžete 
přizpůsobit, pokud se domníváte, že situaci ve vaší věznici reálně neodpovídá. Podejte odsouzeným 
informace o tom, jak mohou motivovat sami sebe, aby vytrvali v tréninku, když se začnou nudit.  
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PŘÍLOHA 4 

Powerpointová prezentace k cvičení 3 

 
Viz prezentace připojená k tomuto modulu 
„Sport a cvičení – prezentace ke cvičení 3“ 
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PŘÍLOHA 5: 

Celkový seznam bodů 
 

Kontrolní otázka Poznámky a komentáře Hotovo  

Rozhodli jste se, který sport / 
aktivitu byste chtěli realizovat? 

  

Je tato aktivita pro cílovou 
skupinu vhodná? 

  

Je tato aktivita použitelná ve 
vaší věznici? 

  

Máte prováděcí plán?   

Naplánovali jste zdroje, které 
potřebujete? 

  

Je zajištěno financování vašeho 
projektu? 

  

Potřebujete partnera ke 
spolupráci? Pokud ano, navázali 
jste tuto spolupráci? 

  

Můžete kombinovat svou 
nabídku s činnostmi na podporu 
zdraví ve věznici? 

  

Sestavili jste harmonogram 
provádění aktivity? 
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PŘÍLOHA 6:  

Seznam bodů k tématu „Od nápadu k praktické a 
použitelné činnosti” 

 

Kontrolní otázka Poznámky a komentáře Hotovo 
 

Analyzovali jste situaci 
(např. potřeby vaší cílové 
skupiny, podmínky ve 
věznici)? 

  

Je nějaký konkrétní 
problém (např. nedostatek 
fyzické aktivity u mládeže), 
který chcete svou nabídkou 
řešit (celkový záměr)? 

  

Které sporty / fyzické 
aktivity jsou adekvátní 
k řešení zjištěného 
problému nebo na podporu 
vaší cílové skupiny? 

  

Definovali jste přesně cíle 
k dosažení celkového 
záměru? 

  

Sestavili jste plán pro různé 
aktivity v rámci projektu? 

  

Rozhodli jste, kdo 
zodpovídá za jednotlivé 
úkoly v projektu? 

  

Jaké je načasování 
projektu? Sestavili jste 
harmonogram? 
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PŘÍLOHA 7:  

Seznam bodů k tématu „Cílová skupina“ 
 

Kontrolní otázka Poznámky a komentáře Hotovo 
 

Chcete poskytovat sportovní 
aktivitu pro všechny 
odsouzené, nebo jen pro 
mladé odsouzené nebo pro 
nějakou jinou skupinu? 

  

Máte ve skupině pouze 
chlapce, nebo dívky, nebo je 
skupina smíšená? 

  

Máte ve vaší cílové skupině 
osoby různého věku, nebo 
jsou přibližně stejného věku? 

  

Jaký druh trestu vykonávají? 
(Možnosti se budou různit 
podle toho, zda se jedná o 
osoby ve výkonu trestu odnětí 
svobody s otevřenýmnebo 
uzavřeným režimem.) 

  

Zvážili jste různou délku trestů 
u osob ve vaší cílové skupině? 

  

Je z hlediska účasti na 
sportovní aktivitě, kterou 
chcete nabídnout, důležité, za 
jaký trestný čin byl kdo 
odsouzen?  

  

Máte jasnou představu o 
každém účastníkovi ve vaší 
cílové skupině? Lze 
předpokládat, že by mohly 
nastat nějaké problémy nebo 
těžkosti? 

  

 

  



_______________________________________________  8. Sport a cvičení  ______ 

___________________________________________________________________  167  _____ 
 

PŘÍLOHA 8:  

Seznam bodů k tématu „Spolupráce“ 
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Kontrolní otázka Poznámky a komentáře Hotovo 
 

Potřebujete spolupráci 
s externím partnerem (např. 
kvůli odborným znalostem, 
financování, personálnímu 
zabezpečení nebo kvůli 
něčemu jinému)? 

  

Oslovili jste regionální 
sportovní kluby a 
organizátory sportovních 
aktivit a aktivit na podporu 
zdraví? Obrátili jste se na 
sportovní asociace? 

  

Obrátili jste se na zdravotní 
pojišťovny, ministerstvo 
zdravotnictví? (Tyto 
subjekty někdy vědí o 
vhodných partnerech pro 
spolupráci.) 

  

Stanovili jste jasnou dohodu 
o spolupráci? 

  

Diskutovali jste o 
očekáváních všech 
spolupracujících partnerů? 

  

Naplňuje spolupráce vaše 
očekávání, nebo jsou 
nějaké problémy? 

  

Jak lze problémy týkající se 
spolupráce řešit? Existuje 
dobré zázemí pro 
komunikaci? 
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PŘÍLOHA 9 

Seznam bodů „zdroje“ 

Kontrolní otázka Poznámky a komentáře Hotovo 
 

Máte dostatečný počet 
osob, které mohou aktivitu 
provádět? Nebo 
potřebujete externí 
odborníky? 

  

Je zajištěna podpora ze 
strany vedení věznice? 
Máte kolegy, kteří se 
postaví za vás? 

  

Máte vybavenost 
potřebnou k provádění 
aktivity? 

  

Jaký materiál pro svou 
nabídku sportovních aktivit 
potřebujete?  

  

Jak je váš projekt 
financován? Prověřili jste 
všechny možnosti 
(financování ze strany 
institucí, sponzoring, dary 
apod.)? 

  

Máte plán jak financovat 
svůj projekt po skončení 
prvního období 
financování? 

  

Sestavili jste časový 
harmonogram projektu 
(který zapadá do denního 
rozvrhu věznice)? 
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PŘÍLOHA 10 

Seznam bodů „udržitelnost“ 

Kontrolní otázka Poznámky a komentáře Hotovo 
 

Je zajištěno trvalé přidělení 
pracovníků vašemu 
projektu? (Týká se rovněž 
externích odborníků.)  

  

Jsou naprosto jasně 
vymezeny oblasti 
odpovědnosti? 

  

Je nabídka realizována 
s ohledem na denní rozvrh 
věznice a může probíhat 
pravidelně? 

  

Má financování vašeho 
projektu po určité době 
skončit? Plánovali jste, jak 
financovat činnost poté? 

  

Je informace o projektu 
šířena všem 
zainteresovaným osob 
(kolegům, vedení věznice)? 

  

Zvýšilo se povědomí o tom, 
jak důležité jsou sportovní a 
fyzické aktivity pro rozvoj 
mladých lidí? 

(Někdy nelze zajistit, aby projekt 

pokračoval, ale pokud se nápad 
už jednou uchytil, bude mnohem 
snazší zahájit nový sportovní 
projekt.)  
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9. Zdravá výživa 

______________CO______  
Odsouzení mají omezené možnosti volby toho, co budou jíst. Na rozdíl od života 
‚venku‘ je ve věznici jídlo povinné a nedává prostor k vyjádření vlastní osobnosti.  

Z tohoto důvodu je velmi důležité pro zdraví odsouzených, aby jedli kvalitní jídlo – aby 
zůstali zdraví po dobu pobytu ve věznici a neměli zdravotní problémy po propuštění. 
Pobyt ve věznici představuje zejména pro mladistvé odsouzené příležitost naučit se 
základům zdravé výživy. Mnoho odsouzených pochází ze znevýhodněného sociálního 
prostředí, kde zdravá strava a vaření doma ze zdravých potravin jsou na žebříčku 
priorit nízko. 

Mladiství odsouzení by měli dostávat ‚výživu‘, ne pouze jídlo. Zejména u mladistvých 
odsouzených se otevírá ve věznici příležitost vybudovat a posílit jejich schopnost 
vybírat si zdravější jídlo. Nesmíme zapomínat také na to, že jídlo má kulturní aspekt. 
Zejména v prostředí věznice je důležité naučit se vážit si jídla, což v důsledku pomáhá 
zvyšovat sebeuvědomění člověka (Hagen, 2006).  

Program zdraví ve věznicích (Health in Prisons Programme, HIPP) Světové 
zdravotnické organizace propaguje zdravou stravu ve věznicích: ‚Kvalita a množství 
jídla ve věznicích má velký vliv na kvalitu života odsouzených osob. Dostupnost 
bezpečného a zdravého jídla je zásadní v péči o jejich zdraví a jeho zlepšování. 
Podpora a zajištění bezpečné a zdravé stravy ve věznicích přispívá ke snížení výskytu 
nemocí z nezdravé stravy a k celkovému lepšímu zdravotnímu stavu vězeňské 
populace. Když se orgány vězeňské služby – ty, které se starají o stravování, 
vzdělávání, zdravotní péči, sportovní vyžití, protialkoholní a toxikologickou léčbu a 
aktivity externích organizací – zasazují komplementárním způsobem o propagaci 
zdravého životního stylu prostřednictvím nabídky zdravé stravy, lze docílit značného 
zlepšení.  

Právo na přiměřenou výživu by se mělo počítat mezi základní lidská práva 
odsouzených, zejména vzhledem k tomu, že mnoho z nich má podlomené zdraví. 
Zdravá a výživná jídla jim umožní lépe vstřebat léky a brání rozvoji život ohrožujících 
infekčních nemocí, jako je HIV/AIDS a tuberkulóza. Zranitelná skupiny vězeňské 
populace, například těhotné či kojící ženy, narkomani, mladiství a senioři, mají 
speciální nároky na výživu.  

Vězeňské systémy v členských státech evropského regionu WHO se liší v tom, jak 
zajišťují stravování ve věznicích. V některých zemích zajišťuje vězeňská služba 
stravování centrálně a odsouzení nemusí sami vařit, i když mají možnost si k hlavním 
jídlům připravovat přílohy.” (Zdroj: World Health Organization, Regional Office Europe, 
Health in Prison Network, http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-
topics/disease-prevention/nutrition) 

Obecně by mělo platit, že jídlo není součást trestu, ale základ fyzického a duševního 
zdraví. Do toho se počítá také to, že jídlo není jen ‚palivo‘ pro tělo, ale také prostředek 
komunikace a emoční seberealizace a pomáhá budovat vztahy mezi lidmi v podobě 
společného vaření a stolování a vztah k potravinám, stejně jako dovednosti je 
používat (Hagen, 2006). 
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Mezinárodní zásady 

Níže jsou uvedeny mezinárodní principy stravování a zdravé výživy ve věznicích: 

Minimální standardní pravidla pro zacházení s vězni (OSN) 

(Zdroj: http://www2.ohchr.org/english/law/treatmentprisoners.htm, verze z 11.07.2012) 

20. (1)  Každému vězni bude poskytnuto vedením věznice ve stanovenou 
dobu jídlo s výživnou hodnotou potřebnou pro zachování zdraví a 
síly, zdravé, kvalitně připravené a podávané.  

 (2)  Každý vězeň má kdykoliv právo na pitnou vodu.   

 
Evropská vězeňská pravidla Rady Evropy 2006  
(Zdroj https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=955747) 

Nutrition  

22.1 Vězňům musí být poskytována strava s přihlédnutím k jejich věku, zdra-
votnímu a tělesnému stavu, náboženskému přesvědčení, kulturním 
zvyklostem a charakteru vykonávané práce.  

22.2 Požadavky na stravu, včetně jejího minimálního kalorického a proteinového 
obsahu, musí být stanoveny v národní legislativě.  

22.3 Jídlo musí být připravováno i podáváno při dodržování hygienických pravidel.  
22.4 Denně se musí podávat tři jídla s rozumně stanoveným časovým intervalem.  
22.5 Každý vězeň musí mít stálý přístup k čisté pitné vodě.  
22.6 Lékař nebo diplomovaná sestra musí nařídit změnu stravy u konkrétního 

vězně, pokud je to nutné z lékařských důvodů.  
31.5 Při splnění požadavků na hygienu, pořádek a bezpečnost musí mít vězni 

možnost nakoupit či jinak získat zboží, včetně potravin a nápojů, pro svou 
osobní potřebu za ceny, které nebudou výrazně vyšší, než jsou ceny na 
svobodě. 

 
WHO Promoting the health of young people in custody 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/99015/e81703.pdf 

Čtvrtá zásada: Mladí lidé ve výkonu trestu by měli mít možnost se vyjádřit a být 
vyslechnuti ohledně jejich zdraví a tělesné a duševní pohody, a to individuálně i 
kolektivně.   

Politika pro prosazování čtvrté zásady: Ve výkonu trestu by měly být vytvořeny 
v možnostech vězeňského prostředí různé podmínky, které vedou k posílení pocitu 
osobní odpovědnosti a zmocnění. Převládat by měla atmosféra zapojení a dialogu, 
aby mladí lidé měli pocit, že i přes ztrátu osobní svobody mají jistou kontrolu nad 
svým životem. Tam, kde to okolnosti umožňují, a vzhledem k potřebě zajistit 
disciplínu a bezpečnost, by mladí lidé měli mít možnost zapojit se do rozhodování 
v instituci v atmosféře účasti a dialogu.  

Šestá zásada: Kulturní přesvědčení a identita mladých lidí ve výkonu trestu by měla 
být respektována. 

Politika pro prosazování šestého principu: Mladým lidem by se mělo pomáhat 
v budování jejich pozitivního sebevnímání a sebeúcty tak, že jejich kultura a identita 
bude respektována. V možnostech vězeňského prostředí by měla být podporována 
kulturní, rasová a náboženská rozmanitost.  
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______________PROČ______ 
Výživa je jedním z aspektů péče o zdraví ve věznicích, ale jako taková byla doposud 
na okraji pozornosti. Je to doloženo i vědeckým bádáním v této oblasti. Ve srovnání 
s ostatními sektory, například hromadným stravováním ve školkách, školách či 
nemocnicích, byla však vědeckému zkoumání vězeňského stravování věnována 
pouze malá pozornost. O hromadném stravování ve věznicích neexistují skoro žádné 
odborné publikace. (Krawinken & Halacz, 2006, 310). 

V případě odsouzených, zejména mladých, představuje jídlo jednu z nejvyšších příček 
jejich osobních hodnot: jídlo je jednou z mála věcí, která dokáže zpestřit monotónní 
život ve věznici, a proto je pro vězně velmi důležité.  

Odsouzený má jen málo věcí, na které se ve věznici může těšit – poštu, návštěvy a 
jídlo.  

„Celá ta dlouhá léta za mřížemi, kdy jsem nesvobodný a plný touhy a naděje, mi dělá 
radost jen můj malý ‚svobodný‘ prostor – to, že si můžu myslet, co chci, a naplnit si 
žaludek věcmi, které mám rád.‘ (Předmluva ke knize Huhn in Handschellen – Das 
Knastkochbuch [Kuře v poutech – vězeňská kuchařka], Edition Temmen, 2012 

Vězeňský personál v České republice často uváděl, že požadavek kvalitního jídla ve 
větším množství je častým předmětem stížností u 95 % odsouzených. Nejčastěji si 
vězni stěžují na jídlo – že je nekvalitní, že porce jsou malé a že není chutné. 

V Německu proběhl průzkum mezi mladými vězni: „Co by se dalo ve vězení udělat pro 
vaše zdraví?“ (N= 40, výběr z několika možností). Nejčastěji bylo citováno jídlo (lepší 
jídlo, větší výběr, čerstvější potraviny) (n=21) a více sportovních/fyzických aktivit 
(n=18). 

Němečtí odborníci provedli pohovory o problémech s péčí o zdraví, z nichž vyplynulo 
následující: 

 Peníze, které mají mladí odsouzení k dispozici, nestačí a odsouzení ani nemají 
zájem investovat do zdravých potravin. 

 Podle pracovníků věznic si mladí vězni radši koupí cigarety než zdravé 
potraviny („Při výběru rozhoduje hlavně cena“). 

 „Mladí odsouzení si většinou stěžují na jídlo, protože nevyhovuje jejich věku 
(fast food nebo pizza)”. 

 „Existuje jen velmi omezená možnost opatřit si jídlo venku.“ Jídelníček je 
sestavován pouze podle stravovacích konvencí západní Evropy. 
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Cílem by mělo být 

 zlepšit stravu odsouzených a pomoci jim pochopit důležitost zdravé výživy; 

 zavést celostní přístup k hromadnému stravování, aby: 

- jídlo jako výraz sebeúcty pomáhalo vytvářet prostředí pro vznik kultury 
stravování; 

- jídlo pro odsouzené i personál bylo dieteticky vyvážené; 

- kvalita jídla byla na vysoké úrovni s přihlédnutím k ekonomickým 
možnostem; 

- i jídlo ve věznici fungovalo jako společenská platforma; 

- se vězni více zapojili například do plánování jídelníčku (s přihlédnutím 
k rozpočtovým možnostem); 

- ve věznici byly pozitivním způsobem upevňovány kulturní rozdíly; 

- se práce v kuchyni stala příležitostí ke vzdělávání a pracovní výchově 
mladých vězňů. 

Prostředí věznice však s sebou přináší jistá úskalí: 

 Jídlo je často vnímáno jako součást trestu. 

 Jídlo je často vnímáno čistě funkčně (palivo) a je přehlížen jeho kulturní 
potenciál. 

 Dietetické předpisy (stravovací standardy) ve vězeňských zařízeních se 
zaměřují hlavně na množství a kalorickou výživnost a přehlížejí se kvalitativní 
parametry, jako je čerstvost potravin, způsob přípravy nebo chuť pokrmu. 

 Práce vězňů v kuchyni je vnímána pouze jako pracovní zaměstnání. 

 Odsouzení a personál věznice nedostávají stejné jídlo. 

 S výjimkou otevřených věznic jedí vězni sami ve svých celách.  
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_______________KDO______ 
Níže jsou uvedeny různé metody, jak podpořit zájem mladých odsouzených o zdravou 
výživu. Tyto metody se dají i kombinovat – návazně či současně – a z části je mohou 
realizovat sami zaměstnanci a vězni bez další podpory. Nicméně se doporučuje 
spolupracovat s experty, organizacemi nebo dobrovolníky. Na výživových aspektech 
se mohou podílet externí kuchaři, šéfkuchaři, cateringové firmy; na tyto aktivity se dá 
navázat další spoluprací. Externí dietologové se mohou zapojit do plánování 
jídelníčku. Různé charitativní organizace (neziskový sektor, církve, školy, charity) 
mohou potenciálně nabízet například kurzy vaření pro odsouzené vězně. 
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______________JAK______ 

Kurzy vaření s vězni 

 
V mnoha věznicích se mohou mladí odsouzení účastnit dobrovolně kurzů vaření. Kurzy se dají 
organizovat a financovat různě. Pro inspiraci uvádíme níže několik příkladů.  

 

Kurzy vedené zaměstnanci 
 
V mnoha vězeňských zařízeních pracují lidé, kteří sami ve volném čase nebo v rámci pracovní doby 
mohou vést kurzy vaření pro vězně. Problémem při realizaci těchto chvalitebných snah mohou být 
peníze – vězni si musí hradit svoji účast sami, což některým zavírá dveře. Samotné vedení kurzů 
spoléhá na čistě dobrovolné iniciativě jednotlivých zaměstnanců, proto je v případě jejich odchodu 
pokračování kurzů ohroženo. To by samozřejmě nemělo působit jako brzda pro motivovaný personál, 
který baví výživa a vaření. Měla by se hledat externí podpora, jak je popsáno v následující části. 

Spolupráce s externími skupinami  
 
Existuje mnoho příkladů společných aktivit externích skupin a vězeňských zařízení v oblasti 
společného vaření, kde vaření a jídlo slouží jako platforma pro komunikaci a výměnu.   

V německé věznici Detmold se každé dva týdny setkává skupina dvou až tří dobrovolníků z místního 
kostela se skupinou vězňů. Společně vaří a jedí. Prvotní kontakt byl zprostředkován vězeňským 
knězem.  

Nejprve se všichni zúčastnění navzájem představí a naplánují si přípravu jídla. Potom společně vaří, 
připraví tabuli (dobrovolníci přinesou různé sváteční dekorační předměty) a poté společně v pohodové 
a přátelské atmosféře stolují.  

Projekt je financován ze sponzorských darů, ale vězni sami musejí přispívat na jídlo částkou 5 eur. 
Společné stolování a vaření není jen kulinářským zážitkem, který spojuje věznici a venkovní prostředí. 
Sami vězni i dobrovolníci jsou těmito setkáními velmi obohacováni.  

„Ty večery ve věznici mě přinutily vnímat mnoho věcí, které jsem měl za samozřejmost, v jiném 
světle. Například společné stolování, to, že můžu kdykoliv vyběhnout ven, setkání s přáteli.“ 
„Projekt podporuji, protože člověk se setká s lidmi, s nimiž by se jinak nesetkal, a tato setkání mění 
náš pohled na tyto lidi.“ 

(Dobrovolníci) 

V ženské věznici v německé Vechtě se probíhají již dlouho každý měsíc setkání u společného vaření a 
stolování mezi studenty místní střední školy a odsouzenými. Studenti připraví tříchodové menu a 
nakoupí suroviny. Peníze na tento účel se vybírají na školních akcích. Nejdůležitější na tomto projektu 
je, že se tak v uvolněné atmosféře setkávají lidé z různých společenských sfér. Vězeňkyně tak cítí, že 
je někdo bere, což posiluje jejich sebedůvěru – vnímají, že lidé ‚z venku‘ s nimi chtějí trávit čas, 
společně pojíst a pobýt v jejich společnosti.  

„Ráda vařím se studenty. Je to jako paprsek slunce v šedi věznice. Doma si také můžete uvařit a 
v domácím jídle je hodně vitamínů. Když trávíte roky ve vězení, taková věc vám skutečně udělá 
radost. A setkáváme se tak s lidmi ‚z venku‘.“ 

(Odsouzená) 
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„Myslím si, že společné vaření ve věznici je dobrá věc. Vždycky je legrace a je zajímavé hovořit 
s odsouzenými ženami o jejich zkušenostech z vězení. Myslím, že nás vnímají jako zpestření jejich 
často velmi monotónní rutiny. Je to pro mě úplně nová zkušenost; myslím, že je důležité, že lidé 
‚zevnitř‘ mají možnost bez předsudků hovořit s těmi ‚z venku‘, mít kontakt… smějeme se a 
společné vaření si vždycky užíváme. Myslím, že je to dobrý způsob, jak se mohou mladí lidé 
dozvědět něco o životě ve věznici a podobných institucích a třeba i ve světle těchto zkušeností 
změnit své postoje.“   

(Student) 

Odsouzení sbírají recepty do společné kuchařky 

Jako doplněk ke kurzům vaření, ale i jako samostatnou aktivitu, mohou mladí vězni sbírat recepty, 
které si sami vyzkoušeli, a které chtějí doporučit ostatním. Kromě společného experimentování 
s recepty jsou odsouzení podporováni v tom, aby sepsali kuchařku. Recepty mohou například doplnit 
vlastními ilustracemi a fotografiemi, případně i krátkými texty či historkami.  

 

Tento projekt byl úspěšně realizován v jedné věznici 
v Hamburku.  

Odsouzení a personál věznice sbírali recepty a ti výtvarně nadaní 
mezi nimi ilustrovali kuchařku akvarely. Předmluvu napsal známý 
hamburský šéfkuchař a našel se dokonce vydavatel. Tato 
‚vězeňská kuchařka‘ s originálními recepty, které chutnají skvěle 
(nejen) ve vězení, se již dočkala čtvrtého vydání a získala cenu 
Deutschland- Land der Ideen [Německo – země nápadů]. 

Za pozornost stojí, že část zisku z prodeje kuchařky jde ve 
prospěch organizace na ochranu obětí zločinu.  

 

Vybrané recepty z této originální kuchařky uvádíme na konci tohoto modulu. 

 

Jedná se o velmi ambiciózní projekt, který vyžaduje dlouhodobou podporu. Má-li být kuchařka 
profesionálně zpracovaná, je nutné investovat hodně času – od prvotního nápadu až do fáze tisku, a 
čas někdy nebývá k dispozici. 
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S relativně malým úsilím se dá vydat malá kuchařka, která se 
vytiskne a sváže přímo ve věznici.  

V jiném vězeňském zařízení pro mladistvé (JVA Detmold) sesbírali 
pracovníci sociální terapie společně s vězni materiál na malou 
kuchařku ilustrovanou obrázky a fotografiemi. Kuchařka se 
prodává ve věznici i mimo ni. 

Podnětná společná jídla 

Mladiství odsouzení stěží chápou, že jídlo slouží nejen k tomu, aby si naplnili žaludky, a nepředstavuje 
jen potravu, kterou konzumují sami (nebo se spolubydlícím) v cele. Proto je velmi důležité zejména 
mladistvým odsouzeným zdůrazňovat společenskou funkci jídla. Když člověk jí v cele sám, u televize, 
nemůže si jídlo skutečně vychutnat. Zejména ve vězeňských zařízeních pro mladistvé je důležité, aby 
byly vytvořeny vhodné podmínky, které umožňují, aby malé skupinky jedly společně – aby ani vězni na 
samotce nemuseli jíst sami.  

Mladiství odsouzení by také měli mít aspoň občas možnost zažít přípravu společného jídla, 
následovanou společným stolováním u vkusně nachystané tabule. Jídlo tak získává vyšší status, 
protože ho vězni vnímají jako ‚zvláštní příležitost‘ v rámci jejich běžného vězeňského režimu.   

Zapojení do plánování jídelníčku – jídlo jako kulturní událost 

 
Jak jsme psali výše, jídlo má pro odsouzené velkou důležitost, ale oni svůj vztah k jídlu vyjadřují často 
negativně, formou stížností. Vztah k jídlu se však dá vyjádřit i pozitivně – když se vězňům dá možnost 
účastnit se plánování jídelníčku a dávat podněty zaměstnancům kuchyně ohledně přípravy jídla, 
samozřejmě s přihlédnutím k rozpočtovým možnostem.  

To je však možné pouze ve spolupráci s těmi, kteří zodpovídají za stravování ve věznici, protože bez 
pomoci by vězni sami naplánovat jídelníček nezvládli.  

Odsouzených se můžeme například zeptat na jejich oblíbené jídlo. Vězeňská kuchyně by mohla 
oslovit jednotlivé odsouzené a probrat s nimi možnosti, včetně finančních limitů, a naplánovat přípravu 
oblíbeného jídla. U těchto jídel by se v týdenním jídelníčku objevilo jméno toho, kdo jídlo navrhl. Takto 
bude jídelníček pestřejší a odsouzení budou mít pocit, že jsou v něm zohledněny jejich osobní 
kulinářské preference.  
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Zdravá strava jako jeden z faktorů péče o zdraví ve věznicích 
pro mladistvé 

 
V otevřeném vězení pro mladistvé v Göttingenu (Německo) se mohou mladí lidé ze znevýhodněného 
prostředí zapojit do projektu SPRINT (SPRINT: sport-prevence-reintegrace-informace-networking-
transfer), který běží již od roku 2007 a zaměřuje se na výživu (kromě léčby závislostí a 
zprostředkování sociálního kontaktu). V rámci projektu byl vytvořen zvláštní zdravotně-osvětový 
modul, který předává skupinám odsouzených sociální dovednosti (Bahrs, 2010). Tento modul je 
plánován asi na 30 hodin výuky a je určen skupinám 6-15 účastníků. Kurz trvá šest týdnů při výuce 
v délce hodiny a půl dvakrát týdně. 

Cílem projektu SPRINT je vybudovat subjektivní chápání důležitosti péče o zdraví formou diskuse 
s ostatními a stimulovat zapojení jednotlivců v této oblasti. SPRINT si dává za úkol pomáhat mladým 
lidem přijímat – a dodržovat – správná rozhodnutí v oblasti péče o zdraví tak, že jim pomůže osvojit si 
strategie pro řešení problémů a naučí je se rozhodovat správně a dobře. Dalším cílem projektu je 
zlepšit sociální interakci mezi mladými lidmi (sociální kompetence, řešení konfliktů) a motivovat je 
k tomu, aby přebírali odpovědnost za své okolí.  

Hlavní důraz je kladen na sebekontrolu, která je předpokladem úspěšného zapojení. Sebekontrola je 
proces soustavného rozvoje osobnosti, v rámci něhož jednotlivci, skupiny a celé organizace objevují 
své silné stránky, které mohou využít k formování svého prostředí. Získané sociální dovednosti 
umožňují mladým lidem řídit jejich život směrem k nezávislosti.  

Praktická implementace projektu SPRINT odvisí od dovedností účastníků. To značí, že oni dodají 
vlastní nápady, zkušenosti a znalosti; oni jsou experti ve svých vlastních situacích. S pomocí lídrů 
projektu SPRINT se připomínky a výhrady mladých lidí začínají brát vážně a rozbíhá se dialog. Svými 
zkušenostmi účastníci projektu doplňují cíle kurzu a mají možnost ovlivnit tak částečně jeho obsah 
(motivace a pozitivní upevňování). Pokud mají mladí lidé pocit, že jejich názor je brán vážně, většinou 
jsou i více motivováni. Tato metoda nabízí prostor a důvěru, aby si mladí lidé mohli promluvit o svých 
problémech, obavách a úzkostech. V rámci projektu SPRINT se mladí lidé učí vyjadřovat své názory 
otevřeně a diskutovat o nich v dialogu. Protože účastníci vnášejí do obsahu projektu své vlastní 
zkušenosti, cíle a ovlivňují tak jeho obsah (motivace a pozitivní upevňování), mají pocit, že se jejich 
názor bere vážně, což zlepšuje jejich motivaci. Tento přístup vytváří prostor a atmosféru důvěry pro 
diskusi o problémech, obavách a strachu.  

 

Zdravotní osvěta v rámci projektu SPRINT se nezaměřuje na intelektuální konfrontaci. Schůzky 
s účastníky obsahují i hodně fyzického cvičení, her a pohybu: 

 Sportem k fyzickému zdraví 
 Ve zdravém těle zdravý duch 
 Relaxační techniky 
 Týmový koučink a týmové hry 

 
Ve vztahu k výživě jsou do projektu SPRINT zařazeny kvízy o výživě, kuchařské soutěže, hry na téma 
jídla s cílem procvičovat paměť, exkurze na biofarmu a podobné skupinové aktivity. Tyto aktivity 
podporují výměnu teoretických a praktických zkušeností mezi účastníky. Cílem je šířit znalosti o 
zdravé výživě a stimulovat k přehodnocení postojů k stravovacím návykům.  
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Motivace ke zdravé výživě: u stolu jsou si všichni rovni 

 
Vzhledem k tomu, že stravování ve vězeňských zařízeních je ‚nucené krmení‘ bez více alternativ, je 
velmi důležité sdělovat odpovědnost za zdraví odsouzených vnějšímu světu. Jídlo by nikdy nemělo být 
součástí trestu. Většina věznic nepodává vězňům a pracovníkům věznice stejné jídlo.  

Povědomí o výživě lze jednoduše a efektivně zvýšit (alespoň na omezenou dobu) tím, že odsouzení a 
personál budou dostávat stejnou stravu, což posílí pocit rovnosti mezi nimi (jeden odsouzený řekl, že 
‚u stolu jsme si všichni rovni‘). Personál věznice na to musí přistoupit dobrovolně. Když budou vězni i 
personál dostávat stejná jídla, zvýší se celková úroveň stravování ve věznici. Proto je zásadně 
důležité, aby si byl personál vězeňského zařízení vědom své odpovědnosti za výživový stav 
odsouzených, a aby to pocítili na svých vlastních tělech a žaludcích. 

Charitativní akce: gurmáni za mřížemi 

 
Velmi zajímavý případ úspěšného experimentu pochází z toskánské Volterry, kde odsouzení pořádají 
pravidelné slavnostní večeře pro hosty ‚z venku‘. Tento koncept byl převzat také věznicí v německých 
Cáchách. 

Vedení věznice našlo místního kuchaře, který byl ochoten zapojit se do projektu. Peníze na nákup 
surovin byly zajištěny externím financováním. Kuchař a ředitel vězeňské jídelny připravili společně 
s vězni slavnostní večeři, kterou podávali hostům. Hosté ‚z venku‘ zaplatili za jídlo 75 eur. Mezi 
pozvanými hosty figurovali lidé zastupující různé veřejné úřady, členové okresního soudu, zástupci 
policie a prokuratury, starosta a další osobnosti veřejného života. 

Věznice také využila tuto akci pro účely medializace. Před každou takovou večeří se koná prohlídka 
věznice. Výtěžek z akce pomáhá financovat kurzy vaření ve věznici.  

Odborná příprava kuchařů ve věznici 

 
Vězeňská jídelna má jen účel zdravě stravovat vězně a personál, ale může se stát i učňovským 
střediskem vězňů. Odsouzení se zde mohou vyučit kuchařské profesi a tato pracovní zkušenost jim 
může ulehčit situaci na trhu práce. Od roku 2004 společnost, která běžně zajišťuje hromadné 
stravování vězňů a vězeňského personálu, vyučuje v německé věznici v Chotěbuzi mladistvé 
odsouzené kuchařskému řemeslu. Dvouletý učební obor je financovaný z Evropského sociálního 
fondu a je velmi oblíbený. Osnovy učebního oboru jsou naprosto stejné, jako ty mimo vězení. Mnoho 
odsouzených má tak příležitost zažít jídlo a výživu tak, jak je nikdy nepoznali – jako něco, co dělá 
lidem radost. Po úspěšném absolvování oboru mají garantovaná místa v jídelnách nebo špičkových 
restauracích. Jejich vysvědčení je psáno tak, že nelze poznat, že se daný člověk vyučil ve vězení; 
mladí kuchaři tak nejsou po propuštění na svobodu diskriminováni. Učni jsou velmi motivovaní. 
Někteří z nich před závěrečnými zkouškami požádali o převedení do společných cel. V roce 2006 
zkoušky úspěšně složili všichni mladí učni z věznice pro mladistvé v Chotěbuzi. 

Dokonce i v jedné z největších věznic pro mladistvé v Německu (Hameln) se mladí odsouzení učí 
v oboru kuchař, a to od roku 1984. Závěrečné zkoušky již složilo celkem 120 učňů. U příležitosti oslav 
čtvrtstoletí učebního oboru kuchař ve věznici pro mladistvé v Hameln připravili učni slavnostní večeři. 
Večer se nesl v duchu ‚kulinářské zážitky za mřížemi‘. Přišli hosté z venku a výtěžek z akce šel ve 
prospěch sociálního vzdělávání ve věznicích.   
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Další příklady správné praxe 

Dánsko: odsouzení si sami vaří 

Stravování ve většině dánských věznic je zvláštní tím, že si vězni nakupují a vaří vlastní jídlo. 
Renbaek je otevřené vězení na jihu Dánska. Jeho kapacita je 160 odsouzených. Všichni odsouzení ve 
výkonu trestu jsou zde muži. Vězni mají právo na zaměstnání v podobě práce, vzdělávání či jiné 
povolené činnosti, včetně léčby. Když odsouzení pracují, dostávají plat, z něhož část používají na 
nákup potravin ve vězeňském obchodě.  

Vězni v Renbaek si vybírají, nakupují a připravují vlastní jídlo. Mohou využívat základní kuchyňské 
vybavení v obytných částech věznice a sami si vaří. Vězeňský lékař a sestry na vyžádání poradí 
s výživou. Zasahují také tehdy, když je na vězeňskou ošetřovnu přijat vězeň, jehož zdravotní stav 
vyžaduje dietologickou intervenci. 

Společné vaření posiluje interakce a komunikaci mezi odsouzenými. Ve věznici Renbaek i dalších 
dánských věznicích také odsouzení a pracovníci věznice jedí společně, zejména v terapeutických 
zařízeních, kde je součástí léčby osvěta v oblasti zdravých stravovacích návyků a vybudování a 
udržení pozitivních sociálních vazeb. Společné stolování stimuluje cennou interakci mezi odsouzenými 
a personálem; řeč je o jídle, výživě i dalších tématech a vše probíhá v neformální atmosféře společné 
večeře.  

Systém v Renbaek se velmi osvědčil a na těchto principech funguje většina dánských věznic. 
Základem je koncept normalizace: budování podmínek, v nichž vězni žijí co nejpodobněji životu mimo 
vězení. (Zdroj: Světová zdravotnická organizace, Evropská kancelář, Health in Prison Network, 
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/disease-prevention/nutrition) 

Velká Británie: zapojení do zdravého způsobu stravování 

V britských věznicích, které dbají na zdravotní osvětu a zdravé prostředí formou nabídky zdravých 
jídel, personál monitoroval výběr jídel mladými vězni, kuchyňský personál společně s mladými 
odsouzenými a zdravotníky připravoval zdravé a atraktivní jídelníčky a mladí lidé se účastnili přípravy 
jídel (Mooney et al., 2007:6). 

Velká Británie: projekt Healthy Lifestyles – týdenní komunitní setkání v nízkoprahovém centru 

Thorn Cross, odborník HMYOI na zdravotní osvětu, pořádá každý týden komunitní setkání 
v nízkoprahovém centru pro mladé lidi, kde mohou ventilovat své dotazy a obavy týkající se zdraví. 
Často je navozeno konkrétní téma, aby se mladí lidé naučili uvažovat o zdraví v širším kontextu – 
včetně dentálního zdraví, zdravé výživy, kouření a duševního zdraví. Byl ustanoven zdravotní výbor 
složený z mladých lidí, který částečně plánuje zdravotně-osvětové aktivity ve věznici. Zástupci této 
skupiny se jednou měsíčně setkávají, diskutují a zatím se jim podařilo zlepšit prostředí jídelny, 
inovovat jídelníček a naplánovali také aktivity pro Světový týden duševního zdraví. 

Velká Británie: Zdravá strava 

HMYOI Huntercome propaguje zdravou stravu několika způsoby. Personál kuchyně společně 
s externím dietologem inovoval a aktualizoval jídelníčky, aby mladí lidé skutečně dostávali vyváženou 
a výživnou stravu. Byl zaveden systém ‚semaforů‘, který mladým lidem pomáhá identifikovat zdravá 
jídla a potraviny a při výběru se rozhodovat informovaně. Mladí lidé se podílí na plánování stravování 
prostřednictvím měsíčních debatních kroužků, kde mohou navrhovat změny jídelníčku a další 
opatření, jak věznice může zlepšit situaci směrem k zdravější stravě. Do toho spadají speciální 
tematické večeře, jejichž cílem je zvýšit povědomí o tradiční kuchyni různých kultur a stimulovat mladé 
lidi, aby ochutnali pro ně nezvyklá jídla. Podporuje se, aby se mladí lidé se snažili dozvědět se více o 
zdravých stravovacích návycích, a když pracují po boku profesionálních kuchařů v kuchyni, mohou 
také získat výuční list v oboru stravování. 
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Příloha 

Recepty  
 

 
 
Recepty pro inspiraci 
Následující recepty nemají představovat návod, jak by se to mělo dělat, ale slouží pouze jako 
inspirace – jak i ve věznici mohou lidé s trochou tvořivosti a improvizace připravovat chutná jídla ze 
základních surovin. 

Všechny recepty lze upravit; pokud nejsou dostupné některé suroviny, lze je vynechat nebo nahradit 
jinými.  

Vybírali jsme zejména recepty obsahující chléb, protože ten ve věznicích často zbývá a vyhazuje se.   

 
 
 
 
 

Sýrová polévka s 
krutony 

Doba přípravy: 35 minut (přibližně) 
zdroj: www.chefkoch.de 

  

Suroviny (2 porce) Postup 
 

● 3 krajíce chleba (staršího) 

● cibule 

● 1 malá mrkev 
● 1 malá brambora 
● 1 čajová lžička oleje 
● 1 čajová lžička margarínu 

● Sůl, pepř, bylinky – čerstvé 
nebo sušené 

● Česnek    
● 100g taveného sýra 
● 100g tvrdého nastrouhaného 

sýra 
● ½ l vody 

 
Oloupejte cibuli, bramboru a mrkev a nakrájejte je na malé kostičky. 
Dobře osolte, opepřete, přidejte petržel a česnek. Promíchejte a nechte 
stát. Nakrájejte chléb na kostičky a na krátkou dobu ho namočte do vody 
– podle tvrdosti. Margarín rozpusťte v hrnci a chléb osmažte s bylinkami 
(já použil směs italských bylinek) do křupava. V hrnci rozpalte olej a 
směs cibule, mrkve a brambory krátce orestujte. Zalijte trochou bílého 
vína a povařte, dokud se víno nevstřebá; poté zalijte vodou. Stáhněte 
plamen a duste. Až zelenina změkne, rozmixujte ji a rozmixovanou směs 
smíchejte s taveným i strouhaným sýrem. Až bude mít polévka dobrou 
konsistenci bez hrudek, ohřejte krutony a rozdělte je rovným dílem do 
talířů. Přelijte polévkou a ozdobte pažitkou.  

 

Chlebová placka Doba přípravy: 5 minut (přibližně) 
Doba vaření/pečení: cca 20 minut 
Zdroj: www.chefkoch.de 

  

Suroviny (2 porce) Postup 
 

● 600 g slaniny na kostičky 
● 400 g starého chleba na 

kostičky   
● 4 stroužky česneku  

● 4 čajové lžičky tuku či oleje 
● Sůl a pepř  

 

Smíchejte všechny suroviny kromě tuku v míse a z vzniklého těsta 
zformujte plochý bochník. Rozpusťte tuk na pánvi a vložte bochník, který 
po obou stranách rovnoměrně osmažte. Pozor, ať ho nespálíte. 

Podávejte se salátem. Pokrm je velmi levný. 

 

Recepty
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Zapečený chléb 
s cibulí a sýrem  

Doba přípravy: přibližně 20 minut 
Doba pečení: 35 -45 minut 
Zdroj: www.chefkoch.de 

 
  

Suroviny (2 porce) Postup 
 

● 90 g chleba 
● 75 g cibule 
● 60 g  sýra 
● 1 vejce 
● 100 ml mléka 
● 100 ml vývaru 
● Olej na vaření 
● pepř (špetka) 
● sůl (špetka) 

● sýr 

Nakrájejte chléb na malé kousky. Smíchejte vývar s mlékem, vložte 
chleba, přikryjte a nechte stát. 

Mezitím oloupejte cibuli a nakrájejte ji na malé kousky. V pánvi rozehřejte 
olej a rychle cibuli osmahněte. Cibuli vyndejte a nechte stát stranou, 
dokud nevychladne. 

Předehřejte troubu na 200°C a máslem vymažte pekáč. 

Lehce rozmíchejte vejce a spolu se sýrem ho přidejte do směsi 
namočeného chleba; dobře promíchejte. Do směsi s chlebem přidejte 
cibuli; osolte a opepřete. Vložte chleba do pekáče; chcete-li, posypte 
ještě strouhaným sýrem a pečte v troubě přibližně 35-45 minut. 

 

  

Rajská polévka 
s krutony 

Doba přípravy: 15 minut 
Zdroj: www.chefkoch.de 

  

Suroviny (2 porce) Postup 

 

● 400 g rajčat – čerstvých nebo 
z konzervy  

● 125 g starého chleba 
nakrájeného na kostičky 

● ½ cibule 
● Čerstvé nebo sušené bylinky 
● ¾ l masového vývaru 

● Olivový olej, sůl, pepř 

Cibuli nakrájejte na malé kousky a orestujte ji ve 2 čajových lžičkách 
olivového oleje. Přidejte chléb a restujte, dokud trochu nezhnědne. 
Přidejte rajčata a nechte dusit zhruba 5 minut. Přidejte vývar. Polévka by 
nyní měla mít hustou konzistenci. Osolte, opepřete a vařte dalších 30 
minut. 

Podávejte s čerstvým smetanovým sýrem (crème fraîche) a ozdobou 
z bylinek. 
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Smažený lilek Doba přípravy: přibližně 15 minut 
Zdroj: Santa-Fu: The Jail Cook Book 

  

Suroviny (2 porce) Postup 
 

● 2 střední lilky 
● 4 žloutky  
● 12 ks staršího pečiva, 

nastrouhaného 
● 4 čajové lžičky strouhaného 

parmazánu (lze nahradit jiným 
strouhaným sýrem) 

● Sůl a pepř 
● Zhruba 6 čajových lžiček oleje 

(dost, aby dno pánve či hrnce 
bylo pokryto celé olejem) 

 

Lilky umyjte a nakrájejte na cca 2 cm silné plátky. Na jedné straně je 
lehce posolte a cca po dvou minutách papírovou utěrkou odstraňte 
přebytečnou vodu. Do plošší misky dejte žloutek; v druhé misce 
smíchejte strouhanku, sýr, sůl a pepř. Plátky lilků nejprve omočte 
v žloutku a následně ve strouhankové směsi. Osmažte na pánvi 
dozlatova. Doporučujeme podávat s omáčkou z okořeněného jogurtu.  

 

  

 

Špagety  Doba přípravy: přibližně 15 minut 
Zdroj: Santa-Fu: The Jail Cook Book 

  

Suroviny (2 porce) Postup 
 

● Dostatečné množství špaget 
● ½ cibule 
● 1 x makrela v tomatové 

omáčce (konzerva) nebo jiná 
ryba v konzervě 

● Sůl a pepř 

 

Cibuli nakrájejte na kostičky a rybí konzervu ohřejte pod horkou vodou 
(nedávejte do vařící hody, jinak konzerva při otevírání exploduje!). 
Špagety uvařte ve slané vodě al dente. Špagety dejte na talíř, posypte 
cibulí a zalijte teplou rybou v tomatové omáčce z konzervy. Osolte a 
opepřete.  

 

  

Domácí jogurt  
Zdroj: Santa-Fu: The Jail Cook Book 

 

Suroviny Postup 
 

● Libovolné množství mléka  
● 1 čajová lžička jogurtu 
● Malý kousek másla (není 

nutné) 

Mléko ohřejte (máte-li, přidejte máslo) za stálého míchání, ale nevařte. 
Mléko se nesmí připálit! Mléko lze také ohřívat ve vodní lázni – v menším 
hrnci umístěném do většího hrnce naplněného vodou, kterou přivedete 
do varu.  

Nechte mléko vychladnout do vlažna a rychle vmíchejte lžičku jogurtu. 
Mléko vlijte do sklenic a nechte den jen tak stát. Pozor: mléko musí být 
pro vytvoření jogurtu ponecháno v klidu!  

Přidáním citronové šťávy a bylinek můžete z jogurtu připravit chutný dip.   
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Bezvaječná 
česneková 
majonéza 

 
Zdroj: Santa-Fu: The Jail Cook Book 

 
 

 

 

Suroviny Postup 
 

● 3 kalíšky mléka 
● Špetka soli 
● 1-5 stroužků česneku (podle 

chuti) 
● Rostlinný olej 

 

Do mléka v hrnku přidejte drcený česnek a rozmixujte (mixér na nejvyšší 
výkon) a postupně přidávejte olej – kapku po kapce. Po dosažení 
žádané hustoty je majonéza hotová.  

Tato majonéza je velmi levná na přípravu a skvěle chutná. Z nudného 
krajíce chleba umí vykouzlit pochoutku!  

 

  

Čerstvý zelený 
salát 
z vězeňského 
dvorku  

 
Zdroj: Santa-Fu: The Jail Cook Book 

 
Ve většině věznic někde na dvorku rostou bylinky (smetánka, 
kopretina, černý bez, ptačinec), z nichž se dá připravit  salát nebo 
které ochutí běžný salát.   

 
  

Suroviny Postup 
 

● 1 čajová lžička soli 
● 1 špetka cukru 
● 2 čajová lžička octa  
● Olivový olej 
● Trocha hořčice 

Sesbírejte listy bylin (pouze svěží, mladé části rostlin) a opláchněte je. 
Z ostatních surovin vyrobte dressing a dobře ho promíchejte se zelenými 
listy. 

Tip: Byliny lze nasekat najemno a vmíchat do tvarohu nebo 
smetanového sýra. 

  

 

Sladká útěcha Doba přípravy: přibližně 10 minut 
Zdroj: Santa-Fu: The Jail Cook Book 
 

 

  

Suroviny (pro přibližně 
50 lidí) 

Postup 

 
● 500g čokolády 
● 100g cereálních lupínků 

 

Nad párou rozpusťte čokoládu s trochou oleje. Vmíchejte 
lupínky. Lžící odměřujte porce a klaďte je na pečící papír. Toť 
vše.    

Lze přidat hrozinky nebo strouhané mandle. Strouhané mandle 
se doporučuje předtím opražit na pánvi bez tuku dozlatova. 
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Banánový chléb Doba přípravy: 60 minut 
Zdroj: Santa-Fu: The Jail Cook Book 
 

 

Suroviny (na jeden 
velký bochník) 

Postup 

 
● 4 zralé banány 
● 4 čajová lžička rostlinného 

oleje 
● 100 g cukru 
● špetka soli 
● 300 g mouky 
● 100 ml mléka 
● 1 prášek do pečiva 
● 1 vejce 

 

Rozmělněte banány, přidejte vejce, mléko, cukr, sůl, olej a prášek do 
pečiva. Nakonec vmíchejte mouku a těsto dejte na pekáč. Pečte na 
180°C v předehřáté troubě zhruba 50 minut. Skvěle chutná a nasytí! 

 

  

Palačinkové 
variace 

Doba přípravy: přibližně 15 minut 
Zdroj: Santa-Fu: The Jail Cook Book 

 

Suroviny Postup: 

 
● 200 g mouky  
● 250 g nízkotučného taveného 

sýra 
● cca 250 ml mléka 
● 3 vejce 
● Cukr (dle chuti)  
● 1 balení vanilkového cukru 
● Prášek do pečiva (pokud 

chcete silnější palačinky) 
● Špetka soli 
● Olej či máslo na smažení 

Vyšlehejte vejce a cukrem; přidejte mléko a sůl a vmíchejte mouku. 
Přidejte špetku rozpuštěného másla (palačinky se lépe vyndávají 
z pánve). Nechte stát přibližně 15 minut. 

Rozehřejte olej či máslo – množství by mělo stačit na vymaštění celého 
dna pánve. Vlijte těsto, rozlijte ho do okrajů. Palačinku smažte 4-5 minut 
po každé straně. Posypte cukrem a podávejte studené či teplé.  

S ovsem  

Použijte méně mouky a přidejte oves. Oves nechte cca 20 minut před 
přípravou stát v mléce. Mléko použijete později. Přidejte trochu oleje, aby 
se oves spojil. 

Co může jít do těsta: 

Jablečná kůra, hrozinky, banány, třešně, kousky čokolády – vše chutná 
skvěle a možnosti jsou nekonečné! 

Speciální tip: 

Palačinku naplňte směsí kukuřice, cibule a červených fazolí s mletým 
masem. Nejprve všechny tyto ingredience orestujte a okořeňte – potom 
použijte jako náplň do palačinek. 
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Francouzský 
toust 

Doba přípravy: přibližně 10 minut 
Zdroj: Santa-Fu: The Jail Cook Book 

 
  

Suroviny (4 porce) Postup 
 

● 3 vejce 
● 125 ml mléka 
● Špetka soli 
● máslo 
● 8 krajíčků chleba 
● Tmavý cukr 

 

Smíchejte vejce, mléko a sůl v polévkové míse. Chléb omočte v této 
směsi a na pánvi osmažte na obou stranách v rozpuštěném másle 
dozlatova. Posypte cukrem. Můžete použít také skořicový cukr, džem, 
med a další sladké pomazánky.   

TIP: Do vaječné směsi můžete přidat vejce a opepřit ji. 

 

  
 

Další informace a odkazy 
Krawinkel, M; Halacz, S: Ernährung in Justizvollzugsanstalten besonders der 

Gesundheitsorientierung verpflichtet. Ernährungs-Umschau 53, 8, 309 – 313, 2006 

Hagen, D. 2006) Doku Gesund in Haft, Wien 

Mooney, A., Statham, J. and Storey, P. (2007). The Health of Children and Young People in 
Secure Settings. London: Thomas Coram Research Unit and Department of Health. 
Online: http://eprints.ioe.ac.uk/53/1/Health_children_in_secure_settings.pdf  [Accessed 
27/06/2012]. 

World Health Organization (WHO) Promoting the health of young people in custody, 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/99015/e81703.pdf  

aid infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e. V., Bonn, http://www.aid.de/ 

Viele altersspezifische didaktische Materialien vorhanden, die auch im Vollzug eingesetzt 
werden können z.B.: Unterrichtsmaterialien Ernährung, didaktische Poster, 3-dimensionale 
Ernährungspyramide, „Schmexperten“ – Reihe, REWIS – Moderne Ernährungs- und 
Verbraucherbildung in Schulen, „Talking food“, Food Literacy etc. 

Medien und Materialienliste von AID finden sich unter 
http://www.aid.de/shop/infos/3264/index.html 

Fünf am Tag- Initiative http://www.5amtag.org/ 

Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE), siehe Medienservice http://www.dge-
medienservice.de/fach-und-schulungsmedien.html 

In Form: Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung  http://www.in-
form.de/ 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) www.bzga.de  
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10.  Podpora duševního zdraví 

______________CO______ 
 

Výzkumy ukazují, že podíl vězeňské populace s duševním onemocněním se zvyšuje. 
Bez léčby a podpory mohou vězni se závažným duševním onemocněním, zejména 
mladí lidé a ti, kteří trpí neléčeným alkoholismem nebo drogovou závislostí, po 
opuštění věznice porušit zákon a tak se opět vrátit zpět do vězeňského systému. 
Vězni také uvádí, že dlouhé období izolace s malými duševními podněty přispívají k 
špatnému duševnímu stavu a vedou k intenzivnímu pocitu hněvu, frustrace a úzkosti. 

Podle WHO (Světová zdravotnická organizace): 

"Není tolik známý fakt, že vězení může být prostředím pro omezení úhon a může být I 
pro duševní zdraví zranitelných osob prospěšné. Hlavním úkolem péče ve věznicích je 
podporovat lidi, kteří jsou ve špatném duševním stavu. Je obecně známo, že jejich 
schopnost těžit z prevence a podpory je potenciálně velmi vysoká. Pouze menšina 
psychických problémů vězňů je spojena s trestnou činností. Drtivá většina vězňů s 
duševními poruchami, kteří jsou izolováni od veřejnosti, nejsou nebezpeční 
psychopati, ale ve skutečnosti trpí stejnými duševními problémy, které jsou běžné v 
celé společnosti (WHO Spolupracující centrum pro zdraví ve věznicích, Projektu 
ministerstva zdravotnictví, Londýn, květen 2006. Zlepšení duševního zdraví 
obyvatelstva vydané v reakci na Zelenou knihu EU). " 

a také:  

„Duševní poruchy se vyskytují ve velké míře ve všech zemích světa. Odhaduje se, že 
450 milionů lidí na celém světě trpí duševními problémy nebo poruchami chování. 
Tyto poruchy jsou převládající obzvláště ve vězeňských populacích. Neúměrně 
vysoká míra psychických poruch ve věznicích souvisí s několika faktory: rozšířenou 
mylnou představou, že všichni lidé s duševními poruchami jsou nebezpeční pro 
veřejnost, obecná intolerance mnoha komunit k obtížně uchopitelnému nebo rušivému 
chování, špatná podpora léčby, péče a rehabilitace, a především nedostatek, nebo 
špatný přístup k péči o duševní zdraví v mnoha zemích. Mnohé z těchto poruch 
mohou být přítomny již před vstupem do vězení a právě stresem z odnětí svobody se 
mohou dále zhoršovat. Nicméně duševní poruchy se mohou také vyvinout v průběhu 
uvěznění v důsledku převládajících podmínek a také kvůli případné šikaně nebo 
jinému porušování lidských práv. 

Věznice nejsou pro duševní zdraví dobré prostředí: V mnoha věznicích existují faktory, 
které mají negativní dopad na duševní zdraví, jako třeba jejich přeplněnost, různé 
formy násilí, nucené izolace nebo naopak nedostatek soukromí, nedostatek 
smysluplné činnosti, odstřižení od sociálních sítí, nejistota ohledně budoucnosti 
(práce, vztahy atd.), a nedostatečné zdravotnické služby, zejména péče o duševní 
zdraví ve věznicích. Ve věznicích existuje zvýšené riziko sebevraždy (často související 
s depresemi), což je bohužel společný projev všech těchto negativních faktorů. " 
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Duševní poruchy (psychózy, deprese, posttraumatická stresová porucha, zneužívání 
návykových látek) jsou podstatně častější u mladých vězňů, než u mladých lidí 
v obecné populaci. Mladí pachatelé jsou specifickou sociální skupinou zvláště citlivou 
na negativní dopady věznění. Jako řešení problémů mohou volit často 
sebepoškozování nebo dokonce sebevraždu. Častým negativním faktorem u mladých 
vězňů bývá i různé předchozí fyzické, sexuální a psychické zneužívání, školní 
vyloučení, nízká vzdělanost a nezaměstnanost a navíc hodně z nich bývá vystaveno 
další viktimizaci (např. šikana, násilí, nežádoucí sexuální pozornost).  

Aktivity jsou určené ke zlepší duševního zdraví mladých vězňů a lze je přizpůsobit 
kulturnímu a společenskému kontextu dané země. Mohou zahrnovat: sport a cvičení 
(viz kapitola "Sport a cvičení"), zvládání stresu a řešení problémů s nespavostí (viz 
kapitola "Jak se vyrovnat s vazbou a odsouzením"), rozvoj asertivních dovedností, 
budování sebeúcty, zvládání deprese atd. 

Duševní zdraví je nedílnou součástí celkového dobrého zdravotního stavu a bez 
programů na podporu duševního zdraví a snížení výskytu psychických problémů, je 
pro mladé vězně velmi těžké přizpůsobit se životu ve společnosti a naplnění vlastního 
potenciálu. 
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______________PROČ______ 
 

Vězeňské prostředí se svými pravidly a režimem, kterým se zde řídí každodenní život, 
může vážně poškodit duševní zdraví. Mladí lidé jsou specifická skupina vězňů, která 
je obzvláště náchylná k rozvoji psychických problémů a špatného duševního zdraví. 
Zneužívání, strádání, bezdomovectví, nezaměstnanost a zneužívání návykových látek 
v jejich minulosti jsou běžné. Přesto věznice nemohou poskytnout dostatek služeb pro 
mladé vězně s duševními problémy v potřebném množství a kvalitě. 

Vedle péče o duševní zdraví, která může nebo nemusí být poskytnuta, jsou ve 
věznicích typicky vězni s duševními problémy léčeni stejně jako všichni ostatní vězni. 
Změny v trestech a přeplnění věznic navíc zhoršují jakékoli psychické problémy, které 
si mladí pachatelé s sebou přinášejí. Pro mládež zde existují konkrétní stresory - 
fyzická a sociální izolace, násilí apod. 

Aktivity na podporu duševního zdraví mladých vězňů by měly podporovat: 

 zlepšení zdraví (psychického a fyzického); 

 dosáhnutí lepší kvality života; 

 snížení rizika opakované trestné činnosti; 

 snadnější vyrovnání se s problémy, které mohou vyplynout z pobytu ve vězeňském 
prostředí 

Mladí pachatelé jsou obzvláště citliví na rozvoj duševních problémů a péčí a podporou 
jejich duševního zdraví se zvyšuje pravděpodobnost jejich zařazení se po opuštění 
vězení do společnosti, což může dále snížit pravděpodobnost recidivy. 
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______________KDO______  
 

Cílovou skupinou intervence mohou být všichni mladí vězni, kteří jsou obzvláště 
náchylní k psychickým problémům 

Ve své práci s mladými lidmi si můžete všimnout některých varovných příznaků 
psychických problémů. Diagnostika a léčba může být prováděna pouze kvalifikovaným 
zdravotníkem, takže je důležité, abyste nasměrovali mladé vězně k návštěvě lékaře, 
jakmile je to možné. 

Pokud chcete pomoci mladým vězňům s jejich psychickými problémy, je nutné mít 
základní znalosti oboru a určité dovednosti, které jim pomohou odhalit, začít chápat a 
řešit jejich problémy. Mezi tyto dovednosti patří naslouchání, reagování na to, co mladí 
vězni říkají, respekt apod. 

Pokud spolupracujete se specializovanými službami nebo organizacemi, mohou vám 
pomoci v řešení takových situací.   
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______________JAK______ 
 

Modul obsahuje několik aktivit a informačních listů. Aktivity mohou být použity v různé 
podobě - jako skupinový nebo individuální rozhovor s facilitátorem. 

Aktivity: 

 Co ovlivňuje duševní zdraví mladých vězňů? 

 Mám příznaky deprese? 

 Budování vyššího sebevědomí pro lepší duševní zdraví 

 Tipy, jak se cítit dobře 

 Jak změnit negativní myšlenky o sobě na ty pozitivní 

Pracovní list:  

 “Mám příznaky deprese?”  

Informační listy:  

 "Jak se vyrovnat s depresí" 

 "Jak posílit své sebevědomí" 
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Aktivita 1 

Co ovlivňuje duševní zdraví mladých vězňů? 

 
Cíl:  
 
Tato aktivita je určena k identifikaci toho, co ovlivňuje dobrý psychický stav mladých lidí během pobytu 
ve vězení.  
 

Čas: 

30 minut nebo dle potřeby 

Pomůcky a potřeby: 

Papíry, Flipchart, Papíry na flipchart, Fixy 

Postup: 

K realizaci této aktivity můžete použít skupinovou diskuzi. Rozdělte účastníky do dvou pracovních 
skupin a rozdejte jim papíry a fixy. Jednu ze skupin požádejte, aby na horní část papíru napsala 
následující otázku: 

 Jaké věci mi pomáhají cítit se dobře? 

A druhou skupinu, aby nahoru na svůj papír napsala tuto otázku:  

 Z jakých věcí mám strach, necítím se při nich dobře? 

Požádejte obě skupiny, aby na papír napsali vše, co je ke konkrétní otázce napadne. 

Dejte účastníkům na tuto činnost 15 minut. 

Poté vystavte oba papíry a diskutujte se skupinami: Mohou být odpovědi seskupeny různými způsoby, 
např. podle vztahů, událostí apod.? 

 
Seskupte odpovědi obou skupin do různých kategorií a napište je na flipchart takto: 

 
Jaké věci mi pomáhají cítit se dobře? Z jakých věcí mám strach, necítím se při 

nich dobře? 
KATEGORIE PŘÍKLADY KATEGORIE PŘÍKLADY 
Dosažené úspěchy Ve sportu,  

Ostatní 
Dosažené úspěchy Špatné výsledky,atd. 

Vztahy Dobré vztahy s 
ostatními vězni, 
zaměstnanci věznice, 
získávání nových 
přátel atd. 

Vztahy Rozchod s přáteli, 
nedostatek přátel, 
hádky s dalšími 
vězni, 
zaměstnanci, 
fyzické zneužívání 
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Majetek Peníze, technická 
zařízení atd. 

Majetek Nedostatek majetku 

Jídlo a pití  Nemohoucnost 

 

Nemoci, 
nehody 

Volný čas a koníčky Hraní her, sport, 
hudba, čtení knih atd. 

Velké ztráty Smrt, rozvod rodičů  

Prostředí Otevřené prostory 
atd. 

Prostředí Žádný přístup do 
otevřených prostor 

Další Duchovní 
přesvědčení, více 
spánku apod. 

Vzhled  

 

Nevypadat dobře, 
být příliš tlustý  

 
  Další  

  
Vysvětlete účastníkům, že při pobytu ve vězení existují různé faktory, díky kterým se cítí dobře nebo 
naopak necítí dobře, např. Ty, které se týkají vztahů s ostatními vězni, různých událostí, jídla apod. 
Pokud nemohou změnit nebo využít některé faktory, aby se cítili dobře, mohou použít další, ze kterých 
můžou mít dobrý pocit. Dejte jim několik jednoduchých tipů, které lze využít k podpoře jejich 
duševního zdraví a pohody ve vězení:   

 
 Diskutujte o svých pocitech, jak se cítíte, co vás trápí, nebo z čeho máte depresi atd. 
 Spěte dobře / dostatek spánku (viz modul "Jak se vyrovnat s vazbou a odsouzením") 
 Buďte v kontaktu s lidmi, které máte rádi 
 Najděte si koníčka 
 Požádejte o odbornou pomoc 
 Dělejte nějaký sport nebo cvičení (viz modul "Sport a cvičení) 
 Travte více času na otevřených prostranstvích 
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Aktivita 2 

Mám příznaky deprese? 

 
Cíl:  
 
Poskytnout mladým lidem základní informace o depresi  

Čas: 

30 minut nebo dle potřeby 

Pomůcky a potřeby: 

Papíry, Flipchart, Fixy, Pracovní listy “Mám příznaky deprese?”, Informační list “Jak se vyrovnat s 
depresí” 

Postup:  

Aktivita může být použita různě - jako individuální rozhovor s facilitátorem nebo jako skupinová 
činnost. Lektor rozdá pracovní listy každému účastníkovi. Dejte účastníkům 10 minut na samostatné 
vyplnění listu.     



____________________________________  10.  Podpora duševního zdraví ______ 

___________________________________________________________________  196  _____ 

 

Pracovní list 

Mám příznaky deprese? 
Pokud vykazujete příznaky deprese nebo špatné nálady je pravděpodobné, že budete poznávat 
mnoho pocitů, fyzických symptomů, myšlenek a vzorců chování popsaných níže. 

Zaškrtněte políčka, která se na vás vztahují. 

 
Pocity 

 
Smutný 
Rozčilený 
Ubohý 
Podrážděný / nízký práh trpělivost 
Osamělý 
Demotivovaný 

 
 
 
 
 
 

 
Fyzické příznaky 

 
Špatná koncentrace 
Špatná paměť 
Zvýšení nebo snížení chuti k jídlu 
Apatie / nedostatek energie 
Potřeba spánku - příliš malá nebo velká 

 
 
 
 

 
Myšlenky 

 
Nikdo mě nemá rád 
Jsem k ničemu 
Věci se nikdy nezmění 
Selhal jsem / Mířím k nezdaru 
Nestojí za to pokračovat 

 
 
 
 

 
Vzorce chování 

 
Trávení více a více času o samotě 
Pobyt v posteli déle než obvykle 
Přestat dělat, co vás baví 
 

 
 
 

Pokud jste zaškrtli řadu z těchto polí je možné, že se u vás objevily příznaky nízké nálady či deprese. 
Ale nelekejte se, je to běžný problém, který lze překonat.  
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Instrukce pro lektora 

Co je deprese? 

 
Po vyplnění pracovního listu vysvětlete účastníkům, že se každý čas od času cítí bez nálady, smutný 
nebo demotivovaný. Deprese je v podstatě extrémnější forma těchto stavů. O depresi mluvíme, pokud 
tyto příznaky trvají většinu dne po delší časové období. Při depresi zaznamenávají lidé nízkou 
motivaci, nechuť k jídlu, narušený spánek, narušenou koncentraci a špatnou paměť. 
 
Napište na flipchart běžné příznaky deprese: 
 

 Trvalé pocity smutku 
 Ztráta zájmu o činnosti, které mě předtím bavily 
 Ztráta chuti k jídlu 
 Příliš malá nebo naopak velká potřeba spánku 
 Pocit únavy, nedostatek energie nebo motivace, případně pocit úzkosti 
 Pocit smutku, bezcennosti a sebekritiky 
 Negativní a pesimistické myšlenky 
 Myšlenky na smrt nebo sebevraždu. (Pokud je to pravda, je potřeba si promluvit ihned s 

odborníkem!) 
 
Na závěr dejte mladým lidem pár tipů jak zvládat deprese: 
 

 Nesnažte se izolovat 
 Dělejte nějaký sport nebo cvičení 
 Vyhněte se alkoholu a drogám 
 Vyhněte se používání negativních slov o sobě (strach, vystrašený, unavený, znuděný, ne, 

nikdy, nemůžu) 
 Travte čas s lidmi, se kterými se budete cítit dobře a kteří se k vám dobře chovají. 
 Vyhněte se lidem, kteří se k vám chovají špatně.  
 Spěte dobře / dostatek spánku 
 Travte více času na otevřených prostranstvích 
 Požádejte o pomoc, pokud máte pocit deprese, strach atd. 
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Informační leták 

Jak se vyrovnat s depresí 

Cíl: Poskytnout mladým lidem základní informace o tom, jak se vypořádat s depresí 

CÍTÍTE SE V DEPRESI? TIPY, JAK SE VYROVNAT S 
DEPRESÍ 

JAK DEPRESE VYPADÁ 

Lidé v depresi obvykle popisují nízkou motivaci, nízkou chuť k jídlu, problémy se spánkem, 
koncentrací, pamětí. Mezi některé typické příznaky patří: 

 Cítíte se neustále podráždění, smutní nebo naštvaní. 

 Nic se nezdá být zábava a nevidíte důvod, proč se snažit. 

 Máte ze sebe špatné pocity – cítíte se bezcenní, vinní, nebo jen "špatní" jakýmkoliv 
způsobem. 

 Spíte příliš mnoho nebo příliš málo. 

 Máte často nevysvětlitelné bolesti hlavy nebo jiné fyzické problémy. 

 Získali nebo ztratili jste váhu, aniž byste se o to vědomě snažili. 

 Neschopnost se soustředit. Kvůli tomu se vám mohou horšit známky. 

 Pocit bezmoci a beznaděje. 

 Myšlenky na smrt nebo sebevraždu. (Pokud je to pravda, je potřeba si ihned s někým 
promluvit!) 

CO DĚLAT, ABYSTE SE CÍTILI LÉPE  

Deprese není vaše vina a nezpůsobili jste si ji svým chováním. Nicméně můžete mít alespoň nějakou 
kontrolu nad tím, jak se cítit lépe. 

Snažte se neizolovat 
 
Když jste v depresi, nemáte chuť stýkat se s okolím nebo cokoliv dělat. Pokud budete trávit čas s 
přáteli, a to zejména s těmi, kteří jsou aktivní a pozitivní, budete se sami cítit dobře. Vyhněte se 
kontaktu s těmi, kteří berou drogy nebo píjí alkohol, můžou vás dostat do problémů anebo se s nimi 
můžete cítit nejistí. 
 
Dělejte nějaký sport nebo cvičte 
 
Fyzická aktivita může být stejně účinná jako léky nebo léčba deprese, takže začněte sportovat nebo 
cvičit.  Jakákoli aktivita pomáhá! I krátká procházka může být prospěšná.  
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Vyhněte se alkoholu a drogám 

Můžete být v pokušení pít nebo brát drogy ve snaze uniknout před svými opravdovými pocity a dostat 
se do „lepší nálady“, i když jen na krátkou dobu. Nicméně užívání návykových látek může deprese 
nejen zhoršit, ale v první řadě je může způsobit. Pití alkoholu a užívání drog může také zvýšit 
sebevražedné pocity. Stručně řečeno, po pití a užívání drog se v dlouhodobém horizontu budete cítit 
mnohem hůř, ne lépe. Pokud jste na alkoholu nebo drogách závislí, měli byste vyhledat pomoc. Kromě 
léčby deprese budete totiž potřebovat speciální léčbu vaší závislosti na drogách nebo alkoholu.  

Zpochybněte negativní myšlenky 
 
Deprese dává všemu negativní nádech, včetně způsobu, jakým vidíte sami sebe, situacím, se kterými 
se setkáte i vašim představám o budoucnosti. Ale z tohoto pesimistického přístupu se nemůžete 
vymanit "pouze pozitivním myšlením." Pozitivní myšlenky nebo zbožná přání to nezastaví. Trik je v 
tom nahradit negativní myšlenky těmi vyváženějšími. Vyhněte se používání negativních slov o sobě 
(strach, vystrašený, unavený, znuděný, ne, nikdy, nemůžu). 
 
Dobře spěte/ dostatek spánku 
 
Zkuste si naplánovat večerky pravidelně a důsledně. Mít pravidelný spánkový režim vám může pomoci 
zlepšit náladu a energetickou hladinu. Snažte se spát alespoň 8 hodin za noc.  
 
Když se cítíte v depresi, požádejte o pomoc 
 
Pokud zjistíte, že se vaše deprese zhoršuje, vyhledejte odbornou pomoc. Potřebovat něčí pomoc 
neznamená, že jste slabí. Někdy můžou negativní myšlenky během deprese vyvolat pocit, že jste 
ztracený případ, ale deprese se dá léčit a můžete se cítit lépe! 
 
JAK SE VYROVNAT SE SEBEVRAŽEDNÝMI MYŠLENKAMI 

Dokud se nebudete cítit připraveni si s někým promluvit, mohou vám pomoci následující rady: 

VŽDY existuje jiné řešení, i když ho nevidíme hned  

Mnoho mladých lidí, kteří se pokusili o sebevraždu (a přežili) říkají, že to udělali, protože se mylně 
domnívali, že neexistuje žádné jiné řešení jejich problému. I když tehdy neviděli jiné východisko, ve 
skutečnosti ale nechtěli zemřít. Pamatujte si, že bez ohledu na to, jak strašně se cítíte, tyto emoce 
jednou přejdou. 

Myšlenky na sebepoškozování apod. neznamenají, že jste špatný člověk 
 
Deprese způsobuje, že se lidé chovají a myslí jinak, než jaká je jejich pravá povaha. Nikdo by 
neměl pacienty soudit nebo odsuzovat jejich pocity, pokud mají dost odvahy, aby o nich mluvili. 
 
Pokud jsou vaše pocity nekontrolovatelné, vyčkejte 24 hodin, než začnete podnikat jakékoliv akce 
 
To vám může pomoci získat čas, abyste si věci skutečně promysleli a podívali se na emoce, které 
vás tak trápí z určitého odstupu. Během těchto 24 hodin si zkuste  s někým promluvit. S někým, kdo 
nemá sebevražedné sklony nebo netrpí depresí. Zavolejte na linku bezpečí, promluvte si s jiným 
vězněm, kterému důvěřujete nebo s někým z personálu. Co můžete ztratit? 
 
Jestli se bojíte, že nemůžete ovládat sami sebe, ujistěte se, že nikdy nebudete sami 
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I když nemůžete své pocity vyjádřit slovy, stačí pouze pobyt v místnosti s jinými vězni nebo 
COKOLIV, abyste nebyli sami a v nebezpečí. 
 
Především nedělejte nic, co by mohlo mít za následek trvalé poškození nebo smrt. Pamatujte si, že 
sebevražda je "trvalé řešení dočasného problému." Pomoc je k dispozici. Vše, co musíte, je udělat 
první krok a dostat se z toho. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



____________________________________  10.  Podpora duševního zdraví ______ 

___________________________________________________________________  201  _____ 

Aktivita 3 

Budování vyššího sebevědomí pro lepší psychickou 
pohodu 

 

Cíl: 

 Informovat mladé lidi o tom, jak je sebevědomí spojené s jejich duševní pohodou. 

Čas: 

30 minut nebo dle potřeby 
 
Pomůcky a potřeby:  
Flipchart, Papíry, Listy na flipchart, Fixy 

Postup: 

Aktivita může být použita jako skupinová. Rozdělte účastníky do dvou skupin a rozdejte jim listy papíru 
a fixy.  

Požádejte jednu ze skupin, aby na horní stranu papíru napsala následující větu: 

Někdo, kdo má nízké sebevědomí je … 

 

Poté požádejte druhou skupinu, aby nahoru napsala:  

Někdo, kdo má vysoké sebevědomí je ... 

 

Požádejte obě skupiny, aby dokončili věty tím, co jim bezprostředně přijde na mysl. 

Na dokončení úkolu jim dejte 10 minut. 

Požádejte někoho z každé skupiny, aby představil hlavní body diskuze v jejich skupině. 

Napište body na flipchart a použijte je k podnícení diskuze o tom, co je to sebevědomí. 

Vysvětlete mladým lidem, že:     

 Sebevědomí je to, jak se člověk sám na sebe dívá a jaké má ze sebe pocity. Ti, kteří mají 
vysoké sebevědomí, věří, že jsou v pohodě, silní a zaslouží si dobrý život, zatímco ti s 
nízkým sebevědomím se cítí neschopní, poražení a bezcenní. 
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 Nízké sebevědomí se může rozvíjet v dětství a pokračovat v průběhu celého života, což pak 
způsobuje velkou citovou bolest. Proto je důležité vytvořit zdravé a pozitivní vnímání sebe 
sama. 

 Nízké sebevědomí může vyústit v náchylnost k propuknutí duševní poruchy a rozvíjející se 
duševní porucha může naopak otřást s vaší sebeúctou. 

 Nízké sebevědomí je často spojené s depresí. 

 Někdy může být nízké sebevědomí hluboce zakořeněné a může mít svůj původ v 
traumatickém zážitku z dětství, jako je delší odloučení od rodičů, zanedbávání či 
emocionální, fyzické nebo sexuální zneužívání. 

 Mladí lidé by o sobě měli přemýšlet tak, že si zaslouží pozornost a obdiv a mít stále na mysli, 
že: ".. Jsem velmi zvláštní, jedinečný a cenný člověk. A zasloužím si cítit se dobře" 
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Informační list 

Jak posílit své sebevědomí 

Cíl: Dát účastníkům základní tipy pro zvýšení jejich sebevědomí 

JAK POSÍLIT SVÉ SEBEVĚDOMÍ 

JEDNODUCHÉ TIPY  

 
PROČ JE DŮLEŽITÉ ZVÝŠIT SI SEBEVĚDOMÍ 

 

Sebevědomí je to, co si o sobě myslíte. Ti, kteří mají vysoké sebevědomí, věří, že jsou v pohodě, 
silní a zaslouží si dobrý život, zatímco ti s nízkým sebevědomím se cítí nedostateční a bezcenní. 
Nízké sebevědomí se může rozvíjet v dětství a pokračovat v průběhu celého života, což 
způsobuje velkou citovou bolest. Proto je důležité vytvořit si zdravé a pozitivní vnímání sebe 
sama. 

Měli byste o sobě přemýšlet tak, že si zasloužíte pozornost, obdiv a dobré zacházení. Vyhněte se 
úskalí věnovat příliš velkou pozornost štěstí a blahu druhých a příliš málo tomu vlastnímu. 
Budování sebevědomí znamená stále si plně uvědomovat své silné stránky a vnímat problémy 
jako příležitosti pro jejich řešení a ke svému posílení. 

Nízké sebevědomí je často spojeno s depresí. Pokud se vám vaše emoce zdají silnější než vy a 
nekontrolovatelné, jeden způsob, jak si vybudovat sebeúctu je tento problém vyřešit, naučit se 
zvládat své nálady a získat kontrolu nad svými pocity. Některým lidem k tomu můžou pomoci 
přátelé a rodina. Jiní potřebují ke zvládnutí problému, který je za nízkým sebevědomím pomoc 
profesionála. 

CO DĚLAT? 
1. Udělejte si tři seznamy: se svými silnými stránkami, s vašimi úspěchy a s věcmi, které na 

sobě obdivujete. Zkuste oslovit přítele nebo jiného vězně, kterému důvěřujete, aby vám s 
těmito seznamy pomohl. Schovejte si seznamy na bezpečném místě a pravidelně je čtěte. 

2. Myslete o sobě pozitivně. Připomeňte si, že i přes své problémy jste jedinečný, zvláštní a 
cenný člověk a že si zasloužíte cítit se dobře. Určete a zpochybněte  všechny negativní 
myšlenky, které můžete o sobě mít, jako například "Jsem smolař", "Nikdy jsem nic 
neudělal správně" nebo "Nikdo mě ve skutečnosti nemá rád." 

3. Věnujte pozornost vašim vlastním potřebám a přáním. Poslouchejte svoje tělo, mysl a 
srdce. Například pokud vaše tělo říká, že jste příliš dlouho seděli, vstaňte a protáhněte se, 
poslouchejte svou oblíbenou hudbu, přestaňte o sobě myslet negativně. 

4. Věnujte zvláštní pozornost osobní hygieně: pečujte o svůj účes, upravené nehty, čistěte si 
zuby. 

5. Pravidelně cvičte a dělejte intenzívnější cvičení (cvičení, po kterém se zapotíte) třikrát 
týdně. 

6. Ujistěte se, že máte dostatek spánku. 
7. Udržujte si svůj životní prostor čistý, pohodlný a atraktivní. Vystavte si věci, které vám 

připomenou vaše úspěchy nebo zvláštní období a lidi ve vašem životě.  
8. Dělejte více věcí, které vás baví. Dělejte každý den alespoň jednu věc, kterou máte rádi a 

připomeňte si, že si to zasloužíte. 
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9. Nastavte si cíle, kterých můžete realisticky dosáhnout a jděte na to! 
10. Udělejte něco hezkého pro jinou osobu. Usmějte se na někoho, kdo vypadá smutně, 

prohoďte pár milých slov s ostatními vězni. 
11. Snažte se trávit více času s těmi, které máte rádi, a jsou vám blízcí. 
12. Využijte možnosti naučit se něco nového nebo zlepšit své dovednosti. 
13. Vyhněte se lidem, místům a situacím, které vám dělají špatně. To znamená, že byste měli 

být více asertivní. Pokud je asertivita pro vás problém, požádejte odborníka o kurzy 
asertivity. 

14. Odměňujte se - jste skvělý člověk. Poslouchejte hudbu, sledujte filmy.  
15. Využijte možnosti naučit se něco nového nebo zlepšit své dovednosti. Navštěvujte ve 

vězení nějaký vzdělávací program. 
 

Některé z těchto věcí můžete dělat už dnes. Stále budete mít spoustu dalších věcí na práci. 
Zjistíte, že se budete mít i nadále co učit. Nové a lepší způsoby, jak se o sebe postarat. 
Začleněním těchto změn do vašeho života můžete vaše sebevědomí zlepšovat. 
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Aktivita 4 

Tipy, jak se cítit lépe 
Cíl:  

Poskytnout účastníkům informace o tom, co můžou udělat pro zvýšení svého sebevědomí 

Čas: 

40 minut nebo dle potřeby 

Pomůcky a potřeby: 

Flipchart, Papíry, Listy na flipchart, Fixy, Stopky 

Postup:  

Lektor představí různé aktivity, které posilují mladým lidem sebevědomí a pomáhají jim cítit se lépe. 
Obě cvičení mohou být použity v různých formách - jako individuální nebo skupinové aktivity. 

Cvičení 1: Posílení pozitivního vnímání sebe sama 

Rozdejte účastníkům listy papíru a fixy. Požádejte je, aby na horní části papíru napsali své jméno. 
Pak, ať napíší všechno pozitivní a dobré, co si o sobě myslí. Řekněte účastníkům, aby zahrnuli do 
seznamu i speciální dovednosti, talenty, úspěchy a zabraňte tomu, aby zaznamenávali jakákoliv 
negativní slova, prohlášení - jen ty pozitivní. Mohou používat jednotlivá slova nebo věty, podle toho, 
co upřednostňují. Vysvětlete jim, že mohou psát stejné věci opakovaně, pokud je chtějí zdůraznit. 
Řekněte jim, že na psaní mají 10 minut. 

Nastavte stopky na 10 minut. Po uplynutí 10 minut je požádejte, aby svůj seznam přečetli nahlas. 
Vysvětlete jim, že se při čtení pozitivních věcí se mohou cítit smutní, protože je to pro ně nová 
zkušenost, která odporuje negativním myšlenkám, které o sobě mají. Tyto pocity se zmenší po 
přečtení seznamu. 

Poté jim řekněte, aby: 

 přečetli seznam několikrát znovu 

 umístili ho na vhodné místo – do kapsy nebo na stolek vedle postele. 

 četli si seznam pro sebe alespoň několikrát denně a neustále si připomínali, jak jsou skvělí! 

 našli si prostor, kde budou mít soukromí a přečetli si seznam nahlas. 

Cvičení 2: Rozvoj pozitivní afirmace (tvrzení) 

Začněte aktivitu vysvětlením účastníkům, že afirmace jsou pozitivní prohlášení, které o sobě mohou 
říci a která jim pomohou cítit se lépe.  
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Poté jim rozdejte papíry a fixy a vysvětlete jim, že mají vytvořit seznam vlastních afirmací a popsat to, 
jak by se chtěli pořád vnímat. Mohou však popsat i to, jak se vnímají právě teď.  

Představte jim následující příklady afirmace, které jim pomohou při vytváření vlastního seznamu: 

 Vnímám sám sebe dobře 

 Dobře se o sebe starám. Správně jím, mám dostatek pohybu, dělám věci, co mě baví, 
mám dobrou zdravotní péči a starám se o svou osobní hygienu 

 Trávím čas s lidmi, kteří jsou na mě milí, abych se cítil sám dobře 

 Jsem dobrý člověk 

 Zasloužím si žít 

 Mnoho lidí mě má rádo 

Dejte účastníkům 10 minut, aby napsali svá vlastní prohlášení a poté si je pro sebe přečetli.  

Poraďte jim, aby si schovali tento seznam na vhodném místě, třeba do kapsy. Řekněte jim, ať si 
afirmace přečtou znovu a znovu nahlas pokaždé, když mohou. Čas od času se o ně mohou podělit s 
ostatními, pokud se na to cítí a případně si další zapsat.  

Vysvětlete účastníkům, že pokud afirmace budou opakovat, můžou se stát pravdivými a tak jim mohou 
pomoci se cítit a vnímat sami sebe lépe.  
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Aktivita 5 

Jak změnit negativní myšlenky o sobě na ty pozitivní 

 
 
 
Cíl:  

Poskytnout účastníkům tipy na rozvíjení pozitivních myšlenek o sobě samých 

Čas: 

30 minut nebo dle potřeby 

Pomůcky a potřeby: 

Flipchart, Papíry, Listy papíru na flipchart, Fixy 

Postup:  

Aktivita může být použitá v různých formách - individuální nebo skupinová. 

Rozdejte účastníkům papíry a fixy. Požádejte je, aby napsali negativní sdělení, které si pro sebe sami 
často opakují. Dejte jim na to 5 minut. 

Pak jim vysvětlete, že mnoho lidí si o sobě myslí negativní věci. Jsou to sdělení, která se naučili, když 
byli mladí. Naučili se to z mnoha různých zdrojů - ostatních dětí, svých učitelů, rodinných příslušníků, 
pečovatelů, ale i ze strany médií a z předsudků a stigmat v naší společnosti. Některé příklady běžných 
negativních sdělení, které si lidé často znovu a znovu opakují, jsou například: "Jsem blbec", "Jsem 
smolař", "Nikdy jsem neudělal nic správně," "Nikdo mě nemá rád," 

Poté jim řekněte, aby se pro kontrolu podrobněji podívali na své negativní myšlenkové pochody, zda 
jsou nebo nejsou pravdivé. Když mají dobrou náladu a pozitivní postoj k sobě, měli by si položit 
následující otázky týkající se každé negativní myšlenky, kterou zaznamenali: 

 Je toto skutečně pravda? 

 Řekl bych to o někom jiném? Pokud ne, proč to říkám sám o sobě? 

 Co mi přinesou takové myšlenky? Pokud způsobují, že se sám vnímám špatně, proč na ně 
raději nepřestat myslet? 

Pak jim řekněte, že dalším krokem v tomto procesu je rozvíjení pozitivních prohlášení, která mohou 
nahradit tyto negativní myšlenky vždy, když by na ně začali myslet.  Nemůžete mít dvě myšlenky 
současně. Když o sobě uvažujete pomocí pozitivních myšlenek, nemůžete myslet negativně. Abyste 
tyto myšlenky rozvinuly, používejte pozitivní slova jako šťastný, klidný, milující, nadšený, teplo apod. 
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Vysvětlete jim, že mohou pracovat na změně negativních myšlenek na pozitivní, když: 

 Změní negativní myšlení na pozitivní, pokaždé když si uvědomí, že uvažují negativně. 

 Si budou opakovat svoje pozitivní myšlenky znovu a znovu nahlas kdykoliv budou moci a 
dokonce se o ně podělí s ostatními, pokud je to možné. 

 Si je budou opakovaně psát. 

 Si vytvoří symboly pro své pozitivní myšlenky a umístí je na místo, kde na ně často uvidí 
(dveře) a myšlenku si budou pro sebe několikrát opakovat pokaždé, když se na symbol 
podívají.  

Mohou přeložit papír na polovinu, aby vznikly dva sloupce. Do jednoho sloupce psát své negativní 
myšlenky a do druhého pozitivní, aby mohli porovnat rozdíl:  

Negativní myšlenky Pozitivní myšlenky 
Nestojím za nic. Mám svoji hodnotu. 
Pořád dělám chyby. Hodně věcí dělám dobře. 
Jsem blbec. Jsem skvělá osoba. 
Nezasloužím si dobrý život. Zasloužím si být šťastný a zdravý. 
Jsem hloupý. Jsem chytrý. 

Vysvětlete jim, že změna negativních pocitů, které o sobě mají na ty pozitivní, vyžaduje čas a 
vytrvalost. Pokud budou používat následující postupy konzistentně po dobu čtyř až šesti týdnů, zjistí, 
že o sobě již neuvažují negativně tak často. 
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Příklad dobré praxe v oblasti podpory duševního zdraví u 
mladých pachatelů 

 

Vězení Lovetch v Bulharsku zaznamenalo výrazný nárůst počtu mladých pachatelů s diagnózou 
psychických problémů při příjmu. V reakci na tento trend pracovníci zdravotního a sociálního oddělení 
věznice připravili program na podporu duševního zdraví u mladých pachatelů. 

Tento program byl nazýván iniciativou za lepší duševní zdraví. 

INICIATIVA ZA LEPŠÍ DUŠEVNÍ ZDRAVÍ 

Během programu vězeňský personál pracoval s pachateli během jejich uvěznění a vytvořil vazby s 
komunitními službami pro společný postup a zajištění pokračování péče o duševní zdraví poskytované 
vězňům až do jejich návratu zpět do společnosti. 

Program se skládal z různých aktivit: 

 Tým “Iniciativy za lepší duševní zdraví” z Lovetchské věznice identifikoval při příjmu 
pachatele, kteří trpěli významným psychickým strádáním. Následný posudek nabídl 
jasnější představu o psychických potřebách vězně. 

 Poté poskytli pachatelům přístup ke komplexním péči o duševní zdraví. Tým používal 
multidisciplinární přístup se zaměřením na podporu duševního zdraví, prevenci duševních 
nemocí, včasnou intervenci, léčbu a podporu stejně jako pokračující péči. Týmy 
poskytovali také podporu a poradenství ostatním sektorům v instituci a partnerům, aby 
podpořili a udržovali kvalitní péči o duševní zdraví pro všechny pachatele. 

 Třídenní balíček školení pro duševní zdraví byl předáván vězeňskému personálu. Výcvik 
byl určen ke zvýšení povědomí zaměstnanců o problematice duševního zdraví a zlepšení 
jejich dovednosti při práci s pachateli s duševními problémy. 

 Byly distribuovány dva informační materiály o duševním zdraví, jeden pro vězeňský 
personál a druhý pro chovance. 
 

 Byly vytvořeny kontakty se sociálními službami a zaměstnavateli pro usnadnění 
rekvalifikace, hledání práce a překonání předsudků zaměstnavatelů. 
 

 Bylo rozšířeno partnerství s veřejnými zdravotnickými službami. 
 
Vývoj programu a aktivit byl založen na komplexním posouzení potřeb. 
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11.  Jak se vyrovnat s odnětím  
svobody a odsouzením 

______________CO______ 
Výzkum ukázal, že ve věznicích se nachází vysoký podíl osob s duševními poruchami 
a problémy s adaptací (Sudhinta, 2010). Termín „adaptace“ označuje „psychologické 
procesy, jejichž prostřednictvím lidé zvládají požadavky nebo výzvy každodenního 
života nebo se s nimi vypořádávají“ (Weiten, Dunn and Hammer, 2011). Adaptace na 
prostředí věznice tudíž znamená procesy, jejichž prostřednictvím se vězněné osoby 
vyrovnávají s požadavky vězeňského prostředí a svými prožitky v něm a zvládají je. 
Sociální prostředí ve věznici se řídí převážně subkulturou dané věznice a nepsanými 
pravidly, které tato subkultura diktuje. Ti, kteří nevykazují shodu s těmito pravidly, za to 
zaplatí. Obětí šikany se stávají i ti, kteří podávají informace o ostatních, nebo ti, kteří o 
těchto pravidlech nemají dostatečné povědomí.   

Šikana a násilí mezi vězni jsou bezpochyby velmi závažným problémem. Tento 
problém se týká bez rozdílu všech věznic, ať se jedná o věznice pro muže, ženy, 
mladistvé, mladé nebo dospělé pachatele. Věznice představují velmi specifické 
podmínky, kde agresivní chování může na jednu stranu znamenat případ šikanování, 
na druhou stranu je však možné toto chování vnímat jako adaptivní způsob řešení 
problému. Není tedy žádným překvapením, že případy agrese a šikany se v tomto 
prostředí objevují daleko častěji než například ve školách. 
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_____________PROČ______ 
 

V ideálním případě by vězeňské orgány měly vytvářet pro mladistvé odsouzené 
takové prostředí, aby po propuštění z věznice byli schopni vést normální způsob 
života. Tedy tak, aby znalosti a vzdělání získané ve věznicích bránily dalšímu páchání 
trestné činnosti a rizikovému stylu života. Mladiství odsouzení by rovněž měli získat 
lepší zdraví, a to využíváním možností, které jsou pro tento účel ve věznicích 
k dispozici (bazény, tělocvičny), návštěvami u zdravotních specialistů, lékařů, 
psychologů atd. Měli by získat dostatek znalostí o HIV/AIDS, hepatitidě, tuberkulóze 
atd. Měla by být také vytvořena příležitost k rozvoji etických postojů mladistvých 
odsouzených, využití pomoci náboženství a vytvoření duchovního základu, který jim 
bude v budoucnu bránit v páchání trestné činnosti. Vyžaduje to rovněž zapojení 
rodinných příslušníků mladistvého odsouzeného do nápravného procesu.  

Adaptace na odnětí svobody je téměř vždy obtížná. Odsouzení jsou nuceni 
přizpůsobovat se stále tvrdším politikám a podmínkám odnětí svobody, aby dokázali 
ve věznicích přežít, a v některých případech vytváří vězeňské prostředí návyky 
myšlení a jednání, které mohou být dysfunkční. Tyto dlouhodobé adaptace na 
deprivaci a frustraci spojenou s životem ve věznici mohou vést k určitým 
psychologickým změnám. Maladaptivní reakce, jako jsou například emoční poruchy, 
sebepoškozování, pokusy o sebevraždu a kázeňské prohřešky jsou nejčastější během 
počátečních období po nástupu do věznice.  

Mladiství odsouzení mívají značné problémy s adaptací v institucionálním prostředí a 
oproti jejich starším protějškům je u nich dvakrát vyšší pravděpodobnost, že budou 
problémovými odsouzenými. Zkušenost uvěznění může být zvláště obtížná pro 
mladistvé odsouzené, kteří jsou odděleni od svých rodin a přátel.  

Sociální izolace, kterou odsouzení prožívají, je jedním z hlavních faktorů, jež ovlivňují 
jejich adaptaci na odnětí svobody. Výzkumem bylo zjištěno, že odloučení od rodiny je 
hlavním důvodem pokusů o sebevraždu ve věznici. Řada dalších studií našla také 
souvislost mezi častými návštěvami rodiny a přátel a pozitivní adaptací na vězeňské 
prostředí. Obdobně se také vězni podle všeho lépe adaptují na trest odnětí svobody, 
pokud je jim dána určitá míra kontroly nad jejich bezprostředním okolím, což svědčí o 
tom, že věznice s méně přísným bezpečnostním režimem umožňují lepší adaptaci 
(Picken, 2012). 

Pro mladší a slabší odsouzené, kteří jsou šikanováni nebo nuceni k pašování drog 
nebo jiného kontrabandu do věznice, může být v těchto případech adaptace 
destruktivní, protože znamená opuštění všech jejich hodnot a etických postojů. Brzy 
dochází k vytvoření strategií proti hrozbě šikany, které mohou mít podobu toho, že 
odsouzený se pod nátlakem vzdá části svého přídělu jídla ve prospěch agresora. 
Třebaže v krátkodobém horizontu tak lze odvrátit akt bezprostředního násilí, 
uplatňování této strategie navenek označí vězně jako zranitelného a jeho zranitelnost 
se pak mohou pokusit zneužít i další osoby.  

Šikana představuje širokou škálu agresivního chování, které je často opakované a ze 
strany oběti nevyprovokované. Cílem agresora je vyvolat u oběti strach a úzkost 
a/nebo oběť poškodit. Důležitou roli přitom hraje zejména nevyváženost sil 
(Farrington, 1993). Obětí šikany se nejčastěji stávají (1) osoby fyzicky slabší nebo s 
nižšími mentálními schopnostmi, (2) osoby, které neznají vězeňský život, (3) osoby, 
které jsou ve vězení pro specifickou trestnou činnost jako sexuálně motivované trstné 
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činy a (4) osoby sociálně izolované (Ireland, 2005). Z hlediska prevence šikany a 
agresivního chování představují mladí vězni poměrně specifickou skupinu vězeňské 
populace, neboť jak dokládá řada studií, právě tato skupina vězňů se vyznačuje 
zvýšeným výskytem verbální, psychologické a fyzické agrese ve srovnání s dospělými 
vězni (Ireland, 1992; Ireland and Power, 2004). Odhady míry výskytu šikanování se 
liší napříč studiemi. Rozsah šikany se odhaduje mezi 20 % a 70 % mezi mladými 
pachateli, naproti tomu v populaci dospělých pachatelů je to 0 až 62 %. Rozsah 
viktimizace odhadovaný na základě vlastních výpovědí obětí se pohybuje mezi 30 % a 
75 % v populaci mladých pachatelů a mezi 8 % a 57 % mezi dospělými pachateli 
(Ireland, 2002).  

Pobyt ve vězení je pro řadu lidí sám o sobě velmi stresovou záležitostí. Další stres v 
podobě šikanování pak může vést k sebepoškozování, případně může vyústit až v 
sebevražedné chování jakožto jediný způsob úniku z dané situace. Jiným motivem 
sebepoškozování může být vědomá snaha o přeřazení na jiný oddíl nebo do jiné 
věznice. V prostředí věznic je problém šikany ještě o to závažnější, neboť oběti šikany 
se daleko častěji z důvodu tlaku vrstevníků/okolí zdráhají vystoupit z řady a celou 
záležitost otevřeně řešit. Tímto se totiž vystavují riziku další šikany z důvodu donášení 
personálu a překročení hranice mezi dvěma světy – my vězni a oni personál věznice.  

Většina studií ukazuje, že u mladistvých odsouzených a odsouzených nově 
nastoupivších do výkonu trestu je vyšší pravděpodobnost, že budou porušovat 
vězeňský řád, než u ostatních odsouzených (Adams, 1992). Výzkum také ukázal, že 
v počátečních fázích po nástupu do výkonu trestu je mezi odsouzenými vysoký výskyt 
depresí, úzkosti, sociálních problémů a somatických symptom (Duncan, Conway and 
Islam-Zwart, 2012). Separace a izolace mladistvých odsouzených tak může vést 
k dalšímu riziku pokusů o sebevraždu, k nimž může dojít v kterémkoli okamžiku 
výkonu trestu. U mladistvých, kteří jsou umístěni do nápravných zařízení pro dospělé, 
by mělo být zohledněno zvláště vysoké riziko sebevraždy. 

Liebling (1992) našel jasnou souvislost mezi bolestným prožitkem odnětí svobody a 
utrpěnou mírou újmy, a to jak v podobě sebepoškozování, tak v podobě sebevraždy. 
Nejvýznamnějším prediktorem sebevraždy ve věznicích je doba strávená v dané 
instituci; 10 % těch, kteří spáchají sebevraždu, ji spáchá do 24 hodin od nástupu do 
věznice, což svědčí o tom, že toto období je vysoce rizikové.  

Existují i některé další faktory, které mohou zvyšovat predispozici vězněných osob 
k sebevraždě, když čelí krizovým situacím, jako je například odnětí svobody. Patří 
mezi ně: nedávné nadměrné pití alkoholu nebo užívání drog, ztráta stabilizačních 
zdrojů, pocit viny nebo studu, duševní onemocnění, dřívější pokusy o sebevraždu 
v anamnéze nebo blížící se datum soudního jednání. To ukazuje, že mezi trestem 
odnětí svobody a mírou újmy utrpěnou odsouzenými existuje složitý vztah a že je 
třeba vzít v úvahu individuální rozdíly.  
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______________KDO______ 
 

Tento materiál byl vytvořen se záměrem poskytnout odborníkům, kteří pracují s 
mladými vězni, účinný nástroj jednak pro rychlé snížení stavů napětí a současně pro 
nácvik asertivního chování při práci ve skupině. Odborníky jsou myšleni 
psychologové, speciální pedagogové, sociální pracovníci či vychovatelé. Co se týče 
specifických dovedností lze doporučit zejména absolvování některého z kurzů 
zaměřených na některou z následujících oblastí: vedení poradenského či 
terapeutického rozhovoru, motivační práci a práce se skupinou. Cílovou skupinou jsou 
mladí vězni – muži či ženy. 
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______________JAK______ 
Aktivita 1 

 Identifikace úzkosti a vyrovnávání se s projevy úzkosti 

 
Cílová skupina:  
Všichni mladisví odsouzení, 10 – 12 účastníků 
 
Cíl:  
Cílem této skupinové aktivity je zvýšit uvědomění projevů úzkosti a hledat vhodné způsoby zvládání 
úzkosti.  
 
Potřebná doba:  
přibližně 40 minut 
 
Potřebné pomůcky:  
flipchart, fixy 
 
V úvodních 5-10 minutách dá pracovník prostor jednotlivým členům skupiny s cílem zjistit, co skupina 
chápe pod pojmem úzkost. Každý člen skupiny řekne jednu větu o tom, jak on sám chápe úzkost. 
Zadání je možno formulovat slovy: „Co Vás první napadne, když řeknu slovo stres?” Pracovník 
vypisuje jednotlivá klíčová slova na flipchart. 
 
Poté následuje přibližně 20 minut, kdy pracovník nastíní, co je stres a jaké jsou jeho projevy. Je třeba 
zdůraznit, že stres tedy reakce organismu na nadměrnou zátěž je běžnou součástí života každého z 
nás. Je to normální reakce, která se objevuje na nejrůznější podněty, které nás reálně ohrožují, 
případně je hodnotíme jako osobně ohrožující. Přiměřená míra stresu je zdravá a představuje hnací 
motor pro překonávání překážek. Hranice mezi „užitečným“ a „ničivým“ stresem je velmi individuální. 
Problém nastává zejména tehdy, když je stres příliš silný a přetrvává dlouhou dobu. V takových 
případech prožíváme úzkost, která ve výsledku může být příčinou dlouhodobých potíží psychického i 
fyzického charakteru nebo dokonce závažných onemocnění. Úzkost může zahrnovat celou řadu 
prožitků a pro každého může znamenat něco jiného. Pracovník poté prochází poznámky na tabuli, 
které postupně se zapojením členů skupiny třídí do tří skupin: 

1. tělesná reakce, 
2. reakce na úrovni myšlení a  
3. reakce na úrovni chování. 

  
Každou z uvedených oblastí pak pracovník použije pro závěrečný brainstorming osobních prožitků 
úzkosti. Osvědčená délka trvá pro tuto část je přibližně 10-15 minut.  

Nácvik relaxačních technik 

 
Náplň této skupinové aktivity navazuje na předchozí tematickou skupinu. Jejím cílem je praktický 
nácvik postupů pro navození stavu fyzického uvolnění, a to prostřednictvím systematického napínání 
a uvolňování skupin svalů. Jinými slovy cílem je naučit se dovednosti relaxování. Nezapomeňte 
důrazně upozornit, že stejně jako u každé jiné dovednosti je důležité pravidelně cvičit. Techniky je 
možné použít za účelem vyvolání stavu uvolnění např. při usínání nebo jako obrana proti stresu ve 
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„stresové situaci”. Pro nácvik relaxačních technik je optimální skupina přibližně 10 lidí. Pomůcky pro 
tuto aktivitu jsou: tužky, cvičební podložky. Pro tuto aktivitu je důležitá dostatečně prostorná a dobře 
větraná místnost. 
 
V úvodu pracovník vysvětlí členům skupiny, jakým způsobem tělo reaguje na stresové situace. Jde o 
to, že při stresové situaci se adrenalin vyplavuje do krevního oběhu – člověk je připraven „bojovat 
nebo utíkat”. Pokud ale není schopen se bránit, rezignuje na veškeré snahy a bezmocně přijímá, co 
přichází. V průběhu této skupinové aktivity se členové skupiny naučí postupy, jak tento systém 
vypnout. Nejúčinnější reakcí na stres je aktivní relaxační odpověď, která posílí vlastní přirozenou 
adaptaci člověka a to jak psychickou, tak i fyzickou.  
 
Po krátkém teoretickém úvodu následuje administrace testu na zjištění aktuální míry stresu. Vyplnění 
testu zabere přibližně 5-10 minut. Zaměřuje se výhradně na tělesné a psychické projevy aktuálně 
prožívaného stresu. U každé položky, je třeba označit míru intenzity, s jakou osoba daný příznak na 
sobě právě (tj. dnes či v posledních několika dnech) pozoruje. Výsledky testu jsou pouze orientačním 
vodítkem a mohou sloužit pro výběr vhodné techniky. 
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Leták 1 
Cíl: Informovat mladistvé o tom, jak řešit problém, že nemohou dobře spát.  
 

NESPÍTE V NOCI DOBŘE? NĚKOLIK MOŽNOSTÍ, JAK 
TENTO PROBLÉM ŘEŠIT 

Poruchy spánku mají u různých lidí různé důvody. Mezi běžné příčiny patří strach (například ze 
šikanování), nutnost vyrovnat se s nepříjemnými otřesy (např. odnětí svobody, uložení delšího trestu, 
než dotyčný očekával, zamítnuté odvolání), tělesné nemoci, velká hlučnost, spaní přes den, takže 
dotyčný večer není unavený, a nadměrné pití kávy a čaje.  
 
Prášky na spaní v zásadě nejsou řešením 
 
Prášky na spaní neřeší poruchy spánku, s výjimkou krátkých období, a to i v případě, že jste schopni 
si je ve věznici obstarat. Prášky na spaní mohou být užitečné po období od několika dnů až po dobu 
dvou týdnů v případě, že se dotyčný člověk musí vyrovnat s náhlým problémem, například pokud se 
dozví nějakou špatnou zprávu, která mu nedá spát. Pokud však budete užívat léky na spaní déle, 
nejspíše budete muset brát stále větší a větší dávky, aby zabíraly. Jestliže pak léky přestanete užívat, 
můžete trpět těžkou úzkostí, nespavostí a nočními můrami. Lidé, kteří užívali léky na spaní po dlouhou 
dobu, možná budou při vysazení těchto léků potřebovat pomoc lékaře. Měli byste také vědět, že 
prášky na spaní mohou být velmi nebezpečné, pokud jsou užívány společně s alkoholem nebo jinými 
drogami 
O všech látkách, které mohou vyvolávat u člověka ospalost, ať se jedná o prášky na spaní, alkohol 
nebo jiné drogy, obecně platí toto: Zpočátku vyvolávají pocit, že vám pomáhají usnout. Pokud je však 
budete kvůli usnutí brát nadále, přestanou pomáhat a mohou vaše problémy zhoršit.  
Odpovědí na poruchy spánku je u většiny lidí to, že sami začnou řešit příčiny. Věznice se jedna od 
druhé značně liší a to, co je možné v jedné, nemusí být možné v jiné. Zde jsou některé kroky, které 
stojí za to vyzkoušet, pokud se domníváte, že by se na vás mohly vztahovat, a pokud je vaší věznici 
můžete provádět.  
 
Během dne buďte vzhůru a buďte co nejaktivnější  
 
Někteří lidé spí hodně během dne, zvláště pokud jsou pro valnou část dne zamčení a nemají co dělat. 
Mohou to dělat kvůli tomu, aby jim čas rychleji uplynul, nebo z nudy. Tím se zvyšuje pravděpodobnost, 
že večer nebudou dostatečně unaveni na to, aby v noci mohli dobře spát. Využijte každé možnosti, 
kdy se můžete dostat z cely ven, když můžete jít pracovat, jít se učit nebo do tělocvičny. Pravidelné 
tělesné cvičení vám může pomoci lépe spát. Pokud nejste schopni jít do tělocvičny velmi často nebo 
pravidelně, zkuste provádět cvičení v cele – neprovádějte je však v době těsně před spaním.  
 
Zkuste si hlídat pití kávy a kouření ve večerních hodinách.  
 
Pro většinu lidí ve věznici představuje káva a cigarety hlavní luxus a řada lidí ve věznici jsou těžcí 
kuřáci. Ačkoli snížit pití kávy a kouření cigaret ve večerních hodinách může být velmi obtížné, může 
vám to pomoci k tomu, abyste v noci mohli spát, pokud to dokážete. Káva, čokoláda, čaj a cola 
obsahují kofein. Také tabák obsahuje chemické látky, které udržují člověka v bdělosti. Příjem kofeinu 
po čtvrté hodině odpolední bude mít nějaký účinek ještě pozdě večer a může vás udržovat v bdělosti. 
Kouření cigaret během hodiny před ulehnutím k spánku nebo při nočním probuzení také zvyšuje 
pravděpodobnost, že nebudete moci usnout. Ovocné šťávy neobsahují kofein.  
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O svých problémech uvažujte během denní doby; těsně před spaním se věnujte jiným věcem 
 
Mnoho lidí ve věznicích se začne svými obavami a problémy trápit nejvíce v okamžiku, kdy se večer 
zamknou dveře cely. Pokud zjistíte, že nemůžete spát právě kvůli těmto obavám nebo znepokojivým 
pocitům, může pomoci, pokud během dne proberete problémy s přítelem, s někým, kdo vám bude 
naslouchat, s jiným odsouzeným nebo s pracovníkem věznice. Pak si najděte, pokud je to možné, 
nějakou úplně jinou činnost, kterou budete provádět během večera před spaním. Pomoci může dobrá 
kniha, rozhlasový program nebo přehrávač. Zejména během posledních 30 minut před usnutím dbejte 
na to, abyste nedělali nic, co zvyšuje bdělost vašeho těla nebo mysli. Vhodnými činnostmi mohou být 
četba, poslech hudby nebo relaxační cvičení.  
 
Stanovte si obvyklý režim před spaním 
 
Ať už se rozhodnete dělat těsně před ulehnutím ke spánku cokoli, snažte se, aby se tato činnost stala 
součástí krátké rutiny, do níž patří takové věci, jako je mytí a čištění zubů a které můžete dělat vždy 
před spaním vždy ve stejném pořadí. Dodržovat před spaním pravidelný režim může zlepšit vaše 
šance na rychlé usnutí.  
 
Relaxační cvičení jako součást režimu před spaním 
 
Jestliže chcete zařadit relaxační cvičení do svého režimu před spaním, jednou z možností je 
následující cvičení - pokud už neznáte jiné. 

 pomalu se nadechněte - počítejte do tří (řekněte si v duchu „jednadvacet, dvadvacet, 
třiadvacet“) 

 až napočítáte do tří, stejně pomalu vydechujte (opět než napočítáte do tří) 

 chvíli počkejte a pomalu počítejte do tří, pak se znovu pomalu nadechněte 

 pokračujte stejným způsobem asi pět minut a při výdechu vyslovujte pro sebe slovo 
„uvolnění“. Nadechujte se nosem, ne ústy. Při dýchání nechte volně pohybovat břicho, 
nedýchejte pouze hrudníkem.  

Toto cvičení můžete provádět každý večer 5 až 10 minut, vsedě nebo pohodlně vleže. Aby cvičení bylo 
přínosné, musíte ho opakovat několik dnů. Nemusíte se snažit uvolnit nebo spát. Stačí provést 
samotné cvičení. 
 
Zkuste najít způsoby, jak v noci snížit hluk nebo světlo  
 
Pokud váš spánek ruší hluk nebo světlo, může vám být dovoleno používat pěnové zátky do uší nebo 
látková stínítka na oči. Některým lidem velmi pomáhají. Pokud nejsou povoleny, mohou existovat i jiné 
praktické způsoby, jak snížit hluk nebo světlo – např. boční závěsy na palandy nebo přemístění 
polštáře na opačnou stranu postele. Hluk lze někdy odclonit pomocí přehrávače se sluchátky, pokud je 
k dispozici. Stojí to za vyzkoušení.  
 
Pokud i nadále nemůžete spát 
 
Snažte se vyhnout tomu, že budete ležet v posteli a hlavou se vám budou honit znepokojivé myšlenky, 
nebo se dlouho budete snažit usnout. Pokud nemůžete spát, snažte se raději dělat něco jiného, je-li to 
možné, aniž byste rušili své okolí, například si sedněte a čtěte nebo poslouchejte rádio nebo 
přehrávač. Určitě mějte po ruce knihu, přehrávač, sluchátka. Nesnažte se znovu usnout, dokud 
nebude cítit ospalost. 
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Pokud vás trápí noční můry 
 
Noční můry jsou běžné, když je člověk zoufalý, zvláště po velkém stresu, jakým je například napadení. 
Často zmizí samy od sebe. Pokud se děsivé sny opakují, lidé se občas začnou bát chvíle, kdy jdou 
spát. Pokud se tak stane, může být užitečné promluvit si o tomto snu s někým, komu důvěřujete, nebo 
sen zapisat a uvést přitom podrobnosti. Udělejte to několikrát a připomínejte si, že je to „jen sen“, a 
nemůže vám ublížit.  
 
Kdy může pomoci lékař nebo zdravotnický personál 
 
Existují určité nemoci, které mohou způsobovat poruchy spánku – například bolesti hlavy, bolesti zad, 
poruchy trávení, srdeční choroby, cukrovka, astma, záněty dutin a vředy. Pokud trpíte některou z nich, 
může vám lékař pomoci je léčit tak, abyste mohli spát lépe. Lékaři mohou také pomoci, pokud trpíte 
některými zvláštními poruchami spánku.  

 Je možné, že trpíte zvláštní poruchou spánku, pokud u vás platí některý z následujících bodů: 

 Bylo vám řečeno, že vaše chrápání je hlasité, náhle se zastaví a znovu začne.  

 Náhlé záchvaty ospalosti během dne, kdy se nedokážete udržet vzhůru bez ohledu na to, jak 
moc se snažíte.  

 Nepříjemné pocity v nohou nebo chodidlech před usnutím nebo svalové záškuby během noci.  

 

 
 
 
 
  



_________________  11.  Jak se vyrovnat s odnětím svobody a odsouzením  ______ 

___________________________________________________________________  220  _____ 

Aktivita 2 

Která z nejčastějších příčin nespavosti by se vás mohla 
týkat? 

 
Cílová skupina:  
Všichni mladiství odsouzení, 10-12 účastníků 
 
Cíle:  
Prozkoumat návyky účastníků ohledně režimu před spaním. 
 
Čas:  
15 min nebo podle potřeby. 
 
Potřebné pomůcky:  
Pracovní listy k tématu „Která z nejčastějších příčin nespavosti by se vás mohla týkat?“ 
Pokud má být úkol proveden ve skupině – velké listy, popisovače. 
 
Popis metody: 
 
Aktivitu lze provádět v různých formách – jako individuální rozhovory s facilitátorem, ale také ve 
skupině. Facilitátor rozdá všem účastníkům list s kvízem. Účastníci vyplní kvíz sami. 
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Leták 

OVĚŘTE SI SAMI NA SOBĚ 

 
KTERÉ Z TĚCHTO BĚŽNÝCH PŘÍČINY NESPAVOSTI BY SE VÁS MOHLY TÝKAT? 

 
Čas od času se spí špatně každému. Je také normální, pokud člověk nespí dobře několik nocí po 
nějaké špatné události nebo když je na cizím místě – například když poprvé nastoupí do věznice. 
Pokud však budete špatně spát i nadále, měli byste se zeptat sami sebe, zda u vás platí některý 
z následujících bodů: Jsou to běžné příčiny nespavosti – a příčiny, se kterými často můžete sami něco 
udělat.  

 
To je můj případ  Platí to u mne občas  To není můj případ 

(Zaškrtněte , pokud se hodí) 

 
Intenzivní duševní činnost krátce před spaním                                 
 
Těžká fyzická aktivita krátce před spaním                                  
 
Málo fyzického cvičení během dne                                   
 
Pospávání přes den                                     
 
Nepravidelná doba ulehnutí ke spánku                                  
 
Nepravidelná doba vstávání                                     
 
Jídlo krátce před spaním                                    
 
Káva, čaj nebo čokoláda před spaním                                  
 
Hodně kouření před spaním                                    
 
Hluk v noci                                      
 
Příliš světla                                      
 
Obavy v mysli                                         
 
Hněv                                       
 
Pocit smutku nebo deprese                                    
 
Děsivé sny po většinu nocí                                    

 
Pokud jste zaškrtli některou z posledních čtyř položek, zvažte možnost, že si o problému promluvíte 
s někým, komu můžete důvěřovat – třeba s vychovatelem, kaplanem nebo někým ze zdravotnického 
personálu.  
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Aktivita 3 

„Cvičení na hluboké dýchání“ 
 

Cílová skupina:  
Všichni mladiství odsouzení, 10-12 účastníků 
 
Cíle:  
Účastníci nacvičí techniky hlubokého dýchání jako součást snižování stresu 
 
Čas:  
15 min nebo podle potřeby. 
 
Potřebné pomůcky: žádné 
 
Popis metody: 
Aktivitu lze provádět v různých formách – individuálně, ale také ve skupině.  
Facilitátor představí a ukáže hluboké dýchání jako strategii snižování stresu, kterou lze použít 
v daném okamžiku a stejně tak jako vynikající dovednost, kterou je třeba si osvojit pro účinnější 
vyrovnávání se s budoucími stresovými situacemi.  
 
Facilitátor nechá všechny účastníky stát s komfortním prostorem mezi sebou, nebo je nechá sedět na 
židlích.  
Dejte účastníkům tyto pokyny:  
 
1. Stůjte rovně, rozkročeni na šířku ramen  
 
2. Paže a ruce spočívají volně dolů  
 
3. Tělo je uvolněné  
 
4. Oči jsou zavřené  
 
5. Zaměřte se na spodní oblast břicha a představte si v tomto prostoru malý nafukovací balónek  
 
6. Pomalu a hluboce se nosem nadechujte a představujte si, jak se balónek pomalu nafukuje (takže 
se stále zvětšuje a zvětšuje), poté několik sekund vydržte  
 
7. Pomalu vydechujte ústy a představujte si, jak balónek pomalu uchází (takže se stále zmenšuje a 
zmenšuje); vzduch přitom vydechujte z úst, jako kdybyste pomalu sfoukávali svíčku  
 
8. Tip: Umístěte ruku na dolní část břicha, abyste cítili, jak se pohybuje nahoru a dolů, a dbejte na to, 
abyste nedýchali hrudníkem  
 
9. Opakujte nejméně desetkrát  
 
Zeptejte se účastníků po cvičení, zda se po těle cítí jinak. (Jsou uvolněnější / klidnější? Cítí se lehčí? 
Cítí se skvěle? Cítí se unavení?) 
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Aktivita 4 

Postupné uvolňování 

(hluboká svalová relaxace) 
 
Cílová skupina:  
Všichni mladiství odsouzení, 10-12 účastníků 
 
Cíle:  
Účastníci se naučí provádět hluboké uvolnění svalů jako jednoduchou činnost ke snížení stresu  
 
Čas:   
15 min nebo podle potřeby. 
 
Potřebné pomůcky:  
žádné 
 
Popis metody: 
 
Aktivitu lze provádět v různých formách – individuálně, ale také ve skupině. 
Facilitátor představí myšlenku, že relaxace je dobrý způsob ke snížení stresu. Řekněte účastníkům, že 
se chystáte dělat určitou aktivitu, která jim pomůže relaxovat díky zatínání a uvolňování svalů v 
různých svalových skupinách těla. Účastníci mohou sedět nebo si lehnout na záda (podle dostupného 
prostoru).  
Předvádějte / modelujte účastníkům každý krok, než ho budou provádět sami.  
 
Pak přečtěte a předveďte následující pokyny, každý pokyn vždy dvakrát:  
 
1. Zvedněte obočí a vrásky na čele. Zkuste se dotknout obočím vlasů. Vydržte po dobu 5 sekund… a 
uvolněte.  
 
2. Zamračte se. Vydržte po dobu 5 sekund… a uvolněte.  
 
3. Zavřete oči tak pevně, jak jen můžete. Stáhněte koutky úst dozadu se zavřenými rty. Vydržte po 
dobu 5 sekund… a uvolněte.  
 
4. Otevřete oči a ústa tak široce, jak jen můžete. Vydržte po dobu 5 sekund… a uvolněte. Pociťujte 
teplo a klid ve své tváři.  
 
5. Natáhněte ruce před sebe. Pevně sevřete pěsti. Vydržte po dobu 5 sekund… a uvolněte. Pociťujte 
teplo a klid v rukou.  
 
6. Natáhněte paže do stran. Předstírejte, že jimi tlačíte proti neviditelné zdi. Vydržte po dobu 5 
sekund… a uvolněte. 
 
7. Pokrčte lokty a nechte vystoupit biceps (sval na horní části paže). Vydržte po dobu 5 sekund… a 
uvolněte. Pociťujte, jak z vašich paží odchází napětí.  
 
8. Zvedněte ramena. Snažte se rameny dotknout svých uší. Vydržte po dobu 5 sekund… a uvolněte.  
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9. Zády se prohněte proti opěradlu židle (nebo proti podlaze). Vydržte po dobu 5 sekund… a uvolněte.  
 
10. Nahrbte záda do kulata. Snažte se jimi tlačit proti opěradlu židle (nebo proti podlaze). Vydržte po 
dobu 5 sekund… a uvolněte. Pociťujte, jak z vašich zad odchází napětí.  
 
11. Stáhněte břišní svaly. Vydržte po dobu 5 sekund… a uvolněte.  
 
12. Stáhněte boky a hýžďové svaly (zadek). Vydržte po dobu 5 sekund… a uvolněte.  
 
13. Stáhněte stehenní svaly tak, že nohy stisknete co nejvíce k sobě. Vydržte po dobu 5 sekund… a 
uvolněte.  
 
14. Ohněte chodidlo v kotníku směrem k tělu co nejdále. Vydržte po dobu 5 sekund… a uvolněte.  
 
15. Ohněte prsty na nohou dolů co nejdále. Vydržte po dobu 5 sekund… a uvolněte. Pociťujte, jak 
z vašich nohou odchází napětí.  
 
16. Zatněte všechny svaly v celém těle. Vydržte po dobu 10 sekund… a uvolněte. Nechte celé své tělo 
ztěžknout a zklidnit. Seďte (nebo ležte) klidně a vychutnávejte pocit uvolnění po dobu několika minut. 
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Aktivita 5 

Jednoduchá meditace 

 
Cílová skupina:  
Všichni mladiství odsouzení, 10-12 účastníků 
 
Cíle:  
Představte účastníkům meditaci jako efektivní, široce používanou aktivitu, kterou mohou snížit stres. 
 
Čas:  
15 min nebo podle potřeby. 
 
Potřebné pomůcky:   
Žádné. Cvičení vsedě na židli nebo na podlaze.  
 
Slovníček pojmů:  
Meditovat – věnovat se klidným myšlenkám s cílem odpočinku nebo spirituální aktivity.  
Meditace – slovo bylo převzato na konci devatenáctého století jako výraz, který označuje různé 
duchovní praktiky hinduismu, buddhismu a dalších východních náboženství.  
 
Popis metody: 
Seznamte účastníky s aktivitou tím, že promluvíte o praxi meditace, která je rozšířena po celém světě. 
Požádejte účastníky, aby zvedli ruku, pokud už zkoušeli meditaci. Vysvětlete, že touto aktivitou zklidní 
své tělo, mysl i ducha.  
 
Rozcvička:  
1. Začněte tím, že se pohodlně, vyrovnaně a uvolněně usadíte (pokud sedíte na židli, pak s nohama 
na zemi). Dýchejte zvolna a do břicha / „břišní dýchání“ (ne hrudní dýchání).  
 
2. Proveďte několik cvičných hlubokých nádechů ve skupině.  
 
3. Otáčejte hlavu v lehkých, pomalých kruzích; změňte směr a otáčej hlavou v pomalých, 
jednoduchých kruzích na druhou stranu.  
 
4. Podívejte se vzhůru; hlavu zakloňte dozadu. Podívejte se dolů; bradu si položte na hruď.  
 
5. Spusťte paže a ruce k bokům a zlehka a jemně je protřepejte.  
 
6. Zvedněte nohy z podlahy a zlehka a jemně protřepejte kolena.  
 
7. Při meditaci narovnejte svou páteř. Proveďte cvičení dvakrát.  
 
8. Cvičení se provádí TIŠE.  
 
9. Jakmile učitel řekne: „zavři oči“, zavřete oči. [Když zavřete oči, prostě jen uvolněte svou mysl a 
nesnažte se na něco myslet; vaše mysl se pomalu vyjasní a uvolní]  
Jakmile učitel řekne: „otevři oči“, otevřete oči.  
 
10. Nyní se posaďte do vzpřímené, uvolněné a vyrovnané polohy.  
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11. Dejte pokyn „zavři oči“ (uplynou dvě minuty).  
 
12. Dejte pokyn „otevři oči“.  
 
13. Zeptejte se účastníků, jaké to bylo. (Účastníci mohou dát palec nahoru nebo palec dolů.) Nyní 
proveďte cvičení znovu.  
 
14. Opakujte cvičení: Dejte pokyn „zavři oči“… uplynou dvě minuty.  
Dejte pokyn „otevři oči“ (volitelný doplněk: nechte účastníky, ať si změří srdeční puls a porovnají ho 
s pulsem před meditaci)  
 
15. Zeptejte se účastníků, jaké to bylo. 
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Aktivita 6 

Vizuální představivost 

 
Cílová skupina:  
Všichni mladiství odsouzení, 10-12 účastníků 
 
Cíle:  
Účastníci se naučí proces vizuální představivosti jako techniku, která jim pomáhá se zklidnit  
 
Čas:  
15-20 min nebo podle potřeby. 
 
Potřebné pomůcky:  
Žádné. Cvičení vsedě na židli nebo na podlaze.  
 
! Tuto aktivitu je možné provádět pouze ve skupině, ve které už byla navázána důvěra a / nebo vede ji 
zkušený lektor.  
 
Popis metody: 
 
Facilitátor provede účastníky procesem vizuální představivosti jako relaxační techniky. 
 
Pokyny:  
1. Účastníci se pohodlne usadí  
 
2. Mluvte pomalu klidným, hlubším hlasem a dávejte účastníkům mezi jednotlivými podněty dostatek 
času k tomu, aby se „vpravili“ do představy a „viděli“ každý krok  
 
3. Vytvořte si vlastní vizuální scénář odpovídající věku, zkušenostem a zájmům účastníků.  
 
Příklad:  
Zavři oči. Představ si ve své mysli krásnou pláž. Slunce příjemně hřeje, svěží vítr od moře je přívětivý 
a teplý, nad hlavou máš palmy a okolo krouží několik racků. Představ si, že jdeš naboso v teplém 
písku; pociťuj, jak se tvé nohy na každém kroku boří do písku.  
Dojdi k okraji moře a nech vlny, aby se ti přelévaly přes nohy. Skoč do vody; je teplá, vlídná a velmi 
osvěžující. Vyjdi ven z vody a přejdi po pláži k velké osušce, lehni si na ni a odpočívej. Setrvej chvíli 
v té mírumilovné kráse, která tě obklopuje. Představuj si, jak vypadá, jak zní, jak voní. Hluboce 
vdechuj teplý vzduch oceánu; zůstaň tu tak dlouho, jak chceš. Až budeš připraven odejít, dojdi k okraji 
vody a odhoď do ní vše, co tě dosud trápilo, vše, čeho se chceš ve svém životě zbavit, vše, co v tobě 
vyvolává smutek nebo hněv, vše, co ti dělá starosti (např. problémy doma, násilí ve tvém okolí, šikana, 
smrt milovaného člověka, spory s přáteli). Představ si tu věc jako velký kámen, řetěz, těžký pytel přes 
ramena, nebo si vytvoř jinou představu, která ti pomůže vidět danou věc jako nežádoucí. Zahoď ji do 
oceánu co nejdál. Sleduj, jak se potápí a jak ji pohlcují vlny. Když „návštěva u moře“ skončí, buď 
vděčný za to, že ses zbavil svého břemene, problému, obav; dojdi pak klidně po teplém písku zpět ke 
své plážové osušce a odpočiň si.  
… 
 
4. Provádějte toto cvičení představivosti ve skupině po dobu 10-20 minut. 
 
5. Dejte účastníkům čas ke krátké diskusi po cvičení, během níž mohou promluvit o tom, kam se ve 
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své představě vydali a jaký měli z tohoto prožitku/techniky pocit. Tato rozprava může proběhnout ve 
dvojicích, v malých kroužcích nebo v celé skupině najednou.  
 
Příklady návodných otázek:  

 Kam vás vaše představa zavedla?  
 Cítíte se po tomto cvičení klidnější/uvolněnější?  
 Co jste viděli, slyšeli, cítili a vnímali v této představě? Bylo v ní něco, co zvláště vynikalo?  
 Jaké to bylo odhodit své břemeno do vody?  
 Jaký je to pocit být zpět ve třídě?  
  Je tato technika/cvičení něčím, co byste mohli dělat v budoucnosti ke zklidnění, uvolnění 

a snížení stresu? 
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Aktivita 7 

Spojení mysli a těla 

 
Cílová skupina:  
Všichni mladiství odsouzení, 10-12 účastníků 
 
Cíle:  
Účastníci budou identifikovat fyzické a emocionální pocity související se stresem 
 
Čas:  
20-30 min nebo podle potřeby. 
 
Potřebné pomůcky:  
Pracovní list k tématu „Spojení mysli a těla“ pro každého účastníka, popisovače 
 
Popis metody: 
Nechte účastníky opravdu pevně svírat pěsti po dobu 30 sekud a pak řekněte „pusť!“. Zeptejte se jich, 
jak se přitom cítili, když nejprve svírali pěst a když ji pak uvolnili. Vysvětlete jim, že dnešní aktivita se 
zaměří na to, jak naše tělo funguje ve stresu.  
 

1. Rozdejte všem účastníkům pracovní listy.  
2. Vyzvěte účastníky, aby si vybavili nějakou situaci v posledních dvou týdnech, kdy se cítili 

stresovaní. Vyzvěte je, ať si vzpomenou na to, jak se ve stresu cítili. 
3. Vyzvěte účastníky, aby každý na svůj pracovní list s nakresleným tělem vyznačili, kde se stres 

projevoval a jaké pocity v nich vyvolával. Mohou nakreslit libovolné obrázky nebo symboly a 
použít libovolné barvy.  

4.  Po pěti minutách nechte každého účastníka, aby svůj list ukázal ostatním. Vyzvěte účatníky, 
aby mluvili o stresu, jak stres pociťovali, a proč na svých pracovních listech použili dané 
symboly a barvy.  

5.  Pokračujte v diskusi tím, že se účastníků zeptáte, jak se vypořádali se stresem a zda udělali 
něco pro to, aby se zbavili těchto emocionálních a fyzických pocitů.  

6. Pokud máte čas, vysvětlete, že jedním ze způsobů jak řešit stresové situace je relaxační 
dýchání. Projděte tuto techniku.  
 

Závěr: Připomeňte účastníkům, aby věnovali pozornost tomu, jak se cítí po těle, když se u nich objeví 
stres, a nabídněte jim možnost, že ke zklidnění mohou používat relaxační dýchání.  
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Spojení mysli a těla 

 
Vybavte si konkrétní situaci, kdy jste se v posledních dvou týdnech cítili ve stresu. 

Jak jste se ve stresu cítili? 
Na těle níže na obrázku vyznačte, kde a jak se na vás stres projevoval. 

Můžete nakreslit libovolné obrázky nebo symboly a použít libovolné barvy. 
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Aktivita 8 

Co máme na mysli, když se řekne šikana? 

 
Cílová skupina:  
Všichni mladiství odsouzení, 10-12 účastníků 
 
Cíle:  
Účastníci vědí co je šikana a znají různé strategie pro její řešení. 
 
Čas:  
40 min nebo podle potřeby. 
 
Potřebné materiály: Flipchart, flipchart papír, fixy, papír, tužky 
 
Popis metody: 
 
Rozdělte účastníky do malých skupin. Každá skupina dostane k dispozici papír a flipchart. Účastníci 
jsou vyzváni, aby ve skupince diskutovali a zkusili sami definovat šikanu (co to je a čeho / koho se 
týká). 
 
Skupinky mají na tuto diskusi 10 minut, poté jsou vyzváni zástupci jednotlivých skupin, aby své 
definice napsali na flipchartový papír. Nechte malé skupiny diskutovat po dobu 10 minut a požádejte 
je, aby zapsali jejich definici na flipchart papír. Všichni účastníci tak mají možnost vidět definice i 
ostatních skupinek.  
 
Pak se každé skupinky zeptejte na strategie zvládání a vypořádání se s šikanou, např. ve vězení, 
škole, na pracovišti atd. Nechte je opět diskutovat o tomto tématu 10 minut a vyzvěte je, ať napíší své 
odpovědi opět na papír a ukáží výsledky i ostatním. 

 
! Ujistěte se, že účastníci popsali alespoň jednu strategii proti šikaně. Pokud skupinka s žádným 
řešením nepřišla, požádejte účastníky, aby se vyjádřili k tomu, jaké chování je tedy podle nich užitečné 
v takovéto situaci.    

 
V následné diskusi se všemi účastníky by měly být poskytnuté i následující informace:  

 Šikana je jakékoli chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit, ponižovat nebo 
zastrašovat jiného člověka či skupinu lidí. 

 Šikana na pracovišti může vzniknout mezi personálem stejného i opačného pohlaví. 
Objevovat se může mezi pracovníky na stejné pozici, ale šikanovat může i vedoucí 
pracovník podřízené, a naopak.  

 Jedná se obvykle o systematické a stále trvající chování.  
 Šikana se může projevovat i výhradně verbálně. Například nemožnost vyjádřit svůj 

názor, neustálé přerušování při řeči agresivními nebo obscénními narážkami a 
poznámkami, zesměšňování na veřejnosti nebo zadávání nesmyslných úkolů.  

 
Šikana může mít na člověka vážný dopad. Šikanovaný se může cítit permanentně v ohrožení, 
unaveně, poníženě nebo zranitelně. Šikana může této osobě narušit sebevědomí a zvýšit stres. 
Šikana též může mít dopad na účinnost a efektivitu celého systému vězení, zvláště pokud má 
personál věznice nízkou morálku a k této problematice se staví liknavě. 
Rozsah a kultura šikany ve vězení může souviset s neuspokojivým pracovním prostředím a s pocitem 
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nedostatku podpory u řídícího managementu. 
 
Techniky na vypořádání se s šikanou 
 

 Nenechte se vyprovokovat k odvetnému úderu nebo k agresivnímu chování. Pokuste 
se být co nejvíce asertivní. Jistě a klidně řekněte této osobě, aby se svým chováním 
přestala, že se vám její chování nelíbí a pak prostě odejděte.  

 Dejte této osobě zprávu, že odmítáte být bezmocnou oběťí. 
 Svěřte se někomu, komu důvěřujete.   
 Pokud se jedná opravdu o šikanu, postupujte dle strategií a navržených postupů jak 

se vyrovnat s šikanou. 
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Leták 2: jak se vyhnout konfliktům s ostatními 
Cíl: Představit mladistvým odsouzeným, jak se vyhnout konfliktům s ostatními odsouzenými.  

 
Vzhledem k tomu, že věznice je nebezpečné prostředí, může interakce mezi odsouzenými být 
intenzivní, a někdy dokonce násilná. Jestliže se všechna odlišná výchozí prostředí jednotlivých osob 
spojí s nesnášenlivostí, nenávistí, nevědomostí, manipulací a hněvem, je obtížné, aby se odsouzený 
zaměřil na kroky vedoucí k efektivní komunikaci.  
 
Zvažte níže uvedené možné kroky a snažte se vyhnout střetu s ostatními ve věznici.  
 

 Vyhněte se situacím, které napětí určitě zvyšují.  

 Vyhýbejte se lidem, o kterých je známo, že vyvolávají nebo vyhledávají agresivní nebo násilné 
situace, jako jsou gangy. 

 Nekřičte nebo nezvyšujte hlas, když s někým nesouhlasíte.  

 Vyhněte se situacím, kdy jste sami nebo kdy jste na místě, z něhož se nemůžete dostat.  

 Zapojte se do vězeňských programů určených na pomoc začlenění odsouzených.  

 Získejte ve věznici práci. 

 Stanovte si cíle a zaměřte se na dosažení těchto cílů. (Datum podmíněného propuštění 
s dohledem, návštěvy rodiny, četba, vzdělávání, cvičení, sporty atd.) 

 Respektujte ostatní, i když vám nejsou sympatičtí. 

 Naučte se ostatní tolerovat a nesoudit. 

 Buďte v kontaktu s rodinou a přáteli. 

 Nikomu nevyhrožujte. 

 Snažte se pochopit odlišné úhly pohledu ostatních lidí. 

 Nebuďte zakřiknutí. 

 Naučte se komunikovat řečí těla a vyvarujte se negativních gest. 

 Zůstaňte klidní a ve střehu. 

 Udržujte si odstup a nevstupujte lidem do jejich osobní zóny, která je kolem nich v okruhu asi 
70 cm. 

 Nesdílejte vaše osobní informace např. telefonní číslo, adresy, kontakty v rodině. 

 Lepší než lhát, je neříkat nic. 

 Dbejte na osobní hygienu. 

 Nepůjčujte si věci jiných, a nepůjčujte své věci ostatním. 
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Aktivita 9 

Obličeje 

 
Cílová skupina:  
Všichni mladiství odsouzení, 10-12 účastníků 
 
Cíle:  
Účastníci se naučí vnímat rozdíl mezi reakcí a odezvou na konflikt. 
 
Čas:  
45 min nebo podle potřeby. 
 
Potřebné pomůcky: 
žádné 
 
Popis metody: 
 
1. Vysvětlete, že účastníci budou pracovat ve dvojicích a sehrají scénku představující konflikt mezi 
dvěma lidmi.  
2. Vysvětlete, že každá dvojice účastníků má promyslet vztah mezi těmito dvěma lidmi,  
vymyslet nějaký konflikt, který je běžný, a nacvičit předvedení scénky konfliktu a jeho řešení.  
3. Vyzvěte účastníky, aby se rozdělili do dvojic a našli si místo pro toto cvičení 
4. Pro každou dvojici účastníků vyberte jeden z následujících vztahů:  

o rodič a mladistvý odsouzený  
o příslušník vězeňské stráže a mladistvý odsouzený  
o dva mladiství odsouzení na společné cele 

5. Po pěti až deseti minutách účastníky zastavte a požádejte je o pozornost. Vysvětlete jim, že během 
minuty vyzvete postupně každou dvojici, aby převedla svůj konflikt všem ostatním. Vyzvěte účastníky, 
aby sledovali, zda se u nich projevuje REAKCE nebo ODEZVA na konflikt.  
 
REAKCE znamená, že člověk je agresivní, například přestane se ovládat nebo začne někoho 
zastrašovat. Může rovněž zahrnovat manipulaci.  
 
ODEZVA znamená, že člověk si nechá dostatek času k vyhodnocení situace, vnímá pocity druhé 
osoby, a poté zvolí takové jednání, které je nejlepší pro všechny zúčastněné. 
 
6. Nechte každou dvojici, aby předvedla ostatním svůj konflikt a reakci nebo odezvu na něj. V zájmu 
zachování dynamiky dejte každé dvojici jen dvě minuty času. Vyzvěte celou skupinu, aby se vyjádřila, 
zda u druhé osoby vidíte reakci nebo odezvu a proč.  
7. Poté, co všechny dvojice předvedou svou scénku, řekněte, že dvojice mají pět minut na to, aby 
scénku nacvičili znovu, přičemž tentokrát má druhá osoba projevit odezvu spíše než reakci. Pokud již 
v prvním případě projevila odezvu (a ne reakci), může dvojice zvolit zcela nový vztah a nacvičit scénku 
se zcela jiným konfliktem.  
 
Závěr 
 
Zeptejte se účastníků, co si o této aktivitě myslí. Měli pocit, že byli úspěšnější, když projevili odezvu 
namísto reakce? Zeptejte se jich, která varianta vedla k menšímu stresu.  
Připomeňte účastníkům, aby v případě konfliktu projevovali spíše odezvu než reakci.  
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Aktivita 10 

Nácvik schopnosti požádat o laskavost nebo naopak 
prosadit oprávněný nárok 

 

Cílová skupina:  
Všichni mladiství odsouzení, 10 – 12 účastníků 
 
Cíl:  
Nácvik asertivního chování 
 
Čas:  
45 minut nebo dle potřeby 
 
Potřebné pomůcky:  
žádné 
 
Popis metody:  
Pracovník uvede skupinu krátkým brainstormingem na téma: co je laskavost, a co oprávněný nárok čili 
požadavek. Následuje krátká diskuse zaměřená zejména na identifikaci kritérií pro rozlišení laskavosti 
a oprávněného nároku a hranice mezi nimi. Pracovník v bodech zapisuje na flipchart a na konci 
diskuse shrne, případně doplní definice obou pojmů. Poté naváže krátkým vysvětlením základních 
předpokladů zvládnutí odmítnutí laskavosti bez nebo s minimem nepříjemných pocitů: 
 

 Odvaha překonat strach z odmítnutí 

 Ochota překonat sociální nepohodu 

 Najít přiměřenou formu 

 
Forma je při žádosti o laskavost velmi důležitá, proto pracovník věnuje velkou pozornost právě 
požadavkům na přiměřenou formu. Ve výkladu akcentuje následující body, které současně napíše na 
flipchart, aby je členové skupiny měli stále před sebou. Požadavky na přiměřenou formu jsou 
následující: 

 Musí být naprosto jasné, že nejde o nárok, ale že žádáme o laskavost 

 Žádost můžeme opakovat nanejvýš 2-3x – další žádosti snižují už sebehodnotu žádajícího 

 Vysvětlit jasně, věcně a stručně o co žádám, případně proč 

 Používat slovo „prosím” 

 Používat ocenění 

 Odhadnout splnitelnost požadavku, nežádat nesmyslně mnoho 

 V žádosti mít zakomponovanou možnost odmítnutí tedy nesplnění žádosti – nejde totiž o 
nárok 
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Následující cvičení spočívá v hraní různých situací a možností průběhu daných situací. Pracovník 
ideálně nechá vylosovat členy skupiny, kdo s kým bude hrát jakou situaci. Každou situaci pracovník 
uvede krátkým popisem kontextu. Zadání situací jsou následující: 

 Zeptat se neznámé osoby na název ulice. 

 Požádat v autobuse, aby Vám nějaká neznámá osoba vysvětlila, kde máte vystoupit. 

 Požádat u trafiky, aby Vás někdo pustil dopředu, nebo Vám ujede autobus. 

 Požádat vychovatele o možnost telefonovat. Blízká osoba se Vám dlouho neozvala a vy se 
bojíte, že se něco stalo. 

V průběhu cvičení pracovník podněcuje diskusi nad různými možnostmi formulace žádosti a 
důsledcích v daných případech. Současně podporuje vzájemnou zpětnou vazbu, aby se odlišili 
funkční a nefunkční formy. 
 
V dalším sezení se skupina věnuje prosazování oprávněného nároku. Pracovník přinese papír s 
výsledky brainstormingu z předchozího setkání a zopakuje definice pojmů laskavost a oprávněný 
požadavek. Zdůrazní, že pro úspěšné zvládnutí situace, kdy člověk prosazuje oprávněný požadavek, 
je třeba: 

 Ujasnit si, zda jde opravdu o nárok 

 Vytrvat a zůstat klidný/á 

 Držet se jen základního požadavku 

 Nastavit se na úspěch nebo kompromis – myšlenka „to nemůže klapnout” většinou nevede k 
úspěchu 

 Zformulovat požadavek a ten stále opakovat 

Stejně jako při žádosti o laskavost je i v případě prosazování oprávněného nároku velmi důležitá 
forma. Pracovník ve výkladu akcentuje následující body: 

 Formulovat požadavek sám/a za sebe, to je používat věty jako „já chci..”, „byl/a bych rád/a...”, 
„já nechci...” apod. 

 Zachovat klid 

 Vytrvat v opakování požadavku 

 Nereagovat na zavádějící otázky 

 Ignorovat manipulativní výroky navozující pocity viny a nejistoty 

 Neomlouvat se 

 Trvat na svém a nedovolit, aby diskuse odbočila k jinému tématu 

 Vyhodnocovat situaci, jak není možné prosadit požadavek, navrhnout přijatelný kompromis 

 Neignorovat slušnost, je možné poprosit, vysvětlit, proč žádám. Pokud nás ale ten druhý 
ignoruje a manipuluje s námi, pak “nasadit” taktiku pokažené gramofonové desky.  

Druhá polovina setkání je věnována cvičení a diskusi nad konkrétními příklady. Pracovník ideálně 
nechá vylosovat členy skupiny, kdo s kým bude hrát jakou situaci. Každou situaci pracovník uvede 
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krátkým popisem kontextu. Zadání situací jsou následující: 
 Reklamace zkažené potraviny v obchodě 

 Vyzvání číšníka k vrácení drobných 

 Prosadit, aby spolubydlící uklidil svoje věci rozmístěné na společně používaných židlích  

 Prosadit, aby si spolubydlící bral věci z Vaší skříňky pouze s Vaším souhlasem 

V průběhu cvičení pracovník podněcuje diskusi nad různými možnostmi formulace oprávněného 
nároku a důsledcích v jednotlivých případech. Současně podporuje vzájemnou zpětnou vazbu, aby se 
odlišili funkční a nefunkční formy. 
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Příklady nejlepší praxe 
Příklad 1 
V roce 2005 nevládní organizace Convictus v Estonsku ve spolupráci s mladistvými odsouzenými 
napsala kapesní knihu (18 stran) „Dopis pro mého mladšího bratra“, zaměřenou na podporu 
mladistvých odsouzených při jejich adaptaci na život ve věznici. S finanční podporou ministerstva 
spravedlnosti byla kniha vydána v estonském a ruském jazyce.  
Kniha byla napsána jako dopis od staršího bratra, který už zažil vězení, a píše svému mladšímu 
bratrovi o tom, jak odnětí svobody zvládat. Kniha je ilustrována kresbami mladistvých odsouzených a 
zabývá se problémy, se kterými se mladiství odsouzení mohou setkat v prvních dnech ve věznicích, a 
také jim poskytuje rady, jak se vyrovnat s novou stresující situací. Kniha se zabývala realitou 
abstinence od drog, deprese, vězeňské kultury a nepsaných pravidel, jak se vypořádat s konflikty a jak 
se chovat k vězeňské stráži. Dopis mladšímu bratrovi dává také rady a informace o sexuálně 
přenosných chorobách včetně infekce HIV. V samotném závěru je další volná stránka pro poznámky a 
myšlenky čtenáře.  
Ilustrace mladistvých odsouzených ke knize „Dopis pro mého mladšího bratra“.  

 
Příklad 2 
Postupy zvládání stresu jsou součástí programu léčby v rámci specializovaného oddělení ochranné 
léčby protitoxikomanické pro výkon trestu odnětí svobody odsouzených mužů ve věznici Rýnovice. 
Osvojení si technik zvládání stresu je podmínkou úspěšné abstinence od alkoholových i 
nealkoholových drog. Zvládat stres je chápáno jako dovednost, kterou si odsouzení postupně osvojují 
v průběhu pobytu na specializovaném oddělení, a to zejména v části programu zaměřené na prevenci 
relapsu. Prevence relapsu zahrnuje celkem tři fáze. Cílem první fáze je stav, kdy klient chápe princip 
stresové reakce a je schopen udělat informované rozhodnutí v souvislosti s určitou stresovou událostí. 
Druhá fáze je zaměřena na identifikaci nefunkčních způsobů zvládání stresu a učení se novým 
postupům. Třetí fáze pak spočívá v nácviku nově osvojených dovedností.      
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12.  Průběžná péče 

______________CO______   
Tento modul poskytuje pracovníkům klíčové informace o průběžné péči a pokyny 
ohledně toho, jak sdělovat význam identifikace potřeb mladistvých odsouzených po 
propuštění a jak plánovat způsoby jejich naplňování.  

Kontext vymezuje, co je míněno pod pojmem „průběžná péče“, vymezuje klíčové 
mezinárodní předpisy a zkoumá, proč je průběžná péče tak důležitá a jak do tohoto 
tématu zapadá podpora zdraví.  

Pokyny jsou navrženy tak, aby pomáhaly mladistvým odsouzeným vnímat hodnotu 
zdravého životního stylu v širším životním kontextu. 

Aktivity předkládané v tomto dokumentu zahrnují celou řadu případových studií, které 
pomohou objasnit různé scénáře, jež mohou mít vliv na mladé lidi a pomoci jim 
přemýšlet o podpoře, kterou budou potřebovat. 

Cíle a záměry 

Tento modul má za cíl zvýšit povědomí školitelů a mladistvých o souvislostech mezi 
zdravým životním stylem a dalších aspektech života. Modul je určen na pomoc 
pracovníkům věznic pracujícím s mladistvými ve výkonu trestu k tomu, aby vymezil: 

 způsoby naplnění zdravého životního stylu a dalších souvisejících částí jejich 
života; 

 podporu, která je jim k dispozici. 

Výsledky učení 

Tento modul slouží k dosažení těchto výsledků učení: 

 Školitelé pochopí význam toho, že podporu zdraví u mladistvých odsouzených 
je třeba zasazovat do širšího kontextu průběžné péče. 

 Mladí lidé si budou více vědomi svých celkových potřeb po propuštění, budou si 
více vědomi toho, jak tyto potřeby mohou ovlivnit zdravý životní styl a jak mají 
vyhledávat podporu. 

Odůvodnění 

Zdravý životní styl není jen „doplňkem“, ale hlediskem souvisejícím – mnohdy úzce – 
s dalšími stránkami života mladistvých odsouzených. Špatné zdraví nebo nebezpečné 
praktiky, jako je například užívání drog nebo alkoholu, mohou vést ke špatným 
výsledkům v řadě dalších oblastí života, jako jsou vztahy, zaměstnání nebo trvalé 
bydlení. Současně mohou potíže v těchto oblastech života naopak často mít za 
následek špatné zdraví a nebezpečné praktiky. Navíc jsou jednotlivé zdravotní 
problémy obvykle určitým způsobem vzájemně spjaty. 

Proto se podpora zdraví mladistvých odsouzených nemůže odehrávat ve 
vzduchoprázdnu. K tomu, aby byla účinná a měla dlouhodobý dopad, musí být 
podpořena řadou doprovodných činností, které bývají souhrnně označovány jako 
„průběžná péče“. Výzkum a zkušenosti ukazují, že bez zavedeného efektivního 
procesu průběžné péče je obtížné zajistit úspěšnost zdravotní péče, a to jakéhokoli 
druhu (Fox a kol. 2005; McAllister a kol., 1992). 
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Co je to „průběžná péče“? 

Průběžná péče je kontinuální, koordinované a integrované vedení odsouzených od 
jejich prvního kontaktu s nápravným zařízením až k jejich úspěšnému znovuzařazení 
do společnosti (Clay, 2002). Základní myšlenkou, kterou nastínila Světová 
zdravotnická organizace (WHO), je to, že pro odsouzené by měl být zajištěn 
koordinovaný a plynulý průběh péče (Møller a kol., 2007).  Služby průběžné péče se 
tedy týkají pomoci odsouzeným při přípravě na propuštění, aby dokázali zakotvit ve 
společnosti a aby se předešlo recidivě. 

Jedním z klíčových principů průběžné péče je závazek k podpoře odsouzených jako 
jednotlivců od zatčení až po propuštění a dále. Odsouzení v mladém věku nejsou 
homogenní skupinou: jsou to individuality s různými konkrétními potřebami podpory a 
léčby (viz rámeček 1). Podle Howardovy ligy pro reformu vězeňství (the Howard 
League for Prison Reform), jsou potřeby mladých odsouzených, zejména těch ve věku 
18-24, často dokonce ignorovány (Howard League, 2012). 

 

 
Rámeček 1: Proč je reintegrace důležitá? 
 
Reintegrace je zvláště naléhavým tématem pro ty, kteří se ocitli ve výkonu vazby nebo 
v důsledku svého protiprávního chování nastoupili do výkonu trestu. Tyto děti a mladiství 
představují dvojnásobnou výzvu, kterou přináší úkol překonat jednak dopad institucionální 
péče a stigmatizace, jednak dopad důsledků trestného činu (trestných činů) a protiprávního 
chování. Při plynulé reintegraci do společnosti musejí čelit obrovským vnitřním a vnějším 
rizikům a překážkám (Evropská rada pro soudnictví ve věcech mládeže, 2011:10, The social 
reintegration of young offenders as a key factor to prevent recidivism [Sociální reintegrace 
mladistvých odsouzených jako klíčový faktor při prevenci recidivy].(www.ejjo.org) 

 
 

Průběžná péče: mezinárodně uznávaný požadavek 

Pro zajišťování účinné průběžné péče existují jasné morální, sociální a ekonomické 
důvody. Je však také zakotvena v Úmluvě OSN o právech dítěte (Úřad Vysokého 
komisaře OSN pro lidská práva, 1990). Těmito čtyřmi základními principy této úmluvy 
jsou: nediskriminace, oddané naplňování nejlepších zájmů dítěte, právo na život, 
přežití a rozvoj, a respektování názorů dítěte. 

Úmluva zdůrazňuje, že je důležité „podporovat znovuzačlenění a zapojení dítěte do 
prospěšného působení ve společnosti“ (Úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská 
práva, 1990). To je pro průběžnou péči zásadní. Povinnost dodržovat tuto úmluvu se 
vztahuje na všechny státy, subjekty v přenesené působnosti a místní správu.  

Práva uvedená v této úmluvě jsou zásadní pro lidskou důstojnost a nejlepší vývoj 
každého dítěte. Úmluva chrání dětská práva stanovením standardů v oblasti zdravotní 
péče, vzdělávání  a právních, občanských a sociálních služeb. Jedná se o standardy 
lidských práv, a jako takové představují minimální přijatelné standardy, které je třeba 
uplatňovat ve vztahu ke všem dětem a mladým lidem do 18 let věku (Úřad Vysokého 
komisaře OSN pro lidská práva, 1990). 

Znepokojující je skutečnost, že v některých zemích Evropské unie vlády stále více 
využívají pobyt ve věznici jako formu trestu vůči dětem a mládeži. A přitom takový 
postup odporuje článku 40 úmluvy, která nejen zakazuje používat soudy pro dospělé 
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v případech mladistvých pachatelů do 18 let věku, ale také stanoví, že soudnímu 
řízení je třeba se vyhnout, pokud je to možné: 

Pro děti mají být dostupné různé dispoziční možnosti řešení případu, jako například 
uložení ochranné péče, poradenství, probační dohled, pěstounská péče, programy 
odborné přípravy a další alternativy jiné než ústavní péče, aby bylo zajištěno, že 
s dětmi bude zacházeno způsobem odpovídajícím jejich zdravému vývoji a úměrně 
jejich poměrům a spáchanému deliktu. (Úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská 
práva, 1990) 

Je také důležité si uvědomit, že členské státy EU jsou z hlediska systému průběžné 
péče, vzhledem k odlišným systémovým a politickým podmínkám, v různé fázi vývoje. 
Zásady a principy průběžné péče by ale měly být využívany u všech poskytovaných 
služeb pro mladé vězňě.  

Světová zdravotnická organizace již v roce 1996 zdůraznila, že podpora dobrého 
zdraví mezi osobami ve výkonu trestu je povinností pracovníků věznice, rodiny a širší 
komunity, spíše než povinností jen samotných pracovníků ve zdravotnictví (Světová 
zdravotnická organizace, 1996). V některých zemích, jako například ve Spojeném 
království, tento celostní přístup nebo přístup „komplexního vězeňství“ podtrhuje to, co 
uplatňuje Vězenská služba v péči o mladistvé a jejich vedení (Vězeňská služba Jejího 
Veličenstva, 2006).  

Na úrovni Světové zdravotnické organizace se stále více uznává, že pro podporu 
vězněných osob s hluboce zakořeněnými zdravotními problémy jsou efektivní služby 
průběžné péče nezbytné (Møller a kol. 2007; viz rámeček 2). To platí zejména u osob 
ve výkonu trestu s problémovým užíváním drog. Důkazy svědčí o tom, že tam, kde 
jsou zavedeny služby průběžné péče, je méně pravděpodobné, že se lidé po 
propuštění z výkonu trestu vrátí k užívání drog nebo u nich dojde k recidivě (Holloway 
a kol., 2005). 

Průběžná péče je také důležitým klíčem k zajištění rovnosti zdravotní péče. 
Mezinárodní zásada rovnocennosti zdravotní péče, kde podle níž by standardy 
zdravotní péče ve věznicích měly být rovnocenné s těmi, jež jsou poskytovány ve 
společnosti lidem na svobodě, je nyní z velké části přijímána Světovou zdravotnickou 
organizací, stejně jako odborníky a výzkumnými pracovníky, ale ve skutečnosti 
narážejí vězni v přístupu k efektivní zdravotní péči na řadu potítíží (Møller a kol. 2007: 
7).  

 

 

 

 

  

Rámeček 2: Přístup k efektivní zdravotní péči je lidským právem 

Organizace spojených národů (1990) v dokumentu Základní zásady pro zacházení s vězni 
uvádí: „Vězni musejí mít přístup ke zdravotnickým službám v zemi bez diskriminace na 
základě svého právního postavení“(viz výše, Møller a kol. 2007: 7). Je to také důležité z toho 
důvodu, že u mnoha odsouzených jsou nevyřešené zdravotní problémy klíčovým faktorem 
v jejich protiprávním chování (Hult, 2011; Oddělení pro problematiku sociálního vyloučení, 
2002). 
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______________PROČ______ 
Existuje mnoho důkazů, že podpora zdravého životního stylu je závislá na dobré 
průběžné péči. Souvislost mezi podporou zdraví a širšími otázkami týkajícími se 
vedení osob ve výkonu trestu je již dlouho známa. Podpora zdraví v podstatě volně 
souvisí s pojmem přístupu „komplexního vězeňství“, kdy se na předávání sdělení o 
zdravém životním stylu podílejí všichni pracovníci (Hayton, 2006; Baybutt, 2006). 

Zatímco podpora zdraví jednoznačně musí brát v úvahu praktické otázky, jako je 
čistota, kvalitní strava, sport a cvičení, musí brát v úvahu také problémy, které jsou 
možná méně zřejmé, jako je například přístup ke zdravotní péči, udržování vhodného 
bydlení a řízení financí, rozvoj zdravých osobních a rodinných vztahů a zapojení se do 
vzdělávání, odborné přípravy a zaměstnání. Tyto faktory mohou mít na mladistvé 
odsouzené zásadní význam při dodržování zdravého životního stylu, a to jak 
v průběhu výkonu trestu, tak po propuštění (Mooney a kol., 2007:9,. viz rámeček 3).  

 

Mladiství ve výkonu trestu se potýkají s několikanásobným znevýhodněním, které je 
třeba řešit, aby bylo zajištěno, že se budou moci stát součástí společnosti a vést řádný 
život v souladu se zákonem. Úspěšná reintegrace je pro snížení recidivy nezbytná a 
důkazy naznačují, že celostní intervence jsou při snižování recidivy pravděpodobně 
účinné (Sapouna a kol., 2011: 12).  

Volba a podpora zdravého životního stylu 

Pochopení toho, že zdravý životní styl není jen „něco navíc“, je důležitou součástí 
úspěšného zapojení mladistvých v prostředí věznice. Pomůže jim porozumět tomu, že 
správné rozhodování ve všech stránkách jejich života má vliv na jejich zdraví, ale také 
to, že špatný zdravotní stav je často známkou toho, že v jedné nebo více z těchto 
oblastí je něco špatně.  

Osobní povědomí je zcela jasně zásadní, ale mladiství ve věznici potřebují vědět, kam 
se mohou obrátit o podporu. Důležité je to, aby věděli, že se jim dostane podpory, 
když o ni požádají. Je proto zásadní, aby mladiství ve věznici dostali pomoc při 
navazování „smysluplných vztahů (během svého pobytu ve věznici) s řadou různých 
služeb působících mimo věznici, které jim mohou nabídnout trvalou podporu“ 
(Sapouna a kol., 2011:14). 

Spolupráce v rámci podpory 

Efektivní průběžná péče vyžaduje přístup založený na spolupráci. Jednotlivé subjekty, 
které s mladistvými ve výkonu trestu pracují, musejí postupovat společně na základě 
spolupráce, sdílení údajů a součinnosti při poskytování individuální podpory (viz 
rámeček 4).   

 

Rámeček 3: Kontinuita léčby 

„Většinou je za zdmi věznice každý plný nadšení a má motivaci, ale jakmile vyjde ven, 
všechno je pryč. Takže, možná, když soud rozhoduje…“ (Česká republika, pracovník 
věznice) 
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Rámeček 4: Práce v partnerství 

Reintegrace je společnou odpovědností institucí a společnosti. Instituce ji nemohou vyřešit 
samy: pro úspěšnou reintegraci potřebují být napojeny na partnerské subjekty působící mimo 
věznici. Recidiva je u nezanedbatelného počtu těchto lidí výsledkem špatného řízení procesu 
transformace při přechodu z výkonu trestu do prostředí společnosti na svobodě. Proto je 
důležitým předpokladem koordinovaný přístup mezi všemi sociálními partnery. (Evropská 
rada pro soudnictví ve věcech mládeže, 2011:22, The social reintegration of young offenders 
as a key factor to prevent recidivism [Sociální reintegrace mladistvých odsouzených jako 
klíčový faktor při prevenci recidivy] . www.ejjo.org) 

 

Průběžná péče zahrnuje čtyři hlavní proudy často vzájemně propojené podpory 
týkající se klíčových stránek života mladistvých pachatelů během a po výkonu trestu 
(MacDonald a kol., 2012:10). Uvádíme je níže: 

Zdraví 

Mnoho bývalých odsouzených má často celou řadu zdravotních problémů, zejména se 
potýkají s problémovým užíváním drog a s problémy duševního zdraví. Mladiství ve 
věznicích se často uchylují k řadě škodlivých vzorců chování, jako je problémové 
užívání drog nebo alkoholu, které jsou naopak často důsledkem závažných duševních 
problémů. Tyto problémy bývají často diagnostikovány ve věznici a vyžadují kontinuitu 
léčby a podporu po celou dobu výkonu trestu odnětí svobody i po propuštění (SEU, 
2002:8). 

Pro mnoho mladistvých osob ve výkonu trestu je věznice první příležitostí, kdy mají 
přístup k dobré zdravotní péči a zdravějšímu životnímu stylu. Někteří odsouzení 
například uvádějí, že ve věznici se stravují lépe, než se stravovali dříve na svobodě, 
nebo že se jim dostává lepší zdravotní péče než v minulosti (viz rámeček 5). Je 
dokonce dobře známo, že více než polovina odsouzených ve výkonu trestu odnětí 
svobody ve Velké Británii nebyla před svým odsouzením vůbec registrována u 
praktického lékaře (Schuller, 2009). Věznici lze v tomto kontextu vnímat jako 
příležitost ke zlepšení životního stylu mladistvých odsouzených a k tomu, abychom jim 
byla představena zdravější, udržitelnější životospráva. 

 

 

Rodina 

Mnoho odsouzených se potýká s problémy, které se týkají jejich rodin. Výzkum však 
ukazuje, že dobrá podpora rodiny, zapojené do procesu vedení odsouzeného, může 
být pro mladistvé ve věznicích velmi pozitivní. Zejména je třeba, aby rodiny byly více 
zapojeny do příprav na propuštění a do přípravy plánů vedení případů (case 
managementu) odsouzených. V některých případech to zajišťují skupiny dobrovolníků 
z neziskového sektoru (ExOCoP, 2011; Codd, 2009).  

Mnoho mladistvých odsouzených pochází z dysfunkčních, chaotických rodinných 
poměrů a často udržuje kontakt s rodinou a přáteli jen obtížně. To může být pro jejich 
zdravý vývoj škodlivé (Lewis a Heer, 2009). Rodiny mohou mít celou řadu problémů, 

Rámeček 5: Přístup vězňů k lékařskému ošetření 

„Většina vězňů nemá zdravotní pojištění a přístup ke zdravotní péči, a mnohdy absolvuje 
lékařskou prohlídku poprvé až ve věznici“ (Bulharsko, pracovník věznice) 

„Tady můžu využívat některé zdravotnické služby, venku jsem neměl příležitost…“ 
(Bulharsko, odsouzený) 

„Nemám žádné zdravotní pojištění, ale ve vězení to nevadí – platí to stát“ (Bulharsko, 
odsouzený) 
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které jsou úzce spjaty s protiprávním chováním daného člověka a mnohdy se objevuje 
v anamnéze deprese, zneužívání a nenaplněné vzdělávací potřeby (Glover a Clewitt, 
2011). K tomu, aby rodiny plnily svou významnou úlohu v poskytování pomoci při 
přechodu odsouzeného do nového prostředí, je zapotřebí významná míra podpory. 

Finance a bydlení 

Bývalí odsouzení přicházejí po popuštění z výkonu trestu odnětí svobody (VTOS) 
mnohdy bez prostředků, se značnými dluhy, nemají kde bydlet a nechápou dostatečně 
to, kde mohou získat pomoc. Bezpečné, stálé bydlení, nejlépe v novém prostředí, je 
považováno za faktor, který významně přispívá k opětovnému zařazení mladistvých 
odsouzených po propuštění do společnosti (Howard, 2006; SEU, 2002:94).  

Podpora mladistvých odsouzených v rozvoji jejich dovedností udržet si stálé bydlení a 
spravovat své finance je pro odsouzené po propuštění zásadní, ale práce odvedená 
ve věznici bývá po návratu na svobodu ztracena.  Proto je třeba navázat účinné vazby 
s externími subjekty poskytujícími podporu pro zvládnutí tohoto přechodu. 

Zaměstnání  

Mladiství odsouzení potřebují práci, která by jim dala smysl života a vnesla do jejich 
života řád. To, že mají práci, může vést odsouzené k pozitivnímu postoji a dávat jim 
motivaci k tomu, aby nepáchali trestnou činnost. Dobré duševní zdraví lze podporovat 
zaměstnáním. Pracovníci věznic i odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody 
uznávají, že denní řád a každodenní chození do práce jsou pro dosažení úspěšné 
resocializace nezbytné (viz rámeček 6).  

 

Doba strávená ve věznici může mít na pracovní dovednosti člověka negativní vliv, 
zatímco nedostatek pracovních příležitostí po propuštění může dohnat čerstvě 
propuštěné odsouzené k další trestné činnosti. Je třeba, aby mladí lidé měli před 
propuštěním vypracované plány pro získání místa v zaměstnání a/nebo na škole nebo 
vyšší odborné škole, včetně plánů, které pomohou zajistit to, že tam skutečně budou 
chodit. Rovněž je třeba se učit o práci a osvojovat si nové dovednosti a vykonávat 
různé práce v širším rámci plánu výkonu trestu a resocializace (Lewis a Heer, 2008). 

Zdravý životní styl, průběná péče a upuštění od trestné činnosti 

Úspěšná, dobře naplánovaná průběžná péče může pomoci mladým lidem vést 
zdravější životní styl, který dále může pomoci upustit od protiprávního jednání (viz 
rámeček 7). Výzkum ukazuje, že průběžná péče je úzce spojena s upuštěním od 
trestné činnosti. Klíčové otázky, které se většinou objevují při práci na odvrácení 
odsouzených od páchání trestné činnosti, jsou tyto: 

 je důležité pochopit individuální situaci, reagovat na ni a být si vědom 
současné motivace odsouzených, tj. dobře chápat, že průběžná péče 
„jednotného střihu“ není efektivní; 

 proces změny je vnímán jako společné úsilí s odsouzeným; 

 poskytována je empatická podpora, která udržuje motivaci odsouzeného, 
pomáhá v rozvoji dovedností a uznává, že se mohou vyskytnout překážky; 

 k dispozici je pomoc při řešení praktických problémů a sociálních problémů; 

Rámeček 6: Odsouzení a zaměstnanost 

„Pokud nemám práci a peníze, nemůžu pečovat o své zdraví“ (Bulharsko, odsouzený) 

„Nemám kvalifikaci ani zaměstnání – jak mám venku platit zdravotní pojištění? Nemůžu jít 
k lékaři…“ (Bulharsko, odsouzený) 
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 může dojít k relapsu, nemělo by to však být považováno za důkaz selhání. 

 

 

Klíčovým prvkem úspěšné průběžné péče je posouzení potřeb mladistvého 
odsouzeného. To by mělo začít co nejdříve poté, co mladistvý nastoupí do věznice. 
Existují různé způsoby, jak to mohou provést buďto pracovníci věznice, nebo externí 
subjekty spolupracující s věznicí (viz rámeček 8). 

 

  

Rámeček 8: Posouzení potřeb 

V Holandsku je příkladem nejlepší praxe použití „síťových a směrovacích konzultací“ (network 
and routing consultations). Do týdne po nástupu mladistvého pachatele do výkonu trestu 
odnětí svobody dojde k projednání případu v rámci síťové konzultace: jedná se o konzultaci 
mezi nápravným zařízením, kde mladistvý absolvuje výkon trestu, orgánem ochrany dětí rady 
a probační službou pro mládež. Cílem je shromáždit informace, vyhodnotit čas odsouzeného 
strávený v zařízení a rozdělit úlohy, pokud jde o osobní plán výkonu trestu a následnou péči. 

Dva týdny po této síťové konzultaci se koná směrovací konzultace: jedná se o konzultaci 
v obci, kde mladistvý žije, a to mezi všemi dříve uvedenými stranami a dále ještě zástupcem 
místní správy. Cílem je vytvořit opatření ve věcech poradenství pro mladistvého a jeho rodiče. 
Tímto způsobem je možné dosáhnout koordinovaného přístupu mezi všemi sociálními 
partnery.  

(Evropská rada pro soudnictví ve věcech mládeže, 2011:32, The social reintegration of young 
offenders as a key factor to prevent recidivism [Sociální reintegrace mladistvých odsouzených 
jako klíčový faktor při prevenci recidivy] . www.ejjo.org) 

Rámeček 7: Včasné plánování před propuštěním na svobodu je důležité 

Výzkum ukazuje, že je důležité začít plánovat propuštění mladistvých odsouzených už 
v raném stádiu výkonu trestu, protože takový postup může zvýšit šance na to, že zajištěné 
služby průběžné péče budou úspěšné (Lewis a kol., 2003; Maguire a Raynor, 1997). 
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______________KDO______  
Tento modul je zaměřen na všechny mladistvé odsouzené, protože v průběžné péči 
jde především o to, že zdravý životní styl ovlivňuje všechny stránky života, a není 
vnímá jako oddělená záležitost.  

Nicméně, průběžná péče je koncepce, která vyžaduje podporu a intervenci všech 
těch, kdo zodpovídají za péči o odsouzené, a nemůže být ponechána jen na 
samotných odsouzených.   

Školitelé mohou přizvat řadu dalších pracovníků jak z věznic, tak z externích subjektů, 
kteří pomohou mladistvým odsouzeným získat z činností v oblasti zdravotní osvěty 
přínos. Jejich role může spočívat v tom, že mladistvým vysvětlí klíčové věci. 

Pro tento modul je zásadní působení více než jednoho školitele. Jestliže má tým více 
než jednoho školitele v týmu, umožňuje to použít různé styly prezentace a různé 
pohledy na věc.  

 

 

  

Poznámka: Modul je určen k tomu, aby pomohl mladistvým zkoumat klíčové otázky, takže 
by měl být zapojen do interaktivních činností, kde sami mají identifikovat klíčové problémy. 
Ty mohou být zapracovány do dalších osvětových aktivit a využity při přípravě strategie.  
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______________JAK______  
Následující aktivity byly navrženy tak, aby odpovídaly cílům výuky uvedeným výše.  
Odrážejí a zkoumají u mladistvých klíčové prvky průběžné péče, které byly uvedeny 
výše:  

1. zdravotní péči, která umožňuje mladým odsouzeným pokračovat v léčbě 
zdravotních problémů, které jsou často diagnostikovány v průběhu výkonu 
trestu;  

2. bydlení a finance, jež zajistí mladým odsouzeným odpovídající bydlení a 
dovednosti potřebné ke správě jejich financí;  

3. rodinné a mezilidské vztahy; které umožňují lepší, příznivější rodinné a 
mezilidské soužití; 

4. zaměstnání a vzdělávání, které umožňují mladým lidem najít si práci nebo 
školu. 

Uvedeny jsou návrhy možností jak vyvolat diskusi mezi mladými lidmi, jednak mezi 
nimi navzájem, jednak mezi nimi a školitelem. Vedle diskuse musí mít školitel 
připraven seznam užitečných telefonních čísel a adres pro poskytování podpory těmto 
mladým lidem. 

Aktivita nazvaná „Scénáře“ nabízí řadu příběhů, z nichž každý ilustruje společnou 
situaci týkající se potřeb mladistvých odsouzených. Další aktivity jsou navrženy tak, 
aby mladí lidé začali přemýšlet o svých vlastních potřebách a potřebách dalších 
odsouzených. 

Význam pro specifické skupiny 

Činnosti musejí být přizpůsobeny místním podmínkám a musejí vyhovovat cílovému 
publiku. Bude třeba vzít v úvahu rozdíly ve věku mladistvých odsouzených  

 

 

 

  

Poznámka: Materiály musejí být vždy přizpůsobeny tak, aby vyhovovaly cílovému publiku.  
Bude třeba vzít v úvahu rozdíly ve věku mladistvých odsouzených.  Odsouzení ve věku 14-
18 mohou potřeby odlišné od odsouzených ve věku 18-24 let. 
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Aktivita 1 

Prolomení ledů 
 

Následující cvičení jsou vhodnou metodou jak přimět mladistvé odsouzené, aby začali přemýšlet o 
tom, jaký je zdravý životní styl spojen s dalšími stránkami jejich života. 

 

Obrys postavy 

Tato aktivita je určena ke zjištění oblastí, kde mladiství odsouzení potřebují podporu. 

Potřebná doba:  

5-10 minut 

Potřebné pomůcky: 

 velký list papíru (velikosti lidské postavy), nalepovací poznámkové lístky, tužky a popisovače 

Postup:  

Požádejte účastníka, aby si lehl na velký list papíru, a dalšího, aby na papír obkreslil obrys jeho 
postavy. Požádejte tohoto účastníka, aby obrysu na papíru dal nějaké lidské jméno. Řekněte 
účastníkům, že tento obrys představuje imaginární postavu, kterou je mladý člověk ve výkonu trestu 
odnětí svobody. 

Dejte účastníkům scénář: např: „tento mladý člověk právě nastoupil do věznice a je ve výkonu trestu 
odnětí svobody vůbec poprvé – jaké má pocity?“ nebo „tento mladý člověk má být co nevidět 
propuštěn z věznice“. Pak vyzvěte účastníky, aby si představili, jak se tento mladý člověk cítí, a nechte 
je zapsat jejich myšlenky do obrysu postavy na papíře. Dále je vyzvěte, aby promysleli všechny věci, 
které by mohly tomuto mladému člověku pomoci, a nechte je zapsat mimo obrys postavy na papíře.  

Pomocí jejich odpovědí vyvolejte diskusi o tom, co by mělo nastat dále v rámci věznice na podporu 
dalších mladých lidí v této situaci.  
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Aktivita 2 

Zdravý a nezdravý člověk 
Tato činnost je určena k tomu, aby mladistvým odsouzeným pomohla identifikovat oblasti života, 
v nichž by mohli potřebovat podporu. 

Potřebná doba:  

20 minut 

Potřebné pomůcky:  

psací potřeby, papír, flipchart, fixy 

Postup:  

Vyzvěte účastníky, aby jako skupina společně popsali zdravého člověka a nezdravého člověka.  
Školitel by měl popis zachytit na flipchart, jak ukazje následující příklad: 

 

 
 

Tato aktivita může zahrnovat práce v malých skupinách.  V tomto případě nechte účastníky rozdělit se 
do malých skupin a zapsat, co považují za klíčové stránky zdravého člověka a nezdravého člověka. 
Poté každá skupina sdělí výsledky své činnosti ostatním účastníkům v plénu. 

 

Co myslíte? 

Tato činnost je určena pro mladé lidi, aby přemýšleli o svých pocitech ohledně různých stránek svého 
života a o tom, jak důležité jsou.  

Potřebná doba: 5-15 minut 

Potřebné pomůcky: maskovací páska, flipchart, fixy 

Postup: Udělejte na podlaze čáru přes místnost pomocí maskovací pásky. Vysvětlete účastníkům, že 
tato čára představuje přímku se dvěma protichůdnými názory na každém konci – na jednom konci je 
„určitě souhlasím“, na druhém „určitě nesouhlasím“.  

Vyzvěte skupinu, aby promyslela tvrzení vztahující se k danému tématu, jež chcete prozkoumat, a 
nechte účastníky, aby se postavili na čáru podle toho, jaký zastávají na danou věc názor. Tvrzení 
mohou být např. tato: 

 Je důležité najít si dobré místo k životu po propuštění z věznice. 

Zdraví / zdravý člověk Nezdravý člověk 

Práce 

Vysoký příjem 

Přátelé 

Dobrá nálada 

Domov 

Zdravá strava 

Úcta 

Nezaměstnanost 

Osamělost 

Smůla 

Chudoba 

Chudé prostředí 

Nedostatečná podpora rodiny 
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 Je jednodušší žít zdravěji ve věznici než venku. 
 Rodina a vztahy mohou mladému člověku ve věznici pomáhat. 
 Práce a odborná příprava jsou pro člověka při propuštění z věznice důležité. 

Vyzvěte každého účastníka, aby vysvětlil, proč souhlasí nebo nesouhlasí s tvrzením, a uvedl příklady. 
Poté, co všichni účastníci promluvili, zeptejte se skupiny, jaké má nápady ohledně toho, co by se dalo 
zlepšit, aby jejich život byl zdravější nebo bezpečnější. 
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Aktivita 3 

Scénáře13 
Následující scénáře jsou fiktivní, ale všechny vycházejí z reálné životní zkušenosti.  Scénáře lze 
použít nejrůznějšími způsoby. V závislosti na věku účastníků ve skupině je třeba zvolit scénář 
nejvhodnější pro daný věk nebo některý z nich upravit. 

Potřebná doba:  

30 minut 

Potřebné pomůcky:  

tužky, papír, lepicí poznámkové lístky 

Postup: 

 Rozdělte účastníky do dvou malých skupin. Přečtěte mladým lidem jednotlivé scénáře (vyberte 
si z těch, které jsou uvedeny v rámečcích níže; vhodné jsou scénáře A-E, případně můžete vytvořit 
vlastní). Nechte obě skupiny, ať podrobně posoudí každý scénář a zváží důsledky jednotlivých 
scénářů pro daného člověka vystupujícího ve scénáři. Vyzvěte účastníky, aby zvážili možnost dobrého 
konce a špatného konce příběhu, a pak pokračujte diskusí o tom, jak dobrý konec pomohl hrdinovi 
příběhu k úspěchu.  

Může být vhodné zajistit, aby diskuse zahrnula následující body: 

 Určit, které oblasti života postavy jsou ve scénáři ilustrovány (může být více než jedna). 
 Určit, jaký směr jednání byl nejúčinnější. 
 Určit některé užitečné zdroje podpory. 

 

 
 

                                                 
13

 Tyto scénáře mohou být v některých zemích vnímány jako problematické, a to z důvodu existujících 
obav, že jejich využití bude vytvářet nerealistická očekávání. 

A) Najděte Davidovi domov  

Je mi 17 let. Doma jsem měl těžký život, co jen moje paměť sahá. Máma na mě pořád křičela, a když na mě 
nekřičela, vůbec se nezajímala o to, co jsem chtěl dělat.  Táta od nás odešel, když jsem byl malý, a máma 
měla od té doby spoustu milenců. Ten nejnovější se jmenuje Karel a od začátku se ke mně chová hrozně – 
když nebije mě, bije mámu. Už jsem to dál nemohl vydržet a jednou v noci po dalším bití jsem odešel 
z domova a přespával u několika kamarádů. Začal jsem občas prodávat drogy, abych si vydělal trochu peněz, 
ale chytili mě a poslali za mříže.  Jsem těsně před propuštěním a mám tři možnosti: 

1) může se vrátit k mámě, protože žádné jiné bydlení domluveno nemám. Mezi mámou a mnou se 
vlastně nic moc nezměnilo a pořád je u ní Karel. 

2) Můžu přespávat u svých starých kamarádů, z nichž většina pravidelně bere drogy, včetně heroinu, a 
dělá spoustu věcí, které jsou trestné. 

3) Můžu požádat o pomoc příslušnou organizaci, která by mi mohla najít nové bydlení a pomohla by mi 
absolvovat nějakou odbornou přípravu v oboru výroby nástrojů.  Nástroje mě vždycky zajímaly.  

Diskutujte s účastníky o tom, co každý z těchto scénářů může pro Davida znamenat. Nechte účastníky, aby 
promysleli každý scénář podrobně. 
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Poskytování informací o dostupné podpoře 

E) Patrik 

Je mi 20 let a v téhle věznici už jsem tři roky. Býval jsem hodně agresivní a každou chvíli jsem byl v průšvihu. 
Dost jsem pil a pak jsem vždycky měl ještě horší náladu. Mám přítelkyni. Byla těhotná, když mě zatkli, a teď 
mám tříletého kluka. Nikdy jsem se s ním nesetkal, ale přítelkyně mi posílá fotky. Chci být pro něj být dobrý 
táta, ale nejspíš nevím, co to znamená, protože můj táta odešel od rodiny, když mi bylo pět let, a nikdy jsem ho 
od té doby neviděl. Nemůžu se dočkat, až budu venku, jenže je hodně věcí, které bych měl znát, a já nevím, 
koho požádat o pomoc. 

Co byste Patrikovi poradili? Kam by se měl obrátit o podporu? S kým by si měl promluvit? 

D) Anna řeší dilema 

Je mi 16 let a čekám dítě se svým bývalým přítelem. Máma s tátou mě vyhodili z domu a já jsem se 
nastěhovala ke svému příteli, ale nechtěl mě u sebe, a po jedné velké hádce jsem se odstěhovala ke 
kamarádkám. Potřebovala jsem jídlo, ale žádné nebylo, takže jsem musela krást. Chytili mě při krádeži 
v obchodě a poslali do vězení. Zdravotní sestra mi dala spoustu letáků o těhotenství, ale já je nechci číst. 
Některé další holky mi o porodu vyprávěly hrůzostrašné věci. Jsem dost vystrašená a nevím, co se bude dít, 
až mě za čtyři týdny propustí. 

Co byste Anně řekli? Kam se obrátit o podporu? 

C) Petr se léčí 

Je mi 15 let a vždy jsem těžko vycházel s lidmi a jiné děti mě často škádlily.  Často jsem se popral kvůli tomu, 
jak se mnou jednali, a taky jsem napadl vlastní mámu, protože mě nutila přestat s tím, co jsem chtěl dělat. 
Jednou mě za opravdu velkou rvačku zavřeli a poslali do vězení. Když jsem byl ve vězení, zjistili, že mám 
nějaký vážný psychický problém, a já jsem se začal léčit. Je mi teď mnohem líp. Už si nepřipadám tak na dně a 
dokážu svůj hněv zvládnout a nechci se prát. Máma mě za celou tu dobu, co jsem tady, nenavštívila. Do 
propuštění mi zbývá pár týdnů a nechci ani pomyslet na to, až odtud odejdu, protože se tady cítím bezpečně a 
venku nemám praktického lékaře, takže mám strach, že si tam nedokážu obstarat svoje prášky. 

Co byste Petrovi poradili? Kam by se měl obrátit o podporu? S kým by si měl promluvit? 

B) Pomozte Kateřině zbavit se drog 

Je mi 18 a doma s mámou a tátou už jsem to opravdu nemohla vydržet. Máma a táta se pořád hádali, a já 
jsem to už dál nemohla poslouchat, a tak jsem odešla z domova a nastěhovala se ke svému klukovi. Spolu 
jsme začali dělat nejrůznější věci a začali jsme brát drogy.  Problém byl, že jsme se setkávali se spoustou 
dalších lidí, kteří dělali daleko horší věci, než jsme dělali my, a tak se stalo, že jsem na drogách začala být 
závislá. Když už jsme si nemohli dovolit platit nájem, přestěhovali jsme se k někomu z našich kamarádů, jenže 
nikdo z nás neměl vůbec peníze, takže jsme se museli krást, abychom měli dost peněz na drogy. Tak jsem se 
dostala do vězení. Ve vězení mě dali na léčení drogové závislosti a teď neberu. Bojím se, že začnu zase brát, 
protože na drogy pořád hodně myslím. Za pár týdnů mě mají pustit ven a říkají, že mám několik možností: 

1) Můžu se vrátit do bytu ke svému klukovi a všem těm starým kamarádům, kteří tam ještě asi pořád 
jsou a asi pořád berou drogy. 

2) Můžu se nastěhovat k nějakým jiným kamarádům, co mám – jsem si jistá, že by mě u sebe nechali. 

3) Můžu požádat o pomoc bytové družstvo, o kterém jsem ve městě slyšela, a pokusit se získat byt.  

Diskutujte s účastníky o tom, co každý z těchto scénářů může pro Kateřinu znamenat. Nechte účastníky, aby 
promysleli každý scénář podrobně. 
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Podejte účastníkům seznam možností podpory, které jsou ve vaší zemi dostupné.  Seznam by měl 
obsahovat zdroje podpory ve věznici i externí zdroje podpory. Seznam může obsahovat informace o 
tom, kam jít, pokud máte problém s drogami nebo alkoholem, kam jít, pokud máte sexuální problémy, 
pokud se chcete lépe naučit rodičovským dovednostem, nebo rozebrat své problémy s rodinou. 

 

 

 

  

Poznámka: Tento seznam je třeba používat jako doplňkový prostředek podpory vězňů, ne jako jediný zdroj 
informací pro ně. Prakticky by měl fungovat v součinnosti s orgány/subjekty, které jsou během školení 
zmíněny.  
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