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Mapa cesty ve VTOS

Čas

IS075
„Antonín“

Emoce



Fáze cesty
Citace

Kontext a klíčové
body

Komentáře,
souvislosti,
implikace
1/2

Kontext

40 dní svobody

Problém s bratrem

„Matka umřela při cestě na
návštěvu – dopravní nehoda.
Ztratil jsem bratra, dával mi
to za vinu.“

„Nezažil jsem, že mě nikdo
nečekal.“
„Styděl jsem se říct si o
pomoc.“
„Slyšel jsem v Ostrově o RC,
ale styděl jsem se.“
„Na ubytovně, měl jsem
našetřeno, ale ubytovna, kde
byly narkomani, šlapky…“.
„Měl jsem den, kdy jsem
brečel, jak malý dítě. Jděte
hledat práci, když nemáte
střechu nad hlavou.“ „Začal
jsem s trestnou činností.“
„Venku to poseru za 40 dní.“

A vyrostl v úplné rodině, má
bratra.
V X letech odsouzen
k dlouhému trestu, během
kterého umírají jeho rodiče.
Smrt matky při cestě na
návštěvu do věznice
poznamenává vztah
s bratrem.
Po 12 letém trestu je A
propuštěn na svobodu.

A si věří, že to zvládne – když
zvládl ve vězení smrt obou
rodičů, zvládne přeci výstup
na svobodu. Na výstup tak je
sám.

„Nahlásil jsem se bez jeho
vědomí na jeho adresu. Jak
jsem šel ven, zavolal jsem
mu. Začal na mě řvát, že mu
tam choděj kvůli měl dopisy
s pruhem, že mu dělám
ostudu. Začal jsem na něj
řvát taky.“
„Já mu začal lhát, že mám
přítelkyni. Měl jsem to
vymyšleno, aby si nemyslel,
že od něj něco potřebuju.“
„Řekl, ‚hlavně se s ní
nehádej‘.“
„Kdybych mu řekl pravdu,
tak jsem tu nebyl zpátky.“
Vztah s bratrem má zátěž –
dlouhodobé odloučení, bratr
vyčítá matčinu smrt. Zároveň
bratr chce pomoci, ale
potřebuje, aby A sekal
dobrotu a nedělal mu
ostudu. A si to uvědomuje,
ale lhaním a neupřímností
způsobuje přesný opak toho,
čeho chtěl dosáhnout.

Už na konci předchozího
trestu si všímá nabízené
pomoci (vč. RC). Ale
kombinace hrdosti a studu
jej vede k nevyužití.

Vztah s bratrem je hodně
akcentován. A záleží na
vztazích a bratr je poslední
koho má. Jasně reflektuje, že
to naposledy s bratrem
hodně zkazil.
Potřeba dobře zvládnout /od
RC i třeba zmoderovat další
pokus a navázání vztahů.
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Vazba
„Z vazby jsem mu napsal.
Všechno mi poslal zpátky.“

Horní Slavkov, blok A

C4 a SPO

„Člověk si musí přiznat, že
uklouz. Byla chyba, že jsem
to neudělal.“

„Slavkov je nejhorší věznice
v ČR“.
„Katastrofa.“
„Vypracoval jsem se z A, to
je nejhorší barák, do
nejlepšího.“

„Oddíl C4 je čistý, můžete si
uvařit, neotravují vás
ostatní. Je tam program,
uteklo mi to.“

Pro obnovenou TČ je A
rychle zpátky ve vazbě a
odsouzen k 32 měsícům.

A má šok z toho, že jde do
Slavkova, o kterém si myslí
do nejhorší.

A přechází do oddílu SPO
v budově C4

A má velmi jasno v hierarchii
„baráků“. Je dobře nebo
špatně, že jsou takové
rozdíly? A to umožňuje
sledovat svůj „posun“
z bahna mezi elitu (a zase
zpátky jak, uvidíme dále).

Podle A někteří v SPO
„švindlují“ a neberou to
vážně. Což ale zaměstnanci
věznice zpravidla poznají.

A ve vazbě lituje, že bratrovi
neřekl pravdu, že si nenechal
pomoci.
A je dole, kombinací
opětovné vazby a výčitek
z nepovedeného vztahu
s bratrem.

A pozitivně zmiňuje
konkrétní zaměstnance
z SPO oddílu C4 (Kačinovská,
Rezek, Deršner).
Pozitivně vzpomíná i na
vycházku do přírody mimo
VTOS.

Mapa cesty klienta

IS075
„Antonín“

Čas
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Listopad 2019

Emoce



Fáze cesty
Citace

C1 a práce venku
„Ráno jsem v šest vyšel
z kriminálu a do tří byl venku
v civilu.“
A je pozitivně překvapen
tím, že paní Kačinová se o
něj zajímala i po tom, co
skončil SPO a odešel „z
jejího“ oddílu. „Zahřálo mě,
že se chtěla přimluvit za
vězně.“

Kontext a klíčové
body

Komentáře,
souvislosti,
implikace
2/2

Po absolvování SPO je A
přeřazen do oddílu C1
s méně přísným stupněm
zabezpečení, kde má
možnost práce „venku“. Dva
měsíce pracuje v lázních
Kynžvart, kde jsou
zaměstnanci stále ještě pod
dohledem dozorce a pak
nastupuje do technických
služeb v Horním Slavkově,
kde stráví kolem půl roku.

Technické služby
„Ředitel TS je bejvalej
bachař.“
„Cizí paní mi popřála
k svátku. Dala mi pusu. Ty
lidi jsou tak hodný!“

V technických službách A
pracuje s panem Š., který
objeví, že A je šikovný –
malují byty a drobné opravy
interiérů. Š údajně bude s A
velmi rád spolupracovat i
poté, co vyjde z VTOS,
protože si všímá, že A je
šikovný.

Průšvih, zpátky na A

Pomsta, izolace na F

„Něco jsme spolu měli.
Jednou mi nabídla drogu a já
si vzal… a pak mě vybrali na
moč.“

„Není den, abych si to
nevyčítal. Žádná ženská za to
nestojí. Byl jsem jeden
z mnoha jejích avantýr.“
„Řekla mu to.“
„3x jsem se popral – pět jich
na mě bylo.“ „Pedagog mi
řekl, že neví, jak to bylo, prý
jsem je slovně napad.“
„Za tu holku jsem měl 41 dní
v díře.“ „Skončil jsem na F.“
„Nechci nášup.“

„Bylo pozitivní, že mě RC
oslovilo. Ozval jsem se
bráchovi. Řekl jsem mu o
nich, že jsem si dokázal říct o
pomoc. Ať mi pošle civil a
poslal.“
„Měl jsem reference
z Ostrova. Já byl pevně
rozhodnutej, že ne… Milan
mi podal ruku a já si řek, co
můžu ztratit.“

„Musím si dát pozor na
drogy, nemám to tak pod
kontrolou, jak jsem si
myslel.“
„Bojím se, že na mě budou
koukat špatně, lidi tam
venku nás kriminálníky
nemusej.“
„Mám radost z bráchy, že se
dáme dokupy, ale chce to
čas.“

A je vrácen na oddíl A.
Kontrolní test prokáže užití
drogy. Na A je i přítel
dotyčné ženy, který je „boss“
ve vězeňském kolektivu.
Několikrát zorganizuje zbití
A. A je pro svoji bezpečnost
umístěn na uzavřený oddíl F.

Kombinace referencí a
dobrého prvního kontaktu
vede k navázání spolupráce
s RC. A si uvědomuje, že
v zimě není tolik práce a že
to minule nezvládl, protože
si nedokázal říct o pomoc a
jednat na rovinu s bratrem.

A vidí hlavní užitečnost RC
v tom, že Milan zná jeho
příběh a bude mu moci
zavolat a poradit se. Ví, že
venku nikoho moc nemá.
Uvědomuje si náročnost
výstupu 23. prosince, ví že
Vánoce budou těžký.
Velmi by stál o práci
v technických službách.
Aktuálně je nejisté, že ho
tam budou chtít zpět.

„Hned jsem věděl, že je zle.
A přivolal jsem to. Ani jsem
si tu drogu neužil.“

A má v práci v TS pletky
s přítelkyní jiného
odsouzeného. Neodolá její
nabídce drogy a má pozitivní
nález v orientačním testu.
Nemůže pracovat venku a
čeká na výsledky kontrolního
vzorku.

Navázání vztahu s RC

Toto období hodnotí A jako
nejlepší v celém průběhu
VTOS.

Jak moc pomáhá, že ředitel
TS ví, co obnáší práce
s vězni?
A si velmi pozitivně všímá
jakéhokoliv pozitivního
zájmu okolí.
Tady měl A dobře
našlápnuto.

Jak mu pomoci, aby uměl říci
„NE“, když se mu to stane
příště?

Jak ho připravit, aby
neudělal jinou podobnou
blbost? Jak co nejlépe
ohlídat vztah s bratrem?
Další vývoj: Dobře zvládl Vánoce, nastoupil jako pracovník údržby u fotbalového klubu, několik týdnů fungoval, ale
postupně si napůjčoval hodně peněz. Byl ve styku s podezřelými osobami, vztah s bratrem se nevyvíjel úplně dobře. Na
ubytovně nechal osobní věci a zmizel (i z práce a spolupráce s RC). Pak se objevil ve vazební věznici pro dvojnásobné
přepadení. Po poradci z RC chtěl doplatiti domněle dlužné peníze ze zaměstnání, přerušena spolupráce ze strany RC.

6

Důležitost prvního kontaktu
s klientem. Reference
fungují.
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Mapa cesty ve VTOS
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57 let
Poprvé ve VTOS až v 40
letech, 7. trest VTOS.
Dealer drog.

Fáze cesty
Citace

Kontext

Pobyt na svobodě, exekuce

Zásahovka, CPZ, vazba

Nástup VTOS

Oddíl A

Oddíl C2 - SPO

„Lidi jsou jak psi. Muklové si
dělaj zlý věci. Ve vočích
závist a vztek. Sprchování –
naženou vás 40-50 lidí,
ostatní vám plivou do
koryta, kde se mejete.
Neznaj slušný chování,
škrábou lžící do ešusu,
smrkaj, neuvědomují si, že je
něco špatně, ještě se diví,
když se ozvete. Televizi furt
přepínaj. Musíte si říct, že to
za to nestojí.“
„Dobrý den je, když si
přečtete dobrou knížku,
nebo se dozvíte, že doma
jsou OK. Nejlíp je, když je po
večerce klid.“

„Mě ten oddíl pomohl. Jiným
vězňům to neříkám.“
„Nejednáte teď hned, je
možnost alternativního
myšlení, což jsem nedělal.
Člověk si uvědomí, co chce.“
„Teď mám myšlenky jiný,
vím, co chci, vím, že si za tím
půjdu. Dřív jsem pro to nic
nedělal.“
„SPO vám pomůže k práci.“
„Skupiny, komunity. Celý rok
to předstírat nejde. Paní
Šostoková pozná, jestli něco
hrajete. Jsem rád, že jsem
SPO prošel.“

„Žil jsem normální život,
úplná rodina, barák, žena,
syn, rozvod. Druhý vztah byl
dobrý, vypadal na pořád.
Zlom, rozchod, začal jsem se
litovat. Gambling, prodej
drog a po 9 letech takového
života mě zavřeli.“ „Kriminál
mě nenapravil, chvíli jsem
pracoval, ale pak zase prodej
drog.“

„Když se vrátíte, tak jste
„Vrazí k vám zásahovka, CPZ,
citově vyprahlej. Ale bál jsem vazba, jste z toho špatnej.“
se navázat vztah, jen
rychlovky. Žádná opravdová
motivace. Já se furt neměl
rád po tom vztahu.“
„Tím, že si člověk sám sebe
neváží, tak té zodpovědnosti
je málo.“
„Byl jsem v exekuci. Prodával
jsem drogy. Neměl jsem
strach – třeba tentokrát to
vyjde. A přišli si pro mě.“

„Kriminál dělaj lidi – ve
vězení si nemůžete vybírat.
Na chodbě vás je 60, na
cimře 8, každej je jinej. Já to
musím protrpět, jste rád,
když po půl roce najdete
dva, se kterými si můžete
povídat.“

Kontext a klíčové
body

B vychován v úplné rodině,
vyučený kuchař/číšník,
dlouho žil bezproblémový
život.
B nezvládl rozchod
s osudovou láskou a prošel
obdobím společenské
sebedestrukce, přišel
o majetek, propadl
automatům a aby si vydělal
začal prodávat drogy. Poprvé
podmíněně odsouzen v 36
letech.

Po prvním trestu se B
dostává do koloběhu
příležitostné práce
v gastronomii,
nezvládnutelných výdajů,
exekucí a snahy získat
prostředky pomocí prodeje
pervitinu. Jedním z faktorů
byla i snaha finančně přispět
rodině sestry.

Pro B není lehké, ani po
několika zkušenostech se
začlenit. Jen velmi pomalu
vytváří vztahy s ostatními
odsouzenými.

Komentáře,
souvislosti,
implikace

Nezvyklý profil „pozdního“
recidivisty, který dlouho žil
spořádaným životem
a trestnou činnost zahájil až
ve svých 30. letech a poprvé
ve VTOS ve 40.

B pozitivně hodnotí práci ve
SPO, oceňuje přístup
personálu a vymezuje se vůči
přístupu většiny ostatních
odsouzených.

Nakolik si lidé uvědomují, že
to nejhorší v kriminále jsou
ostatní odsouzení?

1/2
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Mapa cesty ve VTOS
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Emoce

57 let
Poprvé ve VTOS až v 40
letech, 7. trest VTOS.
Dealer drog.

Fáze cesty
Citace

Kontext a klíčové
body

Komentáře,
souvislosti,
implikace
2/2

Čas

Práce mimo věznici

Diskriminace v práci

Výhled

„Každý má svoje. SPO je taky
trochu práce.“
„Mě ta práce baví, je to
práce, co mám rád. Ušetřím i
čas sprchou venku a čtu si.
Jsem rád, že se nemusím
stýkat z vězněma.“
„První dvě šichty a ukázal
jsem se.“

„Rastistickej debil. To si
myslím není fér.“
„Kuchaři se mě zastali, viděli,
jak makám. To se mi stalo
jen asi 2x za život. Zamrzí to,
ale takovej je život.“

„Tady měl prej každej
blondýnu a mercedes. Slovo
práce neslyšíte.“
„Já chci kino, divadlo,
dobrou knížku.“
„Řeším sám sebe, práci a
bydlení. Klidně míň peněz,
ale lepší ubytování, nechci
být v bordelu.“
„Nedávám si dlouhodobý
cíle – ten rok je
nejdůležitější.

„Řeším oddlužení. Chtěl bych
na konzert. Chtěl bych na
týden do Itálie, klidně
autobusem.“
„Nemůžu se věnovat rodině.
Pomůžu, ale sám mám dost
problémů. Nedokážu
pomoct druhým.“
„Vždycky jsem měl obavy
z novýho zaměstnání.“
„Já už musím dělat v kuse,
jdu do důchodu za 6-8 let.“

B dostává možnost pracovat
v lázních Kynžvart v oboru,
který zná – gastronomie.
V práci je vnímán jako velmi
schopný.

B je „povýšen“ na výdej
polévky. Po několika dnech
ale bez zjevného důvodu
ředitel rozhoduje o tom, že
to není vhodné. B. to vnímá
jako bolestivý projev rasismu
(B je Rom).
Je to bolestivé, ale B se nad
to dokáže povznést.

B realisticky smýšlí o
budoucnosti, ukazuje dobré
přemýšlení o tom, co chce a
co je reálné. Chce mít
normální život, jaký znal, než
neustál rozchod.

B si uvědomuje, že částí
problému po minulých
trestech byla přílišná snaha
pomáhat sestře, což řešil
příjmem z prodeje drog.
B má povahu, kdy pro něj
není jednoduché navázat
nové vztahy v nových
kolektivech, z budoucího
zaměstnání má trochu obavy
– i spojené s rizikem
diskriminace.
Jak jej co nejlépe připravit na
to, aby uměl říci ne sestře?

Jaké možnosti obrany mají
odsouzení proti projevům
rasismu?

Rubikon
„Sestře jsem vysvětlil, že to
co si přeje, je rizikový pro
mě. Pojedu tam na jeden
nocleh a chci hned nastoupit
do práce.“

„Byl jsem zoufalý, půl roku
se nic nedělo.“
„Na rovinu jsem začal
spolupracovat i s Volonté –
pomáhají s dluhy, ale do
Boleslavy, kde nabízejí práci,
nechci.“
„Uvidíme, co RC nabídne za
práci. Jsem natěšenej, že
budu venku.“
„Abych mohl zavolat.
Poradit. Být v kontaktu.
Abych neudělal botu.“
B slyšel o RC z doslechu, ale
neměl jasno v tom, jak věci
fungují, což na začátku vedlo
k nerealistickým
očekáváním.
B spolupracuje i s Volonté,
řeší dluhy. Má cca 200 tisíc a
celkem realistický výhled na
oddlužení.

Jak vědět, co se o RC mezi
vězni vypráví, a zařídit, aby
se to co nejvíce blížilo
skutečnosti?
Další vývoj: V den výstupu jel na první noc v Teplicích, měl nastoupit do pekáren v Praze s ubytováním, avšak zaměstnání nakonec nedopadlo. Zůstal v Teplicích u sestry, poradce se viděl
i s ní a pomohl se základními nákupy. Klient říkal, že to celkem jde, na pár dní byl i na ubytovně a hledala se práce. Nastoupil přes agenturu do Amazonu, ale nenašlo se vyhovující bydlení
v Praze. Agentura jej dále zaměstnávala a zůstával ne v ideálních podmínkách v Teplicích. Prioritou bylo najít bydlení, v únoru ještě pracoval, ale následně přerušil kontakt přes
domluvenou schůzku i s potravinovou pomocí. Problém, že zůstal mimo náš region, bez osobního kontaktu v Teplicích. Sestra taky už pak nekomunikovala.
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Fáze cesty
Citace

Kontext a klíčové
body

Komentáře,
souvislosti,
implikace

Kontext

Poslední pobyt na svobodě.

Dobrá krádež

Nástup trest, Pankrác

„Zvykla jsem si na peníze,
prodávala jsem [drogy],
začalo mě bavit krást.“
„Policajti mi zastřelili přítele,
co s ním mám dítě.“
„Začala jsem se sem vracet, i
schovat. Někdo chodí do
léčby, někdo do basy. Já
vyjdu s každým. Je to tu jako
v Bohnicích [pozitivní
srovnání]“. „Já ten kriminál
snáším dobře, možná to tak
mám jen já.“
C od 18 let žila s dealerem
drog. Přes dvacet let
drogové závislosti, deset
trestů VTOS. V počátcích
kriminální kariéry vedla
„dvojí život“, pak už jen ten
kriminální a došla do stavu,
kdy bylo normální být chvíli
venku a chvíli uvnitř.
V průběhu předchozích
trestů jí zemřeli rodiče. Má
dítě, o kterém ví, že ho
ztratila a je s tím smířená.

„Vzala jsem si gram na kredit
a šla to rozprodat na
Václavák.“
„Jsou to starosti – kde spát,
co jíst.“

„Když jsem byla 3 měsíce
venku, stalo se mi, že mě
chlapík považoval za
prostitutku. Ukázal, že má
prachy. Ukradla jsem mu 150
tisíc.“

„Člověk se zaobírá tím, co je
venku. Ztráta svobody, s tím
se člověk srovná. Já si
uvědomuju, že si tu
prodlužuju život, když tu
neberu.“
„Těžký je nástupák, že člověk
musí vstávat.“ „Pak si člověk
zvykne.“

C dobře zná těžkosti toho
„být venku“. Má potřebu
statusu, první rychle
vydělané peníze investuje do
dobrého oblečení. Ví, že jí
zase dříve nebo později
chytnou.

Šok z uvěznění není pro C tak
těžký jako šok z propuštění.
C vnímá jako hlavní ztráty
nemožnost se vyspat a
nemožnost být dobře
oblečená.

C hodnotí jako nejtěžší
v posledním cyklu první dny
na svobodě.

1/2
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Světlá, komise na vstupu to
VTOS
„Špatně snáším uvítací
komisi. Mám pocit, že jsem
idiot, že jsem to zase
nezvládla.“
„Myslím, že jsem chytřejší,
než ostatní, ale nejsem.“

VTOS ve světlé
„Když si zvyknu, je to fajn. Už
mě tu znají.“
„Zařadili mě do práce.“
„Mě hodně věcí prochází,
znají mě z minulých trestů.
Nikdy jsem nebyla sprostá.“

C se rychle přizpůsobuje
známému prostředí. Začíná
pracovat, nejdříve brigádně
v kuchyni, pak na cukrářské
lince ve VTOS a nakonec na
otevřeném pracovišti ve
výrobě autodílů.
Kompletace cukrovinek není
příliš pozitivně vnímaná
práce.

Mapa cesty ve
VTOS

IS036
„Cecílie“

Čas
Emoce



Fáze cesty
Citace

Kontext a klíčové
body

Komentáře,
souvislosti,
implikace
2/2

Pohovory na nečisto

Práce

Bratr

Výhled

„V práci se člověk vyhne
lidem, co s nima nechce být
v kontaktu.“
„Když jsem tu byla 6 měsíců,
tak jsem to dávala, ale
nevím, jak bych dala 5 let.“
„Hodně jich je na tom hůř
než já, i když já na tom
nejsem nejlíp.“

„Nejlepší doba ve vězení
byla, když jsme byly bílý
pokoj a sedli jsme si. Já
rasista venku nejsem, ale
tady ho ze mě udělají.“
„Před pohovory na nečisto
byla fajn doba. Byl to pocit,
že se něco děje.“

„Rozhovor s autobusákem
byl nesmysl – nemám
řidičák.“
„Já si nemůžu dovolit říkat,
kolikrát jsem seděla.“

„Pomohla mi Futaba.
Vždycky jsem pohrdala
dělnickou třídou, ale teď je
obdivuju, že to vydrží a jsou
v pohodě.“ „Teď v létě, jak
byly ty vedra – oni si to
odmakaj a maj volný víkend.
To jsem záviděla.“
„Je to první práce mimo
věznici, co jsem kdy měla.“

„Přijede pro mě brácha.“
„Mohl by mi něco vyčítat, ale
snad nebude.“ „Nechápu
ho.“ „Ale je to dobré
načasování, před pěti lety by
mi určitě nedokázal pomoci,
protože bych nechtěla.“

„E [viz případová studie E] je
pro mě vzor. Hustila mi to do
tý hlavy. Bude to lepší než to
šílenství v Praze.“

Na jednu stranu C říká, že
dobře snáší VTOS. Co jí vadí
je většina spoluvězeňkyň,
o kterých má převážně
špatné mínění. Nevrátit se
k nim je jednou z hlavních
motivací, proč to chce
tentokrát zvládnout.
Považuje se za lepší mj.
proto, že čte.
Jako hlavní problémy
ostatních vidí „blbost
a nevychovanost“, což
reprezentují hlavně
neohleduplné soužití
s ostatními.
Pro C je důležité vnímat se
jako lepší než někdo jiný.

Prožívání C ve VTOS
ovlivňuje „jak si sedne“
s ostatními odsouzenými.
Pozitivně hodnotí rozruch
kolem pohovorů na nečisto.

C často opakuje, že nemůže
venku říkat, jak vážná je její
kriminální kariéra. Obává se
stigmatizace.

C pozitivně hodnotí práce na
otevřeném pracovišti, jsou
to pro ni důležité nové
prožitky.

C začala komunikovat
s bratrem, se kterým dlouho
nebyla příliš ve styku. Vše
inicioval kamarád bratra,
který se zná s Mezinárodním
vězeňským společenstvím.
Aktuální vztah s bratrem
doprovází naděje i nejistoty.

C chce následovat E –
pracovat ve výrobě, v malém
městě.

MVS – důležitost toho, kdy
jsou mezi lidmi osoby, které
vědí, co je kolem VTOS
důležité.

Spontánně nezmiňuje RC. Po
navození tématu oceňuje.
Vzpomíná na pohovory na
nečisto.
„Z Gábiny cejtím, že je dobrý
člověk, že to myslí dobře.
Prevence relapsu, to bylo o
ničem, tohle je o něčem.“

Další vývoj: Po propuštění nástup do práce, bydlení ve velmi rizikových podmínkách. Následně drogový relaps a postupný
útlum spolupráce s RC.
13
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Mapa cesty ve VTOS
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Kód: IS074
„Dana“

Emoce





33 let
Prvotrest 10 let za
pokus vraždy
Alkoholička

Fáze cesty
Citace

Kontext a klíčové
body

Kontext

D byla vychována prarodiči,
nedokončila střední
technickou školu. V 17 začala
mít vážné problémy
s alkoholem, který u ní
spouští agresivní konflikty.
S partnerem má dvě děti.
Udává jednak, že byla obětí
domácího násilí, jednak že
sama opakovaně útočila na
druha nožem. V opilosti
vážně pobodala druha
nožem a zavolala sanitku.
Odsouzena za pokus vraždy
na 10 let.

Cela předběžného zadržení

Vazba v Litoměřicích

Soud

Nástup do Světlé

„Střízlivím v CPZ den po činu.
Nevím, co se stalo,
alkoholová mlha.“

„Na vazbě mi pomohla
velitelka. Zjistila, že nejím.
Proseděla se mnou noc,
vyprávěla mi nahoru a dolu.“
„Postupně jsem si
uvědomovala, co mi hrozí za
sazbu.“
„Radši jsem počítala
s horším. Čekala jsem 15.“

„Soudkyně si povídala
s přísedícím.“ „Chvíli to
vypadalo na 6, ale soudkyně
mi dala 11, víc než chtěl
státní zástupce. Vrchní soud
to sundal na 10.“

„Začátek je nejhorší.“
„Prvotresty jsou vyjukaný
a veliká velitelka na vás řve.“

D je 9,5 měsíce ve vazbě,
nejprve se těžko srovnává se
situací, pozitivně vnímá
pomoc od velitelky
a postupně se smiřuje s tím,
co ji čeká.

D se negativně vyjadřuje
o soudkyni, má pocit, že se
jejímu případu náležitě
nevěnovala.

Podobný pocit, že soud se
dostatečně nezajímá
o případ nalézáme i
v příběhu „Štěpána“ (také
dlouhý prvotrest) z projektu
„Změna je možná, chci
změnu.“ Jak moc je pocit
dostatečné pozornosti
důležité pro přijetí trestu?

Komentáře,
souvislosti,
implikace
1/2
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Prvotrestové patro
„Byl to klidný oddíl. Ale byl
tam problém, jak na nás
koukali ostatní, bylo tam
dost holek za děti – házení
do jednoho pytle. Maj to
těžký ty holky, co tu jsou za
děti.“

Ze začátku je D na
prvotrestovém patře.
Vnímá negativní vztah
ostatních odsouzených
k těm, co „sedí za děti“.

Mapa cesty ve VTOS

Kód: IS074
„Dana“




Čas
Emoce

33 let
Prvotrest 10 let za
pokus vraždy
Alkoholička

Fáze cesty
Citace

Ostraha, oddíl s Olašskými
Romkami
„Nejlíp bylo asi mezi těma
Cikánkama, Vlachárnama,
jak se říká. Tam jsem šla
z prvotrestů. Já jsem
stěhování potřebovala, měla
jsem 37 kilo.“
„Dokázaly se respektovat,
[být k sobě ohleduplné].
Češky se nerespektujou.

Kontext a klíčové
body

D se v průběhu VTOS asi 7x
stěhuje.

Komentáře,
souvislosti,
implikace
2/2

Dozor a další průběh
„Krátké tresty – kašlou na to
a mají to na háku.“

Výstupní oddíl
„Lepší léta byla za jiného
vedení věznice. Kolikrát za to
ale ředitelka nemůže.“
„Jsou velitelky, který otočily
o 180°.“
„Ženskej kolektiv nesnáším.
Drbny.“
„Je to o lidech, pokoj pro 3
může být horší než pro 8.“
„S jedním velitelem si
rozumím, když jsem
potřebovala, poradil.“

Výhled

Rubikon

„Výstupák není žádná sláva.“
„Já jsem furt v práci, žádná
příprava tu není. Nejsem
uvolňovaná na aktivity. Je tu
kurz vaření a nic. Něco
o národním hospodářství.“
„Jsem odnaučený kuřák, je
plus že se tu dodržuje
nekouření, to mám ráda. A je
tu čisto.“
„Když přijdu z práce, budu
mít uvařený kafe. Vím,
v kolik mám zalít to její.“
„Jsou tu malý věci, co udělaj
radost. Měla jsem
narozeniny, dostala jsem
pletený ponožky.“ „Tady
potěší všechno.“
D je přeřazena do mírnějšího stupně zabezpečení – na
D nemá pocit nějaké
dozor, ale považuje to za změnu k horšímu – ve vztazích
významné přípravy na
s personálem i ostatními odsouzenými.
propuštění ze strany věznice.
Je schopna mluvit o poměrech ve věznici s dobrým
Byla na dvou vycházkách,
rozhledem. Všímá si dopadů změn na postu ředitelky
zmiňuje, že na první ji dost
věznice i změny v přístupu nových zaměstnanců – jak
stresovaly kolem projíždějící
přicházejí ochotní, vstřícní a mnoho z nich brzy otočí. Mohou auta.
za to prý samy odsouzené, které zneužívají případného
D popisuje dobrý vztah
pozitivního přístupu. Vnímá, že vztahy s různými
s ruskou spolubydlící.
zaměstnanci věznice jsou různé – dobré i špatné.
Převážně negativně se vyjadřuje o ostatních odsouzených,
považuje se za něco trochu víc – je pyšná na to, že čte knihy
v němčině, což mnoha ostatním přijde nepochopitelné.
V průběhu trestu D studuje – získala dva výuční listy.

„Těším se na děti.“
„Nevím, jak zareaguje syn.“

„Máme málo lidského
chování.“
„Nekouká na mě jako na
vraha.“

D není příliš sdílná o svých
úvahách do budoucna. Tváří
se, že se ničeho nebojí a vše
má pod kontrolou.
Zajímá se o práci, ve VTOS se
mj. vyučila švadlenou a líbí
se jí představa práce
v textilním průmyslu, kterou
RC nabízí.

Rubikon spontánně
nezmiňuje, po přímé otázce
říká, že její motivací pro
spolupráci je zaměstnání, že
se bojí, že se záznamem
v rejstříku je to těžké.
Pozitivně hodnotí také lidský
přístup.

Nebylo by zajímavé
zhodnotit změny ve
věznicích právě pohledem
takovýchto zkušených
odsouzených?

Vztah k dětem může být
velmi složitý.

Typické ocenění projevů
lidskosti.

Další vývoj: Po propuštění nástup do domluveného zaměstnání a jeho opuštění druhý den. Od té doby vytrvalá snaha
zaměstnání hledat, ale časté střídání pozic. Alkohol se zdá pod kontrolou, potenciálně rizikový vztah a mírně nerealistické
ambice vůči dětem. Dlouhodobá dobrá spolupráce s RC, postupné otevírání se i „měkčím“ tématům.
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Mapa cesty z VTOS

Čas
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Emoce
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31.8.2019

Září 2019

Říjen 2018



Fáze cesty
Citace

Kontext a klíčové
body

Komentáře,
souvislosti,
implikace

Kontext

E je po šestém VTOS,
tentokrát na 16 měsíců,
rozhovor proběhl po 2
měsících na svobodě. E má
kariéru téměř 20 let drogově
závislé, primárně na
opiátech. Vystupuje
příjemně, pozitivně
a inteligentně. Je velmi
zadlužená – přes 1 mil. Kč.

Rok před propuštěním

Propuštění

„Už dva tresty zpátky jsem si
říkala, že to chci jinak, ale
nebyla jsem s tím schopná
něco dělat.“

„Hned jsem jela sem.“
„Měla jsem úložné, tak jsem
vyšla s penězi.“ „Tejden jsem
nic nedělala, televize,
přemýšlela jsem nad
blbostma – oblečení, co si
dát dobrýho.“

E vidí poslední rok ve VTOS
jako dobrý rok. Hned
nastoupila do práce, nejprve
v rámci VTOS a následně na
otevřeném pracovišti
(výroba dílů pro
automobilový průmysl).

E odešla do okresního města
nedaleko věznice, bydlí na
ubytovně na sdíleném
dvoulůžkovém pokoji.
Pozitivně hodnotí dobré
vztahy na ubytovně,
společné grilování i filmové
maratony o víkendech.

Zdá se, že dokáže dobře
obsadit svůj volný čas.

1/2

19

„Roli hrál přítel – minulý
trest mě stáhl zpátky,
neznala jsem nic jinýho.“
„Když zavřeli jeho, věděla
jsem, že to zvládnu.“ „Jezdím
na návštěvy, ale říkám, ať se
na to neupíná. Na jednu
stranu doufám, že si najdu
někoho jiného. Na hádky
a drogy nejsem zvědavá, ale
je to trochu sentiment.“

E si uvědomuje
problematický vztah
s přítelem, který je nyní také
ve VTOS. E za ním jezdí na
návštěvy, ale bere jej
s nadhledem, zatímco dříve
E popisuje vztah jako
chorobnou fixaci.

Nástup do práce

Ohrožená práce

„Měla jsem trochu obavy,
ale spoustu lidí znám z práce
v trestu. Tady spousta holek
zůstala.“
„Jsem tak trochu jednou
nohou v base. Je jedno jaký
mám triko. Je to memento,
nezapomínám, je to dobře.“

„Jsem nešikovná, to jsem se
bála, že mě vyhoděj.“
„V práci normy stále
neplním, ale to skoro nikdo
a nejsem tak hrozná.“

Týden po propuštění z VTOS
E pokračuje v práci v téže
továrně, kde pracovala i ve
VTOS. Pozitivně vnímá
známost prostředí, to že
nemusí nikomu nic
vysvětlovat i kontakt
s odsouzenými, který ji
motivuje se nevrátit. E
úmyslně odmítla nabídku
práce v Praze, kterou
vnímala jako příliš rizikové
prostředí.

Po připomínce od case
managerky E připouští, že
měla před nedávnem obavy
o práci, protože se rozšířily
zvěsti o propouštění.

E si vytvořila pozici „na půl
cesty“, což může být dobrá
strategie pro zvládání mnoha
nejistot. Nebylo by užitečné
s tím pracovat systémově?

Mapa cesty z VTOS

IS004
„Eva“

Čas

Listopad 2019

Emoce



Fáze cesty
Citace

Očekávaný příchod
kamarádky
„Jsem ráda, že C [viz
případová studie C]
nepojede do Prahy. Jsem
pyšná, že jsem vzor. Mám jí
ráda, krávu jednu, snad to
nepodělá.“
„Mě nakopává, že jsem to
zvládla. Mám ego nahoře.“

Kontext a klíčové
body

Další vývoj:

Komentáře,
souvislosti,
implikace
2/2

Zajímavá informace je, že
v rámci pracoviště dochází
k podpoře bývalých
odsouzených ze strany
současných odsouzených.
Pracovnice z VTOS přichází
na směnu bohatě vybavené
svačinami, o které se dělí
s bývalými kolegyněmi, které
si jídlo musejí obstarávat
samy.

E je ve velmi pozitivním až
manickém stavu. Veze se na
vlně euforie z toho, že
celkem snadno zvládá, co si
předsevzala. Není příliš
schopná přemýšlet nad tím,
že může být hůř. Spontánně
vše prezentuje jako svůj
úspěch, na který je náležitě
hrdá. Aktuální pozitivní
emoce se silně promítají
i zpětně, byť ji case
managerka v rámci VTOS
znala i v jiném rozpoložení.

Zajímavý je postoj k RC.
Spontánně jej vůbec
nezmínila, po navození
tématu pozitivně hodnotí
přístup, vzpomíná na historii
spolupráce již z minulého
trestu a připouští, že
„k nějakým věcem jsem
potřebovala dokopat“. „Je
super, že jí není jedno, co
s lidma je. Jsem ráda, že tu
je, je to záchytný bod.“

20

Eva úspěšně pokračovala ve svém životě na svobodě, pracovala a dávala si pozor na hlavní
rizika. Peripetie přišly během jarní covidové karantény, kdy cca na měsíc vypadla z práce
pouze s minimálním příjmem. Rubikon reagoval potravinovou pomocí, Eva zároveň přiznává
častější opíjení a rekreační užití drog. Po obnovení výroby se vrátila do práce a lepšího
životního režimu. Další komplikaci přinesl vztah s problematickým přítelem. Na výletě do
krajského města přítel utratil všechny peníze za drogy, Eva se s ním okamžitě rozešla. Na
situaci, kdy se ocitla v cizím městě bez prostředků reagovala pokusem o krádež v obchodě,
při kterém byla chycena. Hned tuto událost sdílela s poradkyní z RC: „Jsem úplná kráva!“.
Činu litovala a s obavami čekala na soudní příkaz. Dopadlo to dobře, dostala jen podmínku a
nemusí zpět do VTOS. I více než rok po propuštění Eva pracuje, je v kontaktu s RC a je
poměrně spokojená se svým životem.
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Mapa cesty ve VTOS

Čas

IS103
„František“

Emoce

Fáze cesty
Citace

Kontext a klíčové
body

Komentáře,
souvislosti,
implikace

6/2018

Kontext

Vyučený zedník z úplné
rodiny se dvěma bratry.
Multirecidista, více než 10x
ve VTOS, poprvé odsouzen
v 15 letech. Mezi trestnými
činy dominují krádeže,
loupeže a ublížení na zdraví.
Abstinent, nezávažné užívání
drog. Matka zemřela cca rok
před koncem předchozího
trestu (v roce 2017). Má dvě
děti s různými partnerkami.

6/2018 – 3/2019

Konec předchozího trestu

3/2019

6/2019

6/2019

U otce

Ztráta bytu

Krádeže

Nástup trestu

„Rozhodl jsem se, že začnu
dobře. Byl jsem v kontaktu
s Rubikonem – měl jsem
v Plzni práci. Týden před
výstupem mi umřel bratr.
Vzdal jsem tu věc
s Rubikonem a odjel do
Havířova pomoci otci.“
„Truchlil jsem.“

„Pomáhal jsem otci.“
„Bylo to hektické a zmatené
období.“
„Děti jsem navštěvoval,
svoje i od bratra, snažil jsem
se plnit povinnosti.“
„Mám holku 9 a 5 kluka a po
bráchovi 14 dceru a 11
kluka.“
„Není tam moc práce,
v Havířově není střední
vrstva.“

„Krade každý druhý. I Babiš.“

„Mě to nevadí, věděl jsem,
že moc nedostanu.“
„Už minule jsem byl
připraven [k dobrému
životu] a pak takové rány.“
„Tak jsem si řekl, že ve
vězení se dostanu aspoň do
formy.“
„Já jsem profi vězeň, musím
to vydržet.“
„Mám ještě rozjetý soud za
alimenty.“

Konec předchozího trestu
ovlivnily ztráty v rodině –
matka zemřela, když byl F.
ve vězení a těsně před
výstupem i bratr. Druhý
bratr zemřel ještě dříve, F.
tak zbyl sám s otcem.
Smutek ho značně zasáhl
a cítil, že jeho místo je u
otce.

F. se vykresluje jako
pomáhající osoba – ať už
v rámci rodiny, nebo vůči
dalším odsouzeným ve
VTOS. F. je ve výborné
fyzické kondici, hodně
zaměřený na sport
a „trénuje“ ostatní
odsouzené.

„Dluhy. Vystěhovali nás.
Přišli jsme o byt. Tata už je
starý.“
„Přespával jsem u kámoše,
byl špatný na nohy. Byl jsem
v azylovém době. Nikdy jsem
nebyl špinavý, až teď, ale
kámoši mě naučili, jak přežít
na ulici.“
„Všechno zlé je k něčemu
dobré. Vím, že i tohle
zvládnu.“
„Trénoval jsem. K tomu jsem
se upnul i na ulici.“
Nezvladatelná finanční
situace s otcem vede ke
ztrátě bytu.
F. líčí, jak je pro něj důležitý
sport. Chtěl by být správcem
hřiště. Tvrdí, že to umí
s dětmi, někdy jen tak za
peníze z trestné činnosti
koupil míče a rozdal je
klukům, co hráli fotbal.

V červnu 2019 se vloupal do
pokoje v ubytovně
a následně do auta. Škoda
kolem 10 tis. vedla při jeho
minulosti ke krátkému
nepodmíněnému trestu.

Vazba v Ostravě, následně
nástup do Stráže p.R.

Proč se nepodařilo ho
navázat na Ostravskou
pobočku?

Typický příklad nezvládnutí
tíživé sociální situace.

1/2
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Zdá se, že F. je na věznění
zvyklý, bez větších problémů
funguje.

Mapa cesty klienta

IS103
„František“

Čas

9/2019

1/2020

Emoce



Fáze cesty
Citace

Kontext a klíčové
body

Komentáře,
souvislosti,
implikace
2/2

Jana z Rubikonu

Výhled

„Jana se na mě dívá
pozitivně.“
„Byl jsem flegmatik, že se
vše vyřeší a tak. Teď mám
jiný náhled. Snažím se věci
pochopit.“
„Chci pracovat a řešit dluhy.
To mě omezí, je toho tam
dost. Když to bude
k něčemu, tak to dám. 5 let,
pak už se dá žít.“
„Umím se bavit z maličkostí,
sport mi pomáhá.“
„Bude to těžké, mám z toho
strach.“
F. si uvědomuje, že
potřebuje práci, aby mohl
být dobrým vzorem dětem,
které jsou už dost velké, aby
to vnímaly.
F. v zásadě ihned po nástupu
do Stráže kontaktuje
Rubikon.

„Já jsem závislý na energii.“

F se stylizuje do pomáhající
osoby, což je dobrá
motivace. Proč se mu ale
opakovaně nedaří to zvládat
bez kriminální činnosti?

Má kontakty kolem MMA,
riziková je práce typu
vyhazovač.
Kariéra osobního trenéra by
mohla být realistická. Sám si
to úplně nedokáže
představit, ale s pomocí by
to šlo.

„[Pervitin] jsem bral jako
doping.“
„Nevím, co je s otcem.
Nekontaktuje mne, tady mi
s tím nepomůžou.“

F. pozitivně vzhlíží
k budoucnosti. Chce pro
začátek přijmout práci od
Rubikonu. Kamýk vs. Praha.
Váhá, kterou nabídkou
přijmout.
V diskuzi i s Janou vyplouvá
na povrh myšlenka, že by
mohl být trenérem – asi ne u
dětí, ale u dospělých.

Další vývoj:
Ihned po propuštění nastoupil brigádně do zahradnictví, líbila se mu práce venku. Měl
problémy s dodržováním rozpočtu a po třech měsících patrně snažení vzdal a zmizel ze
zaměstnání i kontaktu.
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Mapa cesty ve VTOS

Čas
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„Gerhart“
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4/2013

5/2013 – 7/2013

7/2013

Zima 2013-2014

Práce na černo – zahradní
úpravy
„Zkusil jsem to. Narazil jsem
na člověka, co vás využije
a pak odkopne. Dá vám na
svačinu a pak vykopne.“

Nesplněné sliby u práce
načerno
„Tři a půl měsíce jako trubka,
měl jsem dostat 76 tis. a
nic.“
„Práce na černo – jinak vám
zůstane nula nula nic. Teď až
mi to vysvětlila Jana, co vám
zůstane. A s tím se dá žít.“
„Pro mě není problém
pracovat, já se toho
nebojím.“

Práce u koní – stahování
dřeva
„Dělal jsem v lese s koňma,
zvířata jsou tak dobrý!“

Zaměstnavatel mu nezaplatil
slíbené peníze a zmizel
v zahraničí.
G pracoval na černo, protože
myslel, že pro exekuce by
mu z legálního příjmu nic
nezbylo. Byl překvapen tím,
co by ve skutečnosti zbylo.

Práce v lese s koňmi při
stahování dřeva G velmi těší.
Považuje to za nejlepší
období v rámci pobytu na
svobodě.

55 let
Multirecidivista

Fáze cesty
Citace

Kontext
„Začal jsem v 18 letech.
Majetková trestná činnost,
občas s násilím. V base jsem
po 7., snažím se hledat
chyby u sebe, dělám je já.“
„Mám pět dětí, dvě by se za
mě styděly. Je to jen moje
chyba, nevyčítám jim to.“

Konec předchozího trestu
„Člověk vyleze s ambicema
žít a pracovat.“

Kontext a klíčové
body

Vyučený zámečník.
G je propuštěn
Multirecidivista, naposledy
z předchozího VTOS
tři poměrně dlouhé tresty (6- v Jiřicích.
7 let), jen s malými odstupy.
Manuálně zručný, schopný
plánovat složitější trestnou
činnost (netriviální
podvody). Opakovaně
trestán i za útok na
veřejného činitele i vzpouru
vězňů. Mluví německy
a rusky.

Komentáře,
souvislosti,
implikace

G vypráví poněkud
chaoticky, často odbočuje,
vrací se a není jednoduché
se orientovat v přesné
posloupnosti jeho příběhu.

G začíná na černo pracovat –
dělá v rámci úprav zahrad
terénní práce, zahradnictví.

Chybí finanční gramotnost –
předsudky o tom, jak přesně
funguje exekuce.

1/3
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Podvody
„Co je spouštěcí
mechanismus? Občas byste
se smáli.“ „Jsem zmrd a
zmrdem zůstanu.“
„Jak dlouho to může
vydržet? Chtěl jsem 4-5
měsíců, ale kamarádi v tom
jeli dál a pak to prasklo.“

Není zcela jasné, proč G
začal znovu s trestnou
činností. Líčí ji jako poměrně
sofistikované podvody, kdy
na fingovanou firmu
objednávali zboží, které
neplatili. G nabádal
spolupachatele ke změně
činnosti a následně partu
opustil. Ostatní však
pokračovali až do odhalení.

Mapa cesty klienta

IS084
„Gerhart“



Čas

9/2019

1/2020

8/2014

2014-2015

2015 – 9/2017

9/2017

Emoce

55 let
Multirecidivista

Fáze cesty
Citace

Kontext a klíčové
body

Komentáře,
souvislosti,
implikace

„Zašitý v Jílovém“
„Byl jsem zašitý v Jílovém u
jedné paní.“

G se bojí odhalení a začíná se
skrývat.

Nový Bor
„Pak jsem se vrátil do
Nového Boru, bydlel jsem
tam u kamaráda. Rozebírali
jsme auta.“

Zadržení

Vazba Liberec

VTOS Bělušice

VTOS Stráž p. R.

„Tam si pro mne přijeli.“
„Mám odsezeno 30 let, to je
ostuda.“

„Člověk si sumýruje, kolik to
bude. To jsem provedl, nemá
cenu toho trestu, měl bych
dostat víc.“
„Zvyknout si nemůžete,
omezenej pohyb, tolik
stresu. Kdo říká, že si zvykl,
je mimo.“
„370 na 390 ve dvou lidech.“
„Na začátku nevíte, s kým
jste. 90 % jich je
negramotnejch. Já čtu.“

„Doktorka mě chtěla vyřadit
z pracovních. Tak jsem
kontaktoval pana Horáčka ze
Stráže, ať se mě vemou
tam.“

„Měl jsem incident s civilní
pracovnicí. Dělal jsem
opravy a upozornil jsem ji na
problémy. Začala nadávat, že
jsem starej kripl. Vyhrožoval
jsem ji.

G pracuje na venkovním
pracovišti. Obává se, že
přestane moci pracovat a tak
usiluje o přeložení do Stráže
pod Ralskem.

Ve Stráži G zase hned začíná
pracovat. Má incident
s pracovnicí na venkovním
pracovišti. Na neoprávněný
útok na svoji osobu reaguje
verbálním násilím, za což je
trestán.
G je zároveň hrdý na svoji
schopnost rozumět strojům
a hledat lepší způsoby práce.
Brzy se opět dostává na
venkovní pracoviště, nyní do
pekáren.
Neschopnost vyrovnat se
s pociťovanou křivdou je
opakující se vzorec chování
u G.

G je zadržen pro předchozí
podvody a také jízdu bez
řidičáku.
Údajně (není jasné kdy)
jezdil i linkovým autobusem,
ač neměl řidičák.

Zajímavá kombinace hrdosti
na svoji trestnou činnost
i sebeodsuzování. Možná je
za ní nenaplněná potřeba
uznání.

2/3
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Čas

1/2020

1/2020

Emoce

55 let
Multirecidivista

Fáze cesty
Citace

Díra

Výhled

O spolupráci s RC

„Teď jsem v díře a budu tam
asi až do výstupu. Tam na
vás řvou, myslej si, že jsou
bozi.“

„Bojím se sebe. Člověk se
musí bát hlavně sebe. Hodně
jsem se změnil, nejsem už
ten namyšlený zmetek. Jsem
už starej.“

„Díky Janě, ta mi otevřela
oči. Je jeden z mála lidí, který
nekoukaj na to, co jsem byl,
ale co jsem – že nemusí být
vše tak špatný.“
„Ze srdce za to děkuju.“
„Chtěl bych na Kamýk.“
„Štvalo by mě, kdyby to
všechno, co jste pro mě
dělala, jsem pohnojil. To
nechci.

„Jsem 16. den v díře. Chcete
ze mě udělat zvíře? Tak
zatím se vám to daří.
Počkám si v hospodě na
policajty… a pak se zabiju.“

Kontext a klíčové
body

G se opět neudržel – strážný
při prohlídce mu tykal
a naznačoval jeho
homosexualitu. G vybuchl
a byl kázeňsky potrestán.

G povídá dva značně
neslučitelné výhledy po
propuštění – je v něm
zároveň zloba, i touha začít
dobře.

Komentáře,
souvislosti,
implikace

Proč není ve VTOS prostor
pro zdvořilost? Nebylo by
účinnější být vůči
odsouzeným zdvořilí než
používat jim známé přístupy
verbální i fyzického násilí?

Jaký význam má díra těsně
před propuštěním a jakou
roli může takový trest mít
k rozhodování klientů
v okamžiku propuštění?

G deklaruje, že chce
nastoupit do šicí dílny
v Kamýku, kde by se mohl
starat o stroje.

3/3
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Další vývoj: Po propuštění se
G neozval.

Další podrobnosti viz kazuistika v Metodice inovačního řešení.
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Mapa cesty z VTOS
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Únor 2019

Červenec 2019

Září 2019

Prosinec 2019

Leden 2020



Fáze cesty
Citace

Kontext a klíčové
body

Komentáře,
souvislosti,
implikace
1/2

Kontext

Druhý trest
„Začala za mnou jezdit
Gábina, proběhly pohovory
na nečisto, ale pak jsem
Gábinu dlouho neviděla.“

A je po druhém VTOS,
rozhovor proběhl po 10
měsících na svobodě. A má
kariéru přes 10 let drogově
závislé, primárně na
pervitinu. A je relativně
krátce po psychicky
náročném rozchodu
s přítelem.

Poslední měsíce

Propuštění

Konec PP, stěhování k příteli

„Nechci na ubytovnu, to
minule nedopadlo dobře.“
„Bude lepší něco svého“.

„Radost i strach. Bydlím a
mám práci, to jsme poprvé
neměla. A ještě prospěšné
práce v Bohnicích u koní. Jak
zvládnu najednou dvě práce?
A ještě se odpoutat od
minulosti?“

Narůstají obavy z druhého
výstupu, což u prvního
výstupu nezažila. Nejistota,
co bude.
A řeší práci a především
bydlení.

A může nastoupit na
tréninkové místo v RC,
zároveň musí odpracovat
prospěšné práce. Ubytování
je zajištěné ve spolubydlícím
bytě ve Vinoři.

„Zvykla jsem si, poznala jsem
holky, měla jsem práci,
zvládla jsem to.“
„Naplňuje mě práce
s klienty, předávám
zkušenosti. Třeba to je i tím,
že mám peďák, i když
mateřinky.“
„Teď už to dávám, jsem na
sebe pyšná.“
„Mám se nastěhovat? Byli
jsme spolu 4 roky, pomohl
mi u soudu, dostala jsem
málo. Měl u sebe našeho psa
a bylo by to domácí
prostředí.“
„On o mě stál celou dobu.“
Skloubit dvě zaměstnání je
náročné, A se cítí na hraně
svých možností, ale zvyká si
a postupně si uvědomuje, že
to dává.
V prosinci A končí test
prospěšných prací. A
přemýšlí, co bude dělat
s volným časem. Zároveň se
po delším váhání rozhoduje
nastěhovat k příteli.
Spolubydlení ve Vinoři
hodnotí jako lepší než
ubytovna, ale není to doma.

Spontánní ocenění Gábiny
z RC.

Druhý výstup prožívá jinak
než první.
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Stálé místo
„PR oddělení v Rubikonu si
mě vybralo na pevno. Měla
jsem klid, že nemusím [po
tréninkovém místě] hledat
dál. Je to jistota v něčem,
kde si věřím.“

Leden považuje A za jedno
z nejlepších období. Zažívá
počáteční nadšení z bydlení
s přítelem a zároveň má
radost, že získala stálé místo
v RC – z půlky v PR oddělení,
z půlky v „provozu“.

Mapa cesty z VTOS

IS065
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Čas

Březen 2020

Červen 2020

Červenec 2020

Emoce



Fáze cesty
Citace

Kontext a klíčové
body

Komentáře,
souvislosti,
implikace

Koronakrize
„Přítel přišel o práci týden
před koronou. Nebyl
schopen doma ani vysypat
koš. Já pracovala a on ne.
Přišla ponorka.“
„Nejistota, jak to zvládnu,
projevovalo se to v kvalitě
práce, chyběly mi nějaké
hodiny.“

V rámci koronavirové krize
se A musí potýkat
s nástrahami práce
z domova. Nejde jí to úplně
snadno, ale kolegové z RC ji
podrží.
A se snaží řešit i stav svých
zubů, což během krizového
stavu vázne.

Zuby a zjištění, že bez
přítele je líp
„Měla jsem růžový brýle, ale „Seděla jsem za drobný
horšího bylo víc než lepšího.“ krádeže. Mám pořád
„Během korony jsem byla
problémy chodit nakupovat
bez zubů, přítel mě
do Alberta. Hrozně se
nepodržel.“
hlídám, je to pokušení, ale
„Pár nocí jsem byla po
odolávám. Tohle je pořád
kamarádkách, ale teď mám
nahoru-dolu.“
pronajatý pokoj u
„Nechci jít po třetí. Přišla
kamaráda.“
bych o všechno. Bojím se, že
„Bez psa bych rozchod
zklamu mámu, zklamu
nedala – někdo mě doma
Rubikon, zklamu sama
čeká.“
sebe.“
A se odhodlá k rozchodu
Aktuálně hodnotí svoji
s přítelem. Psychicky
situaci velmi pozitivně. Má
náročné období, ve kterém
radost z nových zubů a má
na pár dní vypadává z práce. pocit, že bez přítele je to
skvělé. Zároveň to mohou
být euforické dozvuky
zvládnuté krize.
Rozchod s přítelem

Zvládnutá krize ji může
posílit.

2/2
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Doplňková otázka – kdo byli pro A důležití lidé za poslední rok
„Gábině se mohu svěřit. Dokáže se vcítit, pochopit. Neptá se proč, ale pochopí problém a
věří. Dokázala mě pošťouchnout, motivovala mě k dobrým věcem – do Sananimu, k vyřešení
zubů, k dodělání trestu PP, k vykašlání se na přítele. A měla pravdu. Je mi líp.“
„Máma – u ní jsem si obnovu vztahu musela zasloužit, ale teď mi po 10 letech pomohla
obnovit vztah s otcem.“
„Hanka je šéfová, ale taky se jí můžu svěřit.“
„A pes.“

Další vývoj: Anna na konci léta 2020 relapsovala k drogám
a musela odejít z práce v RC.

