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Z HISTÓRIE ČASOPISU 

CÍLOVÉ MODELY NÁPRAVNÉ PÉČE 
O DELIKVENTNÍ ALKOHOLIKY 

J. RUBEŠ 

K trestné činnosti, související nějak s použitím alkoholu, dochází hlavně 
u tří, poměrně dosti dobře odlišitelných skupin. 

1. Jedinci, kteří konzumentsky požívají alkohol a u kterých někdy dojde 
k tomu, že pod vlivem alkoholu řídí motorové vozidlo a jsou pak trestně po
stiženi. U těchto často ještě zdaleka nemusí jíti o již rozvinutý alkoholismus. 
Praxe však ukazuje, že zhusta se toto přihází osobám, u kterých se alkoho
lismus právě začíná rozvíjet, které jsou tímto vývoj em ohroženy, nebo u kte
rých je tento vývoj pravděpodobný. Téměř s jistotou pak lze toto podezření 
vysloviti u jedinců, kde k dopravním přestupkům ve vztahu k požití alkoho
lu dochází recidivně. 

U rozvinutých alkoholiků k dopravním deliktům dochází u nás zatím 
řidčeji proto, že tito jedinci obvykle nejsou již hospodářsky tak silní, aby 
mohli míti své vlastní motorové vozidlo a pokud jde o šoféry z povolání, tito 
opět přicházej i o řidičský průkaz již na počátcích své pijácké kariéry, i když 
znám z praxe některé pozoruhodně výjimky, kdy postižený vykonával povo
lání řidiče v terminálních fázích alkoholismu. 

S rychlým vývojem motorizmu u nás bude ovšem těchto případů přibýva
ti a časem motoroví delikventi budou činiti ve vězeních poměrně silnou 
a zcela specifickou skupinu, vhodnou pro speciální zařízení, jak jest již vel
mi úspěšně a též velmi ekonomicky výhodně praktikováno např. v NSR. 

Povodne vyšlo: Protialk Obz, 2, 1967, I , s . 15 - 17. 
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Opatření pro shup. 1: Každý jedinec, u hterého došlo h dopravnímu pře
stuplw v souvislosti s požitím alhoholu by měl být ihned hlášen těž Protial
hohol ní poradně, dle jeho bydliště příslušné, (dále PAP), hterá by přešetřila 
jeho stav a určila diagnózu. Tam, hde by zjistila, že již jde o chronichý al
Iwholismus, zařídila by ohamžitě odebrání řidičshého průhazu, hteré by po
trvalo tah dlouho, dohud by se allwholih nepodrobil s přiměřeným výsled
hem určenému druhu protiallwholní léčby. 

Bylo by účelné časem soustředit h trestu odnětí svobody odsouzené moto
ristiché delilwenty do zvláštního útvaru a tam opět vytvořiti shupinu delih
ventů motoristichých allwholových, u hteré by se již během výhonu trestu 
prováděla protialhoholní léčba (psychoterapií a zdravotnichou osvětou, 

v rámci stri/~tního abstinenčního režimu), hterá by pah předcházela po je
jich propuštění v ochrannou léčbu ambulantní v PAP. 

2. Chroničtí alhoholici (lIl. a N . vývojová fáze dle Jellinha). Zde jde čas
to o jedince, hteří původně byli společenshy hodnotnými občany, něhdy 

i s velmi Idadnými vlastnostmi a schopnostmi, ale v mnohaletém vývoji 
chronichého allwholismu u nich došlo h následným povahovým a charahte
rovým změnám, degradaci a depravaci osobnosti, což' je posléze přivádí 
i h trestné činnosti často recidiv ní. 

Charahteristiché pro tuto shupinu jest, že h trestné činnosti dochází 
poprvé až ve středním nebo vyšším věhu, obvyhle v létech, v nichž u ostat
ních občanů vrcholí jejich životní a zvláště pracovní ahtivita. vývoj chro
nichého alhoholismu totiž trvá něholih let až desítiletí. 

Ve výhonu trestu tito jedinci nepůsobí obvyhle potíží, pohud tam necítí 
možnost dostati se h alhoholu, nebo jeho náhražhám (v úvahu přicházejí 
zvláště silné odvary z čaje a hávy, hombinované případně i tabáhem, anal
getiha, zvl. homplexní, typu Algeny, Sedoloru apod., hypnotiha, zvl. barbitu
rové řady, antiepileptiha též zvl. barbiturová, antiastmatika (typu Yastil, 
Felsol), trankvilizéry (Meprobamat a pod.), psychomimetika (tč. zvl. Fenme
trazin a Dexfenmetrazin), z ataraktik Levopromasin a j. Bývají velmi praco
vití, šilwvní pracovníci, odborně zaškolení, dobře ovladatelní. 

Při dobře Iwordinovaném tlaku a návaznosti složek represivních (dohled 
soudu, prokuratury, VB, zvl. u podmíněně odsouzených a podmíněně pro
puštěných z výhonu trestu, soudní zákaz absolutního požívání alkoholu, zá
haz práce ve výrobě a distribuci alkoholátů a pod.) a kurativných (uzlovým 
jejich bodem je PAP při OÚNZ) je možno u této skupiny docilovati velmi 
dobrých a trvalých nápravně léčebných výsledků, které při dobré souhře 
svrchu uvedených složek odhaduji na 60 i více procent. 
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Opatření pro slwpinu 2.: pří záruce návaznosti a soustavného dohledu 
by se zde dobře osvědčovaly tresty podmíněné. Pokud dospějí k výkonu tres
tu odnětí svobody je především nutné, aby bylo absolutně znemožněno, aby 
se v tomto dostali k alkoholu nebo jeho náhražkám, na což j e třeba zvlášt" 
dbáti při jejich pracovním nasazení (jsou schopni požívati denaturovaný 
líh, politury, jakékoliv chemické prostředky obsahující allwhol neb jemu po
dobné látky!). Jejich protialkoholní léčba by měla začínati již ve výkonu 
trestu a pokračovati pak v ochranné léčbě v zdravotnických zařízeních po 
ulwnčení výkonu trestu. 

Ochranné protialkoholní léčení této skupiny muže býti prováděno jak ve 
výkonu trestu, tak i návazně v zařízeních státní zdravotní správy. Bylo by 
ovšem žádoucí, aby pro nucenou protialkoholní léčbu byly vyčleněny zvlášt
ní pavilony, přiměřeně vybavené technicky a kádrově, s možností pevného 
a důsledného léčebného režimu. Současně s ochrannými léčbami by na těch
to pavilonech byly prováděny i nucené protialkoholní ústavní léčby na pod
kladu výměru ONV. Je žádoucí, aby takovéto pavilony byly samostatné bu
dovy, určené jen pro daný účel, raději poněkud dislokované od ostatního 
provozu psychiatrické léčebny. Nebylo by patrně nutné, aby podobné pavilo
ny byly vyčleněny ve všech psychiatrických léčebnách. Stačilo by zříditi tyto 
pavilony (resp. jsou již zřízeny a potřebovaly by jen některé technické úpra
vy a lepší kádrové vybaveni, které by usnadnila příslušná platová preferen
ce, s ohledem na náročnou povahu služby, se složkou léčebnou i dohlédací) 
v Psych. léčebně v Dobřanech, Horních Beřkovicích, Brně, Jihlavě, Stem ber
ku, Opavě a v Pezinku. V Praze by toto oddělení mělo býti zřízeno v části 
protialkoholní léčebny v Apolináři, v níž toho času jest naprosto nevhodně 
a rušivě umístěno venerické oddělení, jak toto již navrhoval MUDr. Skála 
a jak by bylo prakticky ihned realizovatelné. Dobrovolné protialkoholní léč
by ústavní by byly pro Prahu jako dosud prováděny v Apolináři a jinde na 
vyčleněných lůžkách většiny psychiatrických léčeben a odděleni nemocnic. 

Pokud by se někteří jedinci ze skupiny 2. projevili ve zdravotnickém za
řízení jako nezvládnutelní, byly by přeloženi do ústavu, o němž bude pojed
náno v skup. 3. 

3. Asociální psychopaté, zvl. se sklonem k agresivnímu a impulzivnímu 
jednání. 

Jde o jedince, u nichž začasté od mládí, ba někdy přímo od časného dět

ství se projevují výrazné povahové úchylnosti. Jejich příčiny mohou býti 
různé od biologických po sociální, nejčastěji jsou příčiny navzájem v různém 
rozsahu kombinovány. Tito jedinci působí výchovné potíže v rodině (pokud 
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ovšem naopah samo rozvrácené rodinné prostředí není primární pnCl1WU 
vývoje jejich povahové úchylnosti), ve šlwle, v učení, ve vojenshé službě 
i v zaměstnaní. Jsou hlavním hádrem, z nějž se rehrutují hriminální recidi
visté! 

Na rozdíl od slwpiny předchozí se u nich hriminalita projevuje obvyhle 
již v mladém a něhdy velmi mladém vělw. Alhohol pah v této souvislosti bý
vá u nich spíše jen přídatným činitelem, hterý usnadňuje, aby se jejich aso
ciální sldony projevily dříve nebo ve větší intenzitě, resp. umožni, aby vůbec 
došlo h jejich Iwnflihtu se záhonem. V dalším průběhu j ejich života ovšem 
al1whol a jeho náhražhy hrají stále významnější úlohu a začasté i u nich 
dochází nalwnec h vývoji chronichého alhoholismu. Jeho fáze ale mívají 
mnohem rychlejší časový sled, než u shupiny 2. a jejich léčitelnost má dale
Iw horší prognózu. Ve zdravotnic1lých protialhoholních zařízeních bývají 
prahtichy nezvládnutelní. 

Tahé ve vězellshých zařízeních představují obvyhle nejhorší a nejtíže 
zvládnutelný element. 

Při nápravné péči o tyto jedince je nutno vycházeti jednah ze shutečnosti, 
že jsou to jedinci potenciálně hriminálně recidivní a bezpečnostně těžho 

zvládnutelní a jednah, že jsou to jedinci, hteří duševně nejsou zcela 
normální a proto tahé nápravný postup, určený pro duševně normální de
lilwenty se u nich obvyhle zcela míjí účinhem, naopah oni sami velmi ne
příznivě ovliV11ují situaci ve věznicích a na jejich nápravné efehty i pracovní 
převýchovu, hterá se tam provádí. 

Zlwšenosti z jiných zemí uhazují, že i u těchto jedinců jsou možné ná
pravné efehty (S turup v Dánshu 50 %), ovšem jedině tehdy, hdyž jsou podro
beni speciálnímu postupu, hterý je hombinací typu péče vězeňshé a psychia
triché, hterá je co nejdohonaleji navzájem dohromady shloubena (,amal
gamována") a Ilterá zásadně není předem časově omezena, co do svého 
trvání, tallŽe osoby do ní mohou býti přihazovány nejvhodněji dle § 72 tr. 
záh. V cizině mají pro umísťování delihventů v těchto typech péče naprosto 
analogichá záhonná opaření, jaho je tzv. ochranná léčba . Pro její trvání 
není rozhodující spáchaný trestný čin, nýbrž shutečně dosažený nápravný 
efeht, tahže trestný čin se stává jen jahousi "vstupenhou" do tohoto typu spe
cialisované nápravné péče o jedince, hteří "nejsou sice nějah těžce duševně 

choří, ale nejsou též duševně zcela normální" (SWrup). 
Jedinci z této shupiny se začasté nedopouštějí trestných činů, na hteré by 

byly vyslovovány příliš dlouhé tresty odnětí svobody, ale dopouštějí se jich 
tah naprosto recidivně a v tah hráthých intervalech, že j ejich pobyty ve vě-
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zeních jsou téměř nepřetržité. Spíše jen s ohledem na recidivnost bývají po
stupem času jednotlivé tresty prodlužovány, v praxi jsme všah vídali postup 
paradoxně opačný. 

Opatření pro shupinu 3.: Jest nevyhnutelně nutné vybudovati urychleně 
alespoň prvé zkušební pracoviště svrchu popsaného typu v ČSSR. Jeho tech
nické vybaveni má míti ráz připomínající spíše vězení, než zařízení zdravot
nické a hlavně bezpečnostní vybavení techniché a hádrové vězeňského typu 
a rozsahu. Není vhodné, aby toto zařízení bylo přímou součastí ně/~teré vel
'~é věznice, není všah s nevýhodou, hdyž od takové věznice není též příliš 
vzdáleno, aby byla možnost případného rychlého dosažení posily v případe 
nutnosti, neboť zvláště v prvé době bude nutno počítati s hrajní resistencí 
chovanců, zvláště s ohledem na to, že jejich pobyt nebude předem časově li
mitován. Zařízení se totiž musí nejen zapracovati, ale i "vžíti" do předstáv 
a obecného povědomí delilwentů, zvl. recidivních. 

Dle dánshych zkušeností by nemělo zpočátku míti více než 100 chovanců 
a vedle přiměřeného počtu personálu dozorčího by zde měli pracovati 2 psy
chiatři, 2 psychologové, 2 sociální pracovníci a přiměřený počet pracovníhů 
pedagogických a odborných vedoucích pro pracovní skupiny. 

Kolektiv pracovníků by se zde nejprve musel secvičiti v přiměřené spolu
práci a způsobu nápravně léčebné péče. Později by ovšem naopak toto zaří
zení školilo specialisty pro podobná zařízení další a i pro běžná vězeňs/~á 
zařízení. 

Již pouhá existence tohoto zařízení by patrně měla i velmi významný vliv 
zastrašující na kriminální recidivisty a u mnohých by to pomohlo zlepšiti 
jejich zábrany, aniž by zařízením přímo prošli. 

Chovanci by se do zařízeni dostávali z věznic, prostřednictvím znalec
kého posudku, kterým by bylo navrženo ochranné léčení a následného 
soudního usnesení dle § 72 tr. záh. Bylo by zásadně žádoucí, aby posudky 
pro návrhy na tento typ ochranné léčby prováděli stále titíž znalci, hteří by 
byli v dobrém kontaktu s vlastním zařízením a měli by dobrý přehled o jeho 
absorpčních schopnostech. Dále pak by sem mohli býti předldádáni jedinci, 
'~teří by byli nezvládnutelní v ochranné léčbě, prováděné v zařízeních zdra
votnických. 

Rozhodující pro úspěch zařízení, zvláště v jeho počáteční fázi by byl 
vhodný výběr pracovníků a jejich přiměřené hmotné zainteresováni, od
povídající mimořádné náročnosti této práce. 
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Propuštěni z tohoto typu má býti vždy nejprve podmíněné a má býti do 
všech podrobnosti předem zajištěn další život chovance i další kontakt 
slum. 

Souhrn: 

Osoby, které se stávají delikventními v souvislosti s požíváním alkoholu 
je možno rozdělit do tři Iwtegorii (část. dle Glatta), vyžadující rozličný ná
pravně léčebný přistup: 

1. Konsumenti al/wholu, kteří se dopustí deliktu v dopravě. J e pro ně žá
doucí zvláštní režim v rámci speciální věznice pro dopravní delikventy a je
jich následné předání protialkoholní poradně. 

2. Chroničtí alkoholici (lIl. a IV. fáze dle J ellinka). 
Kriminálními se stávají obvykle až ve středním a vyšším věku . Jsou 

vhodni pro stacionární léčeni ve zdravotnických zařízeních, navazující bez
prostředně na výkon trestu a je žádoucí, aby již od počátku výkonu trestu 
u nich byly ve vězeni zahájeny určité formy léčby. 

3. Disociální, impulsivní a agresivní psychopaté, dificilní obvykle již od 
dětství. Alkohol je spíše jen sekundární, facilitujicí činitel jejich kriminality, 
I"e I"teré poprvé dochází již v mladém věku . Pro tyto je zapotřebí zcela 
zvláštních léčebně-nápravných zařízení, spojujicích vlastnosti věznice i psy
chiatriché nemocnice. Pobyt v nich nesmí býti předem časově omezen a trest
ní záhon musí na tuto formu odsouzení pamatovati zvláštním ustanovením 
(u nás jest to § 72 tr. zák., tzv. ochranné léčení). 

Urychlené vybudování alespoií prvého experimentálního zařízení pro 
třetí skupinu by mělo i velký význam pro obecnou prevenci delikvence těchto 
jedinců, z nichž v běžném vězeňství se jen zákonitě stávají kriminální recidi
visté. 

Target models of corrective treatment in delingnet alcoholics. 

Summary 

Persons becoming delinquent on account of alcoholism can be divided in
to three groups (part. according to Glatt) every one necessitating a different 
corrective treatment: 

1. Consumers of alcohol committing delinquency in traffic. They first 
should be put under a particular régime in special prison for traffic delin
quents and then transferred to an antialcoholic advisory board. 
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2. Chronic alcoholics (3rd and 4th phase according to Jellineh). They 
usually become criminal in their mean and older years of age. They are sui
table for stationary treatment in medical institutions following immediately 
the accomplishment of their sentence and it is advisable to perform certain 
forms of therapy since the beginning of the accomplishment of their sentence 
in the prison itself 

3. Dissocial, impulsive and aggressive psychopaths who generally are 
difficult to manage since their childhood. Alcohol is rather a secondary, fa
cilitating factor of their criminality that uses to be manifested for the first 
time in young age already. They require quite special corrective-lhe
rapeulical measures thal connect the character of prison with that of a psy
chiatrie hospital. Their stay musl not be limited in beforehand and special 
regulations as to their way of penalty must taken in consideration by the 
penal code. (ln our country it is § 72 of the Penal code, the so-called pretec
tive treatment.J 

An expedite foundation of at least the first experimental protective insti
tute for the third group would also be of great importance for the general 
prevention of delinquency in these individuals who in ordinary prisons fre
quently besome criminal recidivists. 
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