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Souhrn
Článek se zabývá vybranými problémy práce s osobami závislými na psychoaktivních látkách v situaci vazebniho uvězněni. Jedná se o zkušenosti z prostře dí
českých vazebních věznic. Problémy spojené těmito jedinci v souvislosti s jejich vazebním uvěz něnim jsou v České republice oproti pobytu ve věznicích pro výkon trestu mé ně diskutované a zkoumané. Zásad ni problém práce se závislými vězni ve
vazbě spočívá v nedobrovolnosti abstinence. Psychosociální zátěž související s vazebním uvězněním a různými duševními a behaviorálními poruchami v důsledku
odnětí látky může ústit v řadu negativních, někdy až fatálních jevů .

K I í č o v á s lov a: vazební uvěznění - závislost na psychoaktivních látkách poruchy chování - poruchy související se závislostí na
drogách
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Uvedení do problematiky:
a odborných diskusích se lze setkat s celou řadou dokukteré se zabývají otázkou práce s osobami zneužívajícími a závislými na vybraných psychoaktivních látkách v průběhu jejich uvěznění. Rádi
bychom poukázali na skutečnost, že se v naprosté většině případů jedná
o otázky spojené s výkonem trestu odnětí svobody. Málo praktických zkušeností pochází z prostředí vyšetřovací vazby. Problematika drog ve výkonu
vazby nebyla v českých podmínkách dostatečně empiricky zpracována.
Cílem našeho příspěvku je deskripce vybraných problémů práce s uživateli
psychoaktivních látek v situaci jejich vazebního uvěznění. Předmětem níže
uvedeného rozboru jsou pak osoby zneužívající látky nealkoholové, na které
je prokázán vznik somatické či psychické závislosti. Práce s jedinci závislými na alkoholu je odlišná. Práce s vazebně vězněnými alkoholiky se podstatněji od práce s druhými vězni, bez závislosti a zneužívání, podstatněji
neliší.
V

literatuře

mentů,

Zásadní problém práce s jedinci zneužívajícími a závislými na drogách
v nedobrovolnosti jejich abstinence a dobrovolnosti v jejich případné
žádosti o pomoc s léčbou . Na každého, kdo je vazebně stíhán, musí být pohlíženo jako na nevinného (presumpce neviny). Vazební uvěznění spočívá
v omezení na svobodě, přičemž obviněným musí být zajištěna jejich práva
v maximálním rozsahu. Samozřejmě s ohledem na specifické podmínky související s vazbou. Zamezení přístupu k droze a následná abstinence je proto
v naprosté většině případů nedobrovolná. Vazební uvěznění není možné
zaměňovat s nařízenou ústavní léčbou. Ta však může být předmětem až
případného trestu.
Vyšetřovací vazba představuje rizikovou, silně zátěžovou situaci pobytu
pachatelů trestné činnosti ve vězeňských zařízeních. Stresovou situaci před
stavuje již samo uvěznění. V různých škálách (Holmes, Rahe, 1987), které
zátěžové životní situace srovnávají, bývá vazební věznění řazeno nejvýše,
zpravidla hned za takovou událost, jako je případ úmrtí člena rodiny. Vazební uvěznění zahrnuje řadu zátěžových situací, především strádání v oblasti uspokojování psychických i některých fyziologických potřeb. Jedná se
zpravidla o nejtěžší zátěž pro jedince v průběhu celého uvěznění. Po vzetí do
vazby stojí obviněný před značnými psychosociálními problémy, vyplývajícími ze ztráty svobody, postavení, majetku, důstojnosti, nezávislosti, bezpeč-

spočívá
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nosti a osobních, v řadě případů rodinných a společenských vztahů. Veškeré
soukromí je zničeno neustálou fyzickou blízkostí, v níž jsou nuceni žít, život
je determinován materiální a psychickou izolací (Fischer, Škoda, 2008).
Strádá i v některých fyziologických potřebách, jako jsou například spánek,
sex, v našem případě i návyková látka.
Jedinec se musí v pro něho novém prostředí orientovat a adaptovat se na
ně . To znamená, zvláště pro prvovězněné, bez jakýchkoliv zkušeností,
obrovskou zátěž. Negativní zkušeností je i případné šikanování, či jiné projevy agrese ze strany spoluvězňů, které ještě více ohrožují jistotu a bezpečnost a snižují sebevědomí (Raine, 1993). Tyto skutečnosti umocňují frustraci bezpečí a jistoty, vyplývající z nejistoty jak dopadne vyšetřování.
Potřeba stimulace je uspokojována v mnohem nižší míře, prostředí je stereotypní. Jedinec je zcela izolován od sociálního prostředí, ve kterém se až
donedávna pohyboval. Potřeby citové jistoty, sounáležitosti a lásky jsou uspokojovány nanejvýš symbolicky, spoléháním se na zázemí, které zůstalo
"za zdí" mimo věznici (lnciardi, 2002). Pocity vztažené k domovu, respektive
k blízkým oscilují mezi podezíráním, strachem z opuštění a idealizací domova. Nejistota je generalizována frustrací potřeb bezpečí a jistoty v pří
padech, kdy jedinec nebyl dosud odsouzen. Pocit napětí a ohrožení je silnější
u lidí, kteří jsou ve vězení poprvé (Vágnerová, 2004).

Reakce osob závislých na psychoaktivních látkách v situaci vazebního
uvěznění:

Reakce na zátěžovou situaci vyplývající z výkonu vazby, jsou různé,
oscilují mezi agresí a různými projevy úniků . Reakci na vazební
uvěznění můžeme bez nadsázky označit jako krizi. Jádrem krize z uvěznění
je deformovaný, odchylný a nezřídka i náhradní způsob uspokojování potřeb, a to jak některých primárních (biologických), tak naprosté většiny sekundárních (psychologických a sociálních). Lze konstatovat, že silnou zátěží
je nejprve prvotní šok po nástupu do věznice, a dále pak zejména deprivace,
tj. strádání (Fischer, 2006).
obecně

Velmi závažné stavy po uvěznění nastávají právě u skupiny toxikomanů,
kdy nejprve stav po akutní intoxikaci ústí ve změny fyziologických, psychických nebo behaviorálních funkcí. Dramatické bývají případy, kdy je obviněný narkoman dopraven do vazby v pátek odpoledne nebo o víkendu a ne-
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ní možné mu poskytnout odpovídající lékařskou péči . V případě osob závislých dále dochází k rozvoji odvykacího stavu a dalších behaviorálních poruch. Pro ten jsou charakteristické fyziologické , psychické a behaviorální
změny, které v prostředí vazební věznice nabývají na intenzitě . Začátek
a průběh je různý, souvisí s typem látky, pro každou má svá specifika.
Jedná se o somatické a psychické obtíže, například křeče, nespavost, bolesti
hlavy, bušení srdce, bolest na prsou, úzkost, neodůvodněný strach, obsese,
deliria, halucinace, bludy, apod. Vzácné, ale také možné, jsou pak stavy
blízké poruchám depersonalizace.
Průběh odvykacího stavu není bez ohledu na závažnost a intenzitu
zvláštním způsobem kontrolován. Je běžné, že jedinci přijatí do vazby jsou
v tomto stavu pouze kontrolováni příslušníky vězeňské služby. Důvodem je
eliminace mimořádných událostí popsaných dále v textu. Intervence lékaře
probíhá v pouze v opravdu nezbytných případech (vitální funkce) . Ve vět
šině vazebních věznic není psychiatr, ten bývá využíván externě. Pokud dojde k intervenci lékaře , pak se jedná o (většinou málo účinnou) medikamentózní podporu spánku. Existují i ojedinělé případy, kdy dotyčný započal ještě před uvězněním substituční léčbu . Ve vazbě je přerušena , je nucen se bez podpory obejít. Před přijetím by byl vhodný pobyt na detoxikační
jednotce. Praxe je však jiná. Ze souboru vězňů lze vyloučit zneuživatele
těkavých látek, kanabinoidů, a jedince, kteří zneužívají drogy příležitostně
(experimentace).
Adaptační

mechanismy často selhávají. V takových případech dochází ke
vzniku a vývoji reaktivních psychických poruch . Ve většině případů se jedná
o výše popsané symptomy odvykacího stavu a dalších poruch souvisejících
nejen se závislostí na psychoaktivních látkách. Je nutné si uvědomit, že se
jedná o jejich vzájemnou interakci s psychosociálními důsledky vyplývajícími z vazebního uvěznění .
Reakce tak často ústí do tzv. mimořádných událostí, kterými jsou následpopsané jevy. Jedná se o nežádoucí reakce na nedobrovolnou abstinenci,
odvykací stav a související poruchy, psychosociální důsledky uvěznění, a na
způsoby zacházení s vězni ze strany vězeňského personálu. Jedná se ve své
podstatě o agresivní formy obranných mechanismů , jejichž nejčastější projevy lze shrnout z hlediska orientace na chování heteroagresivní a autoagresivní (Fischer, 2006):
ně
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aj U agrese orientované na okolí se jedná zejména o formu verbální a fyzickou. Ve většině případů se jedná o agresivní formu obranného mechanismus s cílem dosáhnout snížení tenze související s nedobrovolnou
abstinencí. Agresivní chování je obvykle směřováno vůči frustrátorovi.
V některých případech se však může jednat o příznaky rozvoje odvykacího
stavu. V praxi se jedná o:
- agresi závislých vězňů vůči personálu a majetku
V případě napadení personálu se jedná o méně časté, ale ze společenského hlediska velmi nebezpečné případy excesního jednání. Častější
formou bývá agrese verbální spočívající např . v neustálých stížnostech, kverulacích apod. Častěji dochází k záměrnému ničení až destrukci majetku.
Tyto situace jsou, pokud situace neumožňuje jinak, řešeny umístěním takových jedinců na celu s krizovým režimem. S ním souvisí zvýšená kontrola, s vnitřním zařízením nelze manipulovat, k dispozici je poutací lůžko .
- manipulativní jednání
Tato forma agrese je velmi častá. Jedná se o simulaci různých somatických a psychických stavů. Společným cílem je získání různých léků (sedativy, analgetika, hypnotika, apod.}. Vzniká velké riziko rozvoje dalšího typu
závislosti, eventuelně tzv. závislosti zkřížené.
- exteriorizaci zla
V průběhu uvěznění a nedobrovolné abstinence také dochází k převzetí
specifických racionalizací, spočívajících zejména v ospravedlňování vlastního chování a nacházení příčin v okolí, nejčastěji v celé společnosti. To má
vliv na osobnostní rysy a na formování fenomenologie obranných mechanismů . Závislý a uvězněný jedinec usiluje o pocit bezpečí a jistoty díky pří
slušnosti k nějaké skupině. Vzhledem k tomu si závislí vězni vytvářejí neformální skupiny se společnou motivací (exteriorizace zla). Lze očekávat
vnitřní solidaritu a účelovost jednání, zdůvodnění závislosti a s ní spojené
delikvence. Tento proces je charakterizován skutečností, že si v průběhu
uvěznění závislí vězni předávají informace a zkušenosti o předmětu jejich
nežádoucích aktivit. Dochází k výraznému prohloubení těchto společensky
nepřijatelných dovedností a praktik, jakož i plánování dalšího pokračování
této činnosti po propuštění.
b) U agrese orientované vůči sobě se jedná zejména o:
- sebepoškozování
Toto jednání zahrnuje různé autoagrese, pořezání žíletkami, sklem nebo
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jiným ostrým předmětem na nejrůznějších částech těla , polykání cizích těle s
a nutného následného chirurgického zákroku, intoxikace léky, apod. N ejčastějším motivem je stejně jako u manipulativního jednání pří stup
k lékům . Významný je kataraktický efekt vedoucí k snížení tenze a změně
psychického stavu.
- suicidální jednání
Jedná se o nejzávažnější mimořádnou událost. Problematika je velmi složitá, je nutné zejména odlišit demonstrativní pokusy motivované manipulačně, zaměřené na citové vydírání personálu, nebo skutečné rozhodnutí
vzít si život, jako řešení pro závislého závažné životní situace.
Charakteristické rysy

vazebně

stíhaných závislých osob:

Pokud bychom mohly shrnou analogické znaky v psychice vazebně věz
závislých osob pak se jedná tedy zejména o:
- nedobrovolnou abstinenci , kdy vzhledem k náhlému a nechtěnému
odnětí látky vzniká vysoké riziko rozvoje somatických, psychických a behaviorálních poruch
- chybějící motivaci k léčbě po překonání somatických potíží a detoxikaci
- rysy nezdrženlivosti, emoční labilitu , sklony ke zkratkovitému jednání,
a to dlouho po vysazení látky
- redukci vyšších citů, snahu získat opět látku, látka stále zaujímá první
místo v hierarchii potřeb (čeká na propuštění, aby si mohl "šlehnout")
- manipulaci s okolím, účelové reakce a podvody, účelové chování
- vytváření specifických skupin. Zvláštní skupinu často vytvářejí tzv.
čistí heroinisté. Ti se řadí nad ostatní závislé vězně. V jejich chování lze pozorovat typickou nadřazenost , snahu kastovat se, snahu vést plané a povrchní "filozofické" rozhovory. Zde je vyšší nebezpečí ovlivnění jiných
závislých vězňů ve smyslu převzetí praktik po propuštění.
- motivace, potřeby a zájmy jsou upřeny k získání látky . Možnost přístu
pu k drogám v průběhu uvěznění zůstává přes řadu technických, personálních a dalších opatření nevyřešená . K prostředí věznice pro výkon trestu
odnětí svobody se v tomto článku nechceme vyjadřovat. Rádi bychom pouze
naznačili, že v prostředí vazební věznice, je obecně kladen vysoký důraz na
bezpečnost a tedy monitoring prostředí , osob a probíhajících interakcí. Možnost přístupu k drogám je oproti prostředí věznice, zejména s mírnějším režimem, značně ztížena. Přes řadu rozličných opatření se psychoaktivní

něných
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látky objevují ve vazební
ména:

věznici

také. K

nejčastějším zdrojům patří

zej-

a) Selhání personálu
Je to sice smutné, ale lidé jsou jedineční a také chybující . Jednou z možností jak získat drogy je selhání pracovníků vězeňské služby, včetně jejích
příslušníků.

b) Advokáti a osoby činné v trestním řízení
Rovněž politováníhodná možnost. Kontrola je obtížná vzhledem k meritu
věci .

c) Balíky a korespondence
Pravděpodobně

"nejsnazší" cestou k získání drogy je přijetí balíku. Vězeň
může obdržet balík s potravinami. V tomto případě je výběr potravin omezen z hygienických, ale také bezpečnostních (tj. i z hlediska pašovaní drogy).
Obsah balíků je podroben pečlivé kontrole. Vězněné osoby jsou povinny otevřít sáčky, rozlepit obaly. Sypké potraviny (káva, čaj, cukr, apod.) a často
zasílaný tabák musí přesypávat . Rafinovanost a vynalézavost je nepřed
stavitelná. Drogu lze nalézt v tubách se zubní pastou, v náplních propisovacích tužek. V cigaretách (zpětně zalepených) je v části dutinky droga,
zbytek je doplněn tabákem. Drogu lze nalézt v oplatkách, opětovně opatře
ných obalem. Obsahem balíku mohou být v jiném případě knihy, dopisní papíry apod. Často jsou v dopisních papírech a sešitech savé papíry napuštěné
drogou. Ty si pak po kousku vkládají závislé osoby, muži i ženy, do různých
sliznic (intimní místa). V případě korespondence jsou drogou napuštěny
i dopisy. Látka bývá umístěna pod poštovní známkou. Uvádíme jen torzo
rozmanitých vynálezů závislých osob a jejich (většinou závislých) přátel.
Závěr

a

doporučení

pro praxi:

Vzhledem k řadě omezení souvisejícími s důvody vazebního stíhání (koluzní důvody) a režimem s velmi složitou diferenciací (věk, typ trestného či
nu, závislost, počet uvěznění apod.), které mají vliv na způsob pobytu ve vazební věznici, a zejména z důvodu nedobrovolnosti abstinence, mohou být
doporučení spíše procesuální:
- pokud je to možné, není vhodné umísťovat závislé osoby pohromadě .
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Vhodný je jeden závislý na cele s ostatními bez závislosti. Toto opatření vede k eliminaci vzniku specificky zájmových skupin popsaných v předchozí
části textu.
- vzhledem k motivaci závislých, kde dominantní je droga, se po jejím
odně tí takový jedinec nachází ve stavu prázdna. Je nezbytné mu nabídnout
jiné aktivity. To je vzhledem k nedobrovolnosti abstinence a také nezbytnému indirektivnímu přístupu velmi obtížné (Študent, Žukov, 1997).
- významný problém pak spočívá ve skutečnosti, že na jedince, u kterých
došlo ve vazbě k detoxikaci a následnému překonání fyziologických potíží
spojených s odvykacím stavem, není dále systematicky terapeuticky či jinak
působeno . Pokud bychom opomenuli dobrovolnost rozhodnutí, nelze léčbu
kombinovanou s vhodnou terapií závislým nedobrovolně abstinujícím jedincům uložit z důvodu presumpce neviny.
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