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Svoboda je moc príma věc. Máme v Ústavě České republiky zakotvena svá nezpochybnitelná práva, 
která nám svobodu v našem státě naprosto jasně vymezují. Pokud se občanovi děje něco, co je mimo 
rámec Ústavy, řeší to zpravidla ty ohromné štosy zákonů vztahujících se k různým oblastem práva. 
Tam, kde lidé užívající drogy nejčastěji naráží, je právo trestní.

Mnoho našich čtenářů má jistě nemálo zkušeností s tím, že porušili právo, a bylo jim na jejich svobo-
du sáhnuto. Zcela nepochybně největší míru porušení práva u těchto lidí zaujímá majetková trestná 
činnost a pak trestná činnost související s výrobou a distribucí drog, podvody, neplacení výživného, 
výtržnosti a další.

Samozřejmě mnoho lidí bude mít pocit, že jsou ve vězení neprávem. To víme, protože: „Nevinných 
jsou plné věznice.“ Jak praví jedno staré moudro. Myšleno ironicky samozřejmě. „Šel jsem do basy 
za čtyři čokolády!“ Případně za jiné bagatelní trestné činy. Při dalším hovoru zjistíme, že je to ovšem 
finální porušení několikáté podmínky, proměněné neodpracované hodiny, nechození k probačnímu 
úředníkovi a podobné nevyužité, celkem zvládnutelné činnosti odsouzeného, které mohl v dosti 
velkém časovém rozpětí splnit a hrozbě uvěznění se vyhnout.

Bohužel, ve výkonu trestu často dojde pouze k prohloubení patologického chování, místo k nápravě. 
Jak praví jiné lidové moudro: „V base se naučíš to, cos doteď neuměl.“ Jinými slovy to může být taková 
zločinecká internátní škola.

Existují naštěstí v Česku věznice, kde se lze v průběhu trestu zodpovědně připravovat na život po pro-
puštění. Že to není sranda, také víme. Propuštěný má mnohdy tolik problémů k řešení, že i při nejlepší 
vůli podlehne a vrátí se do starých kolejí, které vedou zpátky do basy. Během trestu lze ovšem komu-
nikovat s pracovníky různých sociálních a adiktologických služeb - buď korespondenčně, nebo osobně, 
pokud taková služba do věznice dojíždí. Dokonce i v rámci vězeňské služby se již pár let formují útvary, 
které se aktivním přístupem snaží o skutečnou resocializaci odsouzených. Jak píšu výše, po propuštění 
nastává to nejcitlivější období, kdy se vše může vrátit zpět, anebo obrátit k lepšímu. V této Dekonta-
minaci proto najdete spoustu tipů, jak se ve vězení připravit na život mimo zdi věznice. Protože buď 
může trestaný plakat nad tím, jak je život zlej, takže se nevyplatí „nezlobit“, anebo zodpovědně využi-
je všech dostupných, legálních možností k tomu, aby ten trest byl poslední. A to přeji vám všem. 

Do basy za 4 čokolády?
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Jirka: Dala mi zkušenost, vzala mi 
svobodu.

Vojta: Co mi dala? Byl to ztracený 
čas, už tam nechci. Dělám všechno pro to, 
abych se tam opět nedostal.

Pavel: Basa mi dala systém, režim, 
práci, brigádu. Dostal jsem se tam na výlet 
za odměnu, na zámek. Taky jsem pomáhal během 
povodní jako humanitární pracovník. Mohl jsem 
pomáhat jiným.
Co mi vzala? Musel jsem tam všechno nechat, oběto-
vat, abych po výstupu opět začal znova.

Stanislav: Basa mi dala valy, dospěl 
jsem tam. Vzala mi přítelkyni a normální život.

Rudolf: Basa mi nic nedala. Vzala mi mládí, 
svobodu.

Antonín: Dala mi pokoru. Vzala mi 
čas, už tam nechci.

Hanka: Co mi basa dala? Nic. Jestli to místo 

má mít nějaký převýchovný efekt, tak jsem to 
nepochopila.
Vzala mi iluze. Bylo to peklo na zemi, zažila jsem šika-
nu, hodnota člověka se měří podle množství hygieny 
a kontrabandu… Teď raději žebrám, už se tam nechci 
vrátit.
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Co ti basa dala a vzala?



DROGY VE VĚZENÍ

Zeptali jsme se na drogy a léčbu Mgr. Tomáše Koňáka z Vězeňské služby ČR.

Do vězení nastupují i lidé, kteří jsou závislí na návykových látkách. Jaké 
jsou možnosti léčby ve vězení? 

Hned v prvních dnech po nástupu je v některých věznicích dostupná  
detoxifikace pro pacienty závislé na heroinu nebo na nelegálně užívaném 
buprenorfinu či jiných opioidech. Pokud má pacient zahájenou substi-
tuční léčbu z „civilu“, je 
možné v ní p o k ra č o va t . 
V některých věznicích jsou 
už dnes do- stupné služby 
adiktologa, které jsou sou-
částí zdra- votních služeb. 
V každé věz- nici funguje 
poradna drogové prevence, na kterou je možné se obrátit s žádostí o po-
moc či o radu nebo o informaci o možnostech léčení během výkonu trestu 
odnětí svobody. Rovněž se lze obrátit na psychologa, který je připraven 
poskytnout v případě potřeby krizovou intervenci, poradenství, terapii, 
nebo nasměrovat klienta k dalším specializovaným drogovým službám.  
Pokud má někdo soudně nařízené léčení v ústavní formě během výkonu 
trestu, lze ve vězení vykonat jeho značnou část. Pokud je někdo motivo-

ván podstoupit dobrovolnou intenzivní léčbu, má k tomu možnost v rámci 
našich specializovaných oddílů, které nabízejí terapeutický program, který 
je obdobný pobytu v terapeutické komunitě. Pro ty, kdo své problémy řeší 
raději s externisty, je možnost využít služeb nestátních organizací, jejichž 
pracovníci docházejí do většiny našich věznic. Výbornou spolupráci máme 
také např. s Anonymními alkoholiky. Pokud jde o programy harm redu-
ction, na které jste zvyklí zvenku, tak jsou možnosti ve věznicích značně 
omezené – například výměnné programy zde nenajdete.

Jak léčba ve věznicích probíhá?

To záleží na typu léčby. Pokud jde např. o intenzivní léčbu, která probí-
há v rámci specializovaného oddílu, tak ráno vstanete a celý den máte 
program – rozcvička, hygiena, snídaně, ranní komunita, terapeutická 
skupina, oběd, pracovní nebo sportovní aktivity, volnočasové a zájmové 
aktivity, večeře a na večer pak ještě nějaké samořídící aktivity, takže ten 
den máte opravdu nabitý. Víkendy jsou o něco volnější. Tento program 
trvá zpravidla 12 měsíců. 

Občas se říká, že ten, kdo se přizná k „závislosti“ a dostane takový zá-
znam, už se nemůže dostat ve výkonu trestu k práci. Je to tak? 

Zkušenost s užitím některé drogy 
v období těsně před nástupem 
výkonu trestu má asi polovina osob 
nastupujících do vězení.
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Pamatuji, že takový záznam v minulosti opravdu znamenal, že se u dané-
ho člověka daleko pečlivěji zvažovala všechna možná rizika spojená např. 
se zařazením na pracoviště mimo věznici nebo na nestřežené pracoviště. 
V současné době (nebo alespoň v době těsně před covidem) byla situa-
ce taková, že pracovišť bylo tolik, že byl problém pracovní místa obsadit 
vhodnými odsouzenými. Takže záznam o tom, že někdo v civilu užíval dro-
gy, nebyl pro zařazení do práce až tak směrodatný. Další věc je, že zkuše-
nost s užitím některé drogy v období těsně před nástupem výkonu trestu 
má asi polovina osob nastupujících do vězení. Alespoň takové jsou výsled-
ky vstupních testování. 

Co má člověk udělat, pokud se chce ve věznici léčit? 

Pokud chcete využít toho, že ve vězení musíte strávit nějaký čas, k tomu 
abyste se dali trochu dohromady a promysleli co dál ve vztahu k drogám, 
obraťte se na poradnu drogové prevence nebo na adiktologa nebo na 
psychologa nebo jejich prostřednictvím na pracovníky některé nestátní 
organizace, která v dané věznici působí. Pokud jste už na začátku 
rozhodnuti, že chcete nastoupit intenzivní léčení, je dobré si rovnou  
podat přihlášku do některého ze specializovaných oddílů, opět nejlépe 
prostřednictvím poradny drogové prevence. Pokud to na léčení zatím ne-
vidíte, ale jste rozhodnuti abstinovat, máte možnost zažádat si o zařazení 
do bezdrogové zóny. 

Je ve věznicích možná i substituční léčba a jak probíhá?

Ano, substituční léčba možná je. Věznic, kde je tato léčba dostupná, však 
není mnoho. Poskytujeme především substituční léčbu metadonem, pro-
tože léčba buprenorfinem (Subutex, Suboxone) je pro člověka, který se 
dostal do vězení a má omezené příjmy, finančně dost náročná, a to kvů-
li doplatkům (Subutex ani Suboxone nejsou pojišťovnami plně hrazené 
léky). Léčba pak probíhá tak, že jste zpravidla umístěn v běžné ubytovně, 
každý den si chodíte na zdravotnické středisko pro dávku metadonu, kte-
rou tam vypijete, a nad to jste zpravidla v péči adiktologa, k němuž dochá-
zíte cca jednou týdně. Počítejte s tím, že budete pravidelně testováni, zda 
k metadonu neužíváte nějaké nelegální drogy nebo léky, které vám nebyly 
předepsány, což je důvod k vyloučení ze substituce. 

Jsou ve věznicích adiktologové? A s čím, kromě výše zmíněného, je mož-
né se na ně obracet? 

Ano, funkce adiktologa byla pilotně zavedena v roce 2016 a od roku 2018 
jsou adiktologové v 15 věznicích. Adiktolog je zdravotnický pracovník, kte-
rý se, zjednodušeně řečeno, specializuje na závislosti a další obtíže spoje-
né s užíváním drog. Na adiktologa se tedy můžete obrátit s jakýmikoli po-
tížemi, které nějak souvisejí s užíváním drog, alkoholu, hazardním hraním, 
kouřením atp. Adiktolog vás vyšetří, a buď vás přijme do své péče, nebo 
vás nasměruje do péče jiného specialisty – psychiatra, psychologa, sociál-
ního pracovníka, nebo i do péče pracovníků některé nestátní organizace, 
která spolupracuje s danou věznicí.

V některých věznicích už jsou i automaty na kondomy. Kde a jak fungují? 
A plánujete jejich rozšiřování? 

Automaty na bezplatnou distribuci kondomů jsou ve dvou pražských věz-
nicích (Pankrác a Ruzyně). Je to součást pilotního projektu, který má za cíl 
snížit riziko přenosu infekčních chorob, zejména žloutenek a HIV. K pohlav-
nímu styku mezi muži ve vězení někdy zkrátka dochází… Rozšiřování do 
dalších věznic záleží na tom, jak se automaty osvědčí. 

Co má člověk, který je v substituční léčbě, a nastupuje do výkonu 
trestu, udělat, aby substituční léčbu získal? 

Pokud jste substituční léčbu zahájili v „civilu“, opatřete si ještě před 
nástupem výkonu trestu od vašeho lékaře všechny potřebné „papíry“, 
usnadní to proceduru zařazení do substituční léčby ve vězení. Pokud 
jste substituční léčbu v „civilu“ nezahájili, je vaše šance na zahájení 
substituční léčby ve vězení omezena tím, že léčbu zatím zahajujeme 
pouze v rámci pilotního projektu, který běží ve dvou věznicích. Jsou 
jimi Praha-Pankrác a Brno.
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Zabýváte se i hlášeními o za-
chycení drog pašovaných do 
věznic. Kolik drog jste zadrželi v 
minulých letech? A jsou nějaké 
kuriózní způsoby pašování? Prý 
se pervitin v jedné věznici pří-
mo vyráběl...

Pokud jde o počet záchytů drog 
a jejich množství, nejsou to ni-
jak vysoká čísla. Vloni to bylo 
136 záchytů, předloni 158. Vět-
šinou šlo o marihuanu a pervi-
tin, přičemž k většině záchytů 
došlo ještě před tím, než se dro-

ga dostala k vězňům. Tím neříkám, že se drogy do věznice nedostanou a že 
je vězni neužívají. Například vloni bylo pozitivních skoro 1 100 vězněných 
osob, předloni to bylo dokonce 1 520. 

Pokud jde o způsoby pašování, tak klasika jsou dopisy, balíky, přehozy a 
pašování osobami, které procházejí branou (návštěvy, pracovní čety atp.). 
Kuriózní způsoby popisovat nebudu, abych někoho nenaváděl k tomu, aby 
to sám vyzkoušel :o) Že se v jedné věznici vařil pervitin, jsem jen slyšel, ale 
to už je tak 15 let, potvrdit to tedy nemůžu. Každopádně vyrábět pervitin 
ve věznici je z hlediska možnosti odhalení dost riskantní podnik.

Co hrozí například rodinnému příslušníkovi, který se pokusí do věznice 
pronést drogy? 

Tak to po pravdě řečeno přesně nedokážu říct, ale předpokládám, že by 
se to řešilo jako přestupek. Pokud by se tedy nepodařilo prokázat, že chtěl 
drogu ve vězení opravdu někomu předat, v takovém případě by se jednalo 
o trestný čin. Oblast represe není úplně moje doména, jako psycholog se  
zabývám hlavně léčbou a prevencí.

Co byste vzkázal čtenářům Dekontaminace? 

Jeden můj kolega říkal: „Do kriminálu a na psychiatrii se může dostat ka-
ždej“. No, takže když už se vám to stane, tak ten čas, který tady musíte 
pobýt, můžete samozřejmě strávit tím, že budete dál shánět drogy a vysta-
vovat se riziku, že dostanete nášup, nebo alespoň žloutenku. 

Nebo ten čas můžete taky využít k tomu, že když už konečně vypadnete 
z věčného koloběhu (sehnat prachy, sehnat matroš, dát si, jít znovu shánět 
prachy a nenechat se při tom chytit), můžete se zastavit a v klidu se zamy-
slet, jestli jste v tom takhle v pohodě, nebo jestli byste to třeba chtěli mít 
trochu jinak. No, a pokud ano, je uvěznění ideální příležitostí k tomu za-
čít s nějakou změnou, protože kromě spousty času tady máte kolem sebe  
i odborníky, kteří jsou připraveni vám s tím pomoct.

Díky za rozhovor,  ALA
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Pošťák houká dvakrát

Znáte to, jdete si to tak ulicí, hledíte si svého a najednou se zjeví dva 
strážníci s chytrou krabičkou a chtějí občanku. Po chvilce lustrová-
ní jste požádáni, abyste šli s nima. Přijede auto, naloží vás na zadní 
sedadlo a jen co se nadějete, tak jste na cele předběžného zadržení 
a ani nevíte proč. Po nějaké době, kdy už začíná absťák, se otevřou 
dveře a další strážník s vážnou tváří vejde dovnitř a dá vám dopis. 
Tím to končí, jděte ven!

Stává se to čím dál častěji, že policie dělá práci za pošťáky a pře-
dává dopisy, především ty od soudu. Proč? Protože nejste  
k zastižení. Podle zákona 500/2008 sb. takzvaný Správní řád je  
v paragrafu 19 uvedeno, že pokud nemáte datovou schránku  
a nepřebíráte poštu, tak může soud ustanovit, že vám  
poštu předá policie. 

V prvním případě se vás pokusí vyhledat obecní policie ve svém 
okrsku. Pokud vás nenajdou, vyhlásí se pátrání a začne vás hledat 
Policie České republiky. Většinou se jedná o soudní obsílku, nebo 
další poštu, která má být doručena do vlastních rukou. A když vás 
najde republiková policie, tak pak CPZtka* čeká. Je třeba ten dopis  
z místa podání dostat. 

CO S TÍM? Pokud nebydlíte v místě trvalého bydliště, tak si buď do-
mluvte kontaktní adresu v nejbližším kontaktním centru a pravidelně 
kontrolujte, jestli tam něco není. Další možností je datová schránka, 
orgány veřejné moci mají povinnost zjistit, zdali má ten, komu chtějí 
něco poslat, datovou schránku a pokud ji má, tak tam pošlou tu věc 
(třeba rozsudek, předvolání, exekuce, vydání nové občanky, nebo 
podání žádosti o novou). Pokud ji dotyčný nemá, tak jdou buď na 
adresu trvalého bydliště, nebo na uvedenou kontaktní adresu. Po-
kud ani jedno nemají, tak pak je cesta přes represivní složky, tudíž 
policie, pátrání a CPZ.

Tak si dávejte bacha na pošťáky a přebírejte poštu! -Zadek-

*C
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NEPŘEBÍRÁTE POŠTU?
SOUD MŮŽE STANOVIT, ŽE VÁM POŠTU PŘEDÁ POLICIE.
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Muzeum policie mapuje historii, vznik, 
vývoj a činnost bezpečnostních sborů na úze-
mí našeho státu. Objektivně dokumentuje  
a prezentuje činnost bezpečnostních sborů na 
území bývalého Československa od doby jeho 
vzniku po současnost.
Muzeum je veliké, celé přízemí a jedno celé 
patro je plné stálých expozic. 
Vlastní expozici tu mají také drogy. Expozice je 
rozdělena na dvě části, z toho jedna je zajíma-
vě umělecky ztvárněná. 

Historie
Muzeum Policie České republiky je umístěno 

v areálu pražského Karlova, který byl založen 
roku 1350 Karlem IV. pro augustiniánský kláš-
terní řád. Nachází se nad parkem Folimanka 
u Nuselského mostu. Za vlády císaře Josefa II. 
byl řád zrušen a jeho veškerý majetek připadl 
státu. Roku 1960 budovy získalo ministerstvo 
vnitra a byl zde umístěn Státní oblastní archiv. 
V následujících letech prošel areál celou řa-
dou stavebních úprav. 

Zhruba od poloviny šedesátých let minulé-
ho století je podstatná část areálu využívá-
na pro muzejní účely. Nejprve bylo zřízeno 
Muzeum Pohraniční stráže, které bylo roku 

1973 přetvořeno v Muzeum Sboru národní 
bezpečnosti a vojsk ministerstva vnitra. Park 
před muzeem byl upraven na přírodní galerii 
a na zahradě vzniklo dětské dopravní hřiště.  
O zřízení Muzea Policie České republiky bylo 
rozhodnuto v roce 1990 a expozice pro veřej-
nost byla otevřena 12. dubna 1991. 

Stálá expozice
Její první část je věnována historii četnictva  
a policie na našem území v letech 1850 - 1938. 
Kromě množství exponátů zde lze zhlédnout 
třeba i celou četnickou stanici.

Policejní muzeum



Druhá část je věnována expozici z let 1939 - 
1945, činnosti našich bezpečnostních složek 
na území Protektorátu Čechy a Morava, ale i 
při nuceném nasazení v Německu. Této části 
vévodí pamětní deska se jmény 117 pražských 
policistů, kteří padli, byli popraveni či zavraždě-
ni v období let 1938 - 1945. Závěr této části je 
věnován úloze příslušníků policie v květnovém 
povstání a v odboji jako takovém. 
Třetí část expozice je věnována SNB - Sboru ná-
rodní bezpečnosti. Přibližuje pohraniční útva-
ry SNB, poválečné bezpečnostní letectvo atd. 
Čtvrtá část se zaměřuje především na vývoj Ve-
řejné bezpečnosti od 60. do 90. let 20. století. 

Dále prohlídka nabízí postupně několik při-
lehlých sálů. První z nich dokládá činnost naší 
současné policie. Lze se seznámit s činností 
pořádkové služby, jízdní policie, s prací pyro-
techniků, veterinární služby a Útvaru rychlého 
nasazení. Další sál je věnován vývoji a činnosti 
dopravní policie. Sousední sál je věnován do-
pravní nehodovosti a je doplněn několika stroji. 
V přízemí lze také navštívit expozici krimina-
listiky, ta ukazuje i nejzajímavější případy naší 
kriminalistiky.

V 1. patře muzea jsou umístěny expozice ochra-
ny obyvatelstva a expozice Národní protidrogo-
vé centrály. Další rozsáhlé prostory jsou věno-
vány krátkodobým či dlouhodobým výstavám.

Muzeum je opravdu zajímavé a stojí za to. Vstup-
né je nízké a expozic hodně. I když se člověk 
nezajímá o nic konkrétního, každý si zde najde 
něco, co ho zaujme. V prostoru je docela příjem-

ný bufet, kde si můžete dát třeba hranolky či pití.  
A zajímavé je také dopravní hřiště, které bývá ote-
vřené ve čtvrtek a o víkendech. V objektu muzea 
často probíhají různé akce, třeba na Den dětí. To 
zde najede sanitka z Karlova či hasiči a ukazují, co 
vše umí. K tomu navíc probíhá kulturní program 
jako třeba divadlo. 

Tak kdybyste se někdy nudili,  
určitě doporučujeme!

KRCK

Otevírací doba muzea: 
 ÚT - NE, 10:00 - 17:00. 
 V pondělí zavřeno. 
Cena vstupenky je pro dospělé 100 Kč, 
snížené vstupné (ZTP, děti, senioři) 50 Kč  
a rodinné vstupné (2 dospělí a dvě děti) 200 
Kč. Dále se v muzeu dají objednat různé 
přednášky pro školy či různé skupiny.
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TESTUJEŠ, TESTUJU, TESTUJEME
Je léto, obava z koronaviru slábne se zvyšujícím se počtem očkova-
ných, ale to neznamená, že se netestuje. Nakazit se novým druhem 
koronaviru může i očkovaný člověk. A to, že je nakažený se zjistí 
jedině testem. Ale jaké jsou v nich rozdíly a čím se vlastně testy liší?

TESTY Z DUTIN
To, co známe všichni, tyčinka někde, kde to není moc příjemné. Větši-
nou v nose nebo krku. Tyto testy se používají jako přímý důkaz toho, 
že je vir v těle. U respiračních onemocnění je nos, krk a ústa první 
věc, kde se chytne a začne množit. Často to bývá i místo, odkud vir 
opouští tělo v kapénkách, které kýcháním, kašláním a dýcháním vyle-
tí do okolí a chtějí se dostat do jiného organizmu.

ANTIGENNÍ TESTY
V současné době nejrozšířenější testy, fungují rychle, dají se prová-
dět i samostatně (neboli nepotřebujete druhou osobu, ale formou 
tzv. samotestování si vzorek odeberete sami a test provedete také 
sami). Vzhledem k množství výrobců a rozdílné ceně se také liší je-
jich kvalita. Důležité je dívat se na senzitivitu a specifitu. Specifita 
udává, jak moc je test vyroben, aby dokázal odhalit jenom ten jeden 
vir, který chcete vědět, jestli v sobě máte. To “antigenní” znamená, 
že test vyhodnotí, jestli v těle máte specifický protein, který se tvoří 

při množení viru (v našem případě koronaviru), ten je přítomen všu-
de tam, kde dojde k puknutí nakažené buňky a vylití virových částic 
do okolí. Společně s kuličkami viru se do okolí dostane i ten protein. 
Může se stát, že tento protein je hodně podobný proteinu, který tvoří 
jiné viry. Potom může vyjít test falešně pozitivně. Senzitivita udává, 
jak moc zkoumané látky v sobě máte. Udává se v procentech pozi-
tivních testů ze zkoumaného vzorku (neboli kolik nakažených vzorků 
vyšlo na testu pozitivně). Ideálnější by bylo udávat, jak moc je test 
citlivý v číslech, ale to by většině laiků nic moc neřeklo. Občas se 
objeví studie, která tato čísla udává, v tom případě menší je lepší  
(v případě naší pandemie cokoliv v rámci stovek a méně je dobře).

PCR
Na to už je potřeba laboratoř a další člověk, který ví, jak odebírat vzo-
rek, aby nedošlo ke kontaminaci jinými věcmi (ať už se jedná o jiné 
viry, nebo o sopel, nebo zubní plak). V laboratoři se potom vzorek 
ponoří do vodičky, která dokáže vir bezpečně rozpustit, aby se dalo 
zjistit, jestli se v něm nachází genetická informace viru (v případě ko-
ronaviru se jedná o RNA). Přístroj si na to posvítí a zjistí, kolikrát je ve 
vzorku přítomná RNA viru a spočítá jej. Teď je důležité dělat i sekven-
ce viru neboli ono RNA, to se přečte a zjišťuje se, jestli je mutované, 
případně kde a jak. Podle toho se zjistí, jedná-li se o ten “starý” vir, 
nebo o jeho nebezpečnější mutaci. 
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TESTUJEŠ, TESTUJU, TESTUJEME
TESTY Z KRVE
Z krve se zkoumají protilátky, jedná se o nepřímé zjišťování přítom-
nosti viru. Když vir přijde do těla a dostane se do krve, tak na něj tělo 
začne reagovat. Nejdříve to je často horečka (vyšší teplota zamezuje 
množení, a dokonce i může ničit), potom bílé krvinky zjistí, co se děje 
a začnou produkovat protilátky na ten vir. Ty kolují v krvi a označí 
buňku, která je napadená virem, aby ji mohly potom bílé krvinky zni-
čit, než praskne. U séroprevalenčních testů (takové ty z kapky krve, 
která se vezme z prstu) je důležité, aby byl test citlivý. To je podobné 
jako u antigenních testů, jak je už popsáno výše. A zjišťují jenom, 
jestli protilátky máme nebo ne. V případě, že chceme vědět množství 
protilátek, které nám udává, jak dobře je náš organizmus připraven 
se poprat s nemocí, je třeba žilní krev a laboratoř. Tyto testy se zpra-
vidla platí a slouží jako informace o tom, jestli jsme nemoc prodělali a 
jsme chránění a případně jak moc. Dělají se i proto, abychom věděli, 
jestli nepotřebujeme přeočkování. Protilátky, když se tělo nepotká  
s nemocí, časem klesají, tím pádem klesá i obrany-
schopnost organizmu   

vypořádat se bezpečně s virem. V případě nízkých hodnot protilátek  
je důležité se jít přeočkovat. A to platí i u osob, které třeba COVID 
prodělali a nešli se očkovat. 

Všichni máme ve většině případů možnost si zvolit, jestli se necháme 
proti novému typu koronaviru očkovat. Já osobně jsem pro, výhody 
ochrany očkováním mnohonásobně převyšují nevýhody. Ale tohle 
rozhodnutí je na každém z nás.

-Zadek-

TUDÍŽ...  
BUĎTE ZDRÁVI.

11



Kouření z alobalu bez trubičky? Ne tak docela! Řada lidí, kteří kouří drogy z alobalu, čas-
to řeší vhodnou trubičku, kterou budou vdechovat od-
pařenou drogu ze zahřátého alobalu. Použít se dá leccos. 
Nicméně, ještě jsem v Praze neviděl, že by někdo použil 

jako trubičku alobal samotný. Přičemž v různých částech světa je to zcela běžné. Alobal se obtočí kolem tužky, cigarety, nebo buchny, zkušený roller to zvlád-
ne jen v prstech, a trubička je na světě. Navíc nemusí uživatel řešit jak z trubičky dostane případný vysrážený matroš. Trubičku rozmotá a dalším zahřátím 
usazeniny z alobalu dohulí. Může si k tomu přisypat další matroš. Samozřejmě k tomu potřebuje mít další trubičku. Způsob je to z hlediska úspory velmi 
výhodný. A nemusí se shánět trubička! Samozřejmě, ne každému musí nabízený způsob vyhovovat, každý má svý oblíbený. Berte to od nás jako inspiraci, 
jak to také jde. Kouření drogy je totiž pořád z hlediska rizika přenosu infekčních chorob jedna z nejbezpečnějších aplikací!

Obtočením alobalu kolem cigarety (nebo něče-
ho jiného kulatého) vznikne trubička. Na druhý 
kousek alobalu se nasype matroš.

Matroš se zahřeje, aby se nejprve na alobalu rozpustil. Neměl by hned začít dýmit! Zabrání 
se tím ztrátám, proto je potřeba používat jen mírný plamen a zapalovačem pod alobalem 
pohybovat. Nebo ho zhasínat a zapalovat dle potřeby.

TRMX
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Co k tomu potřebujete?  
- Dva kousky alobalu, jeden na vsypání drogy, druhý na  
trubičku. Velikost i tloušťku si každý musí vyzkoušet, dle 
toho, jaká mu vyhovuje. My jsme zvolili na ukázku kousky 
utržené z alobalu, který dáváme v terénu. 
- Dále něco kulatého podle čeho se udělá trubička.  
My zvolili cigárko. 
- Matroš a zapalovač.

Trubička se strčí do pusy a zkrze ní se vdechne dým, který se pomalým  
zahříváním alobalu uvolní.

Po použití se může trubička rozbalit a použít jako další alobal ke kou-
ření. Vnitřek jsme zašpinili, abychom demonstrovali, že byla trubička 
použitá. Při rozbalení v reálu vypadá spíše „začouzeně“.
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Jak se žije v base...

JAK TO VIDÍ OBČAN JAK TO VIDÍ BACHAŘ                                                                                    

JAK JE TO DOOPRAVDY    JAK TO VIDÍ TVOJE MÁMA
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právní poradna Právní poradna A.N.O.  
Koněvova 95  

130 00 Praha 3 – Žižkov
tel.: 222 582 932  

mobil: 736 760 701
e-mail: ppano@asociace.orgKdo jsme?

Právní poradna A.N.O. je projekt bezplatné 
právní pomoci, určený uživatelům či bývalým 
uživatelů návykových látek (alkoholu anebo 
nelegálních drog) a gamblerům, rodinným 
příslušníkům či profesionálům poskytujícím 
adiktologickou péči.

Jaké služby poskytujeme?
Poskytujeme právní pomoc ve všech odvět-
vích práva, zejména v oblasti práva trestního, 
občanského, rodinného, pracovního a zdravot-

nického. V rámci služeb nabízíme nejen právní 
konzultace, ale i případnou obhajobu v trest-
ním řízení či zastupování před civilním soudem.

Právní poradenství poskytujeme formou osob-
ních, telefonických nebo e-mailových konzulta-
cí a dále také prostřednictvím webové poradny 
a písemně.

Webová poradna
Anonymní Právní poradna A.N.O. se speciali-
zuje na právní problémy související s užíváním 

nelegálních drog a závislostním chováním.  
S jinými právními dotazy se prosím obracejte 
na některou z on-line právních poraden, které 
se zabývají obecným právním poradenstvím.

poradna.asociace.org/webova-poradna/

aneb následuj svého hrdinu Pan Smažka a prezidentská milost 

Nikdy! Ven 
leda na půlku.

Beru!
No nevim.Milost!

Spokojenej?
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Kdo jsme a co můžeme klientům nabídnout?
Centrum pro osoby v konfliktu se zákonem je jedno z mnoha zařízení organiza-
ce SANANIM, které je určeno uživatelům nelegálních drog a alkoholu, kteří se  
v kontextu užívání dostali do konfliktu se zákonem. Program našeho zařízení je 
abstinenční a dělí se na dvě části. Jedna část probíhá v terénu, kdy dojíždíme 
pravidelně celkem do 7 věznic. S klienty v této části programu probíhají indivi-
duální/skupinová poradenství a hlavním cílem je příprava na bezpečný výstup 
klientů z vazby či trestu odnětí svobody. V druhé části našeho programu nabí-
zíme klientům po výstupu strukturovaný ambulantní program v sídle našeho 
zařízení a další přidružené služby – např. asistenční služby při kontaktu s rele-
vantními úřady, zdravotními službami a organizacemi.

Jak bude vypadat naše spolupráce na vazbě/ve výkonu trestu a na co se 
bude zaměřovat?
S klienty na vazbě a ve výkonu trestu spolupracujeme formou pravidelného 
individuálního (v některých věznicích též skupinového) poradenství. Hlavním 
cílem je navázání kontaktu s klientem a vytvoření vzájemné důvěry, následně 
pak udržení kontaktu. Výhodou pro nás v tomto je, že do věznic vstupujeme 
externě a nejsme povinni nikomu dalšímu sdělovat obsah našich konzulta-
cí. Jedná se tedy o důvěrné prostředí. Hlavní náplní poradenství je motivace  
k léčbě závislosti a ke změně životního stylu, případně následné zprostředková-
ní léčby, či navázání klienta na jinou obdobnou organizaci působící v místě plá-
novaného návratu klienta. Zaměřujeme se na bezpečný výstup klientů, kromě 
léčby též možnosti práce a bydlení, což se odvíjí právě od plánované podoby 
léčby. Všechny plány, a tím i spolupráce, jsou velmi individuální a šité na míru 

každému klientovi. Následně se snažíme klienty maximálně podpořit při zvládá-
ní obtížné fáze přechodu z prostředí věznice zpět do života.

Jaké jsou možnosti léčby po výstupu z výkonu trestu a které jsou  
nejčastější?
Po výstupu z výkonu trestu je několik různých možností léčby. Léčby se liší dle 
délky trvání – léčby krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé – a také dle podoby 
– léčby ambulantní, pobytové. Nejčastěji s klienty plánujeme docházení do 
ambulantního programu, který nabízí právě i naše zařízení. Základní část am-
bulantního programu trvá cca 6 měsíců při frekvenci docházení 1x týdně na 60 
minut. Další často plánovaná léčba je střednědobá pobytová léčba (délka trvání 
zpravidla 3-6 měsíců), která probíhá ve vybrané psychiatrické nemocnici. Dlou-
hodobá léčba (zpravidla kolem 1 roku), avšak velmi úspěšná, je pobytová léčba 
ve vybrané terapeutické komunitě, kde probíhá intenzivní a velmi různorodý te-
rapeutický program. Zajímavou variantou léčby pro klienty je dále denní stacio-
nář, který nabízí intenzivní ambulantní léčbu skupinovou formou s každodenní 
docházkou v pracovní dny. Náplní je tato forma léčby velmi blízká komunitě, ale 
klient se každý den po skončení navrací zpět do svého přirozeného prostředí. 

Jak bude vypadat docházení do našeho ambulantního programu  
po výstupu z výkonu trestu a jaké jsou nejčastější cíle?
Klienti do našeho ambulantního programu přicházejí nejčastěji po již navázané 
spolupráci během výkonu trestu či pobytu na vazbě. Výhodou je tedy již navá-
zaný vztah a - v lepším případě - vzájemná důvěra. Základní část ambulantního 
programu trvá cca 6 měsíců při frekvenci docházení 1x týdně na 60 minut.  

COKUZ SANANIM se představuje
COKUZ dochází do věznic a spolupracuje s lidmi před nebo po výkonu trestu, kteří 
mají zájem o změnu svého života. Požádali jsme Mgr. Vojtěcha Betku, vedoucího 
programu, aby nám své zařízení představil.

Centrum  
pro osoby  
v konfliktu  
se zákonem
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Po uplynutí této základní části je klientům nabídnuta možnost docházet do pro-
gramu nadále (zpravidla dalších 6 měsíců), avšak v delší časové frekvenci. Po 
důležité prvotní stabilizaci - zejména v oblasti bydlení, práce a dalších oblastí 
vyplývajících z velmi náročného přechodu z prostředí věznice zpět do života 
- se program zaměřuje více terapeuticky. Nejčastějšími cíli našich klientů a naši-
mi společnými cíli jsou prevence drogové a trestní recidivy, zvládání rizikových 
situací, stabilizace v oblasti bydlení a práce a samozřejmě zlepšení rodinných  
a partnerských vztahů a sociálních dovedností a kompetencí.

S čím vším můžeme pomoci?
Klientům nabízíme širokou škálu pomoci, která má zároveň své limity. V tako-
vém případě se vždy snažíme najít náhradní řešení, nejlépe klientovi přímo 
zprostředkovat potřebnou odpovídající službu. Nabízíme zejména:
• podporu klienta během pobytu ve spolupracující věznici, 
• korespondenční činnost pro klienty v ostatních věznicích,
• zprostředkování sociálních a zdravotních služeb po propuštění z věznice, 
• zprostředkování ambulantní či pobytové léčby, popř. doléčování,
• strukturovaný ambulantní program v našem zařízení,
• základní sociální poradenství, 
• individuální psychoterapii, 
• asistenční služby při kontaktu s relevantními úřady, zdravotními službami  
a organizacemi.

Co to znamená, když má klient nařízeno docházení do ambulantního pro-
gramu a dohled Probační a mediační služby (PMS)?
Velká část našich klientů v ambulantním programu přichází po podmínečném 
propuštění z výkonu trestu, jehož součástí je kromě uloženého dohledu PMS 
též nařízení podrobit se ambulantnímu programu léčby závislosti na návyko-
vých látkách. V takovém případě uzavíráme s klientem a PMS tzv. Trojstrannou 
dohodu mezi klientem, naším zařízením a PMS. Na základě této dohody PMS 
„vstupuje“ do ambulantního programu a má právo být kdykoliv na vyžádání 
informována o průběhu a plnění ambulantního programu. Klientovo případ-
né nedocházení do ambulantního programu musí být tedy v tomto případě na 
vyžádání nahlášeno. Náplň sezení zůstává stejná jako u klientů, kteří dochází 
dobrovolně. 

Budou lidé v dohledu a v ambulantním programu v zařízení testováni na 
přítomnost OPL?
Všichni klienti při zahájení ambulantního programu v našem zařízení podepisují 
mj. Souhlas s provedením testů na přítomnost OPL a dechového testu na pří-
tomnost alkoholu, na základě kterého mohou být kdykoliv v rámci sezení testo-
váni na přítomnost OPL a alkoholu. V rámci ambulantního programu je možno  
s relapsem klienta pracovat, avšak vždy je nutno relaps nahlásit a následně  
se tématu věnovat v rámci sezení. V některých ojedinělých a indikovaných pří-
padech je možno se s klienty domluvit na pravidelném testování. 

Jaké jsou možnosti léčby drogové závislosti ve výkonu trestu?
Některé věznice nabízí programy léčby drogové závislosti pro odsouzené ve 
výkonu trestu. Jedná se např. o substituční léčbu, která je zajišťována zdravot-
nickým střediskem věznice a kdy je odsouzenému za striktně stanovených pod-
mínek podávána substituční látka. Další možností jsou Specializované oddíly ve 
výkonu trestu, kde mají odsouzení možnost účastnit se intenzivního terapeutic-
kého programu na specializovaném oddělení a jehož délka trvání bývá zpravidla 
12 měsíců. Všichni obvinění i odsouzení s drogovou anamnézou mají také mož-
nost spolupracovat s adiktologem, který je přítomen v každé věznici.

Co se může stát, když mám 
nástup do výkonu trestu  
a nenastoupím?
Nenastoupením do výko-
nu trestu dochází k ma-
ření úředního rozhodnutí  
a soudce vám může prodlou-
žit trest. Pokud nenastoupíte 
v řádném termínu, mohou 
vám z toho hrozit v průběhu 
trestu další nepříjemnosti – 
snížená šance na propuštění 
po polovině trestu a možné 
komplikace s prací na ven-
kovních pracovištích. 

ALA
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Pracovat

Vzdělávat se, 
rekvalifikovat

CVIČIT

Věnovat se  
tvořivým  

činnostem 

Udržovat kontakt  
s blízkými

nebrat
drogy

CO SI S SEBOU MŮŽU VZÍT DO VĚZENÍ
kartáčky, zubní pasty, mýdla a sprchové gely, 

toaletní papír, osuška, oblečení, trvanlivé 
potraviny, tabák a káva, psací potřeby, papíry 

a bloky, knihy a časopisy, radio se sluchátky na 
baterie, karty, hrnek, šitíčko, náplasti, špunty 

do uší
CO SI VZÍT NESMÍM

návykové látky, alkohol, nože, spreje,  
zbraně, mobilní telefon, notebook, tablet,  

peníze v hotovosti

HYGIENA - Hygienické prostředky mohou být 
ve více kusech. Drogerie nesmí být ve skle a 
vůně s příměsí alkoholu, a v neotevřených 

obalech.

OBLEČENÍ - Po nástupu do trestu odsouzený 
dostane erární oblečení. Civilní se uklízí do 

skladu, kde bude připraveno na výstup.

POTRAVINY – Všechny trvanlivé potraviny, 
nic ve skleněných nádobách, obaly nesmí být 
poničené. Tabák a káva v neomezeném, ale 

přiměřeném množství, v nepoškozeném obalu.

PENÍZE – Pro peníze má odsouzený založen 
účet. Z peněz na účtu se přednostně platí 

náklady na výkon trestu. Peníze lze využít na 
nákup do obchodu, spoření. 500,- Bude uscho-

váno na cestovné po propuštění.

Ve výkonu trestu můžete udržovat písemný kontakt s blízkými, nebo kontaktovat  
některou z adiktologických či sociálních služeb, které vám pomohou zvládnout pobyt 
bez drog. Také vás mohou připravit na výstup, abyste při propuštění na svobodu věděli, 
co je potřeba vyřídit hned, a kam se případně obrátit pro pomoc.  
Zkuste odolat užívání drog ve vězení. Pokud neodoláte, neberte je jehlou. Zkuste si 
naplánovat, co budete dělat po propuštění, abyste se do vězení už nemuseli vracet.

Léčit si
hepa-

titidu

Naplánovat 
budoucnost 

bez drog 

V base
Do basy

Kontaktovat sociální  
a adiktologické služby
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Z basy

 
PŘED  

VÝSTUPEM je dobré vědět, 
kde budete po propuštění bydlet. Pokud není možnost 

vlastního bydlení, zkuste kontaktovat ubytovny a azylové 
domy. Nejhorší je po propuštění zase skončit na ulici. Několik 

prvních nocí lze nouzově přežít v noclehárnách. Přes den řešte 
hlavně úřady a stálé bydlení. S tím mohou zdarma pomoci růz-
né sociální služby. Zajít na pracák je jedna z prvních důležitých 

věcí, pokud už nemáte sjednanou práci. Bez pracáku není nárok 
na případné sociální dávky. Doporučujeme najít praktického 

lékaře pokud žádného nemáte. Ve větších městech se nabízejí 
dokonce i běžně na ulici. Nezapomeňte na kontakt s probačním 

úředníkem, máte-li uložen probační dohled.

praktický lékař

pracovní agentury

PMS

ÚŘAD PRÁCE

ambulantní nebo  
pobytová léčba závislosti

rodina

SOCIÁLKA

sociální kurátor

UBYTOVNY, 
AZYLOVÉ DOMY

aneb následuj svého hrdinu Pan Smažka  a maminčina korespondence

Juchů! Máma 
poslala první 

kilovku!

Budu mít něco na 
výměnu, a konečně 

nebudu muset 
dělat koninu.

Zdá se, že budu 
muset bejt 
v dopisech 

konkrétnější.

TRMX
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Martina
Martině je 26 let a narodila se v Rakovníku. V současné době dochází 
do ambulantního programu našeho zařízení COKUZ. Martina převáž-
nou část života vyrůstala se svou matkou, která pracuje jako zdravot-
ní sestra, a s nevlastním otcem. Biologický otec Martiny odešel po 
rozvodu rodičů, když jí byly 3 roky, a od té doby se s ním nesetkala. 
Martina nikdy nedostala uspokojující vysvětlení, proč se tak stalo. 
Na otce má ona osobně pouze pěkné vzpomínky, z vyprávění lze ale 
soudit, že otec byl uživatel drog s trestní minulos-
tí. Její matka se po rozvodu opět vdala a Martině 
se narodil nevlastní bratr, kterému je nyní 16 let. 
Nový partner matky Martinu několik let fyzicky  
i psychicky týral a sexuálně zneužíval. 

Začalo to domácí lékárničkou
V 10 letech začala Martina poprvé užívat medi-
kaci: Neurol na uklidnění a pro lepší spánek. Léky 
brala tajně, její matka měla díky svému povolání 
sestřičky doma slušnou zásobu různých léků. Ve 13 letech Martina 
poprvé okusila alkohol, v 15 letech poprvé vyzkoušela extázi. V té 
době byla taky poprvé hospitalizována na dětské psychiatrii z dů-
vodu sebepoškozování. Od 17 let začala Martina pravidelně užívat 
pervitin, nejdříve šňupala, od 19 let aplikovala pervitin intravenózně. 
Kombinovala to nadále s Neurolem, a to v nadměrném množství.

Martina studovala SŠ v oboru management a obchod, maturitu ne-
dodělala. Během studia na střední škole byla opět hospitalizovaná  

v psychiatrické léčebně kvůli sebepoškozování a také několika  
pokusům o sebevraždu. Má diagnostikovanou středně těžkou de-
presi a emočně nestabilní poruchu. 

Martina má se svým bývalým partnerem 2 děti ve věku 3 a 5 let. 
Během těhotenství se jí podařilo abstinovat od drog a snížit dávky 
Neurolu, po porodu začala opět brát pervitin v kombinaci s medikací.

První léčba a poradenství v base
Když bylo Martině 22 let, dostala za krádeže první podmínečný trest. 
Martina ale v trestné činnosti pokračovala, zvyšovala dávky pervitinu  

i Neurolu a přestala zvládat péči o své děti. Ve 23  
letech se rozhodla pro léčbu své drogové  
závislosti a děti si vzala do péče její matka. Otec 
dětí nastoupil v té době do výkonu trestu za 
trestný čin krádeže. 

Po absolvování detoxu nastoupila Martina do 
naší Terapeutické komunity Karlov, kde strávila  
9 měsíců. Poté musela léčbu přerušit z důvodu 
nástupu do výkonu trestu. Martina byla odsou-

zena na 36 měsíců nepodmíněně za spolupachatelství při krádeži a 
za řízení pod vlivem návykových látek. Trest si odpykávala ve Věz-
nici Světlá nad Sázavou, kde jsme s ní také během našich návštěv 
navázali spolupráci (COKUZ dojíždí do této věznice jednou za 14 
dní). Spolupráci jsme navázali na úrovni individuálního poraden-
ství. Po roce pak byla po domluvě Martina zařazena do poradenství 
skupinového. To je ve věznici zaměřeno především na plán klien-
tek po výstupu - zejména se tedy mluví o možnostech léčby, práce  
a bydlení. Probíráme také prevenci relapsu, témata rodinných  

příběh

...byla odsouzena  
za spolupachatelství při krádeži  

a za řízení pod vlivem  
návykových látek.  

Trest: 36 měsíců nepodmíněně
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příběh klienta ?

příběh
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a partnerských vztahů, nacvičujeme modelové obtížné a krizové  
situace. Samozřejmě se řeší také témata vycházející z aktuálních  
potřeb klientek ve skupině.

Propuštěna na podmínku
Martina docházela na skupinová poradenství 6 měsíců a poté zažá-
dala o podmínečné propuštění. Po 18 měsících strávených ve výkonu 
trestu byla propuštěna s podmínkou na 3 roky a s nařízenou ambu-
lantní léčbou. Martině jsme pomohli během výkonu trestu zařídit by-
dlení po výstupu z vězení v azylovém domě a začala po propuštění 
docházet k nám do ambulantního programu ve frekvenci 1x týdně na 
1 hodinu. Současně je pod dohledem probačního pracovníka a vzhle-
dem k jejím diagnózám a medikaci také pod dohledem psychiatra. 
Martina se během terapeutických sezení často vrací do dětství a do 
dospívání, ze kterých si nese velmi těžká témata. Velké téma je pro ni 
nyní také vlastní rodičovství a rovněž její vztah s matkou, na kterém 
usilovně pracuje. 

Martina je v tuto chvíli stabilizovaná, abstinuje od drog již 2 roky  
a z azylového domu přešla po 4 měsících do sociálního bytu, na který 
jí byl přiznán nárok. Má chráněné pracovní místo v naší organizaci 
SANANIM. Je v každodenním kontaktu se svými dětmi a v do-
hledné době plánuje získat je zpět do péče. Komunikuje také 
se svým bývalým přítelem, biologickým otcem dětí, který se 
aktivně podílí na jejich výchově. Martina by si ráda v budoucnu 
dodělala maturitu a našla si práci v oboru. Martina si postupně 
získává zdravý náhled na svou minulost a je schopná sebere-
flektovat. Buduje a posiluje svůj vztah k dětem, vztahy v širší 
rodině a zejména vztah k sobě samé.

Martina se během  
terapeutických sezení  
často vrací do dětství  

a do dospívání, ze kterých si  
nese velmi těžká témata. 

článek byl zpracován na základě 
skutečného příběhu klientky 

COKUZu SANANIM  
(více info na str. 16-17)

21



V březnu 2016 uspořádalo Valné shro-
máždění OSN zvláštní zasedání o dro-
gách, poprvé za 20 let. Byla to unikátní 
příležitost přehodnotit způsoby regulace 
omamných látek a omezit úlohu trest-
ního stíhání drogových trestných činů. 
Mezinárodní úmluvy totiž vyžadují, aby 
trestné činy související s drogami byly 
trestány co nejpřísněji, zejména trestem 
odnětí svobody. Do úmluv byla proto 
zakotvena i zákonem stanovená léčba 
jako alternativa k vězení, a to společně 
s osvětou, následnou péčí, rehabilitací 

a sociální reintegrací. Tato regule má 
poukázat na skutečnost, že pro uživatele 
drog existují i jiné cesty, než je výkon 
trestu ve vězení.

Takzvaná „válka proti drogám“ vyústila 
v mnoha zemích ve stíhání drogových 
trestných činů s konsekvencí dlouhých 
trestů odnětí svobody nejen za obchodo-
vání s drogami, ale také za užívání a dr-
žení drog. Ve většině států USA je držení 
drog klasifikováno jako zločin, za nějž se 
automaticky dávají tvrdé tresty. V Anglii  
a Walesu v letech 2013–14 dostalo téměř  

2 000 osob trest odnětí svobody za držení 
narkotik třídy C - léky, které zahrnují tran-
kvilizéry, valium (u nás benzodiazepiny)  
a anabolické steroidy.

Osoby obviněné nebo odsouzené za 
trestné činy související s drogami před-
stavují v mnoha zemích značný podíl  
z těch, kteří čekají na soud nebo na výkon 
trestu. Trestné činy související s drogami 
zahrnují na jedné straně pěstování, výro-
bu, prodej a obchodování, na druhé stra-
ně držení a užívání. Bylo odhadnuto, že 
výdaje zemí EU na pachatele těchto činů 
se pohybují v rozmezí 3,7 a 5,9 miliardy 
EUR. 

Existují ovšem ještě další trestné činy sou-
visející s drogami. Patří mezi ně násilné 
trestné činy spáchané drogovými gangy 
a organizovanými zločineckými skupina-
mi (které podle Komisaře OSN pro lidská 
práva v nejhorších případech pronikají  
i do významných státních institucí), majet-
kové trestné činy (spáchané uživateli drog 
pro zaopatření dávky) a trestné činy spá-
chané pod vlivem nelegálních drog nebo  
alkoholu. Spolehlivé statistiky ohledně 
těchto dat nejsou dostupné, ale je zná-
mo, že zvlášť velký podíl osob odsouze-
ných za trestné činy související s drogami 
je v Latinské Americe. Nedávná studie  
s více než 7 000 respondenty z řad věz-
ňů dokládá, že v Latinské Americe bylo 
31 procent vězňů při spáchání trestného 
činu, pro který byli uvězněni, pod vlivem 
alkoholu nebo drog.

DROGY & VĚZENÍ & SVĚT
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Bližší data ohledně uvězněných za 
drogové přečiny ve světě nabízí jed-
notlivé grafy. Jsou zde uváděny po-
díly vězňů odsouzených za trestné 
činy související s drogami na cel-
kovém počtu vězňů. Údaje jsou  
v procentech za rok 2014.

výměna  
ve vězení

tresty za drogy

Skoro to připomíná název nějakého sci-fi, protože naši-
nec si možná něco takového dokáže jen stěží předsta-
vit. Nicméně již několik zemí se rozhodlo to vyzkoušet. 
Někde zatím jen experimentují, někde se stala čistá 
jehla součástí výkonu trestu. 

Ve vězení se píchají drogy!
To, že se ve vězení užívají drogy, není zejména pro naše 
čtenáře žádná velká novinka. Vězeňskou intravenozní 
klasikou je tenká zbroušená trubička a kousek balonku 
nahrazující jehlu a stříkačku. Nicméně i do vězení se 
dostanou klasické jehly a stříkačky. 
Jednu takovou stříkačku ovšem nepoužívá pouze jeden 
člověk. V rámci vězeňské hierarchie postupuje stříkač-
ka od nejvyššího k nejnižšímu, přičemž navštíví mnoho 
žil. A ty mohou být nakaženy buď hepatitidou typu C, 
nebo dokonce HIV. 

Čistou jehlou skrz zeď věznice
Před zhruba třiceti lety si zvýšených nákaz mezi vězni 
všimli odborníci na západě, a začali zkoušet distribuci 
čistých jehel přímo ve věznicích. Tam, kde se podařilo 
vězně navázat, se postupně ukázalo, že u nich výrazně 
klesla promořenost. Od té doby se podobné projekty 
zkouší v různých věznicich po světě. Někde šlo pouze 
o pilotní testování, někde byly zrušeny pro nezájem, 
někde se drží dodnes. 

Jak to funguje?
Různě. V Evropě by stálá výměna stříkaček měla dle 
dostupných dat fungovat v několika státech. Ve Španěl-
sku, Německu, Lucembursku a Rumunsku. Přičemž ně-
které prameny uvádějí i Švýcarsko. Modelů distribuce 
stříkaček je několik. Tím nejobvyklejším je výdej stříka-
ček vězeňským zdravotnickým personálem. Ovšem jen 
malá část uživatelů důvěřuje vězeňskému personálu 
natolik, aby je o čistou stříkačku požádalo.

Automat za rohem
V některých věznicích byly zavedeny automaty na skry-
tých místech. Stačí hodit špinavou jehlu, a vypadne 
čistá. Automaty sice zajistí jistou diskrétnost, ne vždy 

je však možné ve věznici najít vhodné místo mimo cizí 
oči. Automaty jsou také náchylné k poruchám, zvláště, 
když tomu pomůže pomstychtivý spoluvězeň, či perso-
nál vězení, který si přístroj v base nepřeje.

Dobrovolníci z řad odsouzených
I ve vězení lze nalézt jedince, kteří jsou schopni stří-
kačky distribuovat mezi uvězněné uživatele. K dispozici 
jsou v zásadě kdykoli. Aby se zajistila aspoň nějaká ano-
nymita, musí se dobrovolníci vždy pečlivě vybírat. Jde o 
to, aby svěřený materiál nezneužívali k vydírání (řeknu, 
že seš feťák) nebo nevyžadovali protislužby.

Teréňáci v base
Do některých věznic dojíždějí různé pomáhající orga-
nizace, které nabízejí poradenství i terapie, podobně 
jako u nás. Některé však s sebou vozí i čisté stříkačky a 
ostatní materiál, který znáte z Česka. Kontakt pak pro-
bíhá soukromě, a v podstatě velmi podobně, jako když 
jsme někde za rohem na ulici.

A co vy? Brali byste možnost získat čistou jehlu soukro-
mě a zdarma i v českých věznicích?

Hana

TRMX
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Do basy s… a z basy bez?  
Nebo naopak? 
Tomáš pracuje 9 let v Remedis, vzděláním je všeobecná sestra. Kromě práce v ambulanci jezdí už 7 let, společně s dalšími kolegy, pouštět žilou kli-
entům do věznic po celé České republice (Brno nevyjímaje) a pomáhá jim s léčbou hepatitidy typu C. Také dělá každou středu odběry krve u sanitky 
na Hlaváku. Jeho odběrové superschopnosti a mocný plnovous jsou známy řadě z vás.

Tome, jak probíhá léčba ve vězení? 
Jako první musíme na klienta narazit, což pro-
bíhá na více úrovních. První je doporučení ze 
zdravotního střediska, potom dopisy od odsou-
zených, předání kontaktu přes spoluvězně, od 
partnerů, kteří jsou taky ve vězení a kontrolu-
jeme i klienty, kteří se nám ztratili, zda nejsou 
opět ve výkonu trestu. Dokonce už za mnou 
přišel i klient do sanitky s tím, že má nástup 
do vězení a že už chce být odebraný, aby to šlo 
rychleji. Poté, co máme diagnostikovanou chro-
nickou hepatitidu C, tak můžeme začít léčit, což 
v dnešní době znamená dva až tři měsíce brát 
jednou denně PRAVIDELNĚ prášky, a je to! Po-
tom následuje ještě období sledování po léčbě, 
které trvá tři měsíce, a potom můžeme klienta 
prohlásit za zdravého. Zároveň chci upozornit, 
že pokud si céčko někdo napíchne po léčbě, tak 
dostat se k opakované léčbě je obtížné, protože 
pořád nemáme dost peněz na to léčit všechny, 
a ještě některé pořád dokola.

Kolik klientů přibližně vyléčíte za rok? 
Teď jsem to zrovna počítal za rok 2020 a jenom 
ve věznicích to bylo 992 klientů s chronickou 
Hep. C, nepočítám léčby Hep. B a D, těch je tak 
do 20. Pro porovnání - v roce 2017, kdy jsme 
ještě dávali interferon a zároveň začínala léčba 
DAA (Directly Acting Antivirals = přímo působící 
virostatika, pozn. redakce), to bylo 401 klientů.

Jak je to s VHC ve věznicích? Nějaký odhad, 
kolik procent lidí v basách je nakažených? A 
kolik se jich nakazí přímo tam? 
Na to nedokáže asi nikdo odpovědět, protože 
doteď nebyla žádná relevantní data. Což by 
se teď mohlo změnit, protože za rok 2020 by 
měly být dostupné statistiky přímo z věznic. 
Ve věznici se nakazí docela dost lidí, i když by 
tam měli být pod „dohledem“. Dokonce i lidi, 
kteří venku nebrali nic nitrožilně, ale udělali si 
ve věznici např. tetování. Většinou si tihle lidé 
ani neuvědomí, že tam nějaké riziko vůbec je, 

na rozdíl třeba od uživatelů, kteří rizika přenosu 
infekčních nemocí znají.

Jak je to s drogami ve vězení? Tušíš, co  
a jak se užívá? 
Užívá se všechno, co se komu dostane do ruky, 
od Tramalu přes pervitin, Subutex, vyváření 

Rozhovor s Tomášem Damajkou

Kynšperk nad Ohří
Ostrov
Horní Slavkov
Plzeň - Bory
Příbram
Oráčov
Drahonice
Nové Sedlo
Všehrdy
Bělušice
Vinařice

Jiřice
Pankrác
Ruzyně,
Světlá nad Sázavou
Pardubice
Hradec Králové
Odolov
Valdice
Rýnovice
Liberec
Stráž pod Ralskem

V ČECHÁCH NAVŠTĚVUJEME TYTO VĚZNICE:
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opiátových náplastí. Prostě ta nabídka není jiná 
než venku. Záleží i na té dané věznici, někde je 
toho relativně málo a někde neuvěřitelně moc.

Jaké jsou další rizikové situace v base, při 
kterých se může člověk nakazit?
Tak určitě největší riziko je tetování, najdou se 
tam tatéři, kteří si tu čistotu dokážou pohlídat, 
ale řekl bych, že nejvíc reinfekcí po léčbě je 
právě z tetování. Potom je to nějaké půjčování 
žiletek, holítek, prostě předmětů denní potřeby, 
kde je možnost pořezání. A určitě i nějaké 
krvavé bitky.

Má nějaké výhody léčit se v base oproti 
venku? 
Určitě je výhoda v tom, že v base na to má 
člověk čas a zároveň asi i trochu klid. Nemusí 
řešit věci jako venku, navíc je v base dost lidí 
schopných abstinovat, takže se na tu léčbu 
víc soustředí. Ale najdou se lidi, kteří na to i v 
kriminále kašlou a léky berou buď, jak chtějí 
nebo vůbec. A to je pak problém ohledně další 
léčby, když víme, že klient nespolupracuje, a 
to jen proto, že se v té věznici staví ke všemu s 
odporem a negativně. A to i k naší léčbě, která 
už prostě jednodušší a snesitelnější být snad ani 
nemůže.

Do jakých věznic Remedis jezdí? 
Remedis jezdí většinu věznic v Čechách a už 
nějakým způsobem pokrýváme i Moravu, brzy 
bychom měli pokrýt všechny věznice v Čechách 

a velkou většinu na Moravě. V Čechách je to 
teď přesně 22 věznic (viz rámeček). Nicméně 
předpokládám, že ještě letos přibudou tři 
zbývající - vazební věznice Litoměřice, Teplice 
a České Budějovice. Z Moravy zajištujeme 
věznice Brno, Znojmo, Rapotice, Heřmanice a 
Kuřim, a brzy bychom měli navštěvovat i Mírov, 
Olomouc, Ostravu a Karvinou. Takže by z celé 
republiky zbývala jen Břeclav a Opava a tam 
ještě uvidíme, jak to bude.

Je něco, co tě za léta praxe v base překvapilo?  
Překvapil mě jednou jeden chlapík, kterému 
jsem měl udělat fibroscan (přístroj na vyšet-
ření jater – bezbolestný!) a on mi říkal, že je 
nenajdu. Tak samozřejmě jsem machroval, že 
já to trefím vždycky. Po čtvrt hodině marného 
hledání mi řekl, že má všechny orgány obráce-
ně, takže bych se nahledal  
Jinak dost mě překvapuje, kolik lidí je schopno 
si v base aplikovat jednou jehlou, někdo mi 
říkal, že mají třeba jednu jehlu na 40 lidí, někde 
to bylo třeba i na 200 lidí, to už si fakt neumím 
představit. 

Něco, co bys chtěl vzkázat klientům, kteří 
céčko mají a čeká je nástup trestu? 
No, ať čas v base využijí k léčbě, protože jak 
mi všichni říkají, venku už ten čas prostě není. 
Podle mě už spíš není vůle k nám dorazit.  
A zároveň pokud ví, že budou nastupovat, tak 
se můžou rovnou nechat odebrat, ať už  
v ordinaci Remedis, nebo u mě v sanitce každou 
středu od 15 hodin. Pokud tu možnost nemají, 
tak ať se nám sami ozvou, že jsou v base a 
chtějí vyšetřit a léčit, protože pak je jistota, že 
se k nám dostanou.

KAŽDOU STŘEDU 15:00 – 17:00  
úřaduje Tomáš v sanitce SANANIMu
  u Hlavního nádraží v Praze

Ptala se EMA
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sanitka

Těšíme se na Vás všechny lidi, klienti, stážisti, kolegové! 
Tým terénního programu Drop In, o.p.s.

Praha 4

Každý čtvrtek  
od 12 do 16 hodin 

Florenc, vedle herny

Pro další informace nám můžete volat 
na telefonní číslo: 731 315 214.

Praha 8

Je nám ctí představit dokončenou práci, projekt a sen, který je vyvrcholením skoro  
čtyřleté přípravy. Posledního května jsme spolu s týmem terénních pracovníků z orga-
nizace SANANIM mohli oslavit příjezd našich nových sanitek na Mariánském náměstí. 
Mobilní ošetřovna, kterou máme k dispozici my, teréňáci z TP Drop In, bude sloužit 
jako nástroj, jenž rozšiřuje nabídku stávajících služeb v terénu.

Pro koho? Pro všechny, kteří jsou uživateli nelegálních návykových látek a 
chtějí využít nabídky terénního programu, potažmo naší mobilní ošetřovny.

Co nabízíme? Výměnu použitého injekčního materiálu a materiál k bez-
pečnější aplikaci drog, alternativy k injekční aplikaci (kapsle, šňupátka, 
alobal). Pomoc a podporu při zdravotních obtížích a při ošetřování chro-
nických ran. Poskytování informací z oblasti bezpečnějšího užívání drog 
a bezpečného sexu (vydávání kondomů, lubrikačních gelů). Testování 
na infekční choroby (žloutenka B, C, HIV, syfilis, covid-19). Sociálně 
právní a zdravotní poradenství, včetně odkazů do dalších služeb.

Vršovická

nádraží
Vršovice

Bartoškova

Barto
ško

va

V Horkách

Nuselská

Čestmírova

nám.
bří.Synků

Horky

Mojm
írov

a

Každé úterý od 13 do 16 hodin 
Nusle, roh ulice Bartoškova  
a Mojmírova, vedle sběrny 
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JAK NA VÝMAZ Z REJSTŘÍKU TRESTŮ
Rejstřík trestů je instituce, která ve svých databá-
zích soustřeďuje všechny trestní záznamy z území 
České republiky. Ve výpisu z evidence Rejstříku 
trestů se uvádějí všechna nezahlazená odsouzení 
včetně údajů o průběhu výkonu uložených trestů. 

Zahlazení odsouzení 
Co pro to mám udělat? Obecně platí, že soud 
zahladí odsouzení, vedl-li odsouzený po výkonu 
nebo prominutí trestu anebo po promlčení jeho 
výkonu řádný život nepřetržitě po určité lhůty, 
které se počítají podle délky odsouzení. Je potře-
ba sepsat písemnou žádost o zahlazení odsouze-
ní.

Od kdy se doba počítá? Počítá se délka skutečně 
vykonaného trestu a doba pro zahlazení odsouze-
ní běží od okamžiku propuštění z výkonu trestu. 

Lze zahladit více trestů najednou? Ano, nicméně 
je-li uloženo více trestů vedle sebe, nelze odsou-
zení zahladit, dokud neuplynou všechny lhůty a 
podmínky k zahlazení (jinými slovy soud rozhodu-
je, z jakého trestu běží nejdelší lhůta). 

Lze zahladit trest, když mám ještě například 
zákaz řízení? Odsouzení nelze zahladit, dokud 
nebylo vykonáno nebo jinak ukončeno uložené 
ochranné opatření. Stejně tak v takovémto pří-
padě nedojde k automatickému zahlazení (je-li 
např. podmíněný trest odnětí svobody kombino-
ván s ústavní léčbou). 

Můžu žádat o zahlazení odsouzení před uply-
nutím stanovených lhůt? Odsouzený může  

požádat o to, aby odsouzení bylo zahlazeno před 
uplynutím stanovené lhůty, pokud prokázal po 
výkonu nebo prominutí trestu anebo promlčení 
jeho výkonu svým velmi dobrým chováním, že 
se napravil. Vyhovění či zamítnutí žádosti je na 
zvážení soudu, přičemž se zde přihlíží k zájmům 
chráněným trestním zákonem i k případným záru-
kám osob, které se zaváží dohlížet nad dovršením 
nápravy odsouzeného. 

Kam se mám obrátit, když žádám o zahlazení od-
souzení? Žádost o zahlazení odsouzení se podává 
k okresnímu soudu, v jehož obvodu má odsouze-
ný v době podání návrhu trvalé bydliště. 

Platí se žádost o zahlazení odsouzení? Podání žá-
dosti o zahlazení odsouzení je zdarma. 

Jak mohu žádost o zahlazení odsouzení podat? 
Žádost o zahlazení odsouzení se posílá doporuče-
ně na okresní soud, v jehož obvodu má odsouze-
ný v době podání návrhu trvalé bydliště. Žádost 
o zahlazení odsouzení se zasílá společně s kopií 
výpisu z rejstříku trestů.

Jak poznám, že mám zahlazeno odsouzení? Jak-
mile rozhodnutí o zahlazení odsouzení nabylo 
právní moci, vyrozumí předseda senátu odsou-
zeného, navrhovatele a orgán, který vede rejstřík 
trestů; zahlazené odsouzení nesmí být vykazová-
no ve výpisu z rejstříku trestů. 

Za jak dlouho po podání žádosti o zahlazení od-
souzení bude záznam zahlazen? Okresní soud 
nemá žádnou lhůtu pro provedení zahlazení od-
souzení. Odsouzený se o vyjádření soudu dozví 

prostřednictvím vyrozumění – dopisu. Zahlazení 
odsouzení se řídí především ustanovením § 105 
trestního zákoníku. 

Zahlazení podmíněného 
trestu 
U podmíněného trestu odnětí svobody se na od-
souzeného hledí, jako by odsouzen nebyl poté, 
co uplyne zkušební doba a „podmínka“ nebyla 
proměněna na nepodmíněný trest. K výmazu do-
chází na základě rozhodnutí soudu o tom, že se 
pachatel v „podmínce“ osvědčil. Pokud tak soud 
nerozhodne do jednoho roku od konce podmíně-
ného trestu, je výmaz záznamu z Rejstříku trestů 
proveden automaticky. 

Zahlazení nepodmíněného 
trestu 
Zahlazení se týká odsouzení k nepodmíněnému 
trestu. 

Odsouzení lze zahladit, jestliže odsouzený po  
výkonu trestu vedl nepřetržitě řádný život

Vršovická

nádraží
Vršovice

Bartoškova

Barto
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V Horkách

Nuselská

Čestmírova

nám.
bří.Synků

Horky

Mojm
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Klára

• po dobu 3 let, jestliže trest činil nejvíce 1 rok;  

• po dobu 5 let, jestliže trest činil více než rok;  

• po dobu 10 let, jestliže trest činil více než 5 let;  

• po dobu 15 let, jestliže byl uložen výjimečný 
trest. 
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ZTRÁTA PSA
Možná už s tím máte nějakou zkušenost. My v terénu to jednou za čas s klienty 
pejskaři taky řešíme. Odchyt pejska a jeho následný pobyt v útulku není zrovna 
nejlevnější hotel. Zvlášť pro člověka na ulici. Je to Váš parťák, tak je jasné, že 
uděláte vše proto, abyste spolu co nejdříve zase brázdili ulice s větrem v srsti. 
Tady se ale více něž kdy jindy vyplatí situaci řešit co nejdříve. Pokud náhodou 
ještě nemáte pejska očipovaného (což je od loňského roku povinné), nebo 
máte, ale kontaktní adresa, kterou jste tehdy hlásili, už zas tak 
kontaktní není, je lepší hledat aktivně. Kontaktovat nej-
bližší útulek, pakliže nemáte čím, tereňáci a káčkaři Vás 
určitě nechají zavolat nebo mrknout na internetové 
stránky útulků, kde jsou pravidelně zveřejňovány fot-
ky nalezených zvířat. Některé obce fotky nalezených 
zvířat sdílejí přímo na své internetové stránce.

NA KOLIK TO 
VYJDE 
Ku příkladu odchyt zvířete v útulku v pražské 
Troji stojí 700 Kč. Za každý den, který tam pak 
pejsek stráví, je majiteli účtováno dalších 100 
Kč. Majitel ztraceného psa je povinen hradit 
všechny nezbytné výlohy, které jsou spojeny s 
odchytem a následnou péčí o něj. Což může 
být mimo jiné odčervení, očkování, očipování 
a nějaké jiné ošetření. Když si jdete psa vyzved-
nout měli byste věrohodně dokázat, že jste sku-
tečně jeho majitelem. K tomu je ideální mít s sebou 
očkovací průkaz nebo doklad o registraci zvířete. V krajním 
případě by to mohlo jít uhrát i na společnou fotku, vždycky ale musíte mít u 
sebe alespoň občanku.

NALEZENÍ ZVÍRETE
Pokud najdete opuštěného psa a jeho oči vám říkají: „Nech si mě“, vězte, že 
nálezce je v takové chvíli povinen nález zvířete ohlásit. Nejdříve, pokud je to 
možné, se podívejte, zda nemá pejsek známku s telefonem na majitele. Pak 
je situace nejjednodušší. Když ne, můžete zavolat nejbližšímu útulku, který 
disponuje odchytovou službou. Jenže telefon na útulek asi v kapse každý ne-
nosíme. Nejjednodušší je pak kontaktovat městskou policii, která buď dorazí 

sama, nebo odchytovou službu kontaktuje. Pokud je naleze-
né zvíře krotké a nevyhýbá se kontaktu, můžete ho na nej-

bližší pobočku městské policie dopravit sami. Oznámit by 
měl člověk i nález uhynulého zvířete. Pozor však na zvířata 
raněná nebo vystrašená. Ty mohou jakékoliv vaše snahy o 
přiblížení či kontakt vyhodnotit jako potenciální nebezpečí. 

V lepším případě mohou utéct, v horším vás napadnout. 

SE PSEM NA ULICI
Je to závazek. Člověk se nemusí starat pouze sám o 
sebe, ale ještě o někoho, kdo mu bezmezně věří. Když 
to funguje, stojí to za to. Zároveň je to ale častý argu-
ment, který od Vás slýcháme, proč zrovna teď do té léč-
by fakt nastoupit nemůžete. Taky Vás kvůli pejskovi čas-
to nevezmou na ubytovnu. Se zimními noclehárnami je 
to trochu lepší, ale pořád těch míst pro pejskaře není 

moc. I proto na Vás, kteří pořízení čtyřnohého kamaráda 
zvažujete, často apelujeme, abyste si to pořádně rozmy-
sleli. Tak nám to nemějte za zlé. 

Lidem v nouzi a jejím zvířecím kamarádům jsou čím dál 
více k dispozici i služby k tomu určené. V rámci pravidelných 

hromadných akcí Vám zprostředkují očkování a čipování psů zdarma. Rovněž 
jsou k dispozici, aby Vaše mazlíky ošetřili, když je něco trápí. Kontaktem na ně 
většinou disponují terény a káčka. O velkých očkovacích akcích se Vás vždycky 
snažíme včas informovat. Ale určitě se ptejte. 

KDYZ PES BERE ROHA

Photo by Rodrigo Soares on U
nsplash

Roman
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Špatné umístění elektrického svítidla od hořlavého 
materiálu

Roztavené měděné vodiče následkem elektrického 
zkratu

V souvislosti s činností lidí bez domova se nejčastěji setkáváme s neodbornými zásahy 
do elektroinstalace. Jedná se o provizorní napojení na sloupy veřejného osvětlení, na-
pojení na rozvody okolních budov a podobně. Vždy se jedná o nepředpisové provedení 
elektroinstalace, které je velice nebezpečné. Požáry od elektroinstalace bývají spojeny 
s tepelnými projevy vzniklými při přechodových odporech, zkratových jevech nebo ve 
spojení s přetížením elektrických zařízení. V některých případech jde o kombinaci všech 
těchto faktorů dohromady.

Největší rizika
kabely, které jsou přiskřípnuté nábytkem

provizorní napojení elektroinstalace, například z veřejných 
osvětlení a vedlejších budov

přetěžování kabelů (napojení velkého množství spotřebičů na 
jeden přívodní vodič)

odstupy elektrických spotřebičů, které vyvíjejí teplo (svítidla, 
topidla), od hořlavých materiálů

Elektro požáry  
pohledem hasičů
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Zeptali jsme na požáry vzniklé elektrickým proudem plk. Mgr. Radek Kislingera, vedoucího oddělení zjišťování příčin vzniku požárů  
MV-generálního ředitelství HZS ČR.

Lidé bez domova improvizují

Setkali jste se s požáry, které zavinili lidé se zá-
vislostí úpravami elektroinstalace? 
Ano, skoro u každého příbytku, který obývali 
lidé bez domova, se najde nějaká improvizace, 
která se týká elektrických spotřebičů.

Můžete uvést příklady takových požárů a je-
jich škod? 
Škody u takových požárů nebývají mnohdy pří-
liš vysoké. Přeci jen se často jedná o provizoria, 
vybydlené prostory. Problém je, že tyto požáry 
mohou mít negativní vliv na okolí. Jsou přímo 
nebezpečné pro osoby bez domova a v nepo-
slední řadě je to také velice nebezpečné pro 
zasahující hasiče.
Jako příklad lze uvést případ, kdy se bezdomo-
vec ubytoval ve sklepním prostoru a provizorně 
se napojil na vypínač osvětlení, přičemž vodič 
vedl volně po podlaze a pod svým lůžkem.
Další případ byl pak u objektu, kde si bezdo-
movci udělali přívod elektrické energie přímo 
z lampy veřejného osvětlení. Nechráněný vo-
dič pak vedl zahrabaný po zahradě přes okno 
do domu. Při samotném zásahu pak chvíli 
trvalo, než hasiči přišli na to, že celou dobu 

chodí po vodičích pod napětím a hasí požár  
v místě, kde není vypnutý elektrický proud.

Jaká rizika z hlediska požárů vznikají, když 
si člověk opravuje svépomocí různé mobily, 
powerbanky a další podobné přístroje? 
Hlavním rizikem je, že požár od takových zaříze-
ní může vzniknout kdykoliv a kdekoliv. Je to jako 
hrát ruskou ruletu se svým životem.

Co dělat, když začne hořet elektrický spotřebič?
V prvé řadě odpojit od zdroje napětí. Pak již 
hasit jako každý běžný požár. Lze pak hasit  
i vodou. Dobré je ale vědět, že u hořících elek-
trických spotřebičů vzniká velké množství jedo-
vatých zplodin hoření.

Potkali jste se se smrtí lidí bez domova nebo 
lidí užívajících drogy po úrazu elektrickým 
proudem? 
Toto hasiči přímo nezjišťují. U požárů, 
kde byla příčinou požáru nesprávná in-
stalace elektrických rozvodů se s mrtvými 
osobami setkáváme. I těmi bez domova. 
 

Jak reagovat, když se někdo dostane do kontak-
tu s elektrickým proudem (je právě zasažen)? 
Průchod elektrického proudu lidským tělem 
může způsobit těžká poranění až smrt. Člověk, 
který je přímo zasažený elektrickým proudem, 
je odkázán na pomoc druhých. Je-li postižený 
ještě ve styku s proudem o nízkém napětí, je 
nutné přerušit přívod elektrické energie do 
spotřebiče. V nouzi je možné zkusit nevodi-
vým předmětem (např. suchou dřevěnou tyčí) 
oddělit postiženého od vodiče. V žádném pří-
padě není vhodné používat kovové nebo vlhké 
předměty a nikdy se postiženého pod napětím 
nedotýkat holou rukou! Kontakt s proudem  
o vysokém napětí (např. spadlé dráty vysokého 
napětí) bývá obvykle smrtelný a vždy dochází 
k těžkým popáleninám. Člověka zraněného 
elektrickým proudem je možné poznat podle 
různě silných svalových křečí, které mu obvykle 
nedovolují se pustit elektrického vedení. Dal-
šími projevy může být ztráta vědomí, poruchy 
srdeční činnosti a dýchání, případně popáleni-
ny různého stupně, zejména v místech, kudy 
proud do těla postiženého vešel a ze kterých 
vyšel ven.

Ptal se ALA.
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Dan  
„Danny“ 
Trejo

Danny Trejo je Američan mexického původu. 
Díky svému jedinečnému hurónskému zjevu se 
proslavil rolemi nejrůznějších padouchů nebo 
drsňáků. Mezi nejznámější filmy, v nichž byl ob-
sazen, patří například Desperado, Od soumraku 
do úsvitu nebo Machete. Pro Američany mexické-
ho původu představuje jakýsi idol. Je legendou, 
hrdinou. Z břitkých ulic kalifornského L.A. a ne-
chvalně proslulých věznic přímo na hollywoodská 
plátna! První Chicano (výraz pro amerického Me-
xičana), který to dokázal.

Dan Trejo se narodil roku 1944 v chudé části Los 
Angeles, do obyčejné rodiny mexických Američa-
nů. Dannyho otec pracoval na stavbách a na rodi-
nu neměl příliš čas. Danny se ve volných chvílích 
potuloval po ulicích a jak už to tak v L.A. bývá, vel-
mi rychle se sblížil s partou chlapců, která se podí-
lela na loupežích, krádežích a obchodování s dro-
gami. Poprvé vyzkoušel marihuanu už v 8 letech 
a ostatní drogy na sebe nenechaly dlouho čekat. 
Přes různé experimenty se dopracoval až k těžké 

závislosti na heroinu. Mimo drobnou kriminalitu 
byl v dospívání zainteresován do pěstních soubo-
jů a pouličních rvaček. Přátelé mu přezdívali „The 
Mayor“ (starosta).

Ve vězení si v souhrnu odpykal 11 let. Poprvé ho 
uvěznili v 17 letech na základě obvinění z loupež-
ného přepadení. Nebyl zrovna příkladným věz-
něm. Často se rval, prodával drogy, několikrát se 
dokonce pokusil z vězení utéct. Díky tomuto cho-
vání vystřídal asi 6 věznic a dopracoval to až do 
nechvalně proslulé věznice v San Quentinu. Tam 
prošel zlomovým obdobím. Zaprvé se stal vězeň-
ským šampiónem lehké váhy v boxu, zadruhé si 
prošel 12 krokovým odvykacím programem. Když 
ho ze San Quentinu propustili (to mu bylo 28 let), 
pokračoval v odvykacím programu i na svobodě. 
Po čase se Danny zbavil své závislosti a začal na-
vštěvovat anonymní sezení pro osoby závislé na 

heroinu. Tam se také roku 1985 seznámil s člově-
kem z filmového štábu filmu Splašený vlak, který 
mu nabídl menší roli mukla. Od toho okamžiku si 
Trejo díky svému drsnému obličeji zahrál v mnoha 
filmech (především záporáky). Většímu věhlasu se 
mu dostalo až poté, co si zahrál v několika filmech 
svého synovce Roberta Rodrigueze (o tom, že je 
R.R. vzdálený synovec se dozvěděl až během na-
táčení). Mezi další úspěšné filmy, ve kterých hrál, 
patří například Con Air (zde si zahrál po boku Ni-
colase Cage, Johna Malkoviche a Ving Rhamese), 
XXX (s Vinem Dieslem) anebo komediální Spy Kids. 
Trejo si zahraje průměrně v 10 filmech za rok. 

V současné době se Danny sám snaží pomoci li-
dem závislým na drogách, zapojil se velmi krátce 
po tom, co se sám vyléčil, a stále v této činnosti 
pokračuje. O svém soukromém životě je v médiích 
velmi rezervovaný. Má asi 5 dětí (s různými žena-
mi), s manželkou Debbie, se kterou byl 12 let, se 
rozvedl někdy kolem roku 2009. Letos v květnu 
oslavil již 77. narozeniny, všechno nejlepší Danny!

Hana



Jak ses dostal k práci se závislými lidmi?  
Služba, potažmo organizace, ve které jsem pracoval 
předtím s dětmi a mládeží zkrachovala, a tak jsem 
se poohlížel po nové práci. Michal Zahradník mi 
tehdy poradil, že v Laxusu hledají lidi do Pardubic, a 
ať zavolám Staníčkovi. To jsem udělal, šel na výběr-
ko, a už jsem tady 14 let.

Máš nějaké vlastní zkušenosti s drogami?  
Jo, mám. Spíš šlo ale vždycky o nějaký experimenty. 
Nikdy mi to vlastně nepřišlo až tak lákavý, že bych 
u toho vydržel. Strávil jsem nějaký čas na bytě, kde 
se bralo celkem dost, a když jsem viděl, jak tam 
postupně všechno mizí, lidi se čím dál víc hádají a 

dělají si naschvály, řek jsem si, že tohle není nic pro 
mě a vypadnul z toho. Tehdy jsem neměl ani tucha, 
že budu jednou dělat takovouhle práci.

Jak vypadá tvůj ideální pracovní den?  
No, je tak dvacet stupňů a sluníčko, jedu s kolegyní 
nebo kolegou do terénu, a celý den chodí klienti a 
něco po nás chtějí. To pak jedu večer domů a říkám 
si, že to byl zase prima den a ta práce má smysl.

Máš rodinu, ženu či muže, nebo jiné domácí  
zvířátko?  
Mám prima ženu, prima dvě dcery a prima dva 
psy. Vůbec mám v životě štěstí na fajn lidi i domácí 
zvířátka.

Co Tě spolehlivě naštve, a jak se s tím vyrovnáváš? 
Obecně v životě mě spolehlivě naštve, když si o 
sobě někdo myslí, že je něco víc a ponižuje druhé. V 
práci mě štvou administrativní zbytečnosti, kterých 
je někdy víc a někdy míň, ale vždycky se nějaké 
objeví. Takovýto „jo, poslali jste nám závěrečnou 
zprávu, kde ty data jsou, ale my bychom to potře-
bovali ještě jednou trochu jinak“. Tak to si pak chvíli 
bručím pod fousy a myslím si svoje. Ale pak přijdu 
domů a vezmu kolo nebo jdu do lesa pěšky a pus-
tím to z hlavy. Většinou nedokážu bejt dlouho na-
štvanej a obecně mám dost sklony hájit lidi, chápat 
jejich motivy, a odpouštět jim.

Věříš, že po smrti něco je? Myslím, že jo. Belgický 
spisovatel Maurice Maeterlinck napsal hru Modrý 
pták a v ní je jedna ze základních myšlenek ta, že 
když pomyslíme na ty, které jsme ztratili, vlastně se 
s nimi setkáme, a tak jsou pořád s námi. Tahle my-
šlenka se mi dost líbí. Taky se mi dost líbí myšlenka 
reinkarnace, kdy se vracím zpět na svět, abych mohl 
být lepší a poučit se ze svých chyb. Mám teda šanci 
napravit to, co jsem podělal. Taková šance je něco 
co by měl mít každý.

Bez jakého jídla by sis nedokázal představit svůj 
jídelníček?  

Hmm, to je těžká otázka. Já totiž obecně jím dost 
rád a není moc věcí, který by mi nechutnaly. Není to 
sice moc trendy a bioeko, ale mám fakt rád dobrej 
kus domácího uzenýho.

Se kterým literárním, divadelním nebo filmovým 
hrdinou se nejvíc identifikuješ?  
To se dost mění podle toho, co zrovna čtu, na co 
koukám nebo poslouchám. A taky to závisí na aktu-
ální životní etapě. Když o tom přemýšlím, dost se mi 
líbí čaroděj Radagast z Hobita, kterej jezdí s králičím 
spřežením. Takovej správnej pošuk, co žije v lese a 
není úplně čitelnej pro každýho.

Trenky nebo slipy?  
Čerstvej vzduch nebo vydejcháno? Za mě je volba 
jasná.

Zásadní kapela, kniha, film? Nebo spisovatel, 
muzikant, režisér?  
To se mi taky mění, ale dlouhodobě hodně jedu v 
reggae a punku. Nevim, na první dobrou z reggae 
třeba američtí Groundation, z punku mám rád 
třeba Disrupt nebo Victims. Z režisérů třeba Lynch, 
i když je šílenej, a taky bratři Coenové. Spisovatelů 
je zásadních taková hromada, že by se to sem těžko 
vešlo. Právě teď mě napadá Michail Bulgakov, kterej 
měl myslím minulý týden výročí a na českém rozhla-
se je od něj namluvené dílo Mistr a Markétka, což 
můžu rozhodně doporučit k poslechu i k přečtení.

Máš nějaké životní krédo?  
Hlavně se z toho nepo….! Je to trochu otřepaný 
a taky trochu neslušný ale myslím, že všeobecně 
platný. Podle mě by si člověk neměl dělat peklo z 
věcí, který třeba nemůže ovlivnit.

Poslední otázka je volná. Můžeš sdělit světu jakou-
koli svou myšlenku, nebo přání. 
Udržujte dobrý vztahy s okolím, to je to, co vás 
vytáhne z každý šlamastiky. V Bibli se píše: „Pouštěj 
svůj chleba po vodě, jednou se ti vrátí“. Tak přeju, ať 
připlave ve chvíli, kdy ho nejvíc potřebujete.
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drogový bulvárPRAŽSKÝ POLICISTA DODÁVAL KOLEGŮM KOKAIN, NEVĚDOMKY PROZRADIL CELÝ GANG • Sportovci 
pili alkohol v parku v olympijské vesnici, hrozí jim tresty • Panamští vězni si vycvičili svého dealera, drogy jim za mříže  
nosila kočka • Útraty Čechů za prostituci i drogy klesly kvůli pandemii nejníže od roku 1995 • VE SKOTSKU UMÍRÁ NA PŘEDÁVKOVÁNÍ NEJVÍCE  
LIDÍ V ZÁPADNÍ EVROPĚ. LONI JICH KVŮLI DROGÁM ZEMŘELO 1300 • Leoš Noha: Láska k drogám a alkoholu ho dohnala, záchranou je  
transplantace • Počítačové hry jsou drogy, řekla Čína. A akcie herních společností klesly • Žena pronajala muži pokoj ve svém bytě, udělal si  
v něm varnu pervitinu • BRNEM OTŘÁSLA BRUTÁLNÍ VRAŽDA. PODEZŘELÝ JE BOXER, ÚTOČIL POD VLIVEM DROG • Narkomanka mu ukrad-
la fenku. Sám bojoval se závislostí, a tak jí místo žaloby zaplatil léčebnu • Ve Vancouveru v rámci boje s drogami rozdávají kokain zdarma

Britští dealeři kokainu přišli s novým trikem. Movitějším zákazníkům na-
bízejí dražší, „fair trade“ matroš. Tvrdí, že jejich zboží pochází přímo od 
kolumbijských farmářů a je vyráběné s maximálním ohledem na 
životní prostředí. Podle britského experta na drogovou problematiku Neila 
Woodse je ale jediný rozdíl v ceně: „Zaznamenal jsem nabídky koksu še-
trného k přírodě, eticky získávaného, organického. Všechno je to ale oby-
čejný obchodní trik.“ Gram fair trade kokainu vyjde v Londýně na 200 liber  
(v přepočtu zhruba 5 800 korun). Běžná cena v pouliční kvalitě je přitom ve 
Spojeném království zhruba poloviční.

Fair trade drogy?

Odhalí pančované víno, ale třeba taky původ drog. Zjistí, 
zda při výrobě džusu nebyl změněn technologický postup, rozezná na 
pohled stejné vzorky potravin nebo léků. Řeč je o nové metodě vědců  

z Mendelovy univerzity 
v Brně, která odhalí slo-
žení prakticky jakéhokoli 
vzorku. Technologie je po-
stavena na principu tzv. 
spektrální charakteristiky: 
„Vzorek prosvítíme UV  
zářením a vyvoláme 
řadu fotochemických re-
akcí, které jsou pro daný 
vzorek specifické, a po pár 
minutách je podle spek-

trální charakteristiky možné říct, z čeho vznikl.“ Kromě vinařů plánuje 
univerzita spolupracovat také s policií. Potřebné vybavení by totiž mělo 
časem jít sbalit do malého kufříku a vyrazit s ním i do terénu. „Policis-
té by jezdili třeba na diskotéky, shromáždili by například deset dvacet 
balíčků. Pak by se provedla v tomto zařízení analýza. Cílem by nebylo 
říct, tento balíček obsahuje amfetamin nebo kokain, ale říct, že tyto tři 
balíčky jsou identické, další tři taky, a ostatní jsou neznámé. Identifiku-
jeme tak, které balíčky patří do jedné skupiny, a pak to třeba ztotož-
níme s nějakým výrobcem,“ sdělil vedoucí vědců Lukáš Nejdl. Kufřík  
ale může pomoci také záchranářům, když vyjíždí k předávkování.

Skoro 3 roky (nedobrovolného) pobytu v psychiatrické  
léčebně má za sebou padesátiletý Joshua Spriestersbach, nevinný muž 
bez domova z Havaje. Tamní policie si jej totiž při zatýkání v roce 2017 
spletla se zločincem hledaným kvůli drogám a ani u soudu mu nikdo ne-
věřil, že nikdy žádný trestný čin nespáchal, protože je ve skutečnosti ně-
kdo jiný. „Čím víc Spriestersbach upozorňoval na to, že je nevinný a že ve 
skutečnosti není hledaný Castleberry, tím víc zdravotníky utvrzoval v jejich 
přesvědčení, že trpí sebeklamnými a psychotickými stavy. Proto mu přede-
pisovali další a další léky a nikdo nepodnikl jakékoli kroky, aby si ověřil jeho 
identitu a pochopil, že mluví pravdu,“ uvedli Joshuovi obhájci. Nevinnému 
muži pomohla až petice neziskové organizace Hawaii Innocence Project, 
která opakovaně upozorňovala na to, že se muž za mřížemi ocitl neprávem. 
Joshua byl v tichosti propuštěn v roce 2020. 



KC SANANIM
Na Skalce 15, Praha 5
tel.: 605 240 501
Po, St, víkendy a státní 
svátky 13-20
Út, Čt, Pá  9-20

KC DROP IN
Karolíny Světlé 18,
Praha 1, tel.: 222 221 
431, Po–Čt 9–17.30,  
Pá 9–16

KC STAGE 5
Mahenova 4, Praha 5
tel.: 257 217 871,
605 319 926 
Po, St-Pá 10–18 
Út 13–18 

KC PODANÉ RUCE BRNO
U Červeného mlýna 1
tel.: 543 249 343, 
775 889 919, Po–Pá 
10–17, první středy 
v měsíci zavřeno

KC DROM BRNO
Bratislavská 227/41
tel.: 730163125
Po: 9-19, Út-Pá 9-16

KC JIHLAVA
U Větrníku 862/17
tel.: 736 523 675,
Po–Pá 9–17

KC ČESKÉ BUDĚJOVICE
Tř. 28. října 1312/16
tel.: 387 201 738
Po, St, Pá 10–18,  
Út, St 8–16

KC HRADEC KRÁLOVÉ
Říční 1252/3A,  
tel.: 495 513 977
Po–Pá 9–18

KC KARLOVY VARY
Sportovní 32,
Drahovice
tel.: 727 954 163,
773 140 022 
Po–Pá 7.30-12 a 13-16

KC PARDUBICE
Češkova 2701, tel.:
734 316 539
Po–Pá 9–18 

KC LIBEREC
Felberova 256/11
tel.: 482 713 002,
775 624 246
Po–Pá 8–12, 
12.30–16.30

KC OLOMOUC
Sokolská 48
tel.: 774 991 625,
585 220 034
Po, Út, Čt 9–17,
St 9–18, Pá 9–12

KC OSTRAVA
Zengrova 69,  
Vítkovice
tel.: 595 627 005,  
602 670 789 
Po–Pá 9–16

KC CPPT PLZEŇ
Havířská 11;  
tel.: 377 421 374,  
731 522 288
Po, St, Pá 9.30–18, 
Út 10 -18

KC POINT 14 PLZEŇ
Husova 14
tel.: 377 235 526
Po–Pá 8–16

KC ÚSTÍ NAD LABEM
Velká Hradební 13/47
tel.: 475 210 626
Po–Čt 8–18, Pá 8–16

KC ZLÍN
Gahurova 1563/5
tel.: 774 256 540,
Po-Pá  8.30-12, 13-16

Kontaktní centra v krajských městech
Výměna i poradenství u terénních pracovníků či 
v kontaktních centrech je možná v řadě měst na 
celém území ČR. Kontakty na lokální terény a KC 
najdete na www.drogy-info.cz v Mapě pomoci.
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 Terénní 
programy 

v Praze

K-centra  
ve Středních 

Čechách

KC MLADÁ 
BOLESLAV
Ptácká 162
tel.: 724 290 697
Po-Pá 10–17  

KC KOLÍN
Zahradní 17
tel.: 777 847 071
Po–Pá 9–18

KC BENEŠOV
Nová Pražská 399
tel.: 603 478 707
Po, St, Pá 8–16.30

KC PŘÍBRAM
Žežická 193
tel.: 318 622 010
Po, St, Pá 9–17

TP SANANIM
Po, St, Pá 14–18: Sanitka, 
Hlavní nádraží
Út, Čt 14–19: centrum, 
Anděl, tel.: 603 209 948
Út, Čt 15–20: P2 a P13
tel.: 774 002 235

TP NO BIOHAZARD 
PROGRESSIVE
Po 9:30-15, St, So, Ne 14-
19:30, Čt 15-20:30
Praha 1,2,5,7,8
tel.: 722 068 007
Po 9:30-14, Út 10:30-
15:30, St 12:30-17 Pá 
10-14:30 Praha 1, 4, 14
tel.: 722 068 144

TP DROP IN
Po–Pá 11–17: P1, P2, 
3,4,6,7,8,9,10,12 a Libuš;   
Út 13-16: Sanitka Praha 4 
Čt 12-16 Sanitka Florenc  
tel.: 731 315 214
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