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Anotace 

 

 Bakalá�ská práce „Vývoj v�ze�ství v �eských zemích za posledních 200 let“ 

se zabývá jak název napovídá vývojem. Jedná se zejména o legislativní zm�ny 

v Ústavách, které n�jakým zp�sobem ovlivnily v�ze�ský život – to kdo a za co bude 

potrestán a jak to ve v�znicích vlastn� chodilo a chodí. Mezi nemén� podstatnou 

�ást považuji výb�r z práv (i jejich omezení) a povinností nejen odsouzeného ale 

také obvin�ného. Dalším tématem je také vývoj hygieny a trestání mladistvých 

delikvent�. Jedním z posledních témat je koncepce vývoje �eského v�ze�ství do 

roku 2015, která nám ukazuje, jakým sm�rem se bude v�ze�ství ubírat. 

 

Klí�ová slova: 

Zákon – v�zení – historie – odsouzený – práva a povinnosti -  

 

 

 

The bachelor thesi „The evolution of jailing in Czech countries in the last two hundert 

years will be about the changes in he jailing, as the titel say. It will be about 

legislation which changed the every day life in prisons. How was life in prison 200 

years ygo and how it change till nowadays.I will write about law and obligation of the 

prisoners. One part of my thesis will be about hygienic situation now and 200 years 

ago. One of my ast topic will be the konception of jailing to the year 2015. How it 

seems to change, what are the opportinities. 
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Úvod 

 
V�ze�ství a trestání lidí je staré jako lidstvo samo. Jen se tomu d�íve �íkalo 

jinak. Mezi d�ív�jší výrazy pat�í hladomorna, šatlava a podobn�. Také existovaly 

pracovní a vyhnanecké tábory, v�ze�ské lod� a jiné. 

Zm�n v soudnictví a zejména v�ze�ství prob�hlo za posledních 200 let velice 

mnoho. �eské zem� prošly velkým vývojovým skokem (od bytí sou�ásti Rakouska-

Uherska po první sv�tovou válku, vznik samostatného �eskoslovenského státu, 

druhou sv�tovou válku a následné okupaci a za�len�ní do východního bloku až po 

moderní vývoj �eské republiky a vstup do Evropské unie) a soudím, že se všechny 

tyto etapy musely odrazit v odv�tví jako je v�ze�ství. Všechny tyto vývojové etapy 

byly jist� provázeny zm�nou legislativy a tím rovn�ž užitím praktik ve v�ze�ství. Také 

touto problematikou bych se v práci cht�la zabývat. 

Všechny tyto d�vody a mnohé další m� p�im�ly, pro� jsem rozhodla napsat 

bakalá�skou práci na téma – „Vývoj v�ze�ství v �eských zemích za posledních 200 

let“. 

Podle odborné literatury je za hlavní ú�el uv�zn�ní n�jaké osoby považováno 

její potrestání za spáchaný trestný �in, ale také to funguje jako p�evýchova n�jakých 

špatných návyk�, chování, jakkoli to nazveme. Za ú�el výkonu trestu odn�tí svobody 

se také dá brát zabrán�ní pachateli v dalším páchání trestné �innosti. 

P�i výkonu trestu se odsouzený u�í tomu, jak mít možnost pracovat, kulturn� 

se rozvíjet a vzd�lávat; také aby nalezl uspokojení v práci, v prosp�šném využívání 

volného �asu a ve slušném soužití se všemi ostatními lidmi. Tyto vlastnosti a 

sebekáze� by m�l rozvíjet i po propušt�ní a žít dále jako �ádný ob�an, aniž by 

porušoval platné zákony. 

 Malé procento lidi v�bec ví, jak to ve v�znici dnes vlastn� vypadá. Zda 

mají v�znice n�jaký problém, nebo zda jsou to jen místa, kde pachatelé tráví sv�j �as 

p�emýšlením nad svým zlo�inem. A jistým zp�sobem to je pravda. Také z tohoto 

d�vodu, zejména pro svou vlastní neznalost historie v�ze�ství jsem se rozhodla 

napsat tuto práci. Nejprve se budu zabývat historií v�ze�ství jako takovou, jaké 

nastaly vývojové zm�ny. 

 Další a pro velice podstatnou �ást bude tvo�it to, jakým zp�sobem to vypadá 

dnes. Co v�ze� smí a co ne, protože i v tomto máme všichni zna�né mezery a 

p�edstavujeme si, že v�ze� nic nesmí, jen trp�t a litovat svého �inu. 



 Dalším tématem bude prom�ny hygienických a zdravotních návyk� v dané 

dob�. Je zcela z�ejmé, že dnešní úrove� hygieny (a� už dobrá �i nikoli) není stejná 

jako p�ed sto a více lety. 

Jednou z posledních kapitol jsou mladiství. A� se nám to líbí nebo ne, 

mladiství (v dnešní dob� rozumíme pod pojem mladiství osobu mezi patnáctým a 

osmnáctým rokem života) také páchají trestné �iny. Ale je s nimi jinak zacházeno, 

mají jiné trestní sazby a podobn�. Ale bylo tomu tak vždy? Na tuto otázku se 

pokusím odpov�d�t historickým vývojem a prom�nou vztahu v�ze�ství k mladistvým. 

Dalším tématem v mé bakalá�ské práci jsou hlavní problémy sou�asného 

v�ze�ství, jak je vidím já. Také se pokusím o lehký nástin n�kolika �ešení, které by 

snad mohly pomoci k vy�ešení daných problém�. 

Jako poslední téma jsem zvolila koncepci rozvoje �eského v�ze�ství do roku 

2015. Toto téma je, podle mého názoru, velmi aktuální. Pokusím se v n�m tedy 

nastínit trendy, kterými se bude v�ze�ství v následujících letech ubírat. 

„Pojem v�ze�ství vyjad�uje institucionalizovanou �innost státu v rámci 

platného trestního práva, která je zam��ena na zadržování pachatel� trestné �innosti 

za ú�elem trestního �ízení (výkon vazby), jejich do�asnou isolaci od spole�nosti 

spojenou s nápravou (výkon trestu odn�tí svobody) nebo na jejich trvalou isolaci od 

spole�nosti (výkon doživotního trestu odn�tí svobody).“¹ 

 

V�tšina z nás neví, co vše si v�ze� m�že dovolit. A to považuji za d�ležité. 

Zjistit, jak moc se �eské v�ze�ství vyvinulo, jaké zm�ny v pr�b�hu �asu 

prob�hly a jaké je v dnešní dob�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. V�ze�ství v Habsburské monarchii od roku 1850 do roku 1918 

 

1.1 1852 

 

27.kv�tna 1852 se podle zákona �íslo 117/1852 �íšského zákoníku, o 

zlo�inech, p�e�inech a p�estupcích trest odn�tí svobody rozd�lil na žalá� a t�žký 

žalá�, tuhé v�zení a v�zení. Hlavní rozdíl mezi t�mito jednotlivými typy žalá�e byl 

zejména ve stravování, odívání, poutání a také za�azování do pracovní �innosti. 

Každý v�ze� strávil ur�itou dobu výkonu trestu na samostatné cele (v samovazb�) a 

druhou �ást strávil ve spole�né vazb�. 

Podle závažnosti deliktu byli v�zni rozd�lování do 3 hlavních disciplinárních 

t�íd. První a druhá t�ída byly t�mi horšími a v�zni zde trávili nejdéle t�i roky. Pokud se 

ale chovali vzorn�, byla tato doba zkrácena. Naopak recidivisté mohli být do první 

t�ídy umíst�ni až na polovinu vlastního trestu. 

Tyto disciplinární t�ídy se d�lily zejména mírou zvýhodn�ní, mezi n�jž pat�ily 

nap�íklad návšt�vy, nákupy, �ast�jší korespondence a jiné. 

Každý v�ze� byl povinen vykonat p�id�lenou práci, chodit na bohoslužby (dle 

svého vyznání) a pokud nebyl dostate�n� vzd�lán také školní vyu�ování. To se ale 

týkalo pouze v�z�� – muž� do 35 let v�ku a u žen 30 let v�ku. Za práci, kterou v�zni 

vykonali dostávali odm�nu, jejíž ur�itá �ást (dáno zru�ností v�zn� a také to bylo dáno 

disciplinárním za�azením v�zn�) p�ipadla státu. Polovina zbytku byla dána v�z�ovi 

k dispozici na nákupy a zbytek mu byl vyplacen po uplynutí trestu.  

I na p�elomu devatenáctého a dvacátého století se mohl trest v�zení zost�it. 

Jako takové zost�ení se používal p�st, tvrdé l�žko, bití, samovazba a nebo v p�ípad� 

cizinc� také vypov�zení po vykonání trestu. „…mohou p�íšt� za trest disciplinární do 

okov� dáni býti jen pro chování zvlášt� spurné, násilné nebo takové, jimž jiné 

popuzují, aneb tehda, kdyby cht�li utéci nebo by �inili p�ípravy k út�ku; m�že se to 

však státi jen na �as a ne na déle, nežli toho nejv�tší pot�eba vyhledává“. ² 

Trest žalá�e byl vykonáván jen v Borech u Plzn�, Kartouzích, Mírov� , Praze – 

Svatováclavské v�znici a v �epích. 

T�žký žalá� se od klasického žalá�e lišil vykonáváním trestu s okovy na nohou. 

Tento typ žalá�e byl ale zrušen zákonem �íslo 131/1867 �íšského zákona a také byl 

tímto zákonem doporu�en jiný typ zost�ení trestu. 

 



1.2 1865 

 

Do roku 1865 podléhaly v�tšiny v�znic a soudy vrchnostem, ale od toho roku 

za�aly podléhat výhradn� ministerstvu spravedlnosti. V té dob� se rozeznával trest 

žalá�e za zlo�iny a trest v�zení za p�estupky a p�e�iny. Pokud výše trestu dosáhla 

výše uv�zn�ní nad jeden rok, byl trest vykonán v takzvaných „trestnicích“. V tehdejší 

dob� existovalo na �eském území 3 mužské v�znice – v Praze, Plzni a Kartouzích a 

také jedna ženská v�znice – v �epích u Prahy. Zvláštností této ženské v�znice bylo 

to, že byla pod správou ženského �eholního �ádu. Dohled v mužských trestnicích 

vykonávali dozorci (vrchní a výpomocní) a také zde byla �asto p�ítomna v�ze�ská 

stráž. 

Stále p�etrvávalo rozd�lení do t�í disciplinárních skupin. T�ídy vyšší kategorie 

(tedy zejména t�etí t�ída) m�ly jisté výhody – �ast�jší korespondenci, návšt�vy a 

podobn�. 

Politi�tí v�zni m�li v té dob� také jisté výhody. Mohli nosit vlastní oble�ení a 

také byli oprošt�ni od práce. Jediná v�znice pro politické v�zn� byla v Plzni. 

V tehdejší dob�, na konci devatenáctého století, byla také z�ízena v�znice pro 

mladistvé. Do tohoto typu byli do výkonu trestu posíláni mladiství, kte�í byli uv�zn�ni 

minimáln� na jeden rok a p�ed uplynutím trestu nedovršili dvaceti jedna let. 

 

1867 

 

Roku 1867 bylo ze zákona ustanoveno zrušení t�lesných trest�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. V�ze�ství �eskoslovenské republiky (1918 – 1939) 

 

Po vzniku �eskoslovenské republiky v roce 1918 byl p�evzat justi�ní a 

v�ze�ský systém rakouské monarchie. Základní legislativní úprava, organizace a 

správa v�ze�ství byla postupn� zdokonalována po�ínaje rokem 1919. Zejména byl 

prohlubován progresivní systém výkonu trestu, založený na postupném zmír�ování 

v�ze�ského režimu v závislosti na pr�b�hu nápravy trestanc�, rozd�lených zpravidla 

do 3 disciplinárních t�íd. P�evedení do I. t�ídy bylo p�edpokladem k návrhu na 

podmín�né propušt�ní z výkonu trestu, které bylo uzákon�no již v roce 1919. V roce 

1928 existovalo v �SR 6 mužských trestnic k výkonu trest� od 1 roku až po doživotí, 

z toho 2 trestnice pro prvotrestance a polepšitelné recidivisty (Plze�, Leopoldov) a 2 

trestnice pro nepolepšitelné trestance (Kartouzy, Ilava), dále trestnice pro choré a 

invalidní trestance (Mírov) a trestní ústav pro mladistvé do 20 let s trestem nad 6 

m�síc� (Mikulov). Vedle toho existovala samostatná ženská trestnice s odd�lením 

pro mladistvé (�epy u Prahy). Tresty žalá�e od 6 m�síc� do 1 roku byly vykonávány 

v trestni�ních odd�leních krajských soudních v�znic. Mužští trestanci s 

dlouhodobými tresty bez možnosti podmín�ného propušt�ní byli po dvou t�etinách 

vykonaného trestu p�emis�ováni do tzv. p�echodného ústavu v Leopoldov�. Mladiství 

vykonávali trest zav�ení v polepšovnách nebo v ur�ených trestních ústavech. 

V�ze�ství bylo centráln� �ízeno p�íslušným odborem na ministerstvu spravedlnosti, 

který úzce spolupracoval s Mezinárodní komisí pro trestní právo a v�ze�ství. Dohled 

nad výkonem trestu provád�li domácí komisa�i (p�íslušní okresní prokuráto�i), 

ob�anští kontrolo�i (poslanci Národního shromážd�ní) a od roku 1921 pov��ení 

ú�edníci ministerstva spravedlnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. V�ze�ství v Protektorátu �echy a Morava (1939 - 1945) 

 

Po rozpadu �eskoslovenské republiky a vzniku tzv. Protektorátu �echy a 

Morava z�stal v podstat� zachován dosavadní justi�ní a v�ze�ský systém v�etn� 

základní legislativní úpravy, organizace a správy v�ze�ství. Každá norma (vyhlášky, 

výnosy, ob�žníky a pokyny) vydávaná protektorátní vládou byla schvalována �íšským 

protektorem. V protektorátním ministerstvu spravedlnosti p�sobil pov��enec Ú�adu 

�íšského protektora, který m�l sledovat a koordinovat �innost ministerstva s 

n�meckými ú�ady. V�ze�ská za�ízení (soudní v�znice a trestnice) byla využívána 

zcela nebo z�ásti pro pot�eby n�mecké justice a tajné státní policie – gestapa. Tyto 

orgány nacistické okupa�ní správy m�ly výhradní pravomoc �ešit tzv. trestné �iny 

proti Velkon�mecké �íši a v této souvislosti spadaly pod jejich jurisdikci i ob�ané 

protektorátu. V jednotlivých soudních v�znicích a trestnicích �asto existovalo jednak 

protektorátní vedení (�eské), které zpravidla zajiš�ovalo provozní �innost, jednak 

�íšské vedení (n�mecké), které zajiš�ovalo jejich využívání pro vazební ú�ely 

nacistických soud� a vyšet�ovací ú�ely gestapa. Personál protektorátní správy ve 

v�ze�ství na všech stupních byl nucen složit slib v�rnosti v�dci Velkon�mecké �íše 

Adolfu Hitlerovi a zkoušku z n�meckého jazyka. V souvislosti s protinacistickým 

odporem bylo v letech 1939 – 1942 vyšet�ováno gestapem celkem 72 zam�stnanc� 

protektorátního v�ze�ství, nej�ast�ji dozorci. Dohled nad výkonem trestu nadále 

vykonávali domácí komisa�i, zejména však ú�edníci nov� z�ízené Generální inspekce 

v�ze�ství pro výkon nejvyššího dozoru nad soudními v�znicemi a trestními ústavy. 

P�sobnost dozoru, všeobecná správa a �ízení soudních v�znic a trestnic se po dobu 

protektorátu n�kolikrát m�nila. V roce 1943 p�ešla na vrchní soudy a v roce 1945 se 

vrátila zp�t do p�sobnosti ministerstva spravedlnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Obnova �eskoslovenského v�ze�ství (1945 – 1952) 

 

Bezprost�edn� po osvobození od n�mecké nacistické okupace rozhodovaly o 

umis�ování do v�ze�ských za�ízení revolu�ní národní výbory. Teprve koncem roku 

1945 se �ízení a správa soudních v�znic a trestních ústav� vrátila do kompetence 

ministerstva spravedlnosti. Další v�ze�ská za�ízení v�etn� interna�ních, sb�rných a 

pracovních tábor� k soust�e	ování n�meckého obyvatelstva k odsunu byla v 

p�sobnosti ministerstva vnitra a ministerstva národní obrany. Mimo�ádné lidové 

soudy odsuzovaly nacistické zlo�ince, zrádce a kolaboranty, kte�í byli ve výkonu 

trestu nazýváni retribu�ními v�zni. Dekretem prezidenta republiky �. 126 ze dne 

27.101945 byly z�ízeny zvláštní nucené pracovní oddíly ve všech v�znicích krajských 

soud� a v trestních ústavech Plze�, Valdice, Mikulov, Mírov a �epy k za�azování 

odsouzených, zejména N�mc� s trestem odn�tí svobody nad 5 let. T�chto oddíl� 

bylo využíváno k odstra�ování vále�ných škod na komunikacích a ve�ejných 

budovách a obnov� národního hospodá�ství. V roce 1948 vzniká kategorie tzv. 

protistátních v�z��, odsouzených státním soudem na základ� zákona �. 231/1948 

Sb., na ochranu lidov� demokratické republiky. Podle v�ze�ského �ádu z roku 1951 

m�li výrazn� více omezení než kriminální v�zni. Zákonem �. 321/1948 Sb., o 

uniformovaném Sboru v�ze�ské stráže (SVS) došlo k reorganizaci v�ze�ského 

personálu podle vzoru Sboru národní bezpe�nosti. V krajských soudních v�znicích a 

trestních ústavech byli jmenováni velitelé oddíl� SVS, kterým podléhali. 

 Roku 1951 byl vydán v�ze�ský �ád, který zavedl do v�znic tak zvaný t�ídní 

princip. Jednalo se zejména o znevýhodn�ní v�z��, kte�í byli z jiné než d�lnicko 

rolnické rodiny. Zavedl pojem t�ídní nep�ítel i ve v�zení a t�mto v�z��m zna�n� 

zp�ís�oval podmínky. Následné zm�ny trestních zákon� v letech 1953-1955 tento 

t�ídní rozpor ješt� prohloubily. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. �eskoslovenské v�ze�ství podle sov�tského vzoru (1953 – 1965) 

 

V letech 1953 – 1955 vrcholil tzv. t�ídní výkon trestu, uplat�ující nejtvrdší 

podmínky u politických v�z��, nazývaných protistátními. Dnem 1.1.1953 bylo 

v�ze�ství jako celek p�evedeno do p�sobnosti ministerstva národní bezpe�nosti, 

které koncem roku zaniklo a pln�ní úkol� v�ze�ství p�evzalo ministerstvo vnitra. V 

témže roce byl vydán �ád nápravných za�ízení, který novým zp�sobem a podle 

vzoru Sov�tského svazu stanovil strukturu tzv. nápravných za�ízení, která byla 

�len�na na 6 typ� podle stupn� st�ežení. 

Do jednotlivých typ� nápravných za�ízeních byli odsouzení za�azováni podle 

povahy trestného �inu (státn� bezpe�nostní, kriminální) a podle závažnosti provin�ní. 

Odsouzení mladiství vykonávali trest ve zvláš� ur�ených nápravných za�ízeních nebo 

odd�lených �ástech nápravných za�ízeních. Podmínky výkonu trestu z hlediska 

stupn� omezení nebo zvýhodn�ní se m�nily v závislosti na za�azení odsouzeného 

do I. až IV. klasifika�ní skupiny. P�i nástupu do výkonu trestu byli odsouzení 

za�azováni do I. nebo II. skupiny, p�i�emž rozhodující byl t�ídní p�vod a povaha 

trestného �inu. K další diferenciaci odsouzených ve výkonu trestu byl v roce 1955 

vydán �ád pro nápravn� pracovní tábory, který rovn�ž vycházel ze sov�tských 

zkušeností a stanovil 4 typy tábor� k využívání v�ze�ské práce. Uvnit� nápravn� 

pracovních tábor� byly jednotlivé kategorie odsouzených odd�len� ubytovány a 

zam�stnávány. Ješt� v roce 1961 obsahoval �ád pro výkon trestu odn�tí svobody 

v nápravných za�ízeních kategorii tzv. t�ídních nep�átel, kte�í vykonávali trest v 

nejp�ísn�jších podmínkách a byli zásadn� za�azováni na fyzicky namáhavé a mén� 

placené práce. Zvláš� nebezpe�ní odsouzení byli umis�ováni do zvláštního odd�lení, 

které bylo z�ízeno v nápravn� pracovních táborech Leopoldov, Valdice, Plze� a 

Pardubice. Kontrolní a inspek�ní �innost mohli vykonávat jen funkcioná�i správy NZ a 

p�íslušní prokuráto�i. 

 

 

 

 

 

 

 



6. Reforma �eskoslovenského v�ze�ství (1965 – 1989) 

 

V polovin� 60. let se stal dosavadní �eskoslovenský v�ze�ský systém již 

politicky neudržitelným z hlediska mezinárodních požadavk� na v�ze�ství. K zásadní 

úprav� výkonu trestu odn�tí svobody podle Standardních minimálních pravidel pro 

zacházení s v�zni, doporu�ených OSN již v roce 1957, byl vydán zákon �. 59/1965 

Sb., o výkonu trestu odn�tí svobody. V souladu s tímto zákonem za�azovaly soudy 

odsouzené k výkonu trestu odn�tí svobody do 3 nápravn� výchovných skupin, 

kterým odpovídaly typy nápravn� výchovných ústav�. 

Do ústavu I. nápravn� výchovných skupin byli za�azováni prvotrestaní za 

trestné �iny nejmén� spole�ensky nebezpe�né. 

Do II. nápravn� výchovných skupin prvotrestaní za závažn�jší trestné �iny a ti, 

kte�í v posledních 10 letech spáchali úmyslný trestný �in. 

Do III. nápravn� výchovných skupin byli za�azováni pachatelé spole�ensky 

nejzávažn�jších trestných �in� v�etn� tzv. trestných �in� proti republice (vlastizrada, 

rozvracení republiky, teror, záškodnictví, sabotáž, vyzv�da�ství nebo trestný �in proti 

státu sv�tové socialistické soustavy) a zvláš� nebezpe�ní recidivisté. 

Trest mohl být soudn� zp�ísn�n umíst�ním do tzv. zost�ené izolace. Podle 

nového zákona mohli do v�ze�ství vstupovat st�edoškolsky a vysokoškolsky vzd�laní 

odborníci jako vychovatelé, sociální pracovníci, pedagogové a psychologové. V roce 

1968 bylo v�ze�ství p�evedeno z p�sobnosti ministerstva vnitra do kompetence 

národních ministerstev spravedlnosti (�eského a slovenského). V rámci reformy 

v�ze�ství za�al rozvíjet svojí �innost Výzkumný ústav penologický se sídlem v Praze, 

který se zabýval studiem osobnosti v�zn�ného pachatele a možnostmi jeho nápravy. 

Na po�átku 80. let vyvrcholila ve v�ze�ství normaliza�ní opat�ení, což se projevilo 

zrušením Výzkumného ústavu penologického a úpadkem rozvíjené odbornosti. 

Kontrolní �innost ve v�znicích a NVÚ byla sv��ena správ� Sboru nápravné výchovy 

a nadále ji vykonávali okresní a krajští dozoroví prokuráto�i. 

 

6.1 Charta 77 

 

„Proto vznikla v prost�edí Charty 77 myšlenka vytvo�it tzv. pozitivní 

dokumentaci v�ze�ství, tj. vypracovat aspo� rámcové návrhy na to, jak by m�la 

vypadat penitenciární i postpenitenciární pé�e, koncipovaná v duchu zásad moderní 



humanity, zkušeností z n�kterých jiných státu, sou�asných výzkum� – tedy v�ze�ství 

budované na úct� k lidské bytosti a jejím práv�m, v aktuálním pojetí t�chto slov. 

Ukázalo se však, že tento úkol je zatím nad naše síly.“³  

Nezabiješ – i duše zlo�inc� jsou nesmrtelné. Popravy jsou nej�ábelšt�jší 

druhy zabití, pon�vadž schvalují je lidé vládnoucí s úplným klidem a rozmyslem, 

s dostate�nou lh�tou pro ud�lení milosti, pod ochranou bodák�. Jsou to nejsurov�jší 

zbytky st�edov�ké inkvizice. Statistiky, snažící se dokazovati blahodárné ú�inky 

trestu smrti na zmenšení zlo�innosti, jsou neúplné, nepravdivé a nev�decké. Ko�eny 

a líhn� zlo�innosti nutno podrobiti bedliv�jšímu rozboru, jako jsem se pokusil ve 

svém spise o sebevražd�. Hlavními st�edisky zlo�innosti jsou ko�alny, hampejzy, 

no�ní místnosti, nespo�ádané rodiny, p�epln�né byty. Bohužel, vlády nebojují 

systematicky proti t�mto zjev�m a ne�eší soustavn� sociální otázky…“4 

 Toto jsou jedny z myšlenek Charty 77. Charta 77 reagovala na nep�íznivou 

situaci ve v�ze�ském sektoru, na zavírání nevinných a podobn�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Reforma �eského v�ze�ství (1990 – 1992) 

 

Jedním z hlavních úkol� po roce 1989 se stala depolitizace, humanizace, 

demilitarizace a decentralizace jeho �ízení. V�ze�ství stálo p�ed t�žkým úkolem se 

v krátkém �ase transformovat na evropsky p�ijatelnou úrove�. 

Prvním d�ležitým krokem k odstra�ování d�sledk� tzv. normalizace ze 70. a 

80. let bylo ud�lení amnestie za tzv. trestné �iny proti republice a n�které další 

trestné �iny, p�i které bylo propušt�no dne 8.12.1989 celkem 52 v�z��. K �ešení 

nepokoj� ve v�tšin� nápravn� výchovných ústav� byly vytvo�eny komise �eské 

národní rady, které spolu se zástupci Ob�anského fóra, Výboru na obranu 

nespravedliv� stíhaných a odborník� navšt�vovaly jednotlivá nápravn� výchovné 

ústavy a prošet�ovaly stížností v�z��, související s ústavním režimem. Dnem 

1.1.1990 vyhlásil nový prezident Václav Havel velmi širokou amnestii, po které 

z�stalo ve v�znicích a nápravn� výchovných ústavech p�ibližn� 6000 v�z�� z 

p�edchozího stavu 22 000 v�zn�ných osob. I v pr�b�hu amnestie pokra�ovalo 

šet�ení komisí �eské národní rady, které se promítlo do prozatímní úpravy práv a 

povinností v�z�� v ústavních �ádech. Se zrušením trestu smrti byl zaveden doživotní 

trest. V letech 1990 – 1991 probíhalo ve Sboru nápravné výchovy ov��ování odborné 

a morální zp�sobilosti na základ� zákona �.169/1990 Sb., kterého se zú�astnilo 

p�ibližn� 5500 p�íslušník� Sboru nápravné výchovy, z nichž pouze 400 nevyhov�lo 

požadavk�m. V roce 1992 byla zpracována nová koncepce �eského v�ze�ství v 

duchu Evropských v�ze�ských pravidel, ale i vlastních humanistických tradic, na 

jejímž základ� byl vydán zákon �.555/1992 Sb., o V�ze�ské služb� a justi�ní stráži, 

který zásadním zp�sobem reformoval organizaci, �ízení a výkon �eského v�ze�ství. 

Vznikly 3 skupiny zam�stnanc�: v�ze�ská stráž a justi�ní stráž (k ochran� výkonu 

justice), jejichž služební pom�r se �ídil zákonem �.186/1992 Sb., o služebním 

pom�ru Policie �R a dále správní služba s civilními zam�stnanci v pracovním 

pom�ru podle zákoníku práce. V reformním období provád�lo kontrolní �innost ve 

v�ze�ství �editelství Sboru nápravné výchovy a komise pro v�ze�ství �eské národní 

rady. Dozorová �innost prokurátor� zanikla transformací prokuratury na státní 

zastupitelství. 

 

 

 



8. Sou�asné v�ze�ství 

 

8.1 Typy v�znic 

 

 V sou�asné dob� máme n�kolik typ� v�znic. T�mito typy jsou 

� V�znice s dohledem 

� V�znice s dozorem 

� V�znice s ostrahou 

� V�znice se zvýšenou ostrahou 

Tyto typy v�znic se liší zejména mírou zabezpe�ení a samoz�ejm� také 

skladba v�z�� je  každém typu jiná. Je zcela patrné, že do v�znice se zvýšenou 

ostrahou se nedostane pachatel n�jakého „malého“ trestného �inu, stejn� tak jako, 

že pachatel n�kolikanásobné promyšlené vraždy neskon�í ve v�znici s dohledem. Je 

to zcela logické. O umíst�ní do typu v�znice rozhoduje soudce na základ� verdiktu a 

také na povaze trestného �inu. 

 
8.2 Nejznám�jší �eské v�znice 
 

Mezi naše nejznám�jší v�znice v �eské republice pat�í: 

� V�znice Mírov (doživotní tresty) 

� Vazební v�znice na Pankráci 

� V�znice Bory (v Plzni) 

� V�znice Sv�tlá nad Sázavou (ženská v�znice) 

 

8.3 Programy zacházení 

 

 Programy zacházení jsou takové programy, které umož�ují v�z��m získat 

n�jaké nové poznatky a zkušenosti prost�ednictvím specializovaných seminá��, 

kurz�, p�ednášek, terapií a podobn�.  

 V tomto programu jde zejména o to, aby se v�z�ové n��emu p�iu�ili. Program 

je zcela individuální a záleží zde hlavn� na dohod� mezi odsouzeným a 

pe�ovatelem, co je pro n�j nejvýhodn�jší. Jedná se zejména o �innosti, které by po 

opušt�ní v�znice mohly odsouzenému pomoci reintegrovat se do civilního života. 

 



8.4 �asový rozvrh dne ve v�znici 

 
�asový rozvrh dne (�RD) se skládá: 

1) z pravidelných a nezbytných akcí, které se opakují u všech odsouzených bez 

rozdílu, zda pracují v denní, no�ní nebo odpolední sm�n�, ústavní režii, zda jsou 

nezam�stnaní nebo místo práce chodí do školy -jsou to: 

- budí�ek, hygiena, 2 hod. vycházky, 3 x denn� výdej stravy, 2 s�ítací prov�rky; 

2) z práce nebo pracovní terapie - celkem 8 hodin denn�; 

3) z volitelných akcí podle resocializa�ního programu a osobního volna 

4) z nepravidelných celo-ústavních sportovních nebo kulturních akcí. 

S �asovým rozvrhem dne souvisí uplat�ování n�kterých práv, ale i povinností 

odsouzených, jsou to zejména: 

� právo na 8 hodin spánku; 

�  koupání alespo� jednou týdn� (krom� p�ípadné možnosti koupání na 

pracovištích) 

�  právo na zdravotní pé�i - kdykoli se m�že hlásit k ošet�ení úrazu, pravidelné 

ordina�ní doby léka�� jsou vyv�šeny na viditelných místech 

�  povinnost podrobit se prohlídce (nap�. p�i odchodu a návratu ze zam�stnání). 

 

8.5 Pot�ebné v�ci 

Kdo nastupuje do výkonu trestu odn�tí svobody m�l by v�d�t n�které základní 

informace, mezi které rozhodn� pat�í seznam povoleným i nepovolených v�cí. 

Mezi d�ležité hygienické pot�eby pat�í: kartá�ek na zuby, pasta, mýdlo, 

šampon, h�eben, holení a žiletky, kapesní zrcátko, souprava na manikúru, mast na 

ruce, kartá� na šaty, ženy základní kosmetiku a podobn�. 

Dále jsou d�ležité v�ci z papíru: v p�im��eném množství fotografie rodiny (ne 

tedy celé album), dopisy, spisy o svém trestním �ízení, právní p�edpisy knihy (pro 

za�átek asi jednu, až dv�), �asopisy a noviny, obálky, papíry na psaní, sešit, psací 

ná�iní. 

Z oble�ení je d�ležité cca následující: z civilního oble�ení se zpravidla 

ponechává odsouzenému omezené množství spodního prádla (tri�ko, trenýrky, 

ponožky, kapesníky) a jedna souprava oble�ení na t�lovýchovu (tri�ko, trenýrky, 

sportovní obuv, bavln�né nebo silonové tepláky). 



Co je dále povoleno: jeden smaltovaný nebo porcelánový hrne�ek na nápoje, 

kapesní nebo náramkové hodinky (není špatné, když mají budí�ek), bateriový 

radiop�ijíma�, psací ná�iní, 2 visací patentní zámky (zamknete si sk�í�ky na sv�tnici 

a v práci, jeden klí� si necháte v zalepené obálce u vychovatele, aby vám nemuseli 

p�i kontrole v nep�ítomnosti zámek u�íznout). 

Mezi v�ci, které nejsou výslovn� povoleny, ale nem�li by nastupujícím výkon odn�tí 

svobody vzít, pat�í nerez p�íbor lži�ku na kávu, karton cigaret, zapalova�, v�tší 

balí�ek sypaného �erného silného �aje, p�ípadn� k�ížek, r�ženec, ikonu nebo jiné 

drobné náboženské p�edm�ty. 

Ostatní nevyjmenované nepovolené p�edm�ty se na náklady odsouzeného 

posílají na ur�enou adresu nebo ukládají ve skladu k jeho civilním svršk�m. 

Všechny v�ci, které si s sebou v�ze� p�ináší se mu musí vejít do sk�í�ky na 

cele. Není p�ípustné skladovat v�ci mimo sk�í�ku. Úložná sk�í�ka má rozm�ry 

p�ibližn� 40 x 30 x 15 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Výb�r z práv odsouzených a povinností odsouzených 

 

Chce-li zákon, aby odsouzený respektoval práva ostatních lidí, institucí a státu, 

musí být respektována jeho práva. 

9.1 Práva: 

�  Právo na ochranu práv odsouzeného: odsouzený smí k uplatn�ní svých práv 

a oprávn�ných zájm� podávat stížnosti a žádosti orgán�m p�íslušným k jejich 

vy�ízení; na žádost odsouzeného se uskute�ní rozhovor s �editelem v�znice 

zpravidla ve lh�t� do jednoho m�síce od jejího podání; m�že se podílet na 

�ešení otázek souvisejících s jejich životem ve v�znici p�edkládáním návrh� a 

p�ipomínek pracovník�m VS. 

�  Právo volit a být volen do samosprávy odsouzených, podílet se v souladu s 

ú�elem výkonu trestu odn�tí svobody na zabezpe�ování sociálních a 

kulturních pot�eb odsouzených 

�  Právo na vyrozum�ní blízkých p�íbuzných odsouzeného o jeho vážném 

onemocn�ní, p�emíst�ní �i úmrtí, a naopak vyrozum�ní odsouzeného o 

nemoci nebo úmrtí jeho p�íbuzných. 

�  Právo na uspokojování základních sociálních pot�eb mezi které pat�í: 

o  strava odpovídající jejich zdraví a p�ípadným pracovním výkon�m, 

o  ubytování v hygienickém prost�edí – na jeho udržení se ale sami musí 

podílet (ubytovací plocha na jednoho v�zn� má být alespo� 3,5 m².), 

o  vystrojení odpovídající po�así a ro�nímu období, 

o  zdravotní pé�e odpovídající pé�i o jiné ob�any �R. 

�  Právo na informace a vzd�lávání - m�že si objednat noviny, knihy. 

�  Právo na duchovní pé�i a svobodné vyznávání náboženství. 

�  Právo na poskytování právní pomoci advokátem. 

�  Právo volit poslance zákonodárných sbor� �R.( Parlamentních voleb ve 

dnech 1 . - 2 .�ervna 1 se zú�astnilo 11 252 v�z�� z celkového 

stavu 22 12 obvin�ných.) 

 

9.2 Omezení práv po dobu výkonu trestu odn�tí svobody 

V souvislosti s výkonem trestu odn�tí svobody m�že být svoboda �lov�ka 

omezena uložením povinnosti n�co strp�t, n��eho se zdržet a povinností n�co konat. 

Po dobu výkonu trestu jsou odsouzení povinni podrobit se omezením n�kterých práv 



a svobod, jejichž výkon by byl v rozporu s ú�elem výkonu trestu nebo která nemohou 

být vzhledem k trestu uplatn�na, jako nap�.: 

�  Právo na stávku 

�  Právo sdružovat se ve spolcích - kdo jíž je �lenem existujícího sdružení nebo 

spolku, politické strany, církve nebo náboženské spole�nosti, nem�že 

spolkovou �innost rozvíjet ve v�znici bez omezení 

�  Právo zakládat odborové organizace 

�  Není možné pokra�ovat v podnikání uvnit� v�znice. Vydávat základní 

dispozice o nakládání se svým majetkem odsouzený m�že, ale jen 

prost�ednictvím svého advokáta, kterého pov��í správou majetku. 

Kancelá�, faxy apod. si do v�znice vzít nem�že 

�  Listina práv a svobod sice nezná právo svobodné volby léka�e, ale i takové 

právo by odsouzený ve v�zníci nemohl uplatnit. 

�  Právo vykonávat volené a jiné ve�ejné funkce je také omezeno. 

Omezeno je zejména právo nedotknutelnosti osoby a jejího soukromí, 

svoboda pohybu a pobytu, listovní tajemství, právo svobodné volby povolání, právo 

pe�ovat o d�ti a vychovávat je. 

 

9.3 Základní povinnosti odsouzených 

�  dodržovat stanovený po�ádek a káze� 

�  plnit pokyny a p�íkazy pracovník� v�ze�ské služby 

�  �ádn� plnit pracovní úkoly v p�ípad� za�azení do zam�stnání (odsouzení mají 

podle zákona povinnost pracovat) 

�  šetrn� zacházet se sv��enými v�cmi 

�  dodržovat zásady slušného chování v��i všem lidem, s nimiž p�ichází do 

styku 

�  zachovávat ustanovení vnit�ního �ádu 

�  nesmí, vyráb�t, p�echovávat a konzumovat alkoholické nápoje a jiné 

návykové látky 

�  nesmí vyráb�t a p�echovávat p�edm�ty, jimž by byla ohrožena bezpe�nost 

osob a majetku, pop�ípad� by mohly být použity p�i út�ku 

�  nesmí hromadit p�edm�ty, které by svým množstvím nebo povahou mohly 

narušovat po�ádek nebo škodit zdraví 

�  musí dodržovat pravidla bezpe�nosti p�i práci 



�  je povinen se padle pot�eby podrobit osobní prohlídce 

Odsouzený, který neoprávn�n� odmítá plnit své povinností, musí po�ítat s tím, že 

po napomenutí a výzv� m�že být donucen k jejich pln�ní zákonem povolenými 

donucovacími prost�edky. 

Donucovacími prost�edky jsou mimo jiné: 

� hmaty, chvaty, údery a kopy sebeobrany, 

�  p�edvád�cí �etízky, 

�  pouta, 

�  poutací popruhy, 

� slzotvorné prost�edky, 

�  obušek, 

� zásahová výbuška, 

� úder st�elnou zbraní, 

�  hrozba st�elnou zbraní, 

�  varovný výst�el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Pravidla výkonu odn�tí svobody 

 

� pravidla telefonního styku odsouzených (odsouzený má právo 

v od�vodn�ných p�ípadech kontaktovat osobu blízkou, ve výjime�ných 

p�ípadech i osobu neblízkou; náklady spojené s telefonáty si hradí odsouzený; 

telefonní hovor je kontrolován a zaznamenávám v�ze�skou službou; jediným 

p�ípadem kdy nesmí být hovor odposloucháván je p�i hovoru se svým 

advokátem) 

� pravidlo p�ijímání návšt�v (za jeden kalendá�ní m�síc smí odsouzený p�ijmout 

t�i hodiny návšt�v; sou�asn� mohou odsouzeného navštívit maximáln� �ty�i 

osoby najednou; osoba do patnácti let v�ku smí p�ijít na návšt�vu pouze 

v doprovodu osoby starší osmnácti let; pokud je odsouzený ve zdravotnické 

�ásti v�znice rozhoduje o jeho návšt�vách léka�; b�hem návšt�vy nesm�jí 

odsouzení od návšt�v p�ijímat nic co je nepovolené – tedy peníze a podobn�) 

� pravidlo p�ijímání balík� – balík smít být pouze do p�ti kilogram� a nesmí 

obsahovat: cennosti, peníze, zbran�, alkoholické nápoje (v�etn� piva), r�zné 

nápoje v�etn� rozpustných, výrobky obsahující 1íh, ho�laviny a jiné t�kavé 

látky, léky, prášky na spaní, vitamínové výrobky typu lék� a další lé�iva, 

potraviny podléhající rychlé zkáze, potraviny a jejich polotovary vyžadující 

další tepelné zpracování, konzervy, nápoje a potraviny ve sklen�ném obalu a 

um�lohmotných láhvích, s�l, cukr, tuky, oleje, ko�ení, masné výrobky (s 

výjimkou trvanlivého salámu), prášky na praní, výrobky v tlakových nádobách 

(spreje), fixy, p�íbory, magnetofony, tiskoviny nebo materiály propagující 

národnostní, etnickou, rasovou nebo náboženskou nesnášenlivost, fašismus a 

podobná hnutí, násilí a krutost nebo obsahující popis výroby a použití 

psychotropních látek,jed� a výbušnin. Výrobky s huspeninou a rosolem 

(masové, lah�dká�ské, rybí), majonéza a veškeré výrobky, které ji obsahují 

(saláty, tatarská omá�ka, obložená vejce apod.), tepeln� nezpracovaná vejce, 

mletá a sekaná masa (jitrnice, prejty, tla�enky apod.) rybí výrobky (zaviná�e, 

uzené makrely apod.), houby, m�kké cukrá�ské výrobky (dorty, �ezy), 

šleha�ka, zmrzlina, tvarohové pomazánky, játrový sýr, játrovky, �ajovky, 

m�kké salámy a uzeniny bez tepelného zpracování. Balík smí obsahovat: 

dopisní papíry, obálky, poštovní známky, fotografie, tranzistorové rádio nebo 

televizi na baterie, baterie, noviny a �asopisy vydávané v �R, knihy, právní 



p�edpisy, hygienické  pot�eby, spole�enské hry, potraviny nepodléhající zkáze, 

�aj a kávu v originálních obalech, tabákové výrobky; balíky jsou samoz�ejm� 

kontrolovány v�ze�skou službou) 

�  pravidla p�ijímání korespondence (korespondenci m�že odsouzený p�ijímat 

neomezen�, v�ze�ská služba má právo se seznámit s obsahem 

korespondence, jedinou výjimku tvo�í korespondence s advokátem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Hlavní zákony a vyhlášky upravující soudnictví a v�ze�ství 

 

• zákon �íslo 117/1852 �íšského zákoníku, o zlo�inech, p�e�inech a 

p�estupcích 

• Ústava roku 1919 

• zákon �íslo 231/1948 Sb., na ochranu lidov� demokratické republiky 

• zákon �íslo 40/2009 Sb., ve zn�ní zákona �íslo 306/2009 Sb. Trestní 

zákoník , 

• zákon �íslo 141/1961 Sb., o trestním �ízení soudním, 

• zákon �íslo 555/1992 Sb., o V�ze�ské a justi�ní stráži �eské republiky, 

ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 

• zákon �íslo 169/1999 Sb., o výkonu trestu odn�tí svobody a o zm�n� 

n�kterých souvisejících zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 

• zákon �íslo 106/1999 Sb., o svobodném p�ístupu k informacím, ve 

zn�ní pozd�jších p�edpis�, 

• zákon �íslo 101/2000 Sb., o ochran� osobních údaj� a o zm�n� 

n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 

• zákon �íslo 262/2006 Sb., zákoník práce ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 

• zákon �íslo 361/2003 Sb., o služebním pom�ru p�íslušník� ozbrojených 

sbor�, 

• vyhláška �íslo 345/1999 Sb., kterou se vydává �ád výkonu trestu odn�tí 

svobody, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 

• na�ízení vlády �. 365/1999 Sb., o výši a podmínkách odm��ování 

odsouzených osob za�azených do zam�stnání ve výkonu trestu odn�tí 

svobody, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 

• vyhláška �íslo 10/2000 Sb., o srážkách z odm�ny osob, které jsou ve 

výkonu trestu odn�tí svobody zam�stnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z 

odm�ny t�chto osob a chovanc� zvláštních výchovných za�ízení a o úhrad� 

dalších náklad� 

 

 

 

 

 



12. �innost V�ze�ské služby �R (1993 – 2009) 

 

Dnem 1.1.1993 zanikl Sbor nápravné výchovy a k pln�ní úkol� státní správy 

ve v�ze�ství byla z�ízena V�ze�ská služba �R, zbavená p�ímého vlivu politických 

stran, neúm�rné centralizace a byrokracie. Odpov�dnost za její �innost byla sv��ena 

generálnímu �editeli, který byl jmenován ministrem spravedlnosti. 

Byly posíleny pravomoci �editel� vazebních v�znic a v�znic, zejména v oblasti 

personální a ekonomické. V souladu s požadavky na dodržování základních lidských 

práv a ob�anských svobod byl vydán zákon �íslo 293/1993 Sbírky, o výkonu vazby, 

který stanovil, že obvin�ní mohou být podrobeni jen t�m omezením, která jsou nutná 

pro trestní �ízení. K prohloubení humanizace a odborného zacházení s odsouzenými 

byl vydán zákon �íslo 294/1994 Sbírky, který pozm�nil a doplnil zákon �íslo 59/1956 

Sbírky, o výkonu trestu odn�tí svobody. Podle této úpravy došlo k novém 

pojmenování a �len�ní za�ízení pro výkon trestu na v�znice s dohledem, dozorem, 

ostrahou a zvýšenou ostrahou. O umis�ování odsouzených do jednotlivých typ� a 

p�e�azování rozhodoval soud. Odsouzení mladiství byli za�azováni do zvláš� 

vy�len�né v�znice. K systémové a tv�r�í aplikaci požadavk� Evropských v�ze�ských 

pravidel na základ� nových poznatk� a zahrani�ních zkušeností byl vydán zákon 

�.169/1999 Sb., o výkonu trestu odn�tí svobody, avšak základní typy v�znic se 

nezm�nily. Vnit�ní kontrolní �innost ve v�ze�ství se stala jedním z d�ležitých úkol� 

generálního �editelství V�ze�ské služby �R a odboru generální inspekce 

ministerstva spravedlnosti. Dohled nad výkonem vazby a trestu za�ali vykonávat 

p�íslušní státní zástupci, poslanci a inspek�ní instituce p�i Rad� Evropy a Organizaci 

spojených národ�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. V�ze�ská služba �eské republiky 

 

Organiza�ními jednotkami V�ze�ské služby jsou: 

• generální �editelství,  

• vazební v�znice,  

• v�znice,  

• Institut vzd�lávání,  

• Ústav pro výkon zabezpe�ovací detence (ÚpVZD).  

V�ze�skou službu �ídí generální �editel, kterého jmenuje a odvolává ministr 

spravedlnosti, jemuž také odpovídá za �innost V�ze�ské služby. Generální �editelství 

zabezpe�uje pln�ní spole�ných úkol� ostatních organiza�ních jednotek, které 

metodicky �ídí a kontroluje. V �ele vazebních v�znic, v�znic, Institutu vzd�lávání a 

ÚpVZD jsou �editelé, které jmenuje a odvolává generální �editel. 

V�ze�ská služba se �lení na: 

1. v�ze�skou stráž, která st�eží, p�edvádí a eskortuje osoby ve výkonu 

vazby a ve výkonu trestu odn�tí svobody, st�eží vazební v�znice a v�znice,  

2. justi�ní stráž, která zajiš�uje po�ádek a bezpe�nost v budovách soud�, 

státních zastupitelství, Ministerstva spravedlnosti a v jiných místech jejich 

�innosti,  

3. správní službu, která rozhoduje ve správním �ízení a zabezpe�uje 

organiza�ní, ekonomickou, vzd�lávací, výchovnou, zdravotnickou a další 

odbornou �innost,  

4. pov��ené orgány V�ze�ské služby, které mají postavení a plní úkoly 

policejního orgánu v �ízení o trestných �inech p�íslušník� V�ze�ské služby. 

 

Úkoly V�ze�ské služby 

• spravuje a st�eží vazební v�znice a v�znice, odpovídá za dodržování 

zákonem stanovených podmínek výkonu vazby a výkonu trestu odn�tí 

svobody,  

• st�eží, p�edvádí a eskortuje osoby ve výkonu vazby a ve výkonu trestu 

odn�tí svobody,  

• prost�ednictvím program� zacházení soustavn� p�sobí na osoby ve 

výkonu trestu odn�tí svobody s cílem vytvo�it p�edpoklady pro jejich �ádný 

zp�sob života po propušt�ní,  



• provádí výzkum v oboru penologie a jeho výsledky využívá p�i své 

�innosti,  

• zajiš�uje po�ádek a bezpe�nost v budovách soud�, státních 

zastupitelství, Ministerstva spravedlnosti a v jiných místech jejich �innosti,  

• vytvá�í podmínky pro pracovní a jinou ú�elnou �innost osob ve výkonu 

vazby a ve výkonu trestu odn�tí svobody, p�i�emž za ú�elem zam�stnávání 

t�chto osob provozuje hospodá�skou �innost,  

• prošet�uje trestnou �innost p�íslušník� V�ze�ské služby a ve spolupráci 

s Policií �R se podílí na p�edcházení a odhalování trestné �innosti osob ve 

výkonu vazby a ve výkonu trestu odn�tí svobody.  

Úkoly V�ze�ské služby plní jednak její p�íslušníci, kte�í jsou ve služebním pom�ru, a 

jednak ob�anští zam�stnanci, kte�í jsou zam�stnání v pracovním pom�ru. Po�etní 

stavy V�ze�ské služby ur�uje vláda. P�íslušníci V�ze�ské služby mohou být vládou 

na dobu nezbytn� nutnou povoláni k pln�ní úkol� služby po�ádkové policie anebo 

ochranné služby Policie �eské republiky, pokud síly a prost�edky Policie �eské 

republiky nejsou dostate�né k zajišt�ní vnit�ního po�ádku a bezpe�nosti. Naopak v 

p�ípad� vzniku mimo�ádné situace ve vazební v�znici nebo v�znici, kdy V�ze�ská 

služba není schopna zajistit po�ádek a bezpe�nost vlastními prost�edky, m�že 

V�ze�ská služba požádat o zásah Policii �eské republiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Zdravotní služby ve v�zení - prom�ny v historii 

 

 Hygien� a zdravotním pot�ebám ve v�zení se d�íve v�novala jen pramalá 

pozornost. Souvisí to samoz�ejm� s vývojem nejen léka�ské v�dy, ale také s tím, že 

léka�ské ošet�ení nebylo zcela dostupné. 

 Ve st�edov�ku se setkáme s tím, že veškerou zdravotní pé�i poskytovala 

církev. Organizovaná zdravotní pé�e za�ala ve v�zení být na denním po�ádku až na 

konci osmnáctého století. Jakési nemocnice se staly sou�ástí jednotlivých v�zení. 

 Ovšem s hygienou to nebylo nijak slavné ani na po�átku dvacátého století. 

Jak zaznamenaly soudobé �ády, v�zni m�li právo se umývat pouze jednou za m�síc 

a to tak, že jeden m�síc se v�ze� umyl celý a následující m�síc pouze nohy. A takto 

se to opakovala dokola. Každý v�ze� m�l oproti tomu denní povinnost si každé ráno 

umýt obli�ej a ruce a hladce si u�esat vlasy. V n�kterých v�znicích se ale koupel 

provozovala t�eba jen jednou za t�i m�síce. Veliké slovo v t�chto p�ípadech m�l 

v�ze�ský léka�. Ten mohl �editeli v�znice doporu�it �ast�jší koupání v�zn�. 

 V d�ív�jších dobách se v�novala pozornost zejména hygien�/úprav� vous� a 

vlas� než celého t�la. Vousy se holily jednou za týden a vlasy se st�íhaly p�ibližn� 

jednou až dvakrát za m�síc. Tato procedura zapo�ala p�i nástupu v�zn� do výkonu 

trestu. Za jakousi odm�nu pro vzorné v�zn� bylo považováno, pokud si mohl v�ze� 

nechat nar�st delší vlasy a vousy t�i m�síce p�ed uplynutím celé doby výkonu odn�tí 

svobody. 

 Na konci dvacátého století se situace za�ala vylepšovat. Po vstupní léka�ské a 

hygienické prohlídce byli muži nuceni se nechat oholit ost�íhat na 2 cm a ženy se 

musely nechat ost�íhat tak, aby délka jejich vlas� nep�esahovala délku krku. Ženám 

bylo zcela zakázáno si vlasy barvit, vy�esávat je, lakovat a podobn�. Také m�ly 

jasný zákaz jakéhokoli lí�ení se. V�zni m�li možnost se dvakrát za den vykoupat ve 

studené vod�, koupel v teplé vod� byla povolena jen jednou za deset dní. 

 To byl konec dvacátého století. V sou�asné dob� mají odsouzení možnost 

koupat se v teplé vod� dvakrát za týden a hovo�í o zvýšení teplé koupele za týden. 

To však neplatí pro pracující a také pro sportovce. Každá cela je opat�ena 

umyvadlem a tekoucí vodou (ovšem pouze studenou). 

 V sou�asné dob� jsou odsouzeni st�íháni tak, jak vypadají na pr�kazu 

totožnosti. Je ovšem na dohod� a p�edstav� v�zn�,jak by cht�l vypadat. Není ovšem 

možné mu vždy pln� vyhov�t. Pokud má v�ze� na spisu poznámku „Nem�nit vzhled“ 



je nutné, aby razantn� nezm�nil ú�es. (Tato poznámka se uvádí zejména p�i možné 

identifikaci pachatele sv�dkem a v podobných p�ípadech, kdy vzhled v�zn� hraje 

d�ležitou roli). 

 Ženy mají v sou�asné dob� ve v�znicích jisté výhody. Je jim nap�íklad 

umožn�no �ast�jší se koupání (zejména p�i gynekologických obtížích, obezit� a 

podobn�). V�tšina žen také i za m�ížemi dbá o sv�j vzhled. Co se st�íhání žen tý�e, 

nechodí za v�ze�ským holi�em, ale v�tšinou se st�íhají samy navzájem zap�j�enými 

n�žkami. V sou�asné dob� již také mají možnost si vlasy barvit a udržovat. 

Stav hygieny ve v�znicích v podstat� odráží napjatou, ne-li zoufalou 

ekonomickou a kapacitní situaci. 

Nedostatek WC a jejich špatná vybavenost, mnohdy bez možnosti soukromí, 

je na pokraji lidské d�stojnosti. V�zni nemají dostate�ný p�ístup k teplé vod� na mytí; 

mnozí se pro nevhodn� �ešenou organizaci dostanou k teplé vod� jen jedenkrát 

týdn� (to je zvláš� znepokojivé u odsouzených a obvin�ných žen, které jist� musí mít 

vyšší nároky na hygienu). Praní oble�ení bývá ve v�znicích v�tšinou zakázáno a za 

porušení zákazu m�že být ud�len káze�ský trest. Dovoleno není ani nošení civilního 

oble�ení. V�zni proto �asto chodí n�kolik m�síc� v páchnoucích špinavých od�vech.  

Potrhané prádlo, staré "sintry" (teplákové soupravy, kabáty), nedostatek základních 

hygienických pot�eb (1 role toaletního papíru na m�síc), vše prostupující zápach, 

plíse� na zdech, vlhko, chladno, šero, zdravotn� závadné hliníkové nádobí atp., to 

vše jsou jevy, se kterými se v našich v�znicích lze b�žn� setkat. Mnoho neku�ák� je 

z kapacitních d�vod� nuceno bydlet s ku�áky. Tento zdánliv� malicherný problém 

m�že mít vážný dopad na zdraví odsouzených.  

P�í�iny tohoto stavu nelze bohužel vid�t pouze v nedostatku financí, ale 

mnohdy i v nevhodn� �ešené, pop�ípad� špatn� provedené stavb�, nekvalitním 

vybavení, nebo i jako následek nedbalosti �i úmyslného ni�ení za�ízení n�kterými 

v�zni. Stav hygieny v n�kterých v�znicích doslova volá po uzav�ení objekt� 

hygienikem.  

 

 

 

 

 

 



15. Mladiství 

 

 Mladiství jsou v dnešní dob� osoby, mezi patnáctým a osmnáctým rokem. 

Hranice trestní odpov�dnosti je v sou�asné stanovena na �trnáct let. Dlouho dobu 

tomu ovšem tak nebývalo. Hranice trestní odpov�dnosti byla ješt� více než p�ed 

rokem na patnáctém roku. Trestné �iny páchané mladistvými a zejména jejich 

brutálnost ovšem donutila �eské zákonodárce tuto hranici snížit. Zda je to dobré, �i 

nikoli. nám ukáže jen �as. 

 

15.1 Devatenácté století 

 

 V devatenáctém století byly tresty za spáchání trestného �inu mladistvých do 

deseti let nechávány v kompetenci rodi��. Pokud však mladému delikventovi bylo 

mezi deseti a �trnácti lety, byl jeho trestný �in posuzován jako p�estupek. Trestem 

poté bylo zav�ení na odd�leném míst� ve vým��e od jednoho do šesti m�síc�. 

B�hem výkonu svého trestu byli povinni se vzd�lávat a vykonávat zadanou práci, 

která byla p�im��ená jejich v�ku. Od 14 let v�ku do 18 let v�ku byli mladí delikventi 

trestáni jako dosp�lí. Výše jejich trestu závisela velice na tom, jak jsou v�kov� blízko 

k dovršení osmnácti let v�ku – tedy k dosp�losti. Podle zákona �íslo 89 �íšského 

zákona a zákona �íslo 90 �íšského zákona roku 1885 mohli být mladiství delikventi 

umíst�ní do tak zvaných polepšovacích ústav�. 

 

15.2 Po�átek dvacátého století 

 Po rozpadu Rakouska-Uherska a vzniku �eskoslovenské republiky byl p�evzat 

trestn�-právní �ád Habsburk�. Tím se tedy zachovalo v�ze�ství ve své podob� které 

bylo ale upravováno. Jednou z úprav byl zákon �íslo 562/1919 Sbírky o podmín�ném 

odsouzení a podmín�ném propušt�ní. 

 První sv�tová válka zap�í�inila nár�st kriminality, mladistvých nevyjímaje. 

Podle statistik bylo roku 1928 odsouzeno za p�estupek, zlo�in nebo p�e�in 15 876 

mladistvích od �trnácti do osmnácti let v�ku (což �inilo 8,56% z celkového po�tu 

právoplatn� odsouzených) a 688 mladistvých od deseti do �trnácti let v�ku (což �inilo 

3,60% z celkového po�tu právoplatn� odsouzených). Nejvíce právoplatn� 

odsouzených bylo odsouzeno za spáchání trestného �inu proti majetku, v�etn� 11 

707 mladistvých o osmnácti let v�ku (což �inilo 31,38% z celkového po�tu 



právoplatn� odsouzených). Podle dobových poznatk� byla této vysoká míra 

kriminality mladistvých zp�sobena úpadkem hospodá�ství a rodinného života b�hem 

války. Na základ� t�chto poznatk� se za�alo na kriminalitu mládeže pohlížet jako na 

specifický jev. Následovalo p�ijetí opat�ení a tím se tedy zm�nil i zákon. Jedná se o 

zákon �íslo 48/1931 Sbírky o trestním soudnictví nad mládeží. Hranice trestní 

odpov�dnosti byl stanovena na 14 let v�ku. Pokud tedy osoba mladší 14 let spáchala 

trestný �in, z�stalo rozhodnutí o potrestání na rodin�, p�ípadn� škole. Pokud byl ale 

trestný �in závažný, byl mladistvý umíst�n do jiné rodiny, p�ípadn� do nápravného 

za�ízení, ve kterém však z�stal pouze do dovršení 21 let. 

 Již v této dob� se soudy zaobírali duševním vývojem pachatele. To znamená, 

že pokud soud zjistil, že mladiství nerozeznává protiprávní jednání, byl zbaven trestní 

odpov�dnosti. 

 Pokud mladiství do šestnácti let v�ku spáchal trestný �in, za který by dosp�lý 

dostal trest smrt nebo doživotí, pak mladiství dostal trest ve výši od 1 do 10 let. 

Pokud ovšem p�ekro�il hranici šestnácti let, dostal trest o vým��e mezi 2 a 15 lety 

v�zení. 

 

15.3 Druhá polovina dvacátého století 

 Zákon �íslo 48/1931 Sbírky o trestním soudnictví nad mládeží byl zrušen 

v polovin� dvacátého století zákonem �íslo 86/1950 Sbírky. V tomto zákon� byli 

mladiství op�t p�e�azeni do kategorie dosp�lých, tedy do obecných trestn�-právních 

p�epis�. Tento zákon stanovil hranici trestní odpov�dnosti na patnáct let v�ku. Za 

mladistvé delikventy se považovaly ty osoby, které v dob� spáchání trestného �inu 

dovršili patnácti let, ale nep�esáhli hranici osmnácti let. Tento zákon si kladl  za cíl, 

vychovat z mladého delikventa �ádn� pracujícího ob�ana s ohledem na jeho rodinu, 

prost�edí a sob� samému. Tento zákon také umož�oval upušt�ní od potrestání, 

pokud se soud rozhodl, že trestný �in byl spáchán na popud další osoby, nebo také 

za nep�íznivých rodinných a sociálních podmínek a podobn�. U mladistvého bylo 

vylou�eno uložení trestu smrti, uve�ejn�ní rozsudku, ztráty ob�anství a podobn�. 

Trest odn�tí svobody byl u mladistvých vykonáván bu	 v samostatných ústavech pro 

mladistvé, nebo ve speciálním odd�lení pro mladistvé u stávajících v�znic. 

 Další úpravou zákona o trestání mladistvých byl zákon �íslo 140/1961 Sbírky. 

Tento zákon ovšem žádným zásadním zp�sobem nem�nil status quo. Jako hlavní cíl 

stále vid�l trest jako výchovu mladistvého delikventa v �ádn� pracujícího ob�ana. 



Trestní sazba byla stejn� v p�edchozím zákon� snížena na polovinu, nejmén� však 

od 1 roku do 5 let odn�tí svobody. 

 Tato nedostate�ná úprava trestního zákona u mladistvých se ukázala 

v sedmdesátých letech jako zcela neú�inná. V roce 1970 bylo za zlo�in, p�estupek �i 

p�e�in stíháno 7 627 mladistvých, z �ehož 8,39% tvo�ily dívky (tedy 640 dívek). 

Nej�ast�jším proh�eškem bylo rozkrádání socialistického majetku a ublížení na 

zdraví. V roce 1980 bylo již za spáchání trestného �inu stíháno 7 698 mladistvých, 

z toho dívky tvo�ily 17,78% (tedy 1 369 dívek). Zm�nily se však d�vody jejich stíhání. 

Mladiství byli stíháni p�edevším za spáchání trestného �inu proti lidskosti a také 

trestné �iny hrub� narušující lidské soužití. 

 

15.4 Výkon trestu u mladistvých 

 

Roku 1853 byla zásluhou v�ze�ského kaplana Františka Josefa �ezá�e 

prosazena povinná školní docházka v nápravných za�ízeních. Od poloviny 

devatenáctého století byly nápravné ústavy pro mladistvé pod správou 

náboženských organizacích (zejména šlo o �ád sv. Karla Boromejského). Do 

samostatných odd�lených v�znic byli umis�ováni mladiství do dvaceti let v�ku 

s trestem nad šest m�síc�. Hlavní d�raz se kladl na vzd�lání v�z��, výchovu 

v budoucí �ádn� pracující ob�any a také na vojenskou káze�. Mezi hlavní vzd�lávací 

obory pat�il truhlá�, záme�ník, �alouník, obuvník a podobné manuální práce. Hlavní 

smyslem byla p�evýchova. �as byl vypln�n studiem, �etbou a podobnou vzd�lávací 

�inností (mimo jiné i promítání povolených film�). Výjimkou bývalo ned�lní 

odpoledne, které bylo vypln�no zejména sportovní aktivitou (fotbal, lehká atletika, 

odbíjená a podobn�). 

 V dnešní dob� se klade d�raz zejména na uv�dom�ní si vlastní viny za 

spáchání trestného �inu a také se klade d�raz na p�ípravu mladistvého v�zn� na 

p�echod z v�ze�ského prost�edí do civilního života. Toto vše se odráží v tak zvaném 

„Programu zacházení“. B�hem tohoto programu se mladiství u�í a lé�í pomocí 

muzikoterapie, psychoterapie, relaxace a podobn�. Samoz�ejm� se ale také 

nezapomn�lo na další vzd�lávání odsouzených. Jedná se zejména o rekvalifika�ní a 

dovedností kurzy. 

 Dále se velice rozvinuly zájmové volno-�asové kroužky jako va�ení, práce na 

PC, zahrádka�ení, modelá�ství a jiné. Zam�stnání zcela rozhodn� nepat�í mezi 



hlavní cíle ve výkonu odn�tí svobody. Pokud dostanou mladiství n�jakou práci, tak 

se v�tšinou jedná o úklid �i pomoc p�i chodu ústavu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Hlavní problémy �eského sou�asného v�ze�ství 

 

 Na základ� popsaného vývoje bych v této �ásti práce cht�l vypíchnout hlavní 

problémy �eského v�ze�ství. Bohužel se mi nepoda�ilo spojit se s v�znicemi jako 

takovými a tak jsem se na základ� jejich výro�ních zpráv alespo� pokusila zjistit 

jejich hlavní problémy. Mezi ty pat�í:p�epln�nost/ubytovací kapacita na jednoho 

v�zn�ného, bezpe�nost ve v�znicích a v neposlední �ad� zam�stnávání v�z��. A k 

t�mto hlavním problém�m bych se ráda vyjád�ila a pokusila se nestínit jejich možná 

�ešení. 

 

16.1 P�epln�nost 

  

 Podle zákona a práv má mít v�ze� alespo� 4m² plochy v obytném prostorech 

pro sebe. Sou�asná kapacita podle tohoto vým�ru je tedy 14 849 míst. V �eských 

v�znicích je ale mnohem více odsouzených a tudíž tuto právní normu nespl�ujeme. 

 Velkou p�íležitost vidím v alternativních trestech u leh�ích zlo�in�. P�íkladem 

takového alternativního trestu by mohlo být domácí v�zení, které bylo v �eské 

republice zavedeno 1.1.2010. Podle zákona je možné takovýto trest uložit místo 

trestu odn�tí svobody vykonaného ve v�zení a to maximáln� na dva roky. Další 

výhodou takového typu uv�zn�ní je zajisté ušet�ené finan�ní prost�edky spojené 

s náklady na ubytování a stravování v�z��. 

 Další variantou by mohlo být v�tší využívání dalších alternativních trest� – 

jako ve�ejn� prosp�šné práce. Problémem t�chto prací je, že nejsou vynutitelné. 

Pokud se tedy odsouzený rozhodne je nevykonat nastoupí do výkonu trestu odn�tí 

svobody ve v�zení. �ímž se náš problém ne�eší. 

Jednou z další možnosti je také výstavba nových v�znic, nebo alespo� 

rozší�ení t�ch stávajících. 

Jako nejlepší a nejvýhodn�jší se mi stále jeví domácí v�zení. Ano, dalo by se 

namítnout, že ušet�ené prost�edky na ubytování a stravu za v�zn� stejn� vynaložíme 

za dohled a namátkové kontroly uv�zn�ných doma, ale jsem si jistá, že t�chto financí 

bude mnohem mén�. 

 

 

 



16.2 Bezpe�nost 

 

 V této oblasti se bezpe�ností rozumí nevhodné zabezpe�ení objekt�. Zejména 

o vn�jší ohrani�ení objekt�, které by lépe zabránilo možným út�k�m. Dalším 

nedostatkem v této oblasti vidím v kolísavém po�tu zam�stnanc�. A� by se na první 

pohled mohlo zdá, že to s daným tématem – bezpe�ností – nesouvisí, ale pokud 

vezmeme v úvahu po�et zapo�atých a dokonaných út�k� b�hem p�evoz� a podobn� 

stojí zato se zamyslet i nad tímto v rámci bezpe�nosti. 

 Podle mého názoru je nejv�tší p�íležitost ve stabilizaci a nejlépe i posiln�ní 

v�ze�ského dozoru, stejn� tak jako ve zlepšování zabezpe�ení objektu v�zení. Mezi 

takové zabezpe�ení pat�í výstavba oplocení, ale také vybavení v�znic kamerovou a 

signální technikou, což je ovšem finan�n� náro�né. 

 

16.3 Zam�stnávání 

 

 Jedním z posledních hlavních problém� sou�asného v�ze�ství vidím 

v zam�stnávání. Podle statistik pracuje p�ibližn� jen 40-50% odsouzených. A to mají 

v�z�ové povinnost pracovat. Kde je tedy problém? Myslím, že to není v tom, že by 

v�z�ové necht�li pracovat. P�ece jen p�i práci trest rychleji utíká a �lov�k/odsouzený 

nemusí neustále myslet na d�vody svého uv�zn�ní na svou vinu.  

 Hlavním problémem bude to, že není kam/do jakých prací v�zn� umis�ovat. 

Nastává tedy problém s výstavbou nových pracoviš�. Dalším problémem je odbyt 

v�zni vyrobeného zboží. A zam�stnávat v�zn� mimo objekt v�zení je sice možné, 

ale z bezpe�nostních d�vod� ne vždy proveditelné. 

 

Všechny tyto problémy jsou finan�n� náro�né. A p�ipo�teme-li kolik stojí jeden 

v�ze� denn� (celkové náklady na jednoho odsouzeného se v sou�asnosti pohybují 

kolem 1000 korun na jednoho v�zn� a den. Z této �ástky ale odsouzení hradí jen 

�ást, maximáln� do výše 1500 korun m�sí�n�), �ástka se vyšplhá se �ástka dosti 

vysoko.  

 

 

 

 



17. Koncepce rozvoje �eského v�ze�ství do roku 2015 

 

 S pádem komunismu na našem území se muselo �eské v�ze�ství zna�n� 

zreformovat. Jak jsem uvedla ji ž v historickém vývoji byla nutná zejména 

humanizace, depolitizace a decentralizace v�ze�ství. To vše bylo odvislé od 

právního �ádu �eskoslovenské republiky. Po vstupu �eské republiky do Evropské 

unie bylo také nutno reagovat na tuto zm�nu. 

 Mezi hlavní trendy tedy bude v následujících letech: 

� bezpe�nost 

� liberalizace trestu, se zachováním omezeného pohybu, ale co nejvíc vynechat 

ostatní aspekty lidského života 

� p�epln�nost v�znic – omezení po�tu uv�zn�ných osob (možnost domácího 

v�zení) 

� humánní výkon trestu ve vhodn� uzp�sobených a bezpe�ných v�znicích 

� p�iblížení/napodobení civilního života životu za m�ížemi 

� snaha o zajišt�ní takových podmínek, které povedou k brzké reintegraci 

odsouzeného po odpykání trestu 

� stabilizovat po�et osob zam�stnaných ve v�ze�ství 

� zam�stnanost odsouzených (v sou�asné dob� se pohybuje mezi 40-50%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Záv�r 

 

 Trestání zlo�in� je nezbytné pro hladký chod spole�nosti. Pokud n�kdo 

spáchá trestný �in, musí za n�j být potrestán. Tato práce ukázala jak se vyvíjelo 

v�ze�ství na �eském území od Habsburk� (Rakouska-Uherska) až po samostatný 

�eský stát. Jednalo se zejména o zm�nu legislativy, zákon�, které se odrazily 

v zacházení s v�zni. 

 Mou p�edstavou p�ínosu této bakalá�ské práce bylo zobrazit zm�ny, které 

v �eském soudnictví prob�hly, nastínit sou�asnou situaci, ukázat, kde jsou 

p�íležitosti. 

 Na za�átku práce jsem zmi�ovala d�vody, pro� jsem si vybrala dané téma. 

Jedním z hlavních d�vod� byla vlastní neznalost vývoje tak ožehavého tématu jako 

je v�ze�ství. B�hem psaní této práce jsem se seznámila s velice zajímavými údaji, 

které jsem se pokusila v práci reprodukovat. 

 Cht�la jsem také zjistit, jaké jsou hlavní nedostatky v�ze�ství. Jak jsem v práci 

napsala, hlavními nedostatky jsou p�epln�nost v�znic, bezpe�nost a také 

zam�stnávání odsouzených. Jak se poté ukázalo, jsou to jedny z hlavních v�cí, 

kterými se zaobírá koncepce rozvoje �eského v�ze�ství do roku 2015. 

 Jednoduchý lék na nedobrou situaci v �eském v�ze�ství asi neexistuje, 

ukázalo se, že je mnoho problém� a možností. Dalo by se ale obecn� �íci, že se 

v�ze�ství ubírá správným sm�rem.  
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