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533Original Writings

Transformation of drug 
users identity after prison 
release

Nepustil P.
Helping Hands Association

The article is a brief summary of my thesis which deals with the process of 

transformation of drug users´ identity after prison release. Using the framework 

of social construction of reality and the concept of institutional production 

of identity, as well as drawing on my experience with the Drug Services in 

Prison project (NGO Podane ruce), I ask the question of how new identities of 

the former drug users are changing before and after prison release and how 

it is possible to explain the acts of these people involved in the project which 

are often considered to be “purpose-built” or “irrational”. The main source of 

information was thematic interviews which I held with four former drug users 

after prison release. On the basis of analysis of these interviews and using the 

concepts mentioned, I suggest the following explanation of the process: Since 

a person develops the identity of a criminal while in prison, and it comes to 

the fore throughout the term he/she serves, the process of changing his/her 

lifestyle in the sense of the transformation of individual reality cannot start until 

the prison release. Nevertheless, the stay in prison itself may be preparation 

for such a change, especially through creating an image of the preferred future, 

building relationships which can be sustained after release and creating a 

distance from the former identities. In addition, the person must cope with 

complicating factors generated by uncertainty in prison, a crisis on release and 

the criminal identity coming to the fore after release.
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Proměny identity uživatelů 
drog po výstupu z vězení

Nepustil P.
Sdružení Podané ruce

Článek je stručným shrnutím mé diplomové práce, ve které se zabývám promě-

nami identity uživatelů drog po výstupu z vězení. S použitím teoretického rámce 

sociální konstrukce reality a institucionálně produkované identity a na základě 

vlastních zkušeností z projektu Drogové služby ve vězení (Sdružení Podané ruce) 

si kladu otázku, k jakým proměnám identity uživatelů drog dochází před a po pro-

puštění z vězení a jak je možné vysvětlit jednání těchto osob v rámci spolupráce 

s projektem, které často bývá hodnoceno jako „účelové“ nebo „iracionální“. 

Hlavním zdrojem dat byly tematické rozhovory pořízené se čtyřmi bývalými uži-

vateli drog po výstupu z vězení. Na základě analýzy těchto rozhovorů a s  využi-

tím zmíněných konceptů navrhuji následující vysvětlení zkoumaného procesu: 

protože ve vězení získává člověk identitu delikventa, která je po celou dobu jeho 

pobytu neustále zviditelňována, proces změny životního stylu ve smyslu trans-

formace subjektivní reality technikami resocializace, jak o nich hovoří Berger 

a Luckmann, může začít až po propuštění z vězení. Nicméně už samotný pobyt 

ve vězení může být přípravou na tuto změnu, a to především utvořením předsta-

vy preferované budoucnosti, navázáním vztahů, které budou moci být udržitelné 

i po výstupu z vězení, a vytvořením odstupu od předchozích identit. Daný jedinec 

se však zároveň musí vyrovnat s komplikujícími faktory, které přináší nejistota 

ve vězení, výstupní krize a zviditelňování identity delikventa po výstupu z vězení.

Klíčová slova: identita – socializace – resocializace – uživatelé drog – vězení.

Došlo do redakce: 28. října 2006
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1. Úvod
V dnešní „postmoderní“ situaci už není 
identita stanovena jednou provždy. Slovy 
Zygmunta Baumanna, „…musí se zvolit 
a může být odložen[a], pokud nás již neu-
spokojuje nebo přináší jen malou potěchu 
(Baumann, 2004:269)“. Zatímco některé 
typy identit je zřejmě možné oblékat a svlé-
kat jako šaty, u jiných spíše platí, že jakmile 
je člověk na sebe dostane, zbavuje se jich jen 
velmi obtížně. Takto odolné mohou být iden-
tity opředené různými mýty a definicemi, 
které samy o sobě předurčují jejich nesma-
zatelnost. K nim patří identity delikventní 
zahrnující i ty, které jsou utvářeny ve sku-
pinách jedinců dlouhodobě užívajících drogy. 
Pokud taková identita začne jejímu nositeli 
překážet a rozhodne se jí opustit, stojí před 
ním nelehký úkol, se kterým se buď může 
pokusit vypořádat sám, nebo využije něja-
kou fungující „šatnu“, jako například psy-
chiatrickou léčebnu, terapeutickou komuni-
tu, případně ambulanci psychiatra. Zde má 
možnost dostat oficiální stvrzenku, že tam 
identitu skutečně nechal.

Zajímavým případem jsou osoby, které se 
rozhodnou svoji „drogovou identitu“ opustit 
poté, co byly vzaty do vazby nebo nastoupily 
výkon trestu. Chtějí využít pobyt ve vězení 
k tomu, aby se po výstupu z něj už nevra-
cely k drogám ani k životnímu stylu, který 
je s užíváním drog spojen. S takovými lidmi 
se poměrně často potkávám v rámci svého 
zaměstnání. Pracuji jako odborný poradce 
neziskové organizace Sdružení Podané ruce 
v projektu Drogové služby ve vězení. Hlavní 
náplní mé práce jsou rozhovory s lidmi, 
kteří jsou vazebně stíháni za trestnou čin-
nost více či méně spojenou s užíváním drog. 
Většina z těch, kteří za mnou chodí, uva-
žuje o podstatné změně týkající se užívání 
drog po výstupu z vězení. Mnozí jsou pevně 
rozhodnuti pro abstinenci. Říkají, že nema-
jí na drogu už ani chuť, že zjistili, „kam to 
vede“, a že dostali novou sílu do života bez 

drog. Zajímavé na té situaci je, že většina 
z nich se po výstupu k užívání drog vrací.

Dlouho jsem si nad rozporem mezi tím, co mí 
klienti říkají, a tím, co potom udělají, lámal 
hlavu, nakonec jsem se rozhodl napsat o tom 
diplomovou práci. Tento článek by měl být 
jejím stručným shrnutím a zároveň přecho-
dem k psaní mé dizertační práce, z čehož 
je patrné, že jsem svoji otázku dostatečně 
nezodpověděl. Možná jsem ale našel cestu, po 
které se dá při přemýšlení o tomto problému 
jít. Nechtěl jsem se totiž smířit s vysvětle-
ním, že všichni jednají pouze účelově, aby se 
dostali na svobodu. Nechtěl jsem přijmout ani 
představu, že v sobě mají určité vnitřní rysy, 
které je předurčují k braní drog a páchání 
trestné činnosti. A konečně mi byla proti srs-
ti i myšlenka, že jejich vztah k drogám je za 
ta léta užívání takového charakteru, že při 
každém setkání s drogou dojde k jejímu užití, 
ať chtějí, nebo ne. Přišlo mi totiž, že všechna 
tato vysvětlení definují mé klienty buď jako 
amorální, nebo iracionální jedince. A to jsem 
odmítal, a stále odmítám, přijmout.

Domnívám se, že tento problém stojí za zkou-
mání. Mezi lety 1998 a 2005 vzrostl v České 
republice počet vězněných uživatelů drog 
z 18,6 % na 38,6 % (VS, 2003, 2006), a to se 
jedná pouze o ty, kteří buď užívání drog při-
znali, nebo byla droga nalezena v jejich krvi 
při vstupu do vězení. Navíc tři čtvrtiny věz-
něných osob, které mají zkušenosti s užívá-
ním drog, uvádí, že spáchaly trestnou činnost 
kvůli tomu, aby si opatřily prostředky na zís-
kání drogy (Miovský, 2003). 

2. Historie a metodika výzkumu
Sdružení Podané ruce je nezisková organiza-
ce, která už od počátku devadesátých let nabí-
zí celé spektrum služeb pro uživatele nele-
gálních drog, především na Moravě. Drogové 
služby ve vězení začala tato organizace nabí-
zet odsouzeným od roku 1996 formou návštěv, 
postupně se spolupráce s Vězeňskou službou 
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ČR rozvinula do dnešní podoby, kdy pracov-
níci projektu dojíždějí do Věznice  Kuřim 
a do Vazební věznice Brno čtyři dny v týdnu. 
Proklamovaným cílem služby je „dosáhnout 
pozitivních změn ve vývoji životního a sociál-
ního scénáře problematických uživatelů drog 
ve vězení, podpořit pozitivní potenciál jejich 
rodin a žádoucí vliv přirozených komunit, 
vytvářet kontinuální vztah ke klientovi a tak 
i návaznost v následné péči“ (SPR, 2006).

V současné době působím v projektu více 
než tři roky a od začátku docházím pouze do 
Vazební věznice Brno, to znamená, že převáž-
nou část lidí, kteří za mnou chodí, teprve čeká 
soud a po něm kratší či delší výkon trestu v ji-
né věznici. Protože nikdy nevím jistě, který 
náš kontakt bude poslední (mohou být propuš-
těni nebo převezeni jinam), pro všechny přípa-
dy nabízím klientům od začátku pokračování 
kontaktu korespondenční, v případě propuš-
tění osobní formou. Jak už jsem naznačil, 
zažíval jsem v tomto ohledu četná zklamání.

Možná jsem ale dělal příliš ukvapené závěry. 
Právě v počátcích psaní mé diplomové práce 
mě navštívilo několik mých klientů po výkonu 
trestu nebo po propuštění z vazby a tři z nich 
jsem požádal, zdali by byli ochotni podílet se 
na mém výzkumu. Rozhovory s nimi, které 
jsem nahrával na diktafon, potom tvořily 
hlavní část mého kvalitativního výzkumu. 
Jednalo se o epizodická interview, při nichž 
jsem se přidržel pojetí Uwe Flicka (2002) a je-
ho doporučení věnovat speciální pozornost 
„situacím a epizodám, ve kterých informant 
zažíval zkušenosti, které se zdají být rele-
vantní pro výzkumné otázky“ (s. 105). Hlavní 
výzkumnou otázkou pro mě bylo zejména: 
Jakým způsobem dochází k utváření nové 
identity uživatelů drog, kteří se po výstupu 
z vězení pokoušejí opustit dřívější životní 
styl? Dále jsem se potom zajímal o vztahy, 
které navazují jak ve vězení, tak na svobodě, 
jak se staví k předchozím vztahům, jak inter-
pretují svojí minulost, jak se dívají do budouc-

na a jaké vnímají komplikace. Zaznamenané 
rozhovory jsem přepsal a zpracoval pomocí 
tématické analýzy s využitím programu 
Atlas.ti. Z identifikovaných opakujících se 
témat a interpretací, které informanti pou-
žívali, jsem potom vyvodil závěry, z nichž 
některé zde předkládám v kapitole Výsledky.

Ještě se krátce zmíním o charakteristikách 
mých informantů týkajících se jejich užívání 
drog a důvodu uvěznění. Všichni před svým 
vstupem do vězení užívali nitrožilně pervitin 
různě dlouhou dobu. Radkovi bylo při zatčení 
27 let a užíval sedm let. Byl stíhán za distri-
buci a odsouzen k 30 měsícům odnětí svobo-
dy, po patnácti měsících byl podmíněně pro-
puštěn. Jarkovi bylo 24 let, pervitin užíval 
pět let, odsouzen byl za jeho výrobu a po dvou 
letech byl také podmíněně propuštěn. Radce 
bylo 37 let, měla za sebou šestnáctiletou 
historii užívání pervitinu, ve vazbě strávila 
tři měsíce, poté byla odsouzena podmíněně 
za krádež. Všichni už byli vícekrát trestáni, 
ale ve vězení byli poprvé, kromě Jarka, který 
už rok předtím strávil tři měsíce ve vazbě. 
Kromě těchto tří jsem ještě potom požádal 
o rozhovor Marka, klienta doléčovacího cen-
tra v Olomouci, se kterým mě zkontaktovala 
kolegyně z psychoterapeutického výcviku. 
Důvodem bylo, že už měl za sebou delší čas 
strávený na svobodě, celkově dva roky, a pro-
kazatelně celou dobu abstinoval. Byl předtím 
pětkrát ve vězení, většinou za krádeže, pervi-
tin užíval celkově šest let.

3. Teoretická východiska
3.1 Socializace
Při uvažování o identitě, jejím utváření 
a opouštění, jsem vycházel z teorie Bergera 
a Luckamnna (1999), která přímo navazuje 
na práci G. H. Meada (1967). Podle ní je iden-
tita klíčový prvek subjektivní reality člověka 
a je od narození utvářena v procesu primár-
ní socializace. Zde mají nejdůležitější úlohu 
významní druzí, kteří zprostředkovávají 
dítěti jeho první svět, chápaný jako „jediný 
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možný“. Jakmile dítě začne považovat postoje 
a role představované jeho významnými dru-
hými za obecně platné, utváří se v jeho vědo-
mí „zobecnělý druhý“, čímž se stává platným 
členem společnosti a proces primární sociali-
zace končí. Tím ale nekončí socializace jako 
taková, jedincova identita musí být na jednu 
stranu dále udržována a na druhou stranu 
začíná vstupovat do dalších subsvětů v proce-
su sekundární socializace. Tento proces však 
nemusí vždy probíhat úspěšně, naopak, v sou-
časné společnosti je to spíš výjimka. Kdykoliv 
může začít docházet k tranformaci subjektiv-
ní reality a jejího klíčového prvku, identity. 
Nejextrémnějším případem je resocializace, 
která v zásadě opakuje primární socializaci.

Berger a Luckmann však upozorňují na to, 
že žité světy jsou v dnešní společnosti stále 
více relativní a dokonce i ten nejniterněj-
ší svět jedince je pojímán pouze jako jeden 
z možných. Tento jejich postřeh, který ve své 
práci dále nerozvíjejí, se potom stal ústřed-
ním tématem sociálních věd devadesátých let 
a pronikl i do sociální psychologie. Hovoří se 
o rozpadu self, konci fixních identit a o mno-
hočetných identitách. Jak bylo zmíněno na 
začátku, identita je pojímána jako dočasná 
a může být kdykoliv odložena. Avšak jsou zde 
komplikace, které odhalili v minulém století 
někteří další sociologové a které se zdají být 
v případě vězení stále velice významné.

3.2 Institucionálně produkovaná iden-
tita
Podle Pierra Bourdieua (1998) je každému 
nově narozenému jedinci už zápisem do mat-
riky přiřknuta sociální identita zahrnující 
určitý celek vlastností, které jsou dále rozši-
řovány a vytvářeny dalšími institucionálními 
akty konanými pod kontrolou státu. „Vlastní 
jméno, „strohé označení“, je formou par excel-
lence, v níž se projevuje despocie institučních 
obřadů: pojmenováním a klasifikací se nasto-
lují přesně vymezené, absolutní škatulky, 
lhostejné k náhodným jednotlivostem a indi-

viduálním příhodám, které s sebou nese vol-
ný tok biologických a sociálních skutečností“ 
(1998:60). Jakkoli tedy může být sociální 
realita fluidní a nekoherentní, vlastní jméno 
umožňuje vždy ustálit totožnost jeho nositele 
a skrze úřední záznamy mu přiřknout takové 
charakteristiky, které budou zaručovat jedno-
tu jeho života. Čím je blízkost dotyčného k stát-
ním úřadům větší, tím více se jeho životní pří-
běh blíží jeho úředním záznamům. To je velice 
dobře vidět například při soudních jednáních, 
kdy se téměř jedinými relevantními informa-
cemi o dotyčném stávají jeho soudní záznamy.

Michel Foucault v díle Dohlížet a trestat 
(1999) podrobuje důkladné analýze vznik 
vězení a ukazuje na něm institucionalizaci 
určitých technik moci. Zdůrazňuje proces, 
kdy je pachatel určitého trestného činu vydán 
soudem věznici, jejímž zájmem už však není 
tento trestný čin, ani okolnosti spojené s tím-
to činem, ale osobnost jeho pachatele. Tím 
se z  pachatele trestného činu stává podle 
Foucaulta „delikvent“ a působení věznice se 
zaměřuje na celý jeho život, jeho „charakter“, 
„pudy“, „instinkty“ a tím také ustanovuje exis-
tenci těchto charakteristik, existenci „delikven-
ta“, už před jeho vstupem do vězení. Delikvent 
je tedy podle Foucaulta produktem instituce. 

3.3 Opouštění identity
Na základě některých studií drogových subkul-
tur (Becker, 1966; Feldman, 1968) je důvodné 
se domnívat, že tyto skupiny poskytují jedinci 
jak zásobu vědění výrazně odlišnou od domi-
nantní společnosti, tak i významné druhé, 
kteří toto vědění zprostředkovávají. Sociální 
stigma, kterým jsou tyto subkultury zatěž-
kány, často vytváří tzv. protikulturu. Identita 
jedince, který prošel primární socializací, 
se zde tedy ve smyslu Bergera a Lucmanna 
může výrazně přetvářet do zcela nové podoby.

Když je potom takový jedinec uvězněn a ztrácí 
s těmito skupinami kontakt, je tím jeho „dro-
gová“ identita významně ohrožena. Ovšem 
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aby mohla být trvale opuštěna, musel by 
jedinec získat přístup k nové zásobě vědění 
a novým významným druhým, se kterými by 
se mohl citově identifikovat. „Bez této identi-
fikace, která nutně musí kopírovat zkušenost 
citové závislosti na významných druhých 
z období dětství, není žádná radikální trans-
formace subjektivní reality (včetně identity) 
možná“ (Berger, Luckmann, 1999:155). Navíc 
musí být tito významní druzí stále dostupní. 
Ačkoliv se vězeňská služba pokouší o trans-
formaci jedincovy identity ve formě „nápravy“, 
„resocializace“, není to zřejmě z hlediska této 
teorie dost dobře možné. Vztahy navázané 
v rámci věznice budou jen ztěžka udržitelné 
i po propuštění z výkonu trestu. Navíc zásoba 
vědění, kterou nabízí vězeňská služba, není 
pro osoby ve vězení příliš lichotivá: jak již bylo 
zmíněno, definuje je většinou jako nemoc-
né a/nebo nějakým způsobem poškozené.

Jak už bylo zmíněno, vězení navíc dále pro-
hlubuje identitu delikventa. Goffman se ve 
své práci (1961) kromě podrobného zkoumá-
ní utváření vězeňské identity také krátce 
zabývá procesem jejího opouštění. Používá 
termín výstupní úzkost, který je charakteri-
zován otázkou, zda člověk dokáže zvládnout 
život venku po tak dlouhé době. Upozorňuje 
na skutečnost, že po dobu uvěznění se jedin-
ci dostávají stále výše ve vězeňské hierarchii 
a v období před výstupem jsou většinou nej-
výše. Z této pozice se však dostávají na velice 
nízký stupeň celospolečenské hierarchie v dů-
sledku stigmatizace, které jsou po propuštění 
z vězení vystaveni. Snadněji se tedy bude člo-
věk schopen zařadit do skupin, u jejichž čle-
nů je pobyt ve vězení vcelku běžným jevem, 
velice nesnadné bude zapojení do skupin, kde 
je nálepka delikventa hodnocena negativně.

Vězení tedy na jednu stranu nabourává 
doposud trvale udržovanou subjektivní rea-
litu „uživatele drog“ a otevírá možnosti pro 
její změnu. Zároveň je však jedinci přiřknuta 
sociální identita delikventa a ta je neustále 

zviditelňována a prohlubována. Zda dokáže 
člověk po výstupu z vězení změnit svůj dří-
vější životní styl, bude tedy zřejmě hodně 
záležet na tom, jaké vztahy bude navazovat 
ve vězení a po výstupu z vězení, jak budou 
tyto vztahy udržitelné, jakou zásobu vědě-
ní budou poskytovat a jak se člověk dokáže 
vyrovnat a komplikacemi způsobenými stále 
zviditelňovanou „identitou delikventa“.

4. Výsledky
Všichni čtyři informanti, se kterými jsem 
vedl rozhovory, prošli po výstupu z vězení 
výraznými změnami v porovnání se svým 
předchozím životním stylem, přičemž nej-
větší změnou bylo, že se nevrátili k užívání 
drog. Při analýze rozhovorů jsem u všech 
zaznamenal podobná témata i podobné 
významy, které těmto tématům přisuzova-
li. Svému pobytu ve vězení dávali v rámci 
našich rozhovorů význam „šance“, možnost 
na nějakou dobu se zastavit a přemýšlet nad 
svým životem. Šance je zde vnímána také 
jako možnost navázat skrze korespondenci 
a návštěvy kontakt s rodinou nebo jinými 
důležitými lidmi a připravit si podmínky, 
které by mohly zabezpečit, aby  se člověk 
už nevracel k drogám či k trestné činnosti. 
Kromě našich rozhovorů byl tento význam 
preferovaný také v rozhovorech s osobami 
vně věznice, někdy i v důvěrných rozhovo-
rech s vězni. Příkladem je Markova inter-
pretace jeho pobytu ve vězení a období před-
cházejícího: „Tak já jsem ke konci už chtěl 
s tím seknout, ale ono to venku nejde, člověk 
bere a bere … tři tejdny nejdýl jsem vydr-
žel. Takže jsem přestat chtěl, a tohle byla 
moje šance, tak jsem se jí chopil“ (Marek).

Tento význam se vyskytuje vedle dvou dalších, 
které jsem rozpoznal spíše z dopisů a z mých 
poznámek z konzultací. Jedná se o význam  
„vězení jako náprava“ používaný při interak-
ci s vězeňským personálem („už jsem se pou-
čil, napravil“) a „vězení jako čekárna“ pou-
žívaný především mezi vězni („už se těším, 
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až si zase dám“). K určitému napětí může 
docházet v případě, kdy začne daný jedinec 
vyvíjet určité aktivity, jež nejsou v souladu 
s tím významem vězení, který je v určitém 
kontextu používán. Marek o této situaci 
hovoří v souvislosti se svým zájmem nastou-
pit na doléčovací centrum, když byl ve vězení. 
„…V momentě, když se člověk rozhoduje, že 
s tím přestane, tak se vlastně otáčí proti těm 
svým lidem, takže tam to je znát“ (Marek).

V rámci významu „vězení jako šance“ jsem 
rozlišil dvě skupiny faktorů, které na jedné 
straně podporovaly změnu životního stylu 
(posilující faktory), na straně druhé ji zne-
snadňovaly (komplikující faktory).

4.1 Posilující faktory
Navázání nových vztahů a jejich udržení. 
Ve vězení může sice člověk v rámci význa-
mu „vězení jako šance“  uvažovat o změně 
životního stylu po výstupu z vězení, avšak 
pokud nenaváže takové vztahy, které by tuto 
jeho nově připravovanou identitu podporova-
ly i po výstupu z vězení, a nenajde způsoby, 
jak jí dosáhnout, nezbývá mu většinou jiná 
možnost než se vrátit k dřívějšímu životnímu 
stylu. Všichni moji informanti navázali ještě 
ve vězení hned několik vztahů s lidmi mimo 
věznici, v rámci kterých později probíhala 
proměna jejich životního stylu. Mimo jiné to 
byl i vztah se mnou jako s poradcem projektu 
Drogové služby ve vězení.

Odstup od předchozích identit. Aby mohlo 
dojít k transformaci identity po výstupu z vě-
zení, která bude dlouhodobě udržitelná, zdá 
se být nezbytné, aby se člověk dříve či později 
nějakým způsobem vymezil vůči tzv. „pravým 
vězňům“ a definoval sám sebe jako někoho, 
kdo je/byl ve vězení spíše kvůli nedopatření, 
jednorázovému klopýtnutí, souhrou vícemé-
ně nešťastných náhod, určitě však ne kvůli 
nezměnitelným charakteristikám své osob-
nosti. Tento odstup od identity delikventa je 
patrný u Radka, když hovoří o pocitech poté, 

kdy se dozvěděl, že mu byl odpuštěn zbytek 
trestu: „… už jsem mohl mít ty lidi v prdeli, 
ty kecy, ty jejich názory, ty řeči dokola, vůbec 
celej systém toho kriminálu. Samozřejmě kecá 
s tebou každej, loučí se s tebou, ale řekneš si, 
ten tady bude sedět do konce, je víckrát tresta-
nej, to je zapomenutej případ…“ (Radek).

Výstup z vězení znamená teritoriální sepa-
raci od identity delikventa, přičemž k sepa-
raci symbolické už mohlo začít docházet před 
výstupem z vězení. Na symbolické úrovni 
mohlo ve vězení dojít i k separaci od „drogo-
vé identity“, ta však musí být zopakována, 
a to nejlépe i v teritoriální formě, jak tomu 
bylo u Radky a Marka, kteří oba změnili 
místo bydliště, Marek ihned, Radka po dvou 
měsících. Minimálně je však zapotřebí mít 
k dispozici takové vztahy, které poskytnou 
referenční a interpretační rámec pro udržení 
symbolické separace od dřívější drogové iden-
tity. Je to podstatně složitější, pokud člověk 
zůstává ve stejném prostředí, v jakém žil do 
svého nástupu do vězení. V takovém případě 
má svůj dřívější životní styl stále „na dosah“, 
a pokud chce změnu udržet, je nucen se vůči 
němu neustále vymezovat.

Představa přijatelné budoucnosti. Dalším 
faktorem, který se zjevně podílel na překo-
návání fáze po výstupu z vězení, byl výhled 
k „lepší“ budoucnosti. Radek pracoval na 
svém plánu odcestovat do zahraničí a živit se 
jako číšník na lodi. Nepočítal s tím, že by se 
v nejbližší budoucnosti zdržoval v místě své-
ho trvalého bydliště: „…A kdybych se vrátil, 
tak bych tam jel zase znovu, protože mě tady 
asi nic moc držet nebude. Tady si člověk při-
jede samozřejmě užít nebo si tak odpočinout 
a pak zase pojedu zpátky… mám rád cestová-
ní, tak bych se tak nějak vycestoval, protože 
tady je to furt stejný, že jo“ (Radek).

Představu přijatelné budoucnosti si může 
člověk začít utvářet už ve vězení, i když to 
jde velice těžko vzhledem k neustále přítom-
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nému prostředí věznice a také vzhledem k to-
mu, že ostatní tuto představu často označují 
za naivní nebo za čistou iluzi. 

4.2 Komplikující faktory
Nejistota. Ačkoli vězení zaručuje některé jis-
toty týkající se především základních biolo-
gických potřeb, jako je pravidelná strava, spá-
nek apod., věznění lidé jsou na druhou stranu 
drženi v permanentní nejistotě. Tato nejistota 
je asi největší ve vazbě, zejména v počáteční 
fázi, kdy člověk nemá žádnou představu o tom, 
kdy bude ukončeno vyšetřování, kdy proběhne 
soud, a už vůbec netuší, jaký trest má v případě 
odsouzení čekat. I ve výkonu trestu je nejistota 
přítomná. Každý má možnost požádat o pod-
míněné propuštění v polovině trestu, téměř 
vždycky je určitá šance, nicméně tato šance 
není nikdy stoprocentní. V den projednávání 
tedy jde člověk k soudu s pocitem, že půjde 
domů buď zítra, nebo třeba až za několik let.

Z této nejistoty může do značné míry těžit 
personál věznice, protože uděluje pochvaly 
a píše posudky. Člověk, který se tedy chce 
dostat na svobodu před koncem trestu, musí 
nejen plnit poctivě všechny svoje povinnosti, 
ale také udržovat dobré vztahy s personálem 
i s ostatními vězni. Přesto však nikdy nemá 
zaručeno, že mu podmíněné propuštění vyjde, 
a nikdy si ani nemůže být jistý, jestli to, co 
dělá, je to, co zvýší jeho šance k propuštění.

Takto vyvolávaná nejistota potom velice ztě-
žuje uvažování o budoucím životě. Nelze nic 
naplánovat přesně a člověk může být mnohdy 
propuštěn takřka z hodiny na hodinu, aniž 
by měl čas se na výstup připravit. „Já jsem 
nějak moc nepřemejšlel o tom, nevím jak 
to říct, nevěděl jsem, kdy vylezu, a nevěděl 
jsem, do čeho vylezu. Moh jsem tam bejt tři 
roky, byl jsem tam jenom dva, to jsem taky 
nečekal, čekal jsem 17 měsíců…“ (Jarek).

„Výstupní krize“. Výstup z vězení je dnem, na 
který se každý pochopitelně těší, ale ze které-

ho má zároveň obavy. Pro člověka, jenž nechce 
pokračovat ve stejném životě jako do nástupu 
do vězení, je to také den, kdy se ukáže, jestli 
bude možné dostát svým závazkům. Například 
Jarek uvedl, že pociťoval určitý strach ze 
změny, která ho čekala a která znamenala 
opuštění stereotypu a ztrátu jistot, jež věze-
ní poskytovalo. „A trochu jsem se bál, trochu 
hodně jsem se bál toho výstupu, protože pros-
tě jsem fetoval a fetoval a najednou skok, změ-
na, bez fetu, střízlivej a v kriminále. A úplně 
jinej režim, všechno, a nevěděl jsem, co bude, 
a bál jsem se toho. Toho výstupu“ (Jarek).

S výstupní krizí bývá často spojen i drogo-
vý relaps. Hodně lidí ve vězení, kteří uva-
žují o změně svého životního stylu, mluví 
o tom, že je láká vzít si po výstupu drogu 
aspoň ještě jednou, často říkají: „Jednou si 
dám, to vím určitě“ – zdůvodňují to tak, že 
chtějí zkusit, jak jim to bude chutnat po tak 
dlouhé době, zdali to bude ještě „ono“. Tyto 
úvahy by se v rámci teoretického rámce této 
práce mohly pojmout jako chuť ještě si jed-
nou „sáhnout“ na svoji dřívější identitu, aby 
se člověk přesvědčil, že o ní opravdu nesto-
jí. Dva z mých informantů, Marek a Rad-
ka, relapsovali hned po výstupu z vězení, 
Marek první den, Radka po třech dnech, 
ale oba interpretovali tuto událost podobně, 
tak, že si uvědomili, že je to to, co nechtě-
jí. „Já jsem potkala lidi a voni na mě pojď, 
máme, vokoštujem a já jsem jako nechtěla 
a už tím, že jsem nechtěla, tak když jsem 
si to dala, tak mi to stejně nechutnalo…. 
A vono je fakt že se toho člověk hned nezba-
ví, tak ty tři čtyři hodiny to vyprchává a já 
jsem věděla, že to je to, co nechci“ (Radka).

Dá se předpokládat, že v případě, kdy člověk 
nezamýšlí změnu prostředí a nemá ani vytvo-
řené dostatečné zázemí ve vztazích, které mu 
poskytnou podporu v jeho cestě k novému život-
nímu stylu, může být „výstupní krize“ (a s ní 
spojený případný relaps) velice významným 
faktorem při nenaplnění připraveného plánu. 
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Zviditelňování identity delikventa po výstupu. 
Ačkoliv výstup z vězení znamená teritoriální 
separaci od identity delikventa, na symbo-
lické úrovni může být stále zviditelňována. 
Komplikujícím faktorem z hlediska změny 
životního stylu je zejména proto, že s sebou 
přináší značné sociální stigma. Stigmatizovaní 
jedinci jsou si svého statusu vědomi a tyto 
interakce očekávají už předem. Radek napří-
klad mluví o tom, že postoj druhého člově-
ka k němu jako ke „kriminálníkovi“ dokáže 
„vycítit“: „… třeba nemáš lidi, co pochopí 
všechno, když vylezeš, tak nemají pochopení 
pro všechno, co jsi zažil, jo, prostě někdo nad 
tebou udělá čáru. Byls v kriminále, tak prostě 
seš vodepsanej, takový lidi znám…“ (Radek).

Radek zvolil strategii raději nikomu nesdě-
lovat, že ve vězení byl, což nevyhnutelně 
znamená mlčet o části své minulosti. Takto 
postupovala i Radka, o které v Praze podle 
jejích slov nikdo neví, ani že brala drogy, ani 
že byla ve vězení (kromě jejího přítele a jeho 
matky). Druhou možnou strategií je „říkat 
věci na rovinu a hned“. S tímto přístupem 
jsem se nesetkal u žádného klienta přímo 
po výstupu, ale někteří z mých klientů, vět-
šinou ti, kteří byli už vícekrát ve vězení, mi 
sdělovali, že tuto strategii používají. Jde jim 
údajně o to, aby se to daný člověk nedozvěděl 
později nějakým jiným způsobem a nevyčítal 
jim, že mu to neřekli sami.

Pokud jde o zaměstnavatele, jako v přípa-
dě Radka, často se o zviditelňování identity 
pachatelů trestné činnosti stará sám stát 
prostřednictvím rejstříku trestů. Jinými způ-
soby institucionálního zviditelňování identity 
mohou být: nutnost docházet na probační a me-
diační službu v rámci dohledu, zákaz pobytu 
v určitém městě, obecně prospěšné práce nebo 
častější policejní kontroly. Tyto všechny uve-
dené vlivy mohou být také důvodem, proč lidé 
po výstupu z vězení čato uvažují o teritoriální 
separaci od svého původního prostředí, pří-
padně proč někteří uvažují i o změně jména.

Výše uvedeným institucionálním tlakům 
nemusí odolat lidé, kteří po dlouhém pobytu 
ve vězení nemají ani materiální prostředky, 
ani podporu z rodinného okolí a kterým mno-
ho možností pro vytváření nového životního 
stylu nezbývá. Tyto jedince charakterizuje 
Radek následovně: „…ví, že dostanou vod 
nějakýho kurátora nějakou usranou tisícov-
ku, kterou prochlastají. Protože se vožerou po 
tý době, to je jasný. No a co pak dál? No, pak 
půjdou, někoho klepnou zase a dostanou pět 
let. Takových  lidí je tam spoustu…“ (Radek).

5. Závěr
Pokusil jsem se popsat proces, jímž prochá-
zejí jedinci dlouhodobě užívající drogy, kteří 
se po výstupu z vězení snaží nastoupit cestu 
k novému životnímu stylu. Vycházel jsem pře-
devším ze svých zkušeností z tříletého půso-
bení ve Vazební věznici  Brno, kam docházím 
jako zástupce Sdružení Podané ruce a kde 
v rámci projektu „Drogové služby ve vězení“ 
hovořím s obviněnými lidmi, kteří dlouhodo-
bě užívali nelegální drogy. Svoje závěry jsem 
potom opřel o literaturu především sociolo-
gickou a sociálně psychologickou a o rozhovo-
ry s několika lidmi, kteří po propuštění z vě-
zení pokračovali ve spolupráci se Sdružením 
Podané ruce a změnili svůj životní styl.

Všiml jsem si především dvou procesů, které 
probíhají do značné míry současně. Na jedné 
straně je po svém uvěznění jedinec dlouhodo-
bě užívající drogy vytržen z dosavadních soci-
álních sítí, které potvrzovaly a udržovaly jeho 
dosavadní identitu, a nabízí se mu možnost 
pojmout vězení jako šanci ke změně životní-
ho stylu, jež povede k transformaci dřívější 
identity. Na straně druhé se však vstupem 
do vězení dostává daný jedinec do prostře-
dí, které do značné míry upevňuje a neu-
stále zviditelňuje jeho identitu delikventa. 
Příprava na změnu životního stylu může sice 
začít už ve vězení, a to především navázáním 
vztahů udržitelných i po propuštění, získá-
ním odstupu od předchozích rolí a utvořením 
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představy přijatelné budoucnosti, ale nejpod-
statnější část celého procesu, to, co Berger 
a Luckmann popisují jako resocializaci, může 
probíhat až po propuštění. Zde potom pře-
devším záleží na tom, zda se jedinci podaří 
udržet vytvořenou představu nové identity 
a zpřítomnit ji s pomocí sociálních sítí, kte-
ré ji budou potvrzovat a sloužit jako hlavní 
zdroj proměny identity. Je však také třeba 
vyrovnat se s komplikujícími faktory, které 
přináší nejistota ve vězení, „výstupní krize“ 
a nadále zviditelňovaná identita delikventa.

Když se vrátím k metafoře odkládání identity 
z úvodního citátu od Zygmunta Baumanna, 
mohu má zjištění shrnout také tak, že vězení 
nemůže fungovat jako šatna pro trvalé odlo-
žení „drogové identity“. Nově příchozí si ji 
zde sice může po dobu svého pobytu nechat 
v úschově, ale místo ní je mu ihned přidělena 
identita delikventa, která zanechává jen těž-
ko smazatelné otisky. Když potom odchází, 
je mu znovu podsunuta „drogová identita“ 
v neporušeném stavu a jemu nezbývá než 
po ní sáhnout, pokud nemá možnost jít za 
identitou novou, takovou, která už sice může 
být v myšlenkách a v rozhovorech s mnohý-
mi lidmi připravována dlouho dopředu, ale 
začít oblékat si ji člověk může až poté, co se 
za ním zavřou brány věznice. A až potom se 
také ukáže, jestli mu „sedne“, jestli mu „slu-
ší“, nebo alespoň zda se v ní cítí lépe než v té 
předchozí. Na to mají obrovský vliv osoby 
okolo něj, které mu mohou jeho novou identi-
tu potvrdit, ale také se mu mohou kvůli ní 
vysmát nebo ji prohlásit za falešnou.

Spíše než odpovědi mi po dokončení diplomo-
vé práce začaly hlavou proudit další a další 
otázky. Jako například: Pro jaké typy identit 
se rozhodují lidé, kteří zanechali dlouhodo-
bého užívání drog? Jak si sami tuto přemě-
nu vysvětlují? Jak si ji vysvětlují jejich blízcí 
a známí? Jak se vyrovnávají s komplikacemi 
způsobovanými zviditelňovanou identitou 
delikventa? Jak by bylo možné celý složitý 

proces těmto lidem ulehčit? Takové otázky 
moje diplomová práce nezodpověděla, ale 
pokusím se na ně hledat odpověď v mé prá-
ci dizertační. Ta by potom měla nabídnout 
podklad pro jiné možnosti pomoci lidem, kte-
ří usilují o změnu životního stylu, než které 
jim nabízí dosavadní resocializační a terape-
utické programy. Nicméně, určitý směr jsem 
naznačil už v diplomové práci. Domnívám se, 
že pokud chceme pomoci lidem, aby se nevra-
celi k užívání drog po výstupu z vězení, je tře-
ba jim umožnit, aby mohli navázat intenzivní 
vztahy s takovými osobami a skupinami lidí, 
se kterými budou moci být v kontaktu i po 
svém propuštění a kteří jim poskytnou jiné, 
dostatečně atraktivní, smysluplné  a realizo-
vatelné možnosti „bytí ve světě“.

Kontakt: 
Pavel Nepustil
Sdružení Podané ruce, Drogové služby ve 
vězení
Francouzská 36, 602 00 Brno
E-mail: pnepustil@centrum.cz
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