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Compulsory alcohol and drug treatment is imposed on the basis of a criminal 

offence committed under the influence of or in relation to psychoactive 

substances. Compulsory treatment is imposed by the court in order to correct the 

offender and protect the public. The following article, based on the point of view 

of a clinical psychologist working with clients of this type in a healthcare facility, 

addresses some aspects of this measure, including the characteristics of clients 

undergoing such treatment and basic elements of the treatment process itself.
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Soudní ochranná léčba protialkoholní a protitoxikomanická je uložena na základě 

trestného činu spáchaného pod vlivem psychoaktivní látky nebo v souvislosti 

s jejím užíváním. Ochranné léčení je ukládáno soudem s motivem zajistit nápra-

vu pachatele a ochranu společnosti. Předložený text se z perspektivy klinického 

psychologa pracujícího s tímto typem pacientů ve zdravotnickém zařízení věnuje 

některým aspektům tohoto opatření, jako jsou  charakteristika pacientů podstu-

pujících tuto léčbu či základní  prvky samotného léčebného procesu.

Klíčová slova: soudní ochranná léčba – nedobrovolné léčení – alkoholismus 

– drogová závislost – zdravotnické zařízení.
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1. Úvod
Soudní ochranná léčba protialkoholní a proti-
toxikomanická  (dále jen OLA a OLT) je ulo-
žena na základě trestného činu spáchaného 
pod vlivem psychoaktivní látky nebo v souvis-
losti s jejím užíváním. V ČR existuje ve formě 
ambulantní nebo ústavní. Tyto formy mohou 
vzájemně jedna v druhou přecházet. O uložení 
léčby rozhoduje soud zpravidla na základě 
doporučení znaleckého posudku. OL může být 
uloženo pachateli vedle nepodmíněného tres-
tu odnětí svobody, nebo může být,  má-li soud 
za to, že OL zajistí nápravu pachatele a ochra-
nu společnosti lépe než trest odnětí svobody, 
výkon trestu ve výjimečných případech zcela 
vypuštěn (v případech, kdy k trestnému činu 
došlo vlivem užívání psychoaktivní látky pro-
vázeném alterací psychiky mající charakter 
psychotické hloubky), nebo uložen podmíněně.

Ústavní formu léčby lze vykonávat během 
výkonu trestu na uzpůsobených specializo-
vaných odděleních ve věznicích Rýnovice, 
Znojmo a Opava nebo v psychiatrických 
zařízeních, jejichž příslušnost je stanovena 
Ministerstvem zdravotnictví (Miovský et al., 
2003). V ČR lze vykonávat OLT, OLA v 9 psy-
chiatrických léčebnách (MS ČR, 2002), nej-
častěji na odděleních soudní ochranné léčby 
nebo v rámci oddělení pro dobrovolnou léčbu 
závislostí. OL má trvat tak dlouho, dokud to 
vyžaduje její účel. Průměrná doba OL ve zdra-
votnickém zařízení je obvykle mezi 4–6 měsí-
ci, na uzpůsobených specializovaných oddě-
leních ve věznicích je to zhruba 10 měsíců.

O propuštění z léčby rozhoduje soud na návrh 
zařízení, kde je léčení prováděno. Osoba, 
která maří nebo podstatně ztěžuje výkon 
OL, může být stíhána pro trestný čin maření 
výkonu úředního rozhodnutí.

V případě porušování léčebného režimu OLA, 
OLT je třeba současně s podnětem k trestní-
mu stíhání zvážit, zda z psychiatrického hle-
diska není vhodné navrhnout soudu ukonče-

ní tohoto léčení z důvodu, že účelu OLA, OLT 
nelze vzhledem k osobě odsouzeného dosáh-
nout. Obvykle to bývá z důvodu neúspěšného 
motivování u jedinců s poruchou struktury 
osobnosti (Baštecký, 1997).

2. Hlavní cíle OLA, OLT:
a) vytvoření náhledu na zneužívání psycho-
aktivních látek či závislost na nich a podpora 
motivace k dalšímu léčení,
b) resocializace a zařazení pacienta do běž-
ného života,
c) prevence opakování trestného činu způso-
beného zneužíváním psychoaktivních látek či 
závislostí na nich,
d) izolace společensky nebezpečného jedince.

3. Charakteristiky pacientů 
s OLA, OLT
3.1 Motivace
Ve velké většině případů se v rámci OLA, 
OLT setkávám na oddělení soudní ochranné 
léčby s pacienty, kteří se podle kruhového 
modelu změny Prochasky a DiClementeho 
(Miller & Rollnick, 2003) vyskytují ve fázích: 
a) prekontemplace, kdy si problém se závis-
lostí neuvědomují a ani nepřipouštějí potře-
bu změny,
b) kontemplace, kdy si již určitý problém 
uvědomují, uvažují o změně, ale zároveň ji 
odmítají.

V těchto iniciálních fázích kruhového modelu 
změny, ve kterých je důležité nechat kliento-
vi prostor pro svobodné rozhodnutí, je situace 
navíc komplikována skutečností, že jsou tito 
lidé k léčení závislosti donuceni soudem a ne 
na základě vlastního rozhodnutí. Léčení má 
tedy především funkci trestu. V situaci, kdy 
lidé mají pocit, že je ohrožena jejich svoboda 
rozhodování, mají sklon reagovat tak, aby si 
ji zajistili (Miller & Rollnick, 2003). V praxi 
se to projevuje především tím, že jejich odpor 
se k soudem nařízené léčbě znásobí. A právě 
se skutečností, kdy pacienti mají k léčbě vel-
ký odpor z důvodu, že si tuto možnost sami 
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nevybrali a že jim byla vybrána někým jiným, 
se při své práci s nimi velice často setkávám 
(„…sám jsem si tuto léčbu nevybral, a proto 
se nebudu léčit, kdybych si ji vybral dobrovol-
ně, tak bych se možná i léčil.“). Na oddělení 
se dále setkáváme s pacienty, kteří si o léčení 
sami požádali, avšak z důvodu snížení trest-
ní sazby („…o léčení jsem si požádal sám, 
od ostatních jsem věděl, že mi to sníží trest 
nebo mi bude odpuštěn, nikdy jsem se však 
léčit nechtěl“, „…já jsem se léčit nechtěl, ale 
u soudu mi dali vybrat, jestli trest, nebo léče-
ní, tak jsem si vybral radši léčbu.“).

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, 
je tedy především cílem OLA, OLT motiva-
ce pacientů k rozhodnutí přestat s užíváním 
psychoaktivní látky, které jim způsobuje pro-
blémy, a s tím i k související změně životního 
stylu. Úspěšným  OL  tedy není vyléčení, ale 
častěji motivace k dobrovolné návazné léčbě 
v ambulanci, případně v některém  k tomu 
určeném zařízení.

3.2 Výkon trestu v anamnéze
Více než polovina pacientů, kterým byla nařízena 
OLA, OLT, přichází na naše oddělení se zkuše-
ností předešlého výkonu trestu. Často jsou k léč-
bě přijati přímo po propuštění z výkonu trestu. 

Situace ve zdravotnickém zařízení je odliš-
ná od situace ve výkonu trestu. Tito jedinci 
mají často tendenci používat manipulativní, 
výhružné, vyděračské a agresivní způsoby 
jednání, kterými vzniká ohrožení pro ostatní 
pacienty i pro personál zdravotnického zaří-
zení, jenž nemá ani kvalifikaci ani pravomo-
ce a schopnosti příslušníků vězeňské služby 
(Kudrnáč, 1999). Na našem oddělení se opa-
kovaně stává, že pacient rozbije vybavení 
oddělení, ohrožuje spolupacienty či personál.

3.3 Duální diagnóza
U osob, kterým byl tento druh léčby nařízen, 
přibývá k diagnóze závislost na psychoaktivní 
látce ve velké části případů i porucha struktu-

ry osobnosti často s disociálními rysy, pro kte-
rou je právě typické protispolečenské jednání 
a z něho vyplývající opakovaný pobyt ve vězení.

Ve vědomí soudu přetrvává potřeba naplnit 
účel ochrany společnosti, a tak je OL mnoh-
dy nařízeno i těm jedincům, kteří nejsou 
indikováni pro léčbu. Právě v souvislosti 
s poruchou struktury osobnosti léčbu trvale 
odmítají, léčit se nemohou (Kudrnáč, 1999) 
nebo  je u nich abúzus psychoaktivní látky 
pouze projevem jejich nezdrženlivosti a ne 
primárním onemocněním ve smyslu závis-
losti (Skála, 1987). V praxi se nám opako-
vaně vyskytl případ, kdy přes nedoporučení 
soudního znalce byla OL nařízena nebo byla 
doporučena OL u jedinců s těžkou poruchou 
struktury osobnosti, kde psychoterapeutické 
působení prakticky již nic nezmůže.

4. Léčebný proces
4.1 Režimový charakter léčby
Základem principu ochranné léčby je reži-
mový přístup založený na časové struktuře 
dne a pravidlech určujících systém účasti 
v léčebném programu (Heller, Pecinovská et 
al., 1996).  Pacient postupně dosahuje nej-
různějších výhod (vycházka, dovolenky) na 
základě plnění úkolů, které jsou systémem 
předepsány. Za aktivity na oddělení jsou 
pacienti odměňováni (pracovní terapie, sku-
pinová terapie, úklid) a za prohřešky proti 
pravidlům oddělení sankcionováni. Cílem 
režimové terapie je zvnitřnit jedinci, který 
má potíže s dodržováním pravidel a spole-
čenských norem, řád a tak mu pomoci  lépe 
se přizpůsobit požadavkům vnějšího světa, 
osvojit si zdravější životní styl, postupně 
získávat sebedůvěru a sebeúctu a zařadit se 
tak do běžného života. V případě neúspěchu 
je mu umožněno  prožít si stav  frustrace bez 
pomoci psychoaktivní látky (Skála, 1987).

4.2 Psychoterapeutický proces
Nemotivovanost pacientů a jejich osobnostní 
charakteristiky podstatně ovlivňují charakter 
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celé komunity, která v případě našeho oddě-
lení čítá obvykle mezi 7 až 10 členy, a formu 
skupinové psychoterapie. V individuální psy-
choterapii je tím, co léčí, terapeutický vztah, 
ve skupinové psychoterapii jsou to především 
vztahy mezi pacienty navzájem, kdy jim na 
sobě vzájemně záleží ve smyslu starosti, péče 
a lásky. Dění v takové skupině má ráz upřím-
nosti a otevřenosti. Bez obvyklých zábran se 
zde může hovořit a rozmlouvat o jinak zaml-
čovaných událostech, myšlenkách, zkušenos-
tech nebo pocitech. Tato upřímnost je však 
umožněna zvláštním naladěním skupinového 
spolubytí a spolehlivostí vztahů (Čálek, 2005).

Právě při práci s pacienty nemotivovanými, 
s častou poruchou struktury osobnosti, je 
velmi těžké, až nemožné takové bezpečné 
prostředí vytvořit.

Na skupině často slýchám, že pacienta nezají-
má, co si druzí myslí a o čem vyprávějí, že na 
psychoterapeutická sezení chodí  z donucení. 
Je to pro ně pouze mrhání času, oni nemají 
potíže se závislostí, nemají potřebu pracovat 
na sobě ani v jiné oblasti, protože jsou v léčbě 
prostě z donucení. Přes přítomnost několika 
pacientů ochotných ke spolupráci je skupino-
vé klima často negativně ovlivněno pacienty 
nemotivovanými. Na sezeních v tomto duchu 
je pro ostatní velmi těžké se otevírat spolu-
pacientům, které to vlastně vůbec nezajímá. 
V těchto podmínkách se mi velmi osvědčilo 
doplňovat skupinovou psychoterapii indivi-
duálními pohovory, kdy jsou pacienti ochotni 
se více otevřít také proto, že v individuálním 
kontaktu si nemusí, tak jak byli zvyklí ve 
výkonu trestu, hrát na silné a nedovolit si 
projevit žádnou svoji slabost.

Z tohoto důvodu by bylo podstatně lepší mít 
ve skupině alespoň nadpoloviční počet moti-
vovaných jedinců, kteří by svojí převahou 
mohli pozitivně působit na  nemotivované 
nebo jen částečně motivované. Skupiny by 
pak bylo lepší netvořit výlučně z lidí, kte-

rým byla nařízena soudem OL, ale spíše je 
doplňovat do skupin dobrovolných pacientů. 
V praxi se však stává, že právě pro tyto cha-
rakteristiky jsou pacienti s OLA, OLT odmí-
táni odděleními pro dobrovolnou léčbu závis-
lostí, kde narušují stanovený léčebný režim, 
a předáváni v rámci psychiatrického zařízení 
na oddělení soudních léčeb či jiná oddělení.

Charakter skupinové terapie u pacientů, kteří 
mají velké potíže zvládat i běžnou frustraci kaž-
dodenního života, kteří mají sklon k sebepoško-
zování nebo impulzivnímu napadání druhých, 
je spíše podpůrný. Osvědčilo se mi strukturovat 
psychoterapeutické skupiny prostřednictvím 
nějakého tématu nebo techniky. Při dynamic-
kém charakteru skupin, pravděpodobně z bez-
radnosti jak využít volný prostor, se často sou-
středil proud interakce pacientů na mou oso-
bu, kdy kritizovali řád oddělení či moji práci.

Dalším rysem psychoterapeutických sku-
pin je, že dění na sezení nejsou téměř vůbec 
konfrontační. Sami pacienti nejdou ve větši-
ně případů do vzájemné konfrontace ani si 
neposkytují navzájem příliš zpětnou vazbu, 
naopak drží pospolu proti terapeutovi, který 
je vnímán jako ten na druhé straně, který 
je trestá v rámci pravidel režimu a je sou-
částí trestacího aparátu. Právě s tím souvisí 
nechtěná dvojrole personálu, který na jedné 
straně pečuje o zdraví pacientů, poslouchá 
jejich potíže a v rámci možností je podporuje, 
na druhé straně dohlíží na průběh léčby a in-
formuje o něm soud. V případě porušování 
léčby jsou to právě oni, kdo oznamuje maření 
léčby a stává se původcem dalšího možného 
trestního stíhání (Kudrnáč, 1999). V praxi 
se mi osvědčilo zařazení  pravidelného indi-
viduálního pohovoru s každým pacientem, 
který napomáhá zlepšení terapeutického 
vztahu. Problematické jsou rovněž  situace 
při sankcionování pacienta, které následují 
po porušení řádu oddělení, v nichž je nezbyt-
né vyvážit tato rozhodnutí terapeutického 
týmu dostatečnou dávkou empatie k pacien-

Z praxe



511

2006 / 6 / 4

Adiktologie

Klinický pohled na stav soudní ochranné léčby protialkoholní...

tovu prožívání situace, případně i vhodnou 
formou zprostředkovat prožívání terapeuta.       

4.3 Problematika sankcí při porušování 
léčby
Při terapii dobrovolných závislých pacientů je 
praxí, že po opakované recidivě, často již při 
první, jsou vyloučeni z komunity. Pokud jsou 
pacienti v léčbě nedobrovolně, je tato situace 
podstatně komplikována. Za přestupek není 
možné tyto pacienty vyloučit z léčby, protože 
mohou být propuštěni pouze prostřednictvím 
soudu.  Běžná doba od podání návrhu k sou-
du po propuštění je 1 měsíc. V takovém pří-
padě lze informovat policii a státní zastupi-
telství o maření výkonu úředního rozhodnutí. 
V běžné praxi však policie nebo státní zastu-
pitelství na naše oznámení o maření  reaguje 
s velkým časovým zpožděním nebo nereagu-
je a případ odkládá pro absenci společenské 
nebezpečnosti na pozdější dobu. Tato situ-
ace pak vede u nespolupracujících pacientů 
k opakovaným recidivám (ačkoliv pacienti 
nemají vycházky, není možné v podmínkách 
našeho oddělení zabezpečit úplnou absenci 
drog) a agresivnímu chování, protože si uvě-
domují, že zdravotnický personál disponuje 
pouze omezenými restriktivními prostředky.

4.4 Umístění pacientů s OLA, OLT
Počet pacientů s OLA a OLT je poměr-
ně malý (viz tabulka). Na našem oddělení 
máme, jak již bylo zmíněno, průměrně 7–10 
pacientů s OLA, OLT. Odděleními pro dob-
rovolnou léčbu závislostí je často tento typ 
klientely z výše uvedených důvodů odmítán, 

či pro jejich vytíženost jsou jim dávány ter-
míny nástupu s velkým časovým odstupem. 
Z ekonomických důvodů jsou kombinováni 
s pacienty, kterým byla nařízena ochranná 
léčba psychiatrická,  tedy nejčastěji s jedinci 
s psychotickou poruchou. Vzájemné soužití je 
rušivé tím, že tato skupina je pacienty s OLT 
a OLA využívána a šikanována. Naopak oso-
by s psychotickou poruchou působí během 
ataky rušivě na pacienty s OLA a OLT. 

5. Závěr
Problematika ochranného léčení je vzhledem 
k výše uvedeným faktům velmi komplikova-
ný jev, kterému je v odborné literatuře věno-
váno málo pozornosti.

Výzkumem účinnosti a efektivity soudně 
nařízených léčeb se doposud v ČR nikdo v po-
třebném rozsahu nezabýval (Miovský et al., 
2003). Tato oblast by si proto zasloužila více 
pozornosti zaměřené především na sjednoce-
ní koncepce péče (v současné sobě OLA, OLT 
probíhá nejčastěji ve vězení, na odděleních 
soudních léčeb či na odděleních pro dobrovol-
nou léčbu závislostí, přičemž charakter léčby 
se výrazně liší podle typu jednotlivých praco-
višť, často i mezi zařízeními téhož typu navzá-
jem) a tak i zvýšení efektivity této formy léčby. 

Kontakt:
Petra Vondráčková
PL Kosmonosy
Lípy 15
293 06  Kosmonosy
E-mail: vondrackovapetra@seznam.cz

Z praxe

Nařízené OL 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Protialkoholní 260 237 239 260 227 237 185 175 160 195 190

Protitoxikomanické 53 39 119 134 183 257 212 170 129 143 161

Celkem 313 276 358 394 410 494 397 345 289 338 351

Tabulka 1. Počty nařízených ochranných léčeb (Ministerstvo spravedlnosti ČR, 1995-2005)
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