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Anotace 

Tato bakalářská práce s názvem Rodičovství matek závislých na drogách je 

zaměřena na objasnění vztahu mezi závislou matkou a jejím dítětem. Vysvětluje 

podstatu rodičovství jako takového, problematiku a specifika drogové závislosti, 

pojednává o právním pozadí problému a uvádí konkrétní případy klientek 

z Terapeutické komunity Karlov. Přibližuje rizika, kterým čelí děti drogově 

závislých matek. Popisuje typy služeb, které jsou v České republice uživatelům 

k dispozici. 
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Summary 

This bachelor thesis named Parenthood of drug addicted mothers focuses on the 

relationship between drug addicted mother and her child. It explains the nature 

of parenthood, children rights, needs, difficulties and specific issues of drug 

addiction in motherhood. Legal background of child protection has briefly been 

outlined and the main obligations of social authorities introduced. The drug 

dependence of mothers has been identified as a fundamental problem in child 

care with the use of   some examples based on an on-site experience from The 

Therapeutic community Karlov. A complex system of social services available 

to drug addicted mothers and their children existing in the Czech Republic has 

been presented. 
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Úvod 

Rodičovství matek závislých na psychoaktivních látkách je specifickou kategorií 

světa drog a drogových závislostí. V práci propojujeme dva tematické celky – 

rodičovství a závislosti. Abychom tyto celky dokázali propojit, musíme je 

nejprve definovat. 

Při volbě tématu byla mým důvodem snaha o pochopení jednání těchto žen. 

Mohou nás napadat následující otázky. Jsou schopny či ochotny přestat 

s užíváním drog? Kolik závislých matek se úspěšně vyléčí? Vydrží abstinovat? 

Jaká je jejich motivace k léčbě? Proč se staly matkami? Chtěly být matkami? 

Dají se nazvat matkami? 

V této práci se pokusíme pochopit a zjistit, čím se závislé matky vyznačují, 

jakým způsobem jednají a jaký mají vztah k vlastním dětem. Z médií známe 

otřesné případy, kdy narkomanky byly schopny zavraždit vlastní dítě. Sice se 

jedná o extrémní situace, jež se naštěstí netýkají značné části uživatelek a jejich 

dětí, přesto je důležité na ně poukázat. 

Například ve článku pojednávajícím o zabití dítěte vlastní matkou, které se 

odehrálo v Ústí nad Labem, je zmíněno, že případy, kdy se matky dopouštějí 

trestné činnosti vůči vlastnímu dítěti, mají obvykle spojitost s drogovou 

intoxikací matky, konkrétně se v něm píše: „Matky takovéto chování nejčastěji 

páchají pod vlivem drog.“1 

 Hrůzné případy můžeme nalézt i v zahraničí. Ve Spojených státech 

amerických žena závislá na drogách a alkoholu připravila o život vlastní roční 

dceru tím, že jí potírala dásně heroinem. Přiznala se i k tomu, že stejnou metodu 

praktikovala i na svých dvou starších dětech, které naštěstí přežily. Uživatelka 

se domnívala, že potíráním dásně heroinem pomůže dceři usnout.2 

Tyto případy svědčí o hluboké nouzi na straně žen a rizicích pro děti v jejich 

péči. To nás nutí k zamyšlení, jaké úkoly má sociální ochrana dětí a jaká je úloha 

sociálních pracovníků v této oblasti. 

                                                
1 Matky zabitých dětí před soudem. Ve hře jsou zřejmě i drogy – Litoměřický deník. 

Litoměřický deník – informace, které jsou vám nejblíž [online]. Copyright © [cit. 05.05.2020]. 

Dostupné z: https://litomericky.denik.cz/zlociny-a-soudy/matky-zabitych-deti-pred-soudem-
ve-hre-jsou-zrejme-i-drogy-20190828b.html 
2 eXtra.cz – Lifestylový magazín [online]. Copyright © eXtra.cz [cit. 05.05.2020]. Dostupné z: 

https://www.extra.cz/zrudna-matka-chtela-uspat-rocni-holcicku-tak-ji-potirala-dasne-

heroinem-zabila-ji 
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Cílem bakalářské práce bude přiblížit problematiku drogově závislých matek  

a jaká jsou specifika jejich závislosti. Vzhledem k tématu drogově závislých 

matek se fakta budou opírat o oblasti sociální práce, sociální politiky, adiktologie 

a sociologie. 

V úvodní teoretické části si vysvětlíme, co je rodina a rodičovství, co 

znamená být matkou a jaké jsou potřeby dětí. S tím neoddělitelně souvisí jisté 

porozumění právům dětí, sepsaným v dokumentu Úmluva o právech dětí. Popíši, 

jaké úkoly a postupy volí OSPOD při zajišťování práv dítěte. 

 Další část práce se bude věnovat specifické situaci matek s drogovou 

závislostí a sociálním službám pro tuto cílovou skupinu. Zejména nás budou 

zajímat problémy spojené s těhotenstvím a s výchovou dětí těchto žen. 

Praktická část této práce bude vycházet ze stáže, kterou jsem absolvovala 

v Terapeutické komunitě Karlov, jíž bude věnována jedna ucelená kapitola – zde 

budou vyobrazeny konkrétní situace, jež se udály během stáže s drogově 

závislými matkami. 
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1. Mateřství a rodičovství 

1.1 Rodina a rodičovství 

V kapitole mateřství a rodičovství se pokusíme o objasnění následujících otázek. 

Co je mateřství a rodičovství? Co to znamená být matkou? Jaké jsou potřeby 

dětí? Pokusíme si tyto otázky zodpovědět. 

Rodina je koncentrací několika systémů: systém výměny peněz, systém 

vzájemné péče, systém konzumace potravin, systém potřeb, systém 

psychologických obranných mechanismů atd.3 U rodiny správně fungující 

mohou stereotypy komunikaci usnadnit, zatímco v rodině s problémovým 

charakterem mohou stereotypy udržovat stav domnělého řešení, přestože 

konkrétní situaci spíše uškodí.4 

Rodina by měla v ideálním případě sloužit jednotlivým členům jako útočiště. 

Měla by být místem opory a poskytnutí svobody do takové míry, aby si každý 

jednotlivec mohl budovat a zároveň zachovat svou vlastní identitu. Přesto je 

důležité si v rodině vymezit hranice, aby správně fungovala. Rodina je složena 

z podsystémů – za nejobvyklejší lze považovat podsystém manželský, 

sourozenecký a rodičovský, které mezi sebou interagují. Hranice těchto 

podsystémů musí být jasně dané, stejně jako role jednotlivých členů. Pokud dané 

nejsou, vzniká v rodině chaos. Jednotlivým podsystémům nejsou jasny jejich 

vlastní kompetence, což může vyústit v jejich vzájemné soupeření či ignoraci.5 

Rodičovství můžeme považovat za nejspíš nejsložitější a nejvýznamnější fázi 

rodinného cyklu. Trendy moderní společnosti mohou do jisté míry způsobit 

potlačení naší biologické podstaty, což může vyústit v negativní dopady na naše 

zdraví a podpořit vznik dysfunkčního fungování rodiny.6 

Oldřich Matoušek shrnuje nejdůležitější faktory, jež mají vliv na výchovu 

dítěte ve svém článku Dostatečně dobré rodičovství, publikovaném v periodiku 

Fórum sociální práce. Vychází z dokumentu Nové pohledy na rozvodovou 

tématiku, vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v roce 1993, 

zabývajícím se výchovnými předpoklady rodičů. Hlavními faktory jsou 

                                                
3 MATOUŠEK, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. 3., rozš. a přeprac. vyd. Praha: 
Sociologické nakladatelství, 2003. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). s.75. 
4 tamtéž, s.77-80. 
5 tamtéž, s.83. 
6 tamtéž, s.14. 
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osobnost a charakterové vlastnosti rodiče, od kterých se odvíjí jeho vztah 

k dítěti, a naopak vztah dítěte k rodiči. Rodiče by se měli navzájem respektovat 

a podporovat v kontaktu s dítětem, a měli by si být vědomi, že jsou pro něj oba 

klíčovými osobami. Rodič by měl dítěti pomoci s vypořádáním se se svou 

sociální a sexuální rolí. Stupeň inteligence a vzdělání rodiče má rovněž vliv na 

výchovu dítěte – zda ho bude vést k rozumovému rozvoji či nikoli. Mezi další 

důležitá kritéria patří finanční a sociální status rodiny, a schopnost rodičů 

udržovat svazky dítěte s důležitými osobami – s příbuznými (prarodiče, strýcové 

apod.) nebo osobami, se kterými dítě přichází často do kontaktu jako například 

učitelé, sousedé a kamarádi.7 

Novější dokument z roku 2016 vydaný MPSV s názvem Metodická příručka 

pro kurátory pro děti a mládež pojednává o třech okruzích. Příručka je zaměřena 

na sociálněprávní ochranu potřeb a práv dítěte, vyhodnocuje situace dítěte 

a následně vytváří individuální plán pro jeho ochranu. V prvním okruhu se 

hovoří o vývojových potřebách dítěte, mezi něž patří: udržování zdraví, 

vzdělávání, napomáhání k emočnímu vývoji, rodinné zázemí, získávání  

a udržování sociálních vztahů, utvoření vlastní identity a sociálního statusu, 

schopnost samoobsluhy a samostatnosti. Druhý okruh pojednává o rodičovské 

kapacitě. Rodiče mají vůči dítěti tyto úkoly: zajištění základní péče, zajištění 

bezpečí a ochrany, být k dítěti citově vřelí, poskytnutí podnětů a stimulování 

k činnosti, stanovení hranic a pravidel (rodiče by měli být schopni umět dítě 

vést) a vytvoření stabilního rodinného prostředí. Poslední třetí okruh celkově 

hodnotí rodinu a její prostředí: jaká je rodinná historie a jakým způsobem rodina 

funguje, v jakém prostředí rodina žije, jaká jsou zaměstnání rodičů a jaká je 

jejich finanční situace, jaký je sociální status rodiny a jaké jsou jejich komunitní 

zdroje.8 

Autor charakterizuje dostatečně dobré rodičovství jako kombinaci rodičovské 

lásky s odpovídající dávkou autority. Za dobré fungování rodiny může být 

považována přítomnost ritualizovaných činností, na kterých se podílí celá 

rodina, tedy děti i rodiče, ať už se jedná o společné večeře, společnou péči 

a údržbu domova nebo podnikání společných výletů. Dalším pozitivními 

                                                
7 MATOUŠEK, Oldřich. Fórum sociální práce: Social work forum. Dostatečně dobré 

rodičovství. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2018. s.68-69. 
8 tamtéž, s.69-70. 
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elementy jsou pozitivní interakční sekvence mezi jednotlivými členy rodiny  

(v našem případě se jedná hlavně o interakci mezi dítětem a rodičem) a návštěvy 

příbuzných. Rodiče by měli respektovat soukromí dítěte tím, že mu umožní mít 

osobní teritorium. Také by měli být schopni poznat své nedostatky a umět s nimi 

pracovat v rámci své rodičovské role.9 

Stejně tak nedostatečné rodičovství má vlastní charakteristické znaky: 

sobeckost rodičů, kdy jsou upřednostňovány zájmy rodičů před zájmy  

a potřebami dítěte, chaotické chování a jednání členů rodiny, absence řádu 

v domácnosti a odmítání služeb. Rodiče s nedostačujícími kompetencemi 

můžeme hledat u rodin závislých na sociálním státu, jež se vyznačují nízkou 

úrovní vzdělání a odporem k němu, nezaměstnaností a překračováním zákona.  

Rodičovskou roli nejsou obvykle schopni odpovídajícím způsobem naplňovat ti, 

kdo prožili nějaké trauma nebo osoby trpící poruchou osobnosti a osoby závislé 

na návykových látkách.10 

 

1.1.1 Mateřství – kdo je matka a jaká je její role 

Matka může v prvních dnech a týdnech po porodu zažívat pocit ztráty identity  

a poporodní deprese, jelikož je nově nabytý status rodiče výzvou. Doposud 

rutinní všední život získal nové rozměry. Momentem narození potomka je do 

života matky uvedena zcela nová forma zodpovědnosti v podobě bezbranné 

bytosti. Její zdraví a blahobyt je přímo závislý na péči matky, zanedbávání 

rodičovských povinností totiž negativně ovlivňuje duševní i fyzický vývoj dítěte 

s celoživotními důsledky. 

Další změnou jsou zcela nově kladené požadavky na matku; péče o dítě je 

práce na plný úvazek, který matku vyčerpává fyzicky i emočně. Pečuje o dítě na 

úkor spánku, snaží se učit novým dovednostem potřebným ke zvládání péče. 

Život před narozením dítěte měl jiný rytmus, matka si musí zvyknout na změnu 

životního stylu.11 Svému dítěti by měla být minimálně do doby jeho dospělosti 

oporou, měla by ho uvést do společnosti a naučit jej způsobům jejího fungování. 

V roli rodiče by měla potomka připravit na zbytek jeho života. 

                                                
9 tamtéž, s.70-71. 
10 tamtéž, s.71. 
11 DEANS, Anne, ed. Kniha knih o mateřství. Praha: Fortuna Print, c2004. s.340-341. 
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Kdo je matka? Z legislativního hlediska je matkou dítěte žena, která jej 

porodila.12 

V historickém kontextu došlo k výrazné změně v oblasti mateřství i otcovství 

v 19. století. Matky působily zejména v domácnostech, naopak muži pracovali. 

Tento rodinný model byl aplikovatelný u středních a vyšších vrstev, zatímco 

v nižších vrstvách museli pracovat muži i ženy, aby byli schopni uživit 

domácnost.13 Žena byla zejména matkou. Podle Francesca Campione je žena 

vždy matkou. Doslova píše: „Žena je vždy matkou i ve věku předpubertálním, 

v němž pohlaví je funkčně nerozlišeno. Je matkou již od doby, kdy si začíná hráti 

s panenkami, a matka se ukazuje v každém projevu citovém nejen vůči dětem 

a dětem ostatních, ale také vůči manželovi a milenci, vůči člověku, jehož miluje 

a pro něhož má často něhu opravdu mateřskou.“14  

První polovina 20. století datuje změny v tradiční úloze matky, objevovaly se 

první náznaky trendů, směřujících k její roli v současné moderní společnosti. 

Stejně jako v dříve i ženy uplatňovaly své pracovní síly v chudších vrstvách, 

v zemědělství a průmyslu. Díky první a druhé světové válce se dramaticky 

změnila tradiční role rodiny. Role otce byla naprosto klíčová, mužům však 

náležela i role vojáka, byli povinně odděleni od své rodiny a nemohli vykonávat 

svou funkci otce. Matka tedy musela zastupovat rodičovskou roli v celém jejím 

rozsahu. V neposlední řade se v období války matky musely aktivně zapojit i do 

těžších průmyslových odvětví a tovární výroby z důvodu nedostatku pracovních 

sil pro válečnou produkci. Právě ona měla na starosti jak péči o potomka, tak  

o zajištění příjmu a udržení životní úrovně pro sebe a své dítě. 

Díky téměř plošnému časovému vytížení matky a branným povinnostem otce 

byla pro děti uvedena v provoz různá zařízení a organizace. Pro malé děti 

existovaly jesle a mateřské školy, starší děti docházely do školy a po škole do 

družiny nebo zájmových kroužků. V 70. letech 20. století byly ženy bezdětné  

i ženy s dětmi vlivem vysoké podpory zaměstnanosti schopny relativně snadno 

najít práci. Nebyly na ně v zaměstnání kladeny příliš vysoké nároky, jelikož se 

                                                
12 ČESKO. § 775 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © 
AION CS 2010-2020 [cit. 13. 5. 2020]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89 
13 NEŠPOROVÁ, Olga. 2012. „Mateřství a otcovství v současnosti s přihlédnutím k 

historickému kontextu.“ Lidé města / Urban People 14 (3): 457-486. s.461. 
14 CAMPIONE, Francesco. Mateřství. Praha: Novina, 1941. s.35. 
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bral ohled na jejich „druhou směnu“, čímž můžeme rozumět péči o domácnost  

a děti.15 Ochrana matek byla značná již v socialismu. 

K další podstatné změně došlo po revoluci roku 1989. Ženám s malými dětmi 

se ztížilo hledání zaměstnání. Pohled na rodičovství se změnil, přestalo být 

vnímáno jako norma pro všechny, nýbrž se stalo volbou. Změna tohoto 

paradigmatu zapříčinila negativní postoj k matkám hledajícím práci  

i matkám zaměstnaným, což se projevovalo diskriminačními praktikami  

a odmítáním kompromisů ze strany zaměstnavatelů. Za poslední dvě desetiletí 

výrazně vzrostly nároky na uchazeče o zaměstnání, tudíž mají některé skupiny 

lidí obtíže s nalezením práce například starší lidé a matky s dětmi. Sociální 

politika se snažila a stále snaží vymýšlet taková opatření, která umožní špatně 

zaměstnavatelným skupinám zůstat mimo trh práci, ať už se jedná o rodičovskou 

dovolenou nebo o předčasné důchody. Kolem roku 2000 bylo obvyklé, že velká 

část matek zůstávala doma s dítětem/dětmi, aby jim mohla věnovat celodenní 

péči.16 

Tradice ochrany matek a těhotných u nás existuje již celá desetiletí,  

a v posledních letech, i díky nárůstu sociálního cítění, přibývají v moderní 

společnosti další ochranná opatření v pracovním poměru. Přibývají apely na 

rovné odměňování a sdílené pracovní úvazky, tedy sladění pracovního  

a rodinného života, dřív tomu tak nebylo. Ve jménu boje proti diskriminaci 

například není akceptovatelné ukončit pracovní poměr (nebo odmítnout 

uchazečku o něj) z důvodu plánovaného nebo existujícího mateřství. Stejně tak 

se stala zapovězenou myšlenka rozdílných finančních odměn na základě pohlaví 

nebo rodinného stavu zaměstnanců. Matka navíc může využít nabídek práce na 

poloviční úvazek nebo nových forem zaměstnaneckého poměru například 

systému job sharing.17 

Nový model rodinného soužití a rodiny jako takové se v moderním pojetí 

stále více odklání od modelu tradičního. Prosazuje se značná volnost při 

uzavírání manželství, často k němu ani nedochází. Oproti tradičním kritériím 

                                                
15 NEŠPOROVÁ, Olga. 2012. „Mateřství a otcovství v současnosti s přihlédnutím k 
historickému kontextu.“ Lidé města / Urban People 14 (3): 457-486. s.461-462. 
16 tamtéž, s.463. 
17 ČESKO. §16 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © 

AION CS 2010-2020 [cit. 15. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262 
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volby partnera v podobě majetkových a ekonomických důvodů se stále více 

prosazuje důraz na lásku a sexuální přitažlivost.18 Výsledkem jsou pak 

nesezdané páry, vychovávající potomky stejným způsobem jako tradiční rodina, 

avšak bez existence manželského svazku mezi rodiči. Mezi moderní formy 

rodiny patří v neposlední řadě i partnerství osob stejného pohlaví. V některých 

zemích můžeme hovořit o sňatku nebo registrovaném partnerství, ale úroveň 

akceptace těchto konceptů se dramaticky liší na základě kultury dané země. 

Homoparentální rodičovství se všemi jeho úskalími se objevuje v těchto 

rodinných zřízeních, avšak možnost adopce a právní nabytí rodičovské role je 

ještě méně akceptovaný fenomén.19 

 

1.2 Co děti potřebují 

Matka i otec mají vůči dítěti práva i povinnosti. Rodiče by měli činit taková 

opatření, která dítěti zajistí morální a hmotný prospěch.20 Musejí se o dítě starat, 

dokud se nestane svéprávným při nabytí zletilosti. Rodiče mají tedy právo využít 

patřičná výchovná opatření či omezení, jež povedou k ochraně morálky, zdraví 

a práv dítěte. Rodiče mají povinnost pečovat o zdraví dítěte, starat se o jeho 

tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj. Musí udržovat kontakt s dítětem, aby 

byli schopni zajistit jeho vzdělání a výchovu. Dokud není zletilé, mají právo 

rozhodovat o určení místa jeho pobytu a mají právo spravovat jeho jmění. 

Pravidla a povinnosti platí od chvíle narození dítěte a zanikají nabytím 

svéprávnosti, ať už rozhodnutím soudu či zletilostí dítěte.21 

Pokud rodič zneužívá svou rodičovskou odpovědnost nebo pokud ji 

zanedbává, může jej soud této odpovědnosti zbavit. Jednání rodičů, která vedou 

k úmyslnému spáchání trestného činu vůči jejich dítěti, nebo kdy jej vedou ke 

spáchání trestného činu, mohou rovněž vést ke zbavení rodičovské 

odpovědnosti.22 Rodiče by měli dbát na to, aby jednali s dítětem adekvátním 

                                                
18 KREBS, Vojtěch, DURDISOVÁ, Jaroslava. Sociální politika. Praha: Codex Bohemia,  

1997-. s.382-384. 
19 GIDDENS, Anthony, SUTTON, Philip W., ed. Sociologie. Praha: Argo, 2013. s.315-316. 
20 ČESKO. § 855 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © 

AION CS 2010-2020 [cit. 13. 5. 2020]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89 
21 tamtéž, § 857-858. 
22 tamtéž, § 871. 
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způsobem a v míře odpovídající vývojovému stupni dítěte.23 Měli by svým 

jednáním a chováním být příkladem dítěti. 

Dítě potřebuje ke spokojenému nebo kvalitnímu způsobu života uspokojení 

nejen základních biologických potřeb, ale i uspokojení potřeb psychických, jak 

vyplývá i předchozích odstavců. Dětský psycholog Zdeněk Matějček uvádí 

celkem pět základních psychických potřeb dítěte:24 

1. Potřeba určitého množství, proměnlivosti a kvality vnějších podnětů  

– uspokojení této potřeby pomáhá dítěti k plnění určité aktivity. 

2. Potřeba stálosti, řádu a smyslu v podnětech – dítě potřebuje chápat, co se 

kolem něj děje. Při uspokojení této potřeby pomáháme dětem zpracovat 

takové podněty, které by bez zavedení určitých pravidel a řádu, mohly 

působit chaoticky. 

3. Potřeba prvotních emocionálních a sociálních vztahů – jedná se o první 

důležité vztahy v životě dítěte, především o vztah k matce či jiným 

vychovávajícím osobám. Splnění této potřeby přispívá ke zdravému vývoji 

integrace jeho osobnosti. 

4. Potřeba společenského uplatnění a společenské hodnoty – potřeba, jež 

pomáhá k utvoření a chápání vlastní identity. 

5. Potřeba otevřené budoucnosti nebo životní perspektivy – díky naplnění této 

potřeby je dítě zdravě podněcováno k životní aktivitě. Je motivováno být 

činorodé díky pocitu naděje z budoucnosti. V případě nenaplnění této 

potřeby by dítě mohlo být demotivováno k dalšímu rozvoji, jelikož by mohlo 

budoucnost vnímat jako beznadějnou. 

 

Matějček považuje zmíněných pět potřeb za platné pro nejspíš každou lidskou 

kulturu, ačkoliv v každé kultuře jsou některé potřeby považovány za důležitější 

než druhé. Obecně lze říci, že z dlouhodobého hlediska může mít u jedince 

neuspokojování základních potřeb za následek psychickou deprivaci, která mu 

znemožní přizpůsobit se situacím běžným pro danou společnost. Může se jednat 

o projevy asociálního charakteru.25 

                                                
23 tamtéž, § 880. 
24 MATĚJČEK, Zdeněk. Dítě a rodina v psychologickém poradenství. Praha: SPN, 1992. 

Psychologická literatura. s.115-116. 
25 tamtéž, s.116. 
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Nenaplnění výše zmíněných potřeb vede k zásadní deprivaci dítěte 

a k dlouhodobému poškození jeho duševního stavu. K následkům zanedbání 

péče o duševní rozvoj potomka mohou patřit poruchy chování, vedoucí 

k nemožnosti zapojit se do normální společnosti, založení vlastní funkční rodiny 

a pozdějšímu plnohodnotnému vykonávání role rodiče. Deprivace vzniká jako 

produkt opakovaného podnětového ochuzení jedince. Deprivační poškození, 

jeho následky a projevy nelze považovat za vrozené psychické onemocnění, 

vzniká výhradně jako důsledek výchovy v prostředí uniformní izolace nebo jemu 

podobným poškozujícím okolnostem.26 

 

1.3 Úmluva o právech dítěte 

Úmluva o právech dítěte byla 20.litopadu 1989 v New Yorku přijata Valným 

shromážděním OSN a vstoupila v platnost 2. září 1990. Česká  

a Slovenská Federativní republika se podpisem přidala 30. září 1990; Úmluva 

vstoupila v platnost 6. února 1991.27 

Úmluva je dokument o 54 článcích, které můžeme rozřadit do čtyř 

tematických celků. Jedná se o kategorie: hlavní principy neboli obecný základ 

pro veškerá práva dětí, základní právo na život a rozvoj, právo na ochranu 

a právo na začlenění.28 

Začneme obecným základem pro práva dětí. Článek 1 definuje dítě – dítětem 

je každá lidská osoba mladší osmnácti let, není-li zletilost stanovena dříve dle 

právního řádu, jenž se na dítě vztahuje. Článek 2 je věnován odstranění 

diskriminace dítěte – pravidla Úmluvy jsou platná pro všechny děti bez ohledu 

na jejich rasu, barvu pleti, pohlaví, jazyk, náboženskou příslušnost, politické 

smýšlení, národností, etnický nebo sociální původ. Všechny státy, které 

ratifikovaly Úmluvu, musí dětem zajistit ochranu před různými podobami 

                                                
26 LANGMEIER, Josef, MATĚJČEK, Zdeněk. Psychická deprivace v dětství. Praha: 

Karolinum, 2011. s.27-28. 
27 ČESKO. Sdělení č. 104/1991 Sb., federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání 

Úmluvy o právech dítěte. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2020 [cit. 18. 5. 

2020]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-104 
28 Aktuálně – Úmluva o právech dítěte – unicef.cz. Český výbor pro UNICEF - unicef.cz 
[online]. Copyright © 2004 [cit. 18.05.2020]. Dostupné z: 

https://www.unicef.cz/aktualne/82292-umluva-o-pravech-

ditete?gclid=CjwKCAjw5Ij2BRBdEiwA0Frc9bCUh2GZRgQgphOuTIA15IkR2xl41gyqqFjR

XKEZlDdKPRqodYRwSBoCL-gQAvD_BwE 
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diskriminace a trestů. Vždy by se měla dělat taková rozhodnutí a opatření, jež 

jsou v nejlepším zájmu dítěte dle článku 3. 29 Dalšími dvěma obecnými zásadami 

jsou právo na život a respekt k názoru dítěte, o nichž se více dozvíme 

v následujících odstavcích, které se budou věnovat ostatním již zmíněným 

kategoriím. 

Každé dítě má právo na život a svůj osobní rozvoj. Ve článku 4 se pojednává 

o zodpovědnosti jednotlivých zemí, aby učinily zákonodárná, správní a další 

opatření k provádění práv, jež jsou ve shodě s Úmluvou. Navazující článek 

5 nabádá státy k respektování odpovědnosti, práv a povinností rodičů či jiných 

zodpovědných osob za dítě, pokud je jejich jednání v souladu s Úmluvou. Asi 

nejdůležitějším článkem v této kategorii je článek 6, který stanovuje, že každé 

dítě má přirozené právo na život a zároveň by mělo být zabezpečeno, aby jeho 

život byl v nejvyšší možné míře zachován a rozvoj podporován. Dítě má právo 

žít se svými rodiči, ledaže nebylo dle soudního rozhodnutí stanoveno jinak; tak 

se píše ve článku 9.30  

Rodiče či zákonní zástupci by měli mít stejnou odpovědnost za výchovu  

a vývoj dítěte, přičemž jejich péče musí být vždy pro blaho dítěte. Stát by měl 

zároveň poskytovat rodičům adekvátní podporu ve formě asistence a služeb.31 

Pokud se dítě ocitne v situaci, kdy mu jeho rodina není schopna zajistit 

dostatečnou péči, má pak nárok na odpovídající péči zajištěnou lidmi, jež budou 

plně respektovat jeho práva, a rovněž jeho etnický, náboženský, kulturní  

a jazykový původ. Děti, jež jsou osvojeny nebo jsou v pěstounské péči  

u náhradních rodičů, musí být vždy náhradními rodiči podporovány jejich práva  

a zájmy, a to na území jejich rodné země nebo v zemi, do které se přestěhovaly.32 

Dětem by měla být poskytnuta vždy ta nejlepší možná zdravotní péče. Pro 

děti, jež jsou svěřeny příslušnými orgány do péče náhradního zařízení, musí být 

zajištěno, aby tato zařízení co nejvíce připomínala životu v rodině.33 Státy by 

měly dětem zajistit právo na výhody sociálního zabezpečení, dětí by zároveň 

                                                
29 ČESKO. Sdělení č. 104/1991 Sb., federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání 

Úmluvy o právech dítěte. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2020 [cit. 18. 5. 

2020]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-104 
30 tamtéž. 
31 tamtéž, článek 18. 
32 tamtéž, článek 20-21. 
33 tamtéž, článek 24-25. 
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měly mít právo na životní úroveň nezbytnou k jejich mentálnímu, tělesnému, 

mravnímu a sociálnímu vývoji.34 Je důležité podotknout, že o principech 

Úmluvy o právech dítěte by měli být informovány děti i dospělé osoby.35 

Děti by měly být chráněny před veškerými formami násilí; neměly by být 

vystaveny duševní ani fyzické újmě. Máme tím na mysli urážení, zneužívání 

včetně sexuálního, zanedbávání, nedbalé zacházení, trýznění či vykořisťování. 

Nesmí se stát oběťmi zanedbání a využívání, jehož účelem je finanční 

obohacení, zneužívání, mučení a jiné formy krutého zacházení. Tělesně  

a duševně zanedbané děti mají nárok na zotavení a sociální reintegraci; pomoc 

se zotavením a reintegrací je uskutečňována v prostředích podporujících zdraví 

a důstojnost dítěte, jedná se například o profesionální terapeutickou pomoc.36 

Vzhledem k tématu drogové závislosti by mělo být dětem zabráněno, aby se 

dostaly do kontaktu s narkotickými a psychotropními látkami, a užívání těchto 

látek.37 

Nakonec se dostáváme k části zahrnující právo dětí na začlenění. Děti mají 

právo svobodně vyjadřovat svůj názor, zvlášť k takovým záležitostem, které se 

jich osobně týkají. Jeho názor musí být respektován a musí se zhodnotit na 

základě věku a úrovně dítěte. Mají právo na svobodné přemýšlení a na svobodu 

ve výběru zájmových skupin a organizací, který se děti účastní. Dítě je zákonně 

chráněno proti svévolnému narušování jeho soukromého života či nezákonným 

útokům na jeho čest a pověst. Děti mají právo na svobodný přístup k informacím, 

které by jim měly být poskytovány pro ně srozumitelnou formou. Stát by měl 

zajistit, aby hromadné sdělovací prostředky šířily informace a materiály, jež jsou 

pro dítě po všech stránkách prospěšné. Naopak by měly děti ochránit před 

obsahem nevhodným pro blaho dítěte.38 

 

1.4 OSPOD a jeho úkoly při zajišťování práv dítěte 

OSPOD neboli celým názvem Orgán sociálně-právní ochrany dětí je státní orgán 

zaměřený na ochranu zájmů a blaha dětí. Zákon o sociálně právní ochraně dětí 

                                                
34 tamtéž, článek 26-27. 
35 tamtéž, článek 42. 
36 tamtéž, článek 19, 34-37, 39. 
37 tamtéž, článek 33. 
38 tamtéž, článek 12-17. 
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lze hledat pod číslem 359/1999 Sb. V České republice zajišťují práva dětí 

následující orgány: Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, Ministerstvo 

práce a sociálních věcí, krajské úřady, Úřad práce a obecní úřady s rozšířenou 

působností, obecní úřady a újezdní úřady. Obecní úřady s rozšířenou působností, 

obecní úřady a újezdní úřady vykonávají sociálněprávní ochranu v přenesené 

působnosti. Na konkrétní místní úřady je přesměrována funkce státu.39 

Sociálněprávní ochrana má za úkol vyhledávat děti, jež se nacházejí 

v nesnázích, například v prostředí rizikových rodin. Za ohrožené jsou 

považovány děti, jež přišly o rodiče (např. z důvodu jejich úmrtí), nebo jejichž 

rodiče zanedbávají zákonem dané rodičovské povinnosti a případně i zneužívají 

svých práv ve vlastní prospěch; kdy rodiče nejednají v zájmu dítěte. Dalšími 

ohroženými dětmi mohou být děti svěřené do péče jiné osoby než biologickým 

rodičům, nebo děti s tendencí útěku z domova, děti, jejichž chování má 

nemravný, rizikový či zahálčivý charakter, nebo děti, jež jsou oběťmi trestné 

činnosti nebo násilí ze strany jejich zákonných zástupců.40 

Jaké jsou tedy úkoly OSPOD? Ze zákona č. 359/1999 mají obecní úřady  

a úřady obcí s rozšířenou působností kromě již zmíněného vyhledávání dětí, jež 

se nacházejí v ohrožení, následující povinnosti. Začneme obecními úřady. 

Jedním z hlavních úkolů je motivovat rodiče k nápravě svého chování a snažit 

se o posílení jeho rodičovské odpovědnosti. Načež se považuje za vhodné, aby 

byly s rodiči projednány jejich nedostatky ve výchově, které obvykle zapříčiní 

negativní chování u dítěte. Dále by mělo být zkoumáno, zda se děti nenacházejí 

v prostředí, které by pro ně mohlo signalizovat nebezpečí. Rodičům by mělo být 

poskytnuto adekvátní poradenství, jež by vedlo ke zlepšení jejich přístupu 

a způsobu výchovy svých dětí. Obecní úřady mají za úkol oznamovat obcím 

s rozšířenou působností případy dětí, u nichž existuje šance ohrožení.41 

Odbory obcí s rozšířenou působností mají seznam povinností rozsáhlejší. 

Musí dohlížet na veškeré vlivy, které by mohly mít za následek ohrožení dětí  

a činit příslušná opatření k omezení těchto vlivů. Dále je třeba pravidelně 

                                                
39 MATOUŠEK, Oldřich, PAZLAROVÁ, Hana. Státní orgány sociálněprávní ochrany dětí: 
dobrá praxe z pohledu rodin a pracovníků. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství 

Karolinum, 2016. s.35. 
40 tamtéž. 
41 tamtéž, s.36. 
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hodnotit situaci, v níž se dítě a jeho rodina nachází, konzultovat se soudem 

záležitosti vztažené k výchově dítěte, podávat soudu zprávy o dětech, u nichž 

bylo rozhodnuto o výchovném opatření, nebo na žádost poskytovat konkrétní 

informace soudu, orgánu sociálního zabezpečení, obecní policii, zařízení pro 

umístění dítěte atd. Některé informace o dětech ve stanoveném rozsahu lze sdělit 

státnímu zastupitelství, krajskému úřadu, Ministerstvu práce a sociálních věcí, 

organizacím nabízejícím sociálněprávní ochranu či sociální a zdravotní služby. 

Další povinností je poskytnutí poradenství osobám, jež splňují kritéria pro to, 

aby se mohli stát pěstouny či osvojiteli.42 

V souvislosti s náhradní rodinnou péčí mají pracovníci OSPOD za úkol 

vyhledávání nejen potřebných dětí, ale i vhodných dospělých osob, které by se 

mohly potenciálně stát pěstouny nebo osvojiteli. Načež musí pracovníci posoudit 

přijaté žádosti o zprostředkování pěstounské péče či osvojení, a jak již bylo 

zmíněno, poskytovat poradenství žadatelům týkající se problematiky náhradní 

rodinné péče. U dětí svěřených do péče pěstounům či osvojitelům je sledován 

jejich vývoj, a zároveň probíhá spolupráce s biologickými rodinami. Pracovníci 

OSPOD musejí být přítomni u soudních jednání a jednání krajského úřadu, která 

souvisejí s náhradní rodinnou péčí.43 

Aby byla práce OSPOD efektivní a prospěšná, musejí být jeho pracovníci 

schopni určit vlivy, které zapříčinily sociální problémy. Dále musejí být schopni 

patřičné komunikace s klientem, spolupráce se svými kolegy a poskytovat 

služby vhodné k řešení náročné situace klienta. Práce s ohroženými dětmi  

a rodinami vyžaduje schopnost vyhodnotit míru ohrožení dítěte. S čímž souvisí 

vyhodnocení fungování rodiny jako celku; zda se rodiče zajímají o dítě, jaké jsou 

materiální podmínky života rodiny, jaké jsou v rodině zavedené výchovné 

metody apod. Pokud je dítě umístěno do ústavního zařízení, tak musejí 

pracovníci určit, jaký vliv má výchovné prostředí na dítě. Shrneme-li tuto část, 

tak hlavním úkolem je stanovit u rodin priority jejich potřeb a podpořit jejich 

vlastní zdroje při řešení problému, a zasáhnout do rodinného systému tak, aby 

ohrožení dítěte bylo zmírněno či plnou měrou odstraněno.44 

                                                
42 tamtéž, s.36-37. 
43 tamtéž, s.38. 
44 tamtéž, s.45-46. 
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Na podobné bázi operují i organizace, poskytující sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi. Své služby uplatňují různými způsoby, mezi jejich základní 

činnosti patří poradenství a pomoc s vyhledáváním zaměstnání členů rodiny, 

hospodařením s financemi, zajišťováním chodu domácnosti, obnovou vztahu 

v rodině a mnoho dalších služeb v návaznosti na ochranu dítěte a jeho 

výchovy.45  

                                                
45 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Diakonie Střední Čechy [online]. Copyright 

© 2020 [cit. 15.06.2020]. Dostupné z: https://www.diakonie-stred.cz/nase-sluzby/sluzby-pro-

matky-a-rodiny-v-krizi/socialne-aktivizacni-sluzby-pro-rodiny-s-detmi/ 
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2. Drogová závislost 

Kapitola věnovaná drogové závislosti začne rozdělením omamných látek,  

a teprve poté se zaměříme na samotnou závislost. Vysvětlíme si, co to znamená 

být závislý, jaká jsou specifika závislosti u žen a jaká jsou s jejich závislostí 

spojená rizika. 

 

2.1 Stručné dělení psychoaktivních látek 

Psychoaktivní látky můžeme dělit do několika následujících kategorií. Mezi 

základní typy návykových látek patří: stimulancia (kokain, amfetaminy, nikotin, 

kofein), tlumivé látky (alkohol, barbituráty), disociativní anestetika 

(phencyklidin, ketamin), opiáty (morfin, heroin, metadon), kanabinoidy 

(kanabis, marihuana) a halucinogeny (kyselina lysergová neboli LSD, 

meskalin).46 

Jednou z nejdostupnějších návykových látek v České republice je alkohol 

neboli etylalkohol, který vzniká chemickým procesem kvašení ze sacharidů 

ovoce nebo z polysacharidů z obilných zrn či brambor, vyšší koncentrace 

alkoholu docílíme destilací. Spotřeba alkoholu je v České republice mimořádně 

vysoká – průměrná spotřeba vychází v poměru deseti litrů stoprocentního 

alkoholu na jednoho obyvatele za rok. Dle MKN-10 můžeme poruchy 

způsobené alkoholem rozdělit na dva typy. První kategorie zahrnuje poruchy 

vyvolané přímou intoxikací na centrální nervovou soustavu, a poruchy, jež jsou 

následkem dlouhodobého užívání, ať už se jedná od odvykací stav či 

psychotickou poruchu. Druhá kategorie zahrnuje poruchy, u nichž se vyskytuje 

ztráta kontroly nad užíváním alkoholu, která může zapříčinit závislost. Účinky 

alkoholu záleží na míře požitého množství, dále na biologických predispozicích, 

psychologickém a sociálním vlivu (záleží na společnosti a prostředí, kde dochází 

k pití alkoholu). První doušky na počátku pití obvykle mají stimulační účinek, 

kdy konzument zažívá dobrou náladu, je více hovorný a oplývá zvýšeným 

sebevědomím. S postupným zvyšováním dávky se můžou vyskytovat i negativní 

projevy v podobě agrese, snížení sebekritičnosti a ztrátě zábran. Nepřerušená 

                                                
46 KALINA, Kamil. Drogy a drogové závislosti 1: mezioborový přístup. Praha: Úřad vlády 

České republiky, c2003. Monografie (Úřad vlády České republiky). s.117. 
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a nadměrná konzumace, kdy alkohol přímo působí na centrální nervovou 

soustavu, vede konzumenta k útlumu, která se v mírnějších případech projevuje 

únavou, somnolencí a spánkem. V nejhorších případech může dojít k bezvědomí 

či smrti. Nejškodlivějším typem užívání je dlouholeté užívání, jež vede 

k soustavnému poškozování zdraví a závislosti. Objevují se somatická 

poškození jako například poškození gastrointestinálního traktu (průjmy, 

gastritidy apod.), jaterní cirhóza, karcinom jater, rakovina jícnu, rakovina 

žaludku a tenkého střeva, porucha sekrece inzulinu (může mít podíl na vzniku 

diabetu) atd. Dlouhodobé užívání může mít za následek i vznik psychotických 

poruch; alkoholická halucinóza, alkoholická paranoidní psychóza a alkoholická 

demence.47 

Opioidy a opiáty, mezi nimiž je nejznámější a nejrozšířenější heroin, jsou 

skupinou tlumivých návykových látek. V centrální nervové soustavě je 

působením těchto látek utlumena percepční a lokalizační i psychická složka 

bolesti. Uživatel pociťuje zklidnění, ospalost a euforické účinky. Mimo jiné 

dochází k útlumu dýchacího centra, jenž může vyústit až v zástavu dechu. 

Fyzickým projevem jsou zúžené zornice a snížená tělesná teplota, v krevním 

oběhu dochází k rozšíření cév, poklesu krevního tlaku a zpomalení frekvence 

srdeční činnosti. Dále způsobuje zácpu, sníženou produkci moči a nepříjemné 

pocity svědění celého těla. Chronické užívání neovlivňuje inteligenci uživatele, 

ale běžně u něj dochází ke ztrátě morálky. Mezi další projevy řadíme lenost, 

ztrátu vůle, ztrátu libida, depresi, nespavost, apatie či podrážděnost, nezájem  

o zdravou životosprávu a někdy i psedohalucinace. Opiátové látky vyvolávají  

u uživatelů zejména závislost somatického typu.48 

Stimulancia jsou látky, které na rozdíl od opiátů vyvolávají psychickou 

závislost, nikoliv závislost somatickou; léčba závislosti bývá náročnější u látek 

vyvolávajících psychickou závislost. Nejznámějšími zástupci jsou pervitin, 

kokain a extáze. Látky této skupiny zvyšují uživatelovo psychomotorické tempo, 

bdělost, urychlují myšlení a pobízejí ke zvýšené míře hovornosti, avšak na úkor 

kvality. Intoxikovaní uživatelé obvykle nemají potřebu spánku ani chuť k jídlu, 

zažívají euforické pocity a pocity duševní a tělesné síly a překypují nadměrnou 

                                                
47 tamtéž, s.151-154. 
48 tamtéž, s.159-161. 
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energií. Extáze může vyvolat i psychedelické účinky, ostatní látky v této skupině 

mohou při vyšších dávkách rovněž vyvolat halucinace obvykle spojené s pocity 

paranoie. Tělo bývá vlivem drog nadměrně zatíženo, užíváním se zvyšuje riziko 

srdečních a mozkových příhod. Snížená chuť k jídlu může u uživatele překlenout 

v komplikaci ve formě poruchy příjmu potravy například v anorexii nebo 

bulimii.49 

Halucinogenní látky jako LSD nebo psilocybin běžně nevyvolávají fyzickou 

ani psychickou závislost; u samotného LSD zatím neexistuje případ 

předávkování s následkem smrti. Celý průběh intoxikace závisí na množství 

dávky, očekávání jedince, únavě, individuální citlivosti vůči účinku a dalších 

faktorech. Účinky LSD a psilocybinu způsobují chvění, znecitlivění, omezení 

schopnosti ovládat pohyby, v horším případě dochází k nevolnosti a závratím. 

Dle dávky se odvíjí intenzita halucinací, jejichž podoba nejde silou vůle ovlivnit. 

Látky vyvolávají pocity dobré nálady a uvolnění. Konzument může také zažít 

tzv. „bad trip“ (negativní projevy jako poruchy myšlení, paranoia, porucha 

paměti a úsudku), pokud je ve špatném rozpoložení, v nepříznivé situaci či 

společnosti apod.50 

Mezi zástupce konopných látek neboli kanabinoidů řadíme marihuanu  

a hašiš. Mezi odborníky převažuje názor, že kanabinoidy nezpůsobují 

somatickou závislost, pouze u dlouhodobých uživatelů způsobují psychickou 

závislost. Konopné látky jsou aplikovány buď kouřením sušených květů  

a horních lístků konopí nebo perorálně, kdy jsou látky součástí pokrmů či 

nápojů. Stejně jako u jiných již zmíněných kategoriích se účinky látky odvíjejí 

od množství aplikované látky, uživatelova rozpoložení, očekávání a vlivu 

momentálního prostředí a společnosti. Somaticky mohou vyvolat sucho 

v ústech, pocit chladu a hlad. Konopné látky obvykle spouštějí euforické stavy 

a mohou narušit uživatelovo vnímání času. Výjimečně můžou vyvolat 

nepříjemné stavy ve formě agresivního chování či deprese.51  

                                                
49 tamtéž, s.164-165. 
50 tamtéž, s.169-171. 
51 tamtéž, s.175-177. 



27 

 

2.2 Co je drogová závislost 

Nemůžeme každou osobu, jež užívá návykové látky, považovat za závislou. 

Stupně závislostí a průběh prožívání se liší u každého jedince. Cesty, které 

dovedou člověka k závislosti, jsou různé. 

Jaké jsou příčiny vzniku závislosti? Vznik závislosti má multifaktoriální 

charakter. Zaprvé záleží na tom, jakou látku dotyčný užívá. Některé 

psychoaktivní látky svým chemickým složením vyvolávají vyšší míru závislosti 

než látky jiné.52 Například hrozí vyšší riziko závislosti na alkoholu či pervitinu 

než na halucinogenech.53 

Dalšími důležitými faktory jsou genetické dispozice a biologický základ. 

Záleží, jak se lidský organismus konkrétního jedince vypořádá s působením 

látky. Pokud psychoaktivní látka vyvolá nepříjemnou reakci (u alkoholu 

nevolnost či zvracení, u halucinogenů „bad trip“), snižuje se pak šance na její 

další aplikaci. Naopak pokud látka vyvolává nadmíru příjemné pocity, je pak 

nanejvýš pravděpodobné, že ji uživatel bude užívat pravidelně a ve větším 

množství.54 

Nesmíme opomenout psychické faktory. Musíme zvážit, jakou má dotyčná 

osoba motivaci k aplikaci látky. Může být motivována útěkem před nepříjemnou 

situací, nebo vidinou euforického působení látky, či snahou o sociální 

konformitu; snaha o udržení vztahů s lidmi, jež rovněž látku užívají. Neexistuje 

jeden specifický typ osobnosti, kterému by byla předurčeno patologické užívání 

návykových látek. Obvykle však mají vyšší šanci na vznik závislosti osoby 

emočně nestabilní, podrážděné, labilní a neschopné zvládat své každodenní 

problémy. Může se jednat o impulzivní osoby s nedostatečnou mírou 

sebekontroly, jež nejsou schopny odložit uspokojení svých potřeb; nejsou 

schopny se dostatečně ovládat. Obzvláště mohou být ohroženi lidé duševním 

onemocněním, u kterých se často vyskytuje deprese a úzkostné stavy – drogy 

pro ně mohou být chvilkovým únikem před nemocí.55 

                                                
52 VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 5. Praha: Portál, 

2012. s.550. 
53 KALINA, Kamil. Drogy a drogové závislosti 1: mezioborový přístup. Praha: Úřad vlády 
České republiky, c2003. Monografie (Úřad vlády České republiky). s.151-171. 
54 VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 5. Praha: Portál, 

2012. s.550-551. 
55 tamtéž, s.552-553. 
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Potenciální vznik závislosti je ovlivněn i sociálními faktory – společností  

a prostředím, ve kterém se jedinec pohybuje. Může adoptovat špatné návyky  

i z prostřední vlastní dysfunkční rodiny, kde je konzumace psychoaktivních 

látek běžná. Sociální deprivace ve formě neuskutečněné seberealizace, 

nezaměstnanosti či bezdomovectví mohou také vést k častějšímu užívání drog  

a ke vzniku návykového chování.56 

Již jsme zmínili, že existují dva typy závislosti – somatická a psychická.  

Při somatické závislosti dochází k adaptaci biologických funkcí organismu na 

určité složky psychoaktivní látky. U některých drog platí, že čím déle ji užíváme, 

tím vyšší toleranci si vůči jejímu účinku budujeme. Zvýšená tolerance vůči droze 

vede uživatele k postupnému zvyšování dávek látky. Vysazení látky může mít 

za důsledek abstinenční syndrom, jenž se může projevovat neklidem, agresí, 

napětím, pocením, křečemi či třesem. Psychická závislost se projevuje 

neustávající touhou po droze. Uživatelé mohou zažívat nepříjemné pocity 

úzkosti a podrážděnosti, pokud drogu nezískají.57 

Podle Mezinárodní klasifikace nemocí je syndrom závislosti definován jako 

„soubor behaviorálních‚ kognitivních a fyziologických stavů‚ který se vyvíjí po 

opakovaném užití substance a který typicky zahrnuje silné přání užít drogu‚ 

porušené ovládání při jejím užívání‚ přetrvávající užívání této drogy i přes 

škodlivé následky‚ priorita v užívání drogy před ostatními aktivitami a závazky‚ 

zvýšená tolerance pro drogu a někdy somatický odvykací stav.“58   

  

                                                
56 tamtéž, s.553-554. 
57 tamtéž, s.549. 
58 MKN-10. ÚZIS ČR | Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR [online].  

[cit. 03.06.2020]. Dostupné z: https://old.uzis.cz/cz/mkn/index.html 
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Jedince můžeme považovat za závislého, pokud se u něj v průběhu jednoho 

roku objevily alespoň tři z následujících uvedených znaků:59 

1. silná touha po užití drogy 

2. snížená schopnost sebeovládání při užití psychoaktivní látky 

3. fyzické projevy během odvykacího stavu 

4. zvýšená tolerance k látce a následné zvyšování dávek látky, aby bylo 

dosaženo účinku původně vyvolaného nižšími dávkami 

5. upozaďování a zanedbávání dříve oblíbených aktivit – uživatel 

upřednostňuje věnovat svůj čas získávání a užívání látky 

6. neustávající užívání látky i při projevech negativních účinků  

 

Dokument Léčba uživatelů drog v ČR v roce 2018 od ÚZIS nás informuje  

o tom, které látky jsou mezi uživateli nejrozšířenější. V Národním registru léčby 

uživatelů drog (NRLUD) bylo mezi léčenými nejvíce uživatelů alkoholu – 

dohromady 5704 léčených osob (započítáváme všechny léčené včetně 

prvožadatelů). Po alkoholu byla nejužívanější stimulancia, kdy bylo léčených 

3914 osob; pervitin měl ze skupiny stimulancií největší četnost užití – 3703 

uživatelů. Na třetím místě se v četnosti užívání umístily konopné látky 

(konkrétně užití marihuany) s celkovým počtem 1827 léčených osob. Ve většině 

případů klienti pravidelně užívali více drog najednou. Například klienti, jejichž 

primární drogou byl alkohol, dále užívali pervitin, kanabinoidy a tabák.60 

    

                                                
59 NEŠPOR, Karel. Návykové chování a závislost: současné poznatky a perspektivy léčby. 5., 

rozšířené vydání. Praha: Portál, 2018. s.18. 
60 Léčba uživatelů drog v ČR v roce 2018 - ÚZIS ČR. Úvod – ÚZIS ČR [online]. [cit. 

06.06.2020]. Dostupné z: https://www.uzis.cz/index.php?pg=record&id=8270 
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2.2.1 Specifika drogově závislých žen 

Genderovou specifičností u drogově závislých žen je tzv. „dvojí deviace“. 

Znamená to, že u závislé ženy nepovažujeme za deviantní pouze její užívání 

psychoaktivních látek, ale i její selhání ženské role; zejména máme na mysli 

těhotné ženy a mladé matky.61 Celkově je návykové chování více odsuzováno  

u žen než u mužů.62 

Při vzniku návykového chování u žen převažují spíše sociální vlivy než 

osobnostní charakteristiky. Ženy jsou nejčastěji uvedeny do světa drog a užívání 

návykových látek svými partnery. Případy, kdy ženy navedou muže k užívání 

drog, jsou méně časté.63 

U žen závislých na drogách se častěji vyskytují úzkosti, deprese, poruchy 

příjmu potravy a posttraumatický syndrom než u mužů, ale objevuje se u nich 

nižší míra výskytu poruchy osobnosti.64 Kvůli své závislosti mívají obavy ze 

stigmatizace, tudíž odkládají léčbu – odklad léčby může zapříčinit závažné 

zdravotní komplikace.65 

V obecné rovině lze říci, že ženy mají zdrženlivější přístup ve vztahu 

k drogám a k jiným formám rizikového chování – možná proto je ve společnosti 

méně závislých žen než mužů. Psychoaktivní látky působí na ženy intenzivněji 

vzhledem k jejich fungování těla; menší játra, nižší hmotnost, vyšší obsah 

tělesného tuku, nižší aktivita příslušných enzymů atd.66  

Ženy se méně často dopouštějí trestné činnosti a násilí, avšak samy bývají 

častěji fyzicky napadány, týrány a sexuálně zneužívány svými partnery. Pro ženy 

je relativně snazší odpoutat se od rizikové skupiny osob, kde je užívání drog 

běžné. Závislost žen nejhůře snáší jejich rodiny a děti – selhání nejen v roli 

matky, ale i dcery.67 

                                                
61 KALINA, Kamil. Základy klinické adiktologie. Praha: Grada, 2008. Psyché (Grada). s.265.  
62 NEŠPOR, Karel. Návykové chování a závislost: současné poznatky a perspektivy léčby. 5., 

rozšířené vydání. Praha: Portál, 2018. s.75. 
63 KALINA, Kamil. Základy klinické adiktologie. Praha: Grada, 2008. Psyché (Grada). s.265-

266. 
64 NEŠPOR, Karel. Návykové chování a závislost: současné poznatky a perspektivy léčby. 5., 

rozšířené vydání. Praha: Portál, 2018. s.75. 
65 KALINA, Kamil. Základy klinické adiktologie. Praha: Grada, 2008. Psyché (Grada). s.266. 
66 NEŠPOR, Karel. Návykové chování a závislost: současné poznatky a perspektivy léčby. 5., 

rozšířené vydání. Praha: Portál, 2018. s.75. 
67 tamtéž, s.75-76. 
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Podle statistiky z roku 2018 dosáhl celkový podíl žen v České republice 

34 % mezi léčenými. Nejvyšší zastoupení klientek bylo ve věkové kategorii 

15-19 let, průměrný věk u žen byl 37,6 let. Mezi uživateli alkoholu, tabáku 

a stimulancií bylo zastoupeno v průměru 36 % žen. Mezi uživateli sedativ 

a hypnotik mají ženy vyšší zastoupení – podíl všech žen 56,5 %, zatímco u mužů 

43,5 %.68 

 

2.2.2 Rizika a dopady spojené s těhotenstvím drogově závislých žen 

ÚZIS vydalo publikaci Rodička a novorozenec v roce 2015. Zde jsou zahrnuta 

data o počtu rodiček konzumujících návykové látky v průběhu těhotenství. 

Dohromady se k užívání návykových látek přiznalo 7883 rodiček. Počet žen se 

oproti předchozímu roku navýšil, v roce 2014 šlo o 7822 žen.69 

Dle studií bývají těhotné drogově závislé ženy většinou mladšího věku (u nás 

se jedná o ženy ve věkové kategorii 15-19 a 20-24), bez partnera, s nižším 

stupněm vzdělání a původem z nižších socioekonomických tříd. Podle autorů je 

průměrný věk uživatelek pervitinu 22,7 let a uživatelek heroinu 23 let.70 

Tyto ženy jsou obvykle nezaměstnané, samotná ztráta zaměstnání může být 

jedním z prvních signálů závislosti – 85 % uživatelek pervitinu a téměř 100 % 

uživatelek heroinu jsou nezaměstnané. Závislé ženy upřednostňují intravenózní 

způsob aplikace oproti bezpečnějším formám jako je například šňupání či 

kouření – intravenózní aplikace se týká až 60 % závislých žen na pervitinu a 90 

% žen závislých na heroinu. Těhotenství je impulzem pro léčbu  

a změnu nezdravých stereotypů pouze u malé části uživatelek, tedy většina 

závislých žen své návyky nezmění.71 

U matek užívajících alkoholové i nealkoholové návykové látky je obvyklé, 

že jejich těhotenství bývá neplánované. Jejich organismy vykazují známky 

hormonální nerovnováhy, která se obvykle projevuje absencí menstruace, což je 

                                                
68 Léčba uživatelů drog v ČR v roce 2018 - ÚZIS ČR. Úvod – ÚZIS ČR [online]. [cit. 

06.06.2020].  Dostupné z: https://www.uzis.cz/index.php?pg=record&id=8270 
69 Úvod – ÚZIS ČR [online]. Copyright © [cit. 07.06.2020]. Dostupné z: 
https://www.uzis.cz/sites/default/files/knihovna/rodnov2014_2015.pdf 
70 VAVŘINKOVÁ, Blanka, BINDER, Tomáš. Návykové látky v těhotenství. Praha: Triton, 

2006. s.29. 
71 tamtéž, s.30. 
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může vést k mylné představě o vlastní nemožnosti otěhotnění.72 Tato jejich 

nedostatečná znalost fyziologie a nezodpovědnost vede k nechtěným 

těhotenstvím, jejichž nezdravý průběh má negativní dopad zejména na plod 

dítěte. 

Poškození plodu v těhotenství může zapříčinit větší a pravidelné množství 

kterékoliv psychoaktivní látky. Záleží hlavně na častosti užívání, tedy zda se 

jedná o pouhé experimentování s látkou či o závislost. Pro uživatelky, které 

konzumují psychoaktivní látky nepravidelně, je typická abstinence během 

těhotenství, jelikož si velká část z nich uvědomuje škodlivost konzumace drog.73 

Konzumace alkoholu během těhotenství může dítěti způsobit fetální 

alkoholový syndrom (FAS). Ten se projevuje abnormalitami v oblasti hlavy a 

obličeje, narušeným růstem a postižením CNS.74 Není přesně stanoveno, jaké 

množství alkoholu způsobuje vznik FAS – požití ≤ 100 g alkoholu týdně by 

nemělo mít na plod škodlivý vliv. Konzumace vyšších dávek se během 

těhotenství nedoporučuje.75 Dále může alkohol vyvolat gastritidu, pankreatitidu, 

neuropatie a růst jaterních enzymů.76 

Děti ovlivněné působením účinků stimulancií vykazují nižší porodní 

hmotnost, mívají menší obvod hlavy a kratší dolní končetiny. Hrozí jim zvýšené 

riziko poškození močové a pohlavní soustavy. Dalšími projevy jsou křeče, 

průjmy, spánkové apnoe a jiné poruchy spánku atd.77  

Užívání kokainu nebo heroinu během těhotenství může způsobit náhlou smrt 

plodu. Časté aplikace kokainu či pervitinu běžně způsobují zvýšení tělesné 

teploty nad 40 °C a podvyživenost.78 

Soubor příznaků (dráždivost, neklid, častý pláč, nepřibývání na váze atd.) 

způsobené psychoaktivní látkou, jež se vyskytují u novorozence, nazýváme jako 

                                                
72 GREGORA, Martin, VELEMÍNSKÝ, Miloš. Nová kniha o těhotenství a mateřství. Praha: 

Grada, 2011. s.26. ISBN 978-80-247-3081-3. 
73 VAVŘINKOVÁ, Blanka, BINDER, Tomáš. Návykové látky v těhotenství. Praha: Triton, 

2006. s.32. 
74 NEŠPOR, Karel. Návykové chování a závislost: současné poznatky a perspektivy léčby. 5., 

rozšířené vydání. Praha: Portál, 2018. s.75-76. 
75 VAVŘINKOVÁ, Blanka, BINDER, Tomáš. Návykové látky v těhotenství. Praha: Triton, 
2006. s.57. 
76 tamtéž, s.32. 
77 tamtéž, s.50. 
78 tamtéž, s.32. 
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novorozenecký abstinenční syndrom (NAS). Je jím postiženo 50-90 % dětí 

matek užívajících návykové látky. Příznaky, jejich intenzita a následné odeznění 

závisí na typu užité drogy. Nejsilnější intenzita NAS nastupuje u novorozenců 

matek, jež užívaly heroin – příznaky nastoupí již v průběhu 24 hodin po porodu, 

celý průběh může trvat 48-72 hodin. Délka a intenzita se odvíjí dle toho, kdy 

byla droga naposledy aplikována matkou.79 

Psychoaktivní látky se mohou dále na plodu či dítěti projevit následujícími 

způsoby. Kanabinoidy mohou způsobit malformaci končetin nebo poruchy ve 

vývoji optických drah, halucinogeny (LSD) samovolné potraty, chromozomální 

aberace, vrozené vývojové vady CNS a kostí, třes a poruchy sání, barbituráty 

způsobují změny podobné FAS a nadměrné pocení, benzodiazepiny mohou 

zapříčinit vznik rozštěpových vad a vrozené vady srdce.80 

 

2.3 Co se děje s dětmi matek závislých na drogách 

Děti, které byly v minulosti nitroděložně vystavené drogám, mají v pozdějším 

věku komplikace ve formě růstového deficitu, opožděného psychomotorického 

vývoje, narušení kognitivních a vjemových funkcí. To vše může vést 

k problémům s učením a k poruchám chování. Velká část dětí drogově závislých 

matek je po sociálním šetření biologickým rodičům odebrána. Závislí rodiče 

obvykle nejsou schopni ani ochotni o dítě pečovat.81 

U dětí se dále může vyskytovat hyperaktivita, nesoustředěnost, poruchy řeči, 

celkově pomalejší tempo nebo ADHD. Jsou náchylnější k častějšímu nachlazení 

a mají sníženou imunitu. Jejich nástup a rozvoj řeči bývá opožděn vzhledem 

k věku, vývoj sezení, lezení a chůze bývá rovněž pozdně rozvinut. Poruchy 

komunikace se vyznačují nápadnými projevy při komunikaci s vrstevníky  

i s dospělými – mají obavu z nových lidí, špatně navazují nové vztahy, dožadují 

se pozornosti atd. Děti mohou být agresivní (verbálně i fyzicky) a neklidné.82 

                                                
79 STARÁ, Veronika, LESNÁ, Petra, FENCL, Filip, BLÁHOVÁ, Květa. Pediatrie pro Praxi. 

Abstinenční syndrom novorozence a kojence a jeho léčba. 2009, číslo 6. Pediatrická klinika 2. 

LF UK a FN Motol, Praha. s.382-383. 
80 tamtéž, s.383. 
81 tamtéž, s.384. 
82 PRESLOVÁ, Ilona. Manuál práce s dětmi drogově závislých klientů: komplexní program 

péče o dítě závislých matek o.s. SANANIM. Praha: Sananim, 2011. s.40-41. 
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Zdravotničtí pracovníci kliniky mají za úkol hlásit narození dětí u rizikových 

matek sociálnímu oddělení. Stává se, že porod je někdy nahlášen rovnou 

z porodního sálu – jedná se o situace, kdy se matka chystá po porodu náhle 

opustit zdravotnické zařízení. Někdy jsou informace o matkách poskytnuty 

předem například od sociálních pracovníků z terénu neboli z oddělení sociálně 

právní ochrany dětí.83 

S drogově závislou matkou či s matkou v substituční léčbě naváže kontakt 

krátce po jejím porodu sociální pracovník nemocničního zařízení. Tyto ženy se 

obvykle neúčastní pravidelných lékařských kontrol, zanedbávají hygienu 

i životosprávu, nedodržují abstinenci a mívají hepatitidu typu C. Pro efektivní 

postup je důležité od matky získat co nejpravdivější informace o jejím užívání 

drogy během těhotenství – jak často a v jakém množství. Pokud závislé ženy 

zjistí, že jsou těhotné, mají často zájem o podstoupení substituční léčby, avšak 

mnohdy i nadále při léčbě užívají psychoaktivní látky.84 

Je třeba zjistit, v jakých podmínkách matka bydlí, jaká je její finanční situace, 

jaké je její rodinné zázemí a zda se chce léčit. Dále je vhodné zjistit co nejvíce 

informací o otci dítěte, pokud uživatelka ví, kdo jím je – pokud je otec rovněž 

uživatelem drog, je léčba doporučena i jemu, také je třeba zjistit, zda pracuje  

a zda je ochotný se podílet na péči o dítě. Nemocnice kontaktuje příslušné 

oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) ohledně narození dítěte závislé 

ženy. Sociální pracovnice OSPOD spolupracuje s matkou a dítětem, navštěvuje 

jí v jejím domácím prostředí. Sociální pracovník nemocnice s pracovníkem 

OSPOD si po dobu matčiny hospitalizace předávají o ní a jejím dítěti 

informace.85 

Pobyt dítěte závislé matky v nemocnici je delší než u dětí nedotčených 

drogami – matka obvykle opouští nemocnici již čtvrtý den po porodu. Jejich 

hospitalizace je monitorována personálem, který dohlíží na to, jak často matka 

dítě navštěvuje, zda není pod vlivem drog, jaká je její interakce s dítětem a zda 

se do péče zapojuje i otec. Personál spolupracuje se sociální pracovnicí 

nemocnice. U závislých žen bez zázemí (žádná širší rodina nebo opora) hrozí 

                                                
83 PRESLOVÁ, Ilona, MAXOVÁ, Veronika, ed. Ženy & drogy: sborník odborné konference: 
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vyšší šance na selhání – nejsou schopny plnit své povinnosti, časem přestávají 

docházet za dítětem a nejsou schopny vytvořit adekvátní prostředí pro zdravý 

vývoj dítěte. Matka je neustále vedena k tomu, aby dodržovala svou léčbu nebo 

aby s ní co nejdříve začala.86 

Pokud nejsou matky ochotny spolupracovat ani zajistit vhodné domácí 

zázemí, musí být dítě přemístěno z nemocnice do kojeneckého ústavu. 

V některých případech je svěřeno do péče otci nebo někomu jinému z rodiny 

(nejobvykleji prarodičům nebo strýci či tetě)87 nebo děti odchází do náhradní 

rodinné péče.88 Příbuzní mají zpravidla zájem o to, aby dítě zůstalo součástí 

rodiny a aby nevyrůstalo v ústavní péči – právě příbuzní někdy zůstávají tím 

jediným článkem, který stojí mezi dětmi a státním systémem péče.89 

 Rozdílný scénář – pokud matka spolupracuje a pokud je schopna zajistit 

dítěti vhodné zázemí pro výchovu, musí se podrobit tzv. zácviku. Jedná se  

o pobyt v dětském centru, který trvá několik dní; matka s dítětem je pod dozorem 

personálu, jehož úkolem je matku učit, jakým způsobem má pečovat o dítě.9091  

MPSV získalo data od 73 pracovišť OSPOD mezi obcemi s rozšířenou 

působností a správními obvody hlavního města Prahy. Každý respondent musel 

uvést tři nejčastější příčiny umisťování dětí mimo péči rodičů. Nejčastějšími 

příčinami bylo zanedbávání výchovy a péče, výchovné problémy dítěte, 

opuštění/vzdání se dítěte, závislost rodičů na psychoaktivních látkách, týrání  

a nedostatečné rodičovské kompetence. V souvislosti s tématem závislosti je za 

největší problém dle získaných dat zmiňována úplná neboli patologická 

závislost, která je obvykle doprovázena nezapočatou či neúspěšnou léčbou – 

faktor patologické závislosti brání v péči o dítě. U závislého uživatele je 

pravděpodobnější šance na ztrátu bydlení, mnohdy proto není schopen zajistit 

                                                
86 tamtéž, s.86. 
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dítěti domov. Závislí rodiče upřednostňují své zájmy před zájmy dítěte, svým 

neadekvátním chováním ohrožují jeho život i zdraví.92 

Podíváme-li se opět na statistiku ÚZIS z roku 2018, můžeme se dozvědět, 

kteří uživatelé návykových látek mají vlastní děti a zda s nimi žijí. Dvě třetiny 

uživatelů alkoholu, sedativ a hypnotik mají vlastní děti, zatímco velká část 

uživatelů pervitinu, opioidů a konopných látek vlastní děti nemá, např. jenom 

22,7 % uživatelů kanabinoidů má vlastní děti. Přibližně 28 % klientů žije 

s vlastními dětmi.93 

  

                                                
92 MPSV 2018-6854 Zprávy o příčinách umisťování dětí mimo vlastní rodinu z perspektivy 

orgánů sociální péče (ID smlouvy 1207537) – MPSV Portál. Průvodce – MPSV Portál 

[online]. Copyright © [cit. 15.06.2020]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/-/c-j-mpsv-2018-
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3. Sociální a zdravotní služby pro drogově závislé 

matky a jejich děti 

3.1 Obecný rámec služeb pro drogově závislé 

Jednotlivé složky péče jsou sice zajišťovány státními i nestátními organizacemi 

i neziskovými a ziskovými subjekty,94 avšak v České republice neexistuje 

komplexní léčebný program, který by zajišťoval stát. Národní politika v oblasti 

závislostí funguje v podobě devítiletých plánů, jde o dlouhodobý strategický 

dokument, postaven na uplatňování 4 základních strategických oblastí: 

prevence, minimalizace rizik a škod, léčba a resocializace, regulace trhu 

a snižování nabídky. V současné době platí nová Národní strategie prevence 

a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2027.95 Systém péče 

by měl splňovat kritéria po stránce kvalitativní (struktura a provázanost sítě) 

a kvantitativní (rozsah a dostupnost péče). Kvalitativní stránkou máme na mysli 

komplexnost péče – zda jsou zohledněny potřeby všech osob užívající návykové 

látky, zda je brán ohled na stupeň závislosti konkrétního uživatele a jaký je 

celkový rozsah jeho problémů v souvislosti s užíváním psychotropních látek. 

Dle stupně závislosti a konkrétních problémů uživatele se odvíjí, jaký typ 

léčebného programu by byl pro něj vhodný a která služba by mu mohla tento typ 

léčby umožnit. Jednotlivé služby by na sebe měly navazovat – např. od časné 

intervence až po doléčovací program.96 

Kvantitativní složkou je míněn celkový rozsah a dostupnost. Rozsah péče je 

určen dle národního či místního problému užívání psychoaktivních látek – 

rozsah systému péče je určován orgány krajských zastupitelstev. Dostupnost 

péče se odvíjí od místních potřeb – např. kontaktní centra by měla být časově 

dostupná uživatelům (např. otevřeno i ve večerních hodinách) a měla by být 
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96 KALINA, Kamil. Drogy a drogové závislosti 2: mezioborový přístup. Praha: Úřad vlády 

České republiky, c2003. Monografie (Úřad vlády České republiky). s.154. 
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lokalizována v prostředí, které je pro uživatele lehce dostupné (nejlépe pokud je 

léčebný program umístěn v blízkosti místa, kde se uživatelé obvykle scházejí).97 

Pravděpodobně nejznámější komplexní systém péče u nás zajišťuje nestátní 

nezisková organizace Sananim, z.ú. – poskytuje veškeré potřebné programy 

v rámci léčby závislostí, od terénních programů po doléčovací centrum.98 

 

3.2 Dělení sociálních a zdravotních služeb pro drogově závislé 

Terénní programy 

Terénní program neboli street work je druh sociální služby, kdy specializovaní 

pracovníci (adiktologové, sociální pracovníci atd.) vyhledávají a oslovují 

uživatele přímo na ulici. Potenciální klient má na výběr, zda nabízené pomoci 

využije či ne. Terénní služby mohou být úvodem do systému péče o drogově 

závislé. Značná část klientely (od tzv. experimentátorů po problémové uživatele) 

oslovená na ulici se díky street work programu poprvé setkává s nabídkou možné 

léčby.99 

Aby došlo k úspěšnému navázání kontaktu s uživatelem, musí terénní 

pracovníci klientovi něco nabídnout. Nejčastěji je klientům poskytnut tzv. 

výměnný program – terénní pracovníci vymění starý injekční materiál za sterilní. 

Sběr a výměna injekčních stříkaček slouží nejen jako preventivní opatření, nýbrž 

i jako způsob navázání kontaktu.100 Při se seznamování s klientem musí 

pracovník přihlížet i na výběr dané lokality a odhadnout vhodné místo pro 

komunikaci s klientem – pracovník by měl vždy dbát na své bezpečí a bezpečí 

dané drogové subkultury. Kontakt s uživatelem by měl být častý a pravidelný, 

aby mohlo dojít k postupnému navázání důvěry, poté může pracovník s pomocí 

sociálního a zdravotního poradenství a motivačního tréninku vést klienta ke 

změně.101 

                                                
97 KALINA, Kamil. Drogy a drogové závislosti 2: mezioborový přístup. Praha: Úřad vlády 

České republiky, c2003. Monografie (Úřad vlády České republiky). s.156. 
98 Sananim z.ú. | Přehled zařízení a služeb – komplexní systém péče. Sananim z.ú. | Prevence a 

léčba závislostí [online]. [20.6.2020]. Dostupné z: http://www.sananim.cz/o-nas/prehled-

zarizeni-a-sluzeb-komplexni-system-pece.html 
99 KALINA, Kamil. Drogy a drogové závislosti 2: mezioborový přístup. Praha: Úřad vlády 

České republiky, c2003. Monografie (Úřad vlády České republiky). s.159. 
100 tamtéž, s.159. 
101 KALINA, Kamil. Základy klinické adiktologie. Praha: Grada, 2008. Psyché (Grada). s.371. 
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Cílem je uživatele vést k bezpečnějšímu a zdravějšímu životnímu stylu nebo 

ještě lépe k úplné abstinenci. Primárně by klient měl být veden k chování, jež 

povede ke snížení sociálních a zdravotních dopadů. Jedná se o zmírnění rizik pro 

uživatele, jeho okolí a společnost – udržení nízkého výskytu HIV/AIDS, 

hepatitidy typu B a C, snížení počtu úmrtí předávkováním, předcházení 

kriminalitě, motivování ke změně životního stylu bez návykových látek, 

motivování k výměně injekčního materiálu, motivování klientů k využívání 

léčebných programů pro drogově závislé.102 

 

Nízkoprahová kontaktní centra 

Kontaktní centra jsou umístěna tak, aby byla dostupná místně a časově dostupná 

uživatelům v konkrétní oblasti. Opět je hlavní podstatou služby snižování 

sociálních a zdravotních rizik (přístup zvaný jako harm reduction). Mezi hlavní 

služby je řazena včasná intervence, zdravotní a sociální poradenství a celkové 

vedení člověka k pozitivní změně svého životního stylu. Klienti, využívající 

služby kontaktního centra, se nacházejí v různých stádiích užívání látky  

a v odlišných stádiích závislosti. Na rozdíl od terénního programu nejsou klienti 

aktivně vyhledáváni pracovníky centra – naopak klienti do kontaktního centra 

docházejí ze své vlastní iniciativy. Služba je určena i blízkým a rodinným 

příslušníkům uživatelů – je jim poskytnuta adekvátní pomoc, provázení  

a podpora.103 

Na počátku je vhodné s klientem navázat a budovat důvěrný vztah, dále jsou 

zjišťovány jeho potřeby a problémy. Kontaktní centra rovněž zajišťují výměnný 

program a další služby, jejichž cílem je snižovat rizika výskytu infekčních 

chorob. Klientovi je poskytováno poradenství, krizová intervence a různé služby 

v rámci sociální práce jako například pomoc s hledáním zaměstnání, s řešením 

úředních záležitostí atd. Dále je třeba ho vzdělávat a informovat o účincích 

a rizicích psychotropních látek, infekčních onemocněních, bezpečném 

pohlavním styku apod.104 

                                                
102 KALINA, Kamil. Drogy a drogové závislosti 2: mezioborový přístup. Praha: Úřad vlády 
České republiky, c2003. Monografie (Úřad vlády České republiky). s.161-162. 
103 KALINA, Kamil. Základy klinické adiktologie. Praha: Grada, 2008. Psyché (Grada). s.372-

373. 
104 tamtéž, s.373-375. 



40 

 

Detoxifikační jednotky 

Detoxifikační jednotky pomáhají uživatelům zvládat odvykací stavy a intoxikaci 

danou látkou – určeno pro uživatele, kteří nepotřebují intenzivní péči v jiných 

typech zařízení jako například na jednotce intenzivní péče nebo ARO.105 

Nejčastějšími klienty v detoxifikační léčbě jsou uživatelé, kteří se připravují na 

další stupeň léčby, uživatelé, jejichž zdravotní a sociální stav vyžaduje snížení 

tolerance vůči návykové látce, uživatelé, kteří ohrožují sami sebe či své okolí 

vlivem intoxikace/odvykacího stavu, a uživatelé, u nichž není jednoznačné, zda 

je jejich stav podmíněn intoxikací nebo duševním onemocněním.106 

Mezi používané metody práce řadíme: zjištění stavu uživatele (zahrnuje  

i laboratorní vyšetření) farmakoterapii, psychoterapii, sociální práci (zajištění 

další léčby, kontakt s rodinou uživatele, kontakt s úřady) a strukturovaný 

harmonogram, čímž máme na mysli aktivity a pravidla stanovená pracovníky, 

jimiž se uživatel musí řídit – intervence, vzdělávací činnost v oblasti užívání 

návykových látek apod.107 

 

Ambulantní léčba 

Ambulantní služby mohou být rozmanité: klasické ordinace zaměřené na léčbu 

závislostí na alkoholových i nealkoholových látkách, specializovaná zařízení 

zaměřená na léčbu pouze nealkoholových návykových látek nebo na léčbu 

patologického hráčství. Psychiatrické či psychologické ambulance a poradny 

mohou rovněž spolupracovat s klienty závislými na návykových látkách, avšak 

v menším měřítku. Ambulantní léčba je určena zejména problémovým 

uživatelům, jež zároveň usilují o změnu svého životního stylu. Pro vyšší 

úspěšnost léčby se od klienta vyžaduje pravidelné docházení do zařízení a rovněž 

se očekává, aby se do léčby zapojila i uživatelova rodina a jeho nejbližší.108 

Cíle ambulantní léčby se liší dle specializace zařízení a dle konkrétní 

zdravotní a sociální situace klienta. Znamená to tedy, že cílem může být změna 

životního stylu, stabilizace klienta, snížení pravidelného užívání návykové látky 

                                                
105 KALINA, Kamil. Drogy a drogové závislosti 2: mezioborový přístup. Praha: Úřad vlády 
České republiky, c2003. Monografie (Úřad vlády České republiky). s.190. 
106 KALINA, Kamil. Základy klinické adiktologie. Praha: Grada, 2008. Psyché (Grada). s.375. 
107 tamtéž, s.376. 
108 tamtéž, s.378. 
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či příprava na další stupeň léčby v jiném zařízení. U ambulantní léčby je 

zjišťován klientův stav s pomocí laboratorního a somatického vyšetření. Další 

metody práce jsou: farmakoterapie, psychoterapie (skupinová i individuální), 

rodinná terapie, poradenství, motivační tréninky, umožnění volnočasových 

aktivit a klubů.109 

 

Denní stacionáře 

Denní stacionáře se dají považovat za mezistupeň mezi ambulantní a ústavní 

péčí. Funguje o pracovní dny v týdnu, klientům nabízí zdravotní, 

psychoterapeutickou, ošetřovatelskou, sociální, rehabilitační a další druhy 

pomoci. Denní stacionáře jsou charakterizovány strukturovaným programem –

je stanoven pevně daným časovým rozvrhem, pravidly, jež určují podmínky 

léčby (při jejich nedodržení hrozí sankce) a souborem aktivit (např. terapeutické 

aktivity, sportovní aktivity, komunitní setkání).110 

Docházejí do něj klienti s poměrně stálým sociálním zázemím. Jedná se  

o uživatele s různou úrovní závislosti a kteří mají aspoň do nějaké míry zájem  

o změnu svého životního stylu. Denní stacionáře obvykle navštěvují 

experimentátoři i problémoví uživatelé, matky závislé na drogách s dětmi,  

a uživatelovy blízké osoby (rodiče, partner). Cílem je klientovi pomoci ke 

zlepšení jeho psychického i somatického stavu, vést ho ke změně v sebepojetí, 

učit ho sociálním dovednostem a podporovat ho v osobním rozvoji.111 

 

 

Střednědobá ústavní léčba 

Jedná se o pobytovou léčbu ve zdravotnický zařízeních poskytovanou 

psychiatrickými léčebnami či psychiatrickými odděleními pro léčbu závislostí 

v nemocnicích. Léčba obvykle trvá v rozmezí od tří do šesti měsíců. Do 

léčebného programu nastupují osoby starší 15 let; jedná se o uživatele 

návykových alkoholových i nealkoholových látek. Do pobytu v ústavním 

                                                
109 tamtéž, s.378-379. 
110 KALINA, Kamil. Drogy a drogové závislosti 2: mezioborový přístup. Praha: Úřad vlády 

České republiky, c2003. Monografie (Úřad vlády České republiky). s.179-180. 
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zařízení jsou přijímáni i klienti, jimž byla nařízena ochranná ústavní léčba. Před 

nástupem musí klienti podstoupit detoxifikaci. Hlavním cílem léčby je celková 

změna životního stylu a v ideálním případě trvalá abstinence klienta. Léčebný 

program pomáhá klientům stabilizovat podružné záležitosti spojené s užíváním 

návykových látek, řešit dopady spojené s užíváním drog (např. dluhy), podpořit 

klientovu motivaci k abstinenci, informovat o rizicích relapsu a případně nalézt 

strategie, jež povedou k snížení rizika relapsu.112 

Ve střednědobé ústavní léčbě se klienti účastní individuální či skupinové 

psychoterapie, dalších forem terapie (rodinná terapie, pracovní terapie atd.),  

a zároveň se musí řídit strukturovaným programem a pravidly stanovenými 

zařízením.113 

 

Doléčovací programy 

Doléčovací programy jsou určeny abstinujícím uživatelům, kteří prošli 

léčebným programem nebo těm, kteří začali abstinovat sami a jejichž abstinence 

trvá alespoň tři měsíce a jež mají motivaci abstinovat i nadále. Jedná se 

o ambulantní či pobytovou formu léčby, která pomáhá těmto klientům v udržení 

jejich abstinence a nového životní stylu, pomáhá jim zabránit relapsu. Intenzita 

programu se liší dle jednotlivých zařízení – návštěva např. jednou týdně 

(ambulantní forma léčby) či intenzivní strukturovaný program proložený dalšími 

aktivitami (pobytová forma léčby). Mezi základní metody práce opět řadíme 

individuální a skupinové psychoterapie, sociální práci (cílem je sociální 

stabilizace klienta), lékařskou péči, práci s rodinou a blízkými klienta, 

motivování klienta k hledání práce, a informovat ho o existenci chráněných 

pracovních míst a o chráněném bydlení.114 

 

Terapeutické komunity, které lze považovat za mezistupeň mezi střednědobou 

ústavní léčbou a doléčovacími programy, jsme v této kapitole schválně 

přeskočili. Bližší informace o fungování terapeutických komunit si přiblížíme 

na konkrétním příkladu z praxe v kapitole věnované Terapeutické komunitě 

Karlov. 
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Kromě Sananim, z.ú. existují i další organizace poskytující velké množství 

léčebných programů. Za zmínku stojí nestátní nezisková organizace Drop In 

o.p.s.,115 Progressive o.p.s.,116 Magdaléna, o.p.s.,117 Prev-Centrum, z.ú.118  

a mnoho dalších. 

 

3.3 Služby (ne)přímo určené pro matky s drogovou závislostí 

a jejich děti 

Zmíněné léčebné programy jsou vhodné pro všechny osoby závislé na 

psychoaktivních látkách, avšak pouze některé z nich se vysloveně specializují 

na léčbu závislých rodičů nebo těhotných uživatelek – uvedené programy sice 

poskytují péči vhodnou i pro závislé matky, ale jen určitá část je zaměřena 

primárně na práci se skupinou závislých těhotných žen a matek. 

Nejčastěji probíhá první navázání kontaktu s těhotnými klientkami a matkami 

v nízkoprahových zařízeních, tedy v kontaktních centrech a terénních 

programech. Díky propojenosti jednotlivých programů v rámci komplexní péče 

organizace Sananim, z.ú. je možné nalézt rychlou a adekvátní péči pro rodiče  

i s dítětem. Matkám je nabízena ambulantní i pobytová forma léčby – mají 

například možnost pobývat i s dětmi v dětském centru po dobu až čtyř měsíců.119 

Dětské centrum je určeno těhotným ženám, kojícím matkám a rodinám 

s dětmi, jež se nacházejí v rizikové životní situaci a jež nutně potřebují azyl  

a vyhovující formu pomoci. Drogově závislé těhotné ženy a matky jsou 

specifickou klientelou tohoto zařízení. Hlavním cílem dětského centra je sanace 

– léčba je obvykle úspěšná, pokud matka upřednostňuje zájmy dítěte před svými 

zájmy, další nezbytnou podmínkou pro úspěšnou léčbu je spolupráce matky se 
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2020 Progressive o.p.s. [cit. 02.07.2020]. Dostupné z: http://www.progressive-os.cz/stage-5/ 
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zařízením. Mezi nejdůležitější metody práce patří zdravotní, výchovná  

a psychologická péče, sociální poradenství, krizová intervence určená 

ohroženým dětem (děti, jež jsou vystaveny návykovým látkám, děti trpící FAS, 

děti trpící CAN apod.), krizová intervence určená závislým matkám.120 

Dále jsou drogově závislé matky specifickou klientelou i v některých 

azylových domech, terapeutických komunitách či doléčovacích centrech 

například Doléčovací centrum pro matky s dětmi spadající pod organizaci 

Sananim, z.ú.121  

                                                
120 PRESLOVÁ, Ilona, MAXOVÁ, Veronika, ed. Ženy & drogy: sborník odborné konference: 
Praha 15.-16. dubna 2009. Praha: Sananim, 2009. s.45-46. 
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4. Terapeutická komunita Karlov 

4.1 Základní informace o Terapeutické komunitě Karlov 

Terapeutická komunita Karlov (TKK), jež spadá pod organizaci Sananim, z.ú., 

zahájila činnost v roce 1998 jako zařízení určené pro střednědobou léčbu. TKK 

začalo přijímat první klientky s dětmi v letech 2000 až 2001.122 Jedná se tedy  

o pobytovou službu, ve které se samotná délka léčebného programu liší dle 

konkrétní klientely. TKK je zaměřena na léčbu mladistvých a mladých 

dospělých ve věku 16-26 let a na léčbu drogově závislých těhotných žen či 

rodičů závislých na návykových látkách; léčba je určena i matkám či otcům, 

kteří mají soudně nařízenou léčbu nebo jimž bylo dítě na základě soudního 

rozhodnutí odebráno z péče – zde je třeba souhlas OSPOD. Pro mladistvé 

a mladé dospělé léčba obvykle trvá v rozmezí čtyř až osmi měsíců, zatímco 

u závislých rodičů trvá sedm až dvanáct měsíců. Věk rodičů ani věk dítěte 

nehraje pro přijetí do léčebného programu roli. Rodič může být v TKK ubytován 

s jedním až dvěma dětmi.123 

 Před nástupem do této komunity má každý klient povinnost absolvovat 

detoxifikaci. Dále musí být u klienta prokázána diagnóza závislosti na 

návykových látkách. Klient nesmí trpět žádnou duševní či tělesnou formou 

onemocnění, jež by vyžadovalo hospitalizaci a jež by mu bránilo se 

plnohodnotně účastnit léčebného programu. Klient rovněž nesmí mít blízký 

vztah k žádnému zaměstnanci TKK ani k žádnému dalšímu klientovi 

v komunitě.124 

Celá léčba se skládá z dohromady čtyř fází – od nulté fáze po třetí fázi. 

V nulté fázi se zjišťuje klientova situace a motivace k léčbě; je to zkušební fáze, 

kdy se klient rozhodne, zda léčbu v TKK podstoupí, obvykle trvá 14 dní. Během 

první fáze (trvá 1-2 měsíce) je klient intenzivně motivován ke změně svého 

životního stylu – klade se velký důraz na spolupráci klienta s komunitou. Ve 

druhé fázi (trvá 3-4 měsíce) má klient větší míru zodpovědnosti – zde je léčba 

                                                
122 Sananim z.ú. | Historie. Sananim z.ú. | Prevence a léčba závislostí [online]. [cit. 

03.07.2020]. Dostupné z: http://www.sananim.cz/o-nas/historie.html 
123 Sananim z.ú. | Terapeutická komunita Karlov (TKK). Sananim z.ú. | Prevence a léčba 

závislostí [online]. [cit. 03.07.2020]. Dostupné z: http://www.sananim.cz/o-nas-1/terapeuticka-

komunita-karlov-tkk.html 
124 tamtéž. 
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zaměřena na klientův vztah k vlastní rodině, dětem a společnosti. Během 

poslední třetí fáze, která obvykle trvá alespoň jeden měsíc, je klient veden 

k samostatnosti a zodpovědnosti, postupně se odpoutává od komunity – po 

dokončení léčby v TKK je klientům doporučeno pokračovat v léčbě 

v Doléčovacím centru.125126 

Klienti musí podstoupit 22 hodin skupinové terapie týdně, TKK také nabízí 

rodinné poradenství (např. návštěva blízkých v komunitě). Klienti jsou vedeni 

k pracovní terapii – jelikož jsou po dobu léčby ubytováni na statku, mají na 

starost zabezpečení chodu domu; vaření, práce se zvířaty, práce na zahradě, 

úklid, praní, opravy domu a zařízení, celková údržba domu. Také jsou 

podporováni k pracovní činnosti mimo komunitu, aby zažili pracovní návyky, 

dovednosti a pocit zodpovědnosti. Těhotné ženy či rodiče jsou vzděláváni 

v oblasti výchovy dětí – zaměřeno na získání odpovědnosti za děti, hygienických 

a společenských návyků. Dalším důležitým cílem je co nejvíce zmírnit negativní 

důsledky drogové závislosti klienta – pomoc s řešením dluhů, pomoc s hledáním 

zaměstnání atd. Dále je klientům k dispozici zdravotní a psychiatrická péče. 

Klienti se během léčby také účastní volnočasových aktivit.127 

TKK sídlí na adrese Karlov 3, Smetanova Lhota, okres Písek.128 Statek, kde 

jsou klienti po dobu léčby, se skládá z několika částí: 

• budovy s názvy A (zde jsou ubytováni mladiství a mladí dospělí) a B 

(zde jsou ubytovány těhotné ženy, matky/otcové s dětmi) 

• budovy určené pro skupinové terapie 

• budova určená k pobytu zaměstnancům, jež rovněž slouží 

k individuálním konzultacím s klienty 

• zahrada 

• stáje a výběhy pro hospodářská zvířata – prasata, kozy, slepice atd. 

• hřiště 

                                                
125 tamtéž. 
126 Sananim z.ú. | Doléčovací centrum pro matky s dětmi (DC MAT). Sananim z.ú. | Prevence 

a léčba závislostí [online]. [cit. 02.07.2020]. Dostupné z: http://www.sananim.cz/o-nas-

1/dolecovaci-centrum-pro-matky-s-detmi-dc-mat.html 
127 Sananim z.ú. | Terapeutická komunita Karlov (TKK). Sananim z.ú. | Prevence a léčba 

závislostí [online]. [cit. 03.07.2020]. Dostupné z: http://www.sananim.cz/o-nas-1/terapeuticka-

komunita-karlov-tkk.html 
128 tamtéž. 
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4.2 Stáž v Terapeutické komunitě Karlov 

TKK je jedinou terapeutickou komunitou v České republice, jež se zaměřuje na 

léčbu drogově závislých rodičů. Po dobu mé stáže jsem byla v úzkém kontaktu 

se závislými matkami, které byly ubytovány společně s jejich dětmi 

předškolního věku; žádný závislý otec nebyl v období mé stáže přítomen. Dle 

rozhovoru s přítomnými zaměstnanci byla z historického pohledu větší část 

klientely tvořena spíše matkami než otci.129 

V komunitě byl pevně stanovený harmonogram a v případě jeho 

nedodržování byli klienti postiženi sankcemi. Všichni klienti měli rozděleny 

funkce, které museli plnit (např. jeden týden měl někdo roli kuchaře, druhý týden 

měl roli zahradníka atd.) – v jednotlivých funkcích se klienti pravidelně střídali. 

Nejčastěji bývala klientům udělena sankce, pokud neplnili svoje povinnosti 

v rámci udělené funkce, nebo pokud nedodržovali čas stanovený týdenním 

rozvrhem. Klienti měli zakázáno fyzicky napadnout další přítomné klienty či 

zaměstnance, rovněž měli zakázáno navazovat přátelství či započít sexuální 

poměr s přítomnými zaměstnanci či klienty. 

Trest neměl podobu pouze ve formě sankce; jedinci, kteří často porušovali 

řád, mohli ztratit respekt u ostatních členů komunity, a aby jej získali zpátky, 

museli na sobě začít intenzivně pracovat. 

 

Klientky – charakteristika 

Poznala jsem dohromady sedm klientek, každá byla po dobu léčby ubytována 

alespoň s jedním až dvěma dětmi. Všechny klientky byly v té době bez partnera, 

otcové dětí byli většinou rovněž drogově závislí nebo alespoň experimentátoři. 

Klientky byly ve věkovém rozmezí 26-40 let; na svůj věk vypadaly některé 

z nich vlivem užívání drog poměrně zchátrale a zanedbaně. V některých 

případech se klientky dostaly k drogám prostřednictvím svého předchozího 

partnera. Rodičovství bylo ve všech případech neplánované. Klientky z velké 

části také uvedly, že se nikdy nechtěly stát matkami. Uživatelky měly drogovou 

kariéru ještě před otěhotněním. Pouze jedna klientka začala s intenzivní léčbou 

                                                
129 Absolvovala jsem týdenní stáž v Terapeutické komunitě Karlov, kde jsem se musela řídit 

pevně stanoveným řádem a pravidly komunity jako přítomní klienti. 
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krátce po porodu své dcery. Ostatní klientky začaly s léčbou až po letech od 

porodu svých dětí. 

Některé klientky měly ve skutečnosti více dětí, než kolik jich měly s sebou 

v komunitě. Jedna klientka měla s sebou v komunitě dvě děti, další dvě byly 

umístěny v dětském domově. Další klientka měla s sebou kojence, její dvě další 

o něco starší děti byly ubytovány v rodinách v rámci náhradní rodinné péče. Jako 

poslední příklad uvedu matku, jejíž dcera byla před nástupem do TKK v péči 

pěstounů na přechodnou dobu. Dle vyprávění klientek se žádný z otců dětí 

aktivně nepodílel na péči o děti. Některé klientky si nebyly u konkrétních dětí 

jisty, kdo je otcem dítěte. 

Všechny matky měly silný stupeň závislosti na drogách (především na 

pervitinu), před nástupem do TKK podstoupily některé z nich i střednědobou 

ústavní léčbu v psychiatrickém zařízení, některé z nich předtím pobývaly 

v azylovém domě pro ohrožené ženy atd. Klienty užívaly zejména pervitin, 

alkohol a marihuanu – vždy kombinovaly alespoň dvě látky. Dvě klienty rovněž 

propadly i patologickému hráčství. Všechny klientky byly kuřačky (v TKK se 

smělo kouřit, avšak pauzy na kouření byly striktně časově omezeny). Některé 

z nich v minulosti páchaly trestnou činnost, zejména se jednalo o krádeže, 

distribuci a prodej drog, malbu graffiti atd. Jedna klientka se v minulosti živila 

prostitucí. 

Matky svou svou předchozí závislost na drogách nahrazovaly jinými látkami, 

zejména cigaretami, cukrem a čajem. Běžně s sebou nosily pytlíčky s cukrem, 

který si sypaly přímo do pusy nebo si dávaly do jednoho šálku i šest čajových 

sáčků. Klientky, které před nástupem do komunity nekouřily, se v TKK staly 

kuřačkami. Boj o cigarety a „cigaretové pauzy“ (jedna taková pauza trvala 

pouhých pět minut, nedostalo se vždy na všechny, ať už kvůli pracovním 

činnostem či hlídání dětí) byl na denním pořádku. Jedna klientka nahrazovala 

závislostí tím, že si do každého jídla dávala obrovské množství kečupu. 

Každý den docházelo ke sporům a hádkám. Některé matky byly vyloženě 

agresivní a vyhrožovaly napadením druhých klientek. K napadení ale nikdy 

nedošlo, jelikož si byly vědomy, že by byly vyloučeny z komunity. Hádky 

proběhly několikrát za den a vznikaly z různých důvodů, někdy kvůli půjčování 

si věcí bez dovolení (jedna klientka si půjčila kočárek od druhé klientky), 

odbývání práce (jedna klientka odbyla práci, následky odnesli všichni  
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v komunitě), spory v péči o děti a v hlídání dětí. Málokdy se klientky shodly, 

spíše převládal neustálý křik a neshody. 

Klientky z velké části sice na terapiích tvrdily, že drogy již nechtějí užívat, 

ale při rozhovorech se mnou nebo při rozhovorech, které vedly mezi sebou, si 

některé z nich nebyly tolik jisté, zda vydrží už do konce života abstinovat. 

Když jsem se klientek ptala, co je motivovalo k léčbě v TKK, tak tvrdily, že 

se do léčebného programu přihlásily, aby mohly trávit více času se svými dětmi 

a také, aby si udržely abstinující status. Jedna klientka měla jinou motivaci pro 

pobyt v TKK – jedné klientce se prostředí TKK líbilo natolik, že začala opět 

užívat drogy, aby byla do komunity opětovně přijata. Dle rozhovoru s některými 

klientkami za čas vyplynuly pravděpodobně skutečné důvody, proč podstoupily 

léčbu. Například jedna klientka se před nástupem do léčby nacházela v opravdu 

těžké životní situaci, kdy ji hrozil život bez domova, komunita pro ni tedy 

sloužila jako dočasný domov. 

Komunita sloužila některým klientkám spíše jako únik před reálným světem. 

Program v TKK byl sice náročný, avšak reálného světa – budoucí kontakt se 

společností, s rodinou, hledání zaměstnaní a snaha o stávající abstinenci – se 

většina klientek poměrně děsila. Byly si vědomy, že po dobu léčebného 

programu jsou sice vedeny k samostatnosti, odpovědnosti a abstinenci, ale  

i přesto jsou stále v jakési uzavřené a bezpečné bublině. Věděly, že jakmile 

program skončí, už nebudou pod tak intenzivním dohledem odborníků – sice se 

i nadále budou moci účastnit terapií, i když méně frekventovaných, doléčovacího 

programu a jiných služeb, ale již budou odkázány hlavně samy na sebe, a měly 

strach, zda tento nápor ustojí a zda u nich nenastane relaps. 

 

Situace mezi matkou a dítětem 

Program TKK je přímo zaměřen na rozvoj vztahu mezi matkou a jejím dítětem 

– matky se účastní aktivit, které vedou k utužení vztahu se svým dítětem, 

ke zlepšení dovedností v péči o své dítě a k větší míře odpovědnosti za dítě. 

Matky byly podporovány nejen ze strany terapeutů, adiktologů a sociálních 

pracovníků, ale i ze strany přítomné vychovatelky, která matkám pomáhala 

s péčí o děti, nebo je spíše naváděla, jak se o ně starat. Vztah matka-dítě byl 

utužován nejen společným pobytem, ale i aktivitami, jichž se účastnily všechny 

matky společně s dětmi. Hlavní „utužovací“ aktivitou byly společné procházky 
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matek s dětmi. Na procházky se chodilo převážně do lesa, který byl poblíž 

statku. Někdy se některé matky musely zdržet procházky, takže jejich děti měly 

na starost jiné klientky. Děti bylo zapotřebí hlídat i během terapií a pracovních 

činností. Děti byly vždy hlídány konkrétní zvolenou klientkou – matky se 

pravidelně střídaly. 

Matky občas ztratily přehled o tom, kde se jejich děti nacházejí. Často 

docházelo k hádkám, když došlo ke komplikacím při hlídání dětí ostatních matek 

(většinou se nejednalo o nic vyloženě drastického např. jedna matka přivedla 

zpátky dítě s úplně zabahněným oblečením). Pokud došlo k nějaké závažnější 

události, tak matky většinou nebyly schopny adekvátně reagovat. Tříletá dcera 

jedné z matek spadla na schodech a začala ji silně krvácet ústa. Matka 

zpanikařila, pro dceru v tu chvíli neudělala vůbec nic, pouze ji odkázala jiné 

matce na starost, a místo toho si šla zakouřit – takto drastické scénáře se neděly 

příliš často. Jakmile však nastal problém, tak velká část matek nehledala řešení, 

spíše se buď od řešení situace snažily vzdálit, nebo se situaci snažily ignorovat. 

Mnohdy zkrátka nechtěly za danou situaci nést odpovědnost. 

Některé děti se vyznačovaly tím, že měly značné problémy s konzumací jídla. 

Zejména tomu tak bylo u dětí, jejichž matky měly nějakou formu poruchy příjmu 

potravy – tyto matky se sice snažily děti nakrmit, ale šlo to velmi těžkopádně. 

Dalšími projevy dětí bylo zadrhávání v řeči, agresivita, hyperaktivita, bojácnost 

atd. 

Jak již bylo zmíněno – téměř všechny klientky nikdy neměly zájem stát se 

matkami a rovněž zmínily, že je role matky nenaplňuje. Celkově se po dobu mé 

stáže chovaly poměrně nedospěle a nezodpovědně. Lze říci, že měly problém se 

postarat nejen o své děti, ale i o sebe samotné.  
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Závěr 

Drogově závislé matky nejsou charakterizovány pouze svou závislostí na 

návykových látkách, ale i svou neschopností upřednostnit zájmy svých dětí před 

vlastními zájmy. Ve většině případů nejsou závislé matky schopné se o vlastní 

děti postarat, a díky tomu jejich děti často končí v ústavní péči a v systému 

náhradní rodinné péče. Neselhávají pouze v roli matky, ale i v roli manželky, 

dcery či vnučky. Následky drogové kariéry matek ze všech nejvíce odnášejí 

jejich děti (nedostatečná péče, nedostatek lásky, absence bezpečného rodinného 

zázemí). Rodiče uživatelky i další její blízcí mohou rovněž být dotčeni jejími 

problémy.  

Nemoc jménem závislost s sebou nese i další nepříznivé jevy – chování 

uživatelek je nedospělé a manipulativní, neumějí nést za své činy zodpovědnost 

a také se obvykle vyznačují patologickým lhaním. Za hlavní problém lze 

považovat fakt, že závislost nelze nikdy úplně vyléčit. Matky (i jiní závislí) 

zkrátka musí abstinovat, pokud chtějí vést normální život. Hrozí totiž, že při 

jakémkoliv opětovném kontaktu s návykovou látkou mohou znovu propadnout 

závislosti na látce. Velká část uživatelů se silným stupněm závislosti může získat 

závislost na téměř jakékoliv psychoaktivní látce; je jim většinou jedno, jakou 

látku užívají, hlavně když jsou pod jejím účinkem. Pro závislé matky je situace 

těžší oproti bezdětným závislým, jelikož mají na starost další živou bytost.  

Pokud k náročné roli matky přičteme ještě snahu o udržení abstinence, je na 

ni náhle kladena intenzivní zátěž. Aby byla schopna zvládat roli abstinující 

matky, musí vynaložit velkou míru sebekázně a odpovědnosti. A právě z tohoto 

důvodu obávám, že jen malá část závislých matek je schopna vydržet abstinovat. 

Závislost bohužel způsobuje to, že matky myslí v první řadě především na 

sebe, nikoliv na své děti, většinou se léčí, až když už jim nic jiného nezbývá 

nebo pokud jsou donuceny okolím. Úspěšnost léčby není možné s jistotou určit. 

Existují statistická data, která upřesňují, kolik uživatelek podstoupilo léčbu  

a také jaký léčebný program konkrétně podstoupily, avšak nikde nejsou uvedena 

data poukazující na úspěšnost léčby. Karel Chodil, jenž je vedoucím 

Terapeutické komunity Karlov, říká, že až 80 % klientek sice dokončí léčebný 

program v komunitě, avšak pokud klientky nepodstoupí další stupeň léčby, nebo 

pokud s nimi již nejsou žádní odborníci v kontaktu, je pak jen těžko 
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dohledatelné, zda doopravdy vydržely abstinovat i v reálném světě. Můžeme 

pouze spekulovat, kolik matek uživatelek se úplně uzdravilo a vedlo dál život 

bez návykových látek.  
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