
Příloha 1: Vyslovení souhlasu etické komise k výzkumnému šetření 
 

 



Příloha 2: Přepis celého rozhovoru (R5) 

 

1. Z jakého důvodu se nyní léčíte?  
„Teď je to primárně kvůli alkoholismu, protože v minulosti naprostá většina léčeb byla kvůli 
drogám, ale teď jsem naposled skončil na ulici kvůli alkoholu, pil jsem kvůli euforii, zahřátí, 
odbourání zábran a abych si dokázal sehnat peníze, abych lidi dokázal oslovit s prosbou 
peněz na alkohol, udělal jsem si na tom závislost jak prase, pak jsem už alkohol potřeboval, 
abych se neklepal, měl jsem obrovskou toleranci, musel jsem vypít třeba 6l vína denně.“ 

+ Z jakého důvodu jste byl přijatý? 

„V rámci zhoršeného zdravotního stavu, by jsem hotovej, převezli mě ze záchytky, byl jsem 
dny před tim celkově takovej dobitej, byl jsem vysílenej, požádal jsem na tý záchytce, abych 
mohl do Bohnic, už jsem prostě nemohl.“ 

+ Považujete se za závislého na alkoholu? 

„Ano.“ 

+ Chtěl byste přestat pít nebo omezit konzumaci? 

„Popravdě, asi omezit no.“ 

+ Dokážete si představit, že budete trvale abstinovat? 

„Neumim si představit, že bych se do konce života nenapil, představoval bych si tak každej 
druhej víkend, samozřejmě se bojim, aby to zase nespadlo do tý závislosti, natož skončit na 
ulici“ 

+ Řešíte v současné léčbě svou sociální situaci (bydlení, sociální dávky, zaměstnání 
apod.)? 

„Důchod sem řešil, to se podařilo a bydlení budu řešit až venku, mám tam předplacený 
azylový dům, tohle je vyřešený, horší jsou dluhy, to budu řešit až venku před exekuční 
komoru.“ 

 

 

2. Víte o nějakém zařízení, kde byste mohl využívat sociální služby i pod vlivem 
alkoholu? 

„No tak defacto, ale bylo to do půl promile a byl to azylák v místě trvalého bydliště, tam 
člověka přijmuli, když měl do půl promile.“ 

+ Setkal jste se někdy s odmítnutím poskytnutí sociální služby z důvodu Vaší 
podnapilosti?  

„Jo jednou jsem přišel na azylák, měl jsem 3 promile a řekli mi, že si dělám srandu, dali mi 
dejchnout, sami to na mě nepoznali, sami z toho byli překvapený a dál se semnou defacto už 
nebavili a já jsem řekl tak nashledanou a šel jsem pokračovat na tah.“ 

+ Využil byste sociálních služeb v zařízení, pro které by nebyla podmínkou střízlivost? 

„Joo, určitě bych tam šel, ale do nějaký určitý hladiny, abych tam nedělal ostudu a abych se 
tam nepoblil, když to tak řeknu na tvrdo, anebo když by šlo do tuhýho, abych venku 
nezmrznul.“ 



+ Z jakého důvodu byste toto zařízení navštívil? 

„Nejdřív ty praktický důvody, abych neumrzl, možnost jídla, osrpchovat se, nebo když by 
tam byla možnost internetu, když by tam byl úložnej prostor, aby mi někdo něco venku 
neukradnul.“ 

+ Jaké jsou dle Vás výhody a nevýhody zmíněného typu zařízení? 

Výhody: „Největší výhoda by to byla pro lidi, co to zvládaj, že nejsou střízliví, ale nejsou 
agresivní → tolik by toho nevypili, nestálo by jim to za tu ostudu, nebo by venku neumrzli, 
přišlo by mi to lepší než záchytka.“ 

Nevýhody: „Že by toho mohli využít právě i ty agresivní lidi, který by tam přišli a mohli by 
vyvolat konflikt, jak by se zvětšilo množství přijímaných lidí, tak by tam přišli dobrý, tak i 
špatný lidi.“ 

+ Pokud by existovalo pobytové zařízení pro lidi bez podmínky střízlivosti, 
domníváte se, že byste byl v současné době hospitalizovaný? 

„Ehm, asi né no nebo si myslím aspoň, že by byla minimální šance, tam je průser kritika tý 
rodiny.“ 

+ Jakou formu stabilizace Vaší situace byste preferoval: hospitalizace nebo pobytové 
zařízení s poskytnutím sociální služeb, kde by bylo přítomno poradenství týkající se 
závislostní problematiky? 

„Tu pobytovou službu bych radši využíval, už proto, abych se víc dostal ven.“ 

+ Pokud by byl tento typ zařízení k dispozici, domníváte se, že by to mělo vliv na 
počet hospitalizací, případně pobytů na záchytné stanici? 

„Asi jo, myslim si, že určitě, jsou pořád lidi, co maj rozum a jsou schopný to utnout a je to 
pro ně přijatelnější než se válet v keři nebo skončit na záchytce.“ 

+ Pijete, protože jste na ulici nebo jste na ulici, protože pijete? 

„No je to fakt složitý, já vlastně ne proto, že jsem pil, ale proto, že jsem se napil, jsem skončil 
na ulici; na ulici jsem se zabejčil a když mi doma zakazovali doma tři roky pít a kvůli chlastu 
jsem se vlastně dostal na ulici, tak jsem prostě začal pít. Paradoxně jsem seknul s 
drogama..ale dokud jsem měl kde bydlet, tak jsem nebyl závislej na alkoholu.“ 

 

 

3. Postrádáte na ulici jako osoba bez přístřeší nějakou službu, případně s jakou? 

„Asi právě něco jako to pobytový zařízení, kde by respektovali aspoň 1,5 promili a 
půl..prostě něco, na čem funguju líp než normálně, chtěl jsem se vyhnout epilepťákům, sníží 
se mi úzkost, jsem komunikativnější, jsem schopnější si zařídit věci. i to je to, co mě k tomu 
táhne.. necejtim stres prostě.. možnost teda přespání, sprcha, nouzový jídlo, tak by mi tam 
asi nic nechybělo..a kdyby existovalo něco jako centrální poradna, že když se první den 
ocitne první den na ulici, aby se ten člověk mohl zorientovat, kam jít a jak to řešit… já byl 
zoufalej, nevěděl jsem, kam jít.“ 

 


