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1 ÚVOD 

Cílem této práce je popsat, jak u nás po roce 1989 vznikaly terapeutické komunity 

pro drogově závislé. Drogy ovlivňují lidstvo od počátku věků, lidé v nich hledají 

určitý způsob úniku či zpestření reality. Drogy tu vždy byly a budou. Zajímavé 

ovšem je, jak se zneužívání drog řeší a za jakých podmínek u nás docházelo 

k zakládání zařízení, která měla tyto jedince léčit (či resocializovat).   

Toto téma jsem si vybrala, protože jsem sama v jednom podobném zařízení pro 

děti a mladistvé pracovala jako noční vychovatelka. Fungování komunity mě velmi 

zaujalo a práce v takovém zařízení mě stejně jako všechny ostatní ovlivnila 

pravděpodobně na celý život. Další důležitý faktor, který výběr tématu mé 

diplomové práce ovlivnil, je profesní zaměření mé matky. Pracuje totiž v 

neziskovém sektoru a zaměřuje se právě na práci s drogově závislými. Dle mého 

názoru je výběr tématu práce v oboru orální historie, kde zpracování tématu není 

jen syntéza přečtených knih, ale někdy zdlouhavý výzkum a vždy velmi zajímavé 

potkávání se s lidmi, velmi důležitý.   

V úvodu se sluší napsat také několik slov o struktuře celé práce – po zavedení jasné 

terminologie se zaměřím na změny postoje k drogám od antiky po současnost a 

popíši, jak se k drogám přistupovalo v kontextu naší kultury. Další důležitou 

kapitolou bude léčba zavislostí u nás do roku 1989 a krátké představení práce 

docenta Skály. Poté se přesunu k popisu systému péče o drogově závislé po 

listopadu 89. Teoreticky shrnu fungování terapeutických komunit a pak se již 

dostanu k cíli celé práce – a tím je přiblížení procesu vznikání terapeutických 

komunit pro drogově závislé u nás. Popsat podmínky jejich vzniku a případné 

problémy, které rozjezd nové služby přinesl. V počátcích výzkumu byly mé okruhy 

pro vedení rozhovorů se zakladateli následující – jak se k této práci dostali, jaké 

měli vůbec podmínky pro rozjezd takovýchto zařízení, kde hledali relevantní 

informace, jestli si vzájemně pomáhali atd. Postupem času jsem samozřejmě 

otázky revidovala a okruhy rozšiřovala. Na následujících stránkách si tedy můžete 

přečíst, kam až mě můj výzkum zavedl.   

Z nastíněné struktury práce je jasné, že bude stavět hlavně na metodě orální 

historie. K té patří i jistá sebereflexe tazatele coby partnera osob, se kterými vede 

rozhovory – i tomu jsem část výzkumu věnovala. Vést rozhovory s lidmi, kteří jsou 



 

 

zvyklí každý den naslouchat jiným byla velmi zajímavá zkušenost, která mě 

opětovně nutila přemýšlet nad metodikou vedení rozhovorů.  



 

 

2 METODOLOGIE 

Zpracování této diplomové práce se dá rozdělit do dvou základních okruhů:  

2.1 TEORETICKÁ ČÁST  

Cílem teoretické části práce je seznámení s dostupnými informacemi, které se 

týkají vybraného tématu, zasazení problematiky do historického kontextu a 

teoretické ukotvení celé práce. Konkrétně tedy jde o seznámení s relevantní 

terminologií a s historií zneužívání omamných látek. V další kapitole pak 

popisuji, jak se měnily postoje k užívání drog a jak se proměňoval systém 

péče o drogově závislé. Za zajímavý pokládám i předložený přehled institucí, 

které se drogovou problematikou zabývaly (či do dnešních dní zabývají). 

Teoretickou část uzavírá kapitola o vývoji a základních principech fungování  

terapeutických komunit.   

K této části práce jsem přistoupila s tím, že půjde o nutný přehled již obecně 

známých informací. Nebylo tedy mou ambicí přijít s nějakým novým 

poznatkem, ale podat ucelený pohled na to, jak bylo v naší zemi na 

protidrogovou problematiku a léčbu závislostí pohlíženo. K zorientování v 

této problematice mi posloužila dostupná odborná literatura i množství 

webových stránek, které se tomuto oboru věnují. Pro pochopení fungování 

terapeutické komunity jsem využila možnost osobní návštěvy dvou 

terapeutických komunit (TK Němčice a TK Karlov)1 a zúčastnila jsem se 

odborné konference „20 let terapeutické komunity pro závislé v ČR”, která se 

uskutečnila 23.- 24. května 2011 pod záštitou občasnkého sdužení 

SANANIM2. Cenné informace o boji proti drogám v českém prostředí mi 

poskytla i návštěva Policejního muzea v sekci „ Boj policie proti drogám od 

roku 1918”.  A v neposlední řadě bych ráda zmínila několik osobních 

konzultací s předními českými adiktology3.   

                                                   

1 za což děkuji Pražskému centru primární prevence, které mi tuto návštevu zprostředkovalo a 
přibralo mě do exkurze spolu se studenty ze střední školy - viz. foto v příloze   
2 program konference viz. příloha  
3 adiktologie - věda zabývající se závislostmi, jejich prevencí, původem, léčbou, výzkumem, 
poradesntvím a jinými souvislostmi  



 

 

2.2 PRAKTICKÁ ČÁST  

Druhá část práce je věnována vlastnímu výzkumu. Ten se snaží poodhalit, 

jakým způsobem a za jakých podmínek u nás terapeutické komunity pro 

drogově závislé vznikaly. Jelikož tento problém není popsán v žádné 

literatuře, rozhadla jsem se jako studentka orální historie použít právě 

metodu orální historie. V rámci svého výzkumu jsem realizovala 14 rozhovorů 

se zakladateli terapeutických komunit pro drogově závislé a následně 

provedla jejich analýzu a interpretace podle doporučených publikací 

zabývajících se metodou orální historie. Konkrétně píši o metodice těchto 

rozhovorů ve výzkumné části, jelikož i tato zkušenost se stala důležitým 

výstupem celého výzkumu.  

Ve výzkumné části jsem čerpala také ze soukromého archivu jednoho z 

narátorů, který mi poskytl archiv novinových článků o zakládání terapeutické 

komunity v Liberci.  

Rozhodnutí, jaký metodologický přístup výzkumík zvolí, by se nemělo řídit 

osobní inklinací, ale vždy by mělo být důsledkem pečlivé analýzy problému. 

Metodologie výzkumu by se měla určit podle charakteru výzkumné otázky 

(Hendl, 2005). Dle mého názoru odpoví na mnou akcentované otázky (jaké 

byly podmínky při vzniku terapeutických komunit pro drogově závaislé, s 

jakými těžkostmi se zakladatelé potýkali, stýkali se zástuoci jednotlivých 

komunit mezi sebou, atd.) nejlépe metoda orální historie, a proto jsem tuto 

metodu použila. 

Přesně jak popisují Strauss a Corbin (1999), když píší o „Grounded Theory” 

neboli zakotvené teorii, výzkumné otázky se mi postupem času měnily, 

přibývaly i posouvaly do jiných rovin. Na začátku mého výzkumu stála otázka 

- jaké byly podmínky při zakládání terapeutických komnit a co narátory 

přivedlo k založení takových míst. Končím s tím, že hledám spojitost mezi 

prací orálního historika a terapeuta. Ptám se, jestli pokládáme dobře své 

otázky, když se chceme dostat „dárcům svých vzpomínek” pod kůži. 

Kvalitativní výzkum vedený metodou orální historie výzkumníky vede a 

otevírá jim různá vrátka. Podle zakotvené teorie se může až v průběhu 

výzkumu vynořit to, co je významné. I proto jsem si velmi dobře vědoma, že 

můj otisk je v celém výzkumu zřejmý a velmi zřetelný. Začal výběrem tématu, 



 

 

pokračoval výběrem narátorů a mými interpreatacemi a do budoucna čekám 

ještě reflexe, které otevřou nové debaty a otázky. Jelikož je vliv badatele v 

tomto typu výzkumu opravdu velký, je třeba si dát pozor na faktory, které 

ohrožují validitu kvalitativního výzkumu působením badatele - zejména 

prostřednictvím jeho nereflektovaných implicitních teorií, zkušeností a 

předpojatostí (Miovský, 2006). 

Metoda orální historie spadá pod kvalitativní výzkum a je ve své povaze 

orientována holisticky. Člověk, skupina, či nějaká událost jsou zkoumány 

podle možností v celé své šíři a všech možných rozměrech. Navíc je aspirací 

pochopit všechny tyto rozměry integrovaně - v jejich vzájemných 

návaznostech a souvislostech (Ferjenčík, 2000). Právě ona možnost 

přistupovat k tématu interdisciplinárně a pohlížet na problém v celé jeho šíři, 

je dle mého názoru velkou výhodou metody orální historie.  



 

 

3 PŘEHLED ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE 

V následující kapitole bych čtenáře ráda seznámila s odbornou terminologií, kterou 

budu v celé práci používat. U vybraných termínů jsem vybrala definice, které 

nejvíce zapadají do kontextu této práce.  

DROGA 

Hned první termín, který je třeba vymezit má mnoho významů4: 

 v medicíně označuje slovo droga některá léčiva užívaná pro předejití nebo 

vyléčení nemoci nebo pro zvýšení fyzické nebo psychické kondice  

 ve farmakologii se termín vztahuje na chemické činitele, které upravují 

biochemické nebo fyziologické procesy ve tkáni nebo organismu  

 velmi často se v obecné rovině tímto pojmem rozumí psychoaktivní látka 

(sem spadá i užívání látek jako je kofein, tabák, alkohol) a ještě častěji jde o 

synonymum pro drogy nezákonné (zde došlo k významovému posunu) 

 podle Presla (Presl, 1995) lze drogu chápat jako každou látku, ať už přírodní 

nebo syntetickou, která splňuje dva základní požadavky: a) má psychotropní 

účinek tj. ovlivňuje určitým způsobem naše prožívání okolní reality, mění 

naše „vnitřní” naladění b) může vyvolat závislost, má tedy něco, co se z 

nedostatku vhodnějšího pojmenování někdy označuje jako „potenciál 

závislosti”, který je u různých drog různě vyjádřen a může být větší nebo 

menší  

Z uvedených definic vyplývá, že tento termín je z mnoha úhlů pohledu nadřazen 

jiným termínům. Drogy tedy můžeme dále dělit podle různých proměnných  

 podle toho, jak se k těmto látkám staví společnost:  

o legální drogy - káva, čaj, tabák, nejrůznější léky, alkohol,  

o nelegální drogy - látky, které splňují výše uvedenou definici, ale jsou 

v naší společnosti zapovězené (je zakázána jejich výroba a distribuce) 

a právě z tohoto pohledu se na tyto látky dívá tato práce  

 podle míry efektu a rizika užívání:  

                                                   

4 filosofická definice tohoto pojmu pochází také od Eschotada (1997) : „Droga, už podle Hippokrata 
a Galéna, byla látkou, která místo aby byla tělem „přemožena” a strávena jako běžný pokrm, je 
schopna tělo „přemoci” a vyvolat i při dávce směšně malé značné organické a duševní změny.“  



 

 

o tvrdé drogy - riziko závislosti je velmi vysoké, tyto látky představují 

neakceptovatelné riziko  

o měkké drogy - drogy sem zařazené lze konzumovat v přijatelných 

intervalech a přijatelných množstvích, aniž dojde ke vzniku závislosti 

či k jiným negativním důsledkům   

(NOŽINA, 1997, str. 9-10) a (KALINA a kol., 2001, str. 32-33)  

 podle účinné psychotropní látky5:  

o opiáty - tlumící účinky tělesné i duševní, rychle vzniká fyzická i 

psychická závislost, největším rizikem je možnost předávkování 

(heroin, braun, morfin, kodein)  

o stimulační látky - u nás se vyskytují pouze v syntetické podobě, 

tělesná i duševní stimulace, snížení únavy, rizikem je vznik psychické 

závislosti (amfetamin, efedrin, pervitin, kokain, crack) 

o halucinogeny - přírodní (mescalin, psilocybin, psilocyn) i syntetické 

(LSD, MDMA), poruchy vnímání různých smyslů, změněné prožívání 

reality, vznik psychického návyku 

o tlumivé látky - zpomalené myšlení, otupělost, vznik psychické i 

fyzické závislosti (neopiátová analgetika, barbituráty, hypnotika, 

sedativa)  

o těkavé látky - psychický útlum, obluzenost, psychická závislost a 

možnost předávkování s těžkou otravou (toluen, trichloretylen, 

benzin a jiná rozpouštědla)  

o kanabis a jeho deriváty - účinky jsou velmi odlišné (dle obsahu 

účinné látky, kterou je THC) od mírné euforie až po halucinace 

(marihuana, hašiš) 

(POPOV, 1994, str. 12)  

ZÁVISLOST (SYNDROM ZÁVISLOSTI)  

Syndrom behaviorálních, kognitivních a fyziologických fenoménů, které se vyvíjí 

po opakovaném užití látky a který typicky zahrnuje následující projevy:  

                                                   

5 jedná se opravdu o základní a velmi stručný přehled, který je dle mého názoru v kontextu této 
práce dostačující, více k této problematice viz. odborná adiktologická literatura (např. Kalina a kol.: 
Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislotí, Rada vlády - Meziresortní drogová 
komise, Praha, 2001) 



 

 

 silné přání užít drogu 

 porušené ovládání při jejím užívání, ztráta volní kontroly  

 přetrvávající užívání i přes škodlivé následky, neschopnost se odpoutat 

navzdory tělesným i duševním komplikacím  

 priorizace drog před všemi ostatními aktivitami a závazky, převažující 

orientace na životní styl s drogou, její shánění a zotavování se z jejich účinků 

 zvýšená/snížená tolerance  

 odvykací stav při nedostatku či vysazení drogy  

Pro diagnózu závislosti je zapotřebí přítomnosti minimálně tří z uvedených kritérií. 

Syndrom závislosti může být: pro specifickou látku, pro třídu látek nebo pro širší 

spektrum farmakologicky odlišných psychoaktivních substancí.  

(KALINA a kol., 2001, str. 117) 

ABSTINENČNÍ (ODVYKACÍ) PŘÍZNAKY  

Soubor různě závažných a kombinovaných příznků, které se objevují po vysazení 

nebo snížení dávek psychoaktivních látek. Tyto příznaky se vyskytují u všech 

návykových látek, některé odvykací příznaky jsou velmi intenzivní a mohou být 

případně i životu nebezpečné. Řada příznaků má opačný charakter než účinek 

dané látky.  

(NOŽINA, 1997, str. 12) a (KALINA a kol., 2001, str. 73)  

TOLERANCE 

Většinou chápeme pojem tolerance jako snášenlivost, farmakologové ale 

charakterizují toleranci jako jev, který se projevuje snižujícím se účinkem stejného 

množství látky. Účinek drogy se snižuje při opakovaném užívání a závislý jedinec 

chce stále více účinné látky.   

(NOŽINA, 1997, str. 13) a (KALINA a kol., 2001, str. 110) 

CRAVING (BAŽENÍ)  

Silná touha po psychoaktivní látce nebo pocit puzení látku užít. Rozlišujeme dva 

typy - tělesný (vznikající při odeznívání účinku návykové látky nebo bezprostředně 

po něm) a psychický (objevuje se i po delší abstinenci).  

(NEŠPOR, 2000, str.10) a (KALINA a kol., 2001, str. 24) 



 

 

ABÚZUS 

Takové užívání drog, které nepříznivě ovlivňuje fyzický a duševní vývoj člověka, 

zejména tehdy, když mizí jeho schopnost chápat věci a vztahy, dospívat k 

správným úsudkům. Nejčastěji se tímto termínem označuje nadměrné užívání 

drog nebi jejich užívání za nepřijatelné situace. Abúzus nemusí bezpodmínečně 

vést k návyku, skrývá však v sobě nebezpečí zvyšování dávek, stejně jako rostoucí 

závislost na droze.  

(NOŽINA, 1997, str. 14)   

 



 

 

4 PROMĚNY POSTOJE K DROGÁM OD ANTIKY PO SOUČASNOST 

Následující kapitola je zpracována na základě knihy Antonia Eschotada, 

španělského esejisty, jehož práce je zaměřena na oblasti práva, filosofie a 

sociologie. Hluboké znalosti z těchto oborů jsou patrné na každé straně poutavé 

knihy z roku 1996 „Stručné dějiny drog”. (Knihu autor napsal na základě své 

rozsáhle studie „Obecné dějiny drog”.)   

Postoje k omamným látkám se logicky vyvíjely spolu s tím, jak se vyvíjela 

společnost sama. V antice se drogy běžně užívaly - ať už jako léky proti bolesti, 

nebo jako látky, které mohly na krátkou dobu zajistit přechod do jiného světa 

(např. Eleusínská mystéria). S příchodem křesťanství a vírou v jednoho Boha se na 

drogy začíná pohlížet jako na něco špatného, protože všechno dobré pochází pouze 

a výhradně od Stvořitele. Stejně tak je zakázána i euthanasie, která byla do té doby 

možná právě díky účinkům těchto látek. Vše vrcholí v době „honu na čarodějnice”, 

kdy jsou lidé, kteří připravují léčivé masti dáni do klatby a upalováni na hranicích. 

Postupně se ale do Evropy přes arabské státy vrací lékařské umění a s ním i 

příprava tišících léků. S objevením Ameriky pak přibývá léčivých bylin i látek, které 

se užívají při různých obřadech (koka, maté, kakao, tabák). Postupně se oddělovala 

církev od státu a omamné látky se stávaly komunikačním prostředkem mezi 

různými kulturami, čehož Evropa využívala ve svůj prospěch - viz. Opiové války. 

Poté nastalo období válek, které hojně využívalo přírodního opia a došlo i k 

preparaci aktivních látek (čistých farmak). Následovalo vyhlášení prohibice ve 

Spojených státech a mnoho lidí si uvědomilo, že obchod se zakázaným zbožím je 

velmi výnosný. Drogy byly postupně zakazovány a čím větší represe byly na užívání 

těchto látek uvaleny, tím větší problémy drogy způsobovaly. Mezi lety 1920-30 

bylo např. ve Španělsku opium k dostání v lékárnách a nebyl zaznamenám jediný 

případ nedobrovolné smrtelné otravy, ale mezi lety 1980-90 zemřelo na 

předávkování 7 tisíc osob. Syntetické drogy se pak zrodily z prohibice a s nimi 

nastal nový zlatý věk pro organizovaný zločin.6  

                                                   

6 Podle Eschotada se žádné významné obchodní sítě s drogami neobešly bez podpory významných 
politiků a tajných služeb - blíže viz. jeho kapitola Pozadí celého případu 



 

 

5 DROGY V ČESKÝCH ZEMÍCH 

Jak již bylo nastíněno v předcházejících kapitolách - s drogami žil člověk od 

nepaměti. Už člověk sběratel a lovec znal drogy, které bychom dnes nazývali 

psychedelika. Užívaly se přísně rituálně a v kontextu tehdejšího náboženství. V 

období člověka pěstitele se objevovaly byliny, které sloužili extatickým praktikám. 

Dalším významnýcm mezníkěm bylo 15. a 16. století, které v Evropě patřilo výrobě 

čarodějných nápojů a mastí - i v Čechách se dochovaly zápisy z čarodějných 

receptur (Tyler, 2000). V 17. stol se omamné látky začínaly více používat jako 

prostředek k dosažení psychických i fyzických prožitků. A poté přišla éra 

syntetických látek a poptávka vedla k masové výrobě a zrodu farmaceutického 

průmyslu. Abúzus drog jako vážný společenský problém u nás v polovině 19.stol. 

odstartoval až derivát opia - morfin. (Tyler, 2000). Odvykací pobyty absolvovali 

morfinisté v psychiatrické léčebně v Opavě. Pacienti většinou pocházeli z „lepší 

společnosti” a jejich příběhy se staly čtivými příběhy z kronik lokálního dění. 

Zneužívání morfinu ale nebylo považováno až do druhé světové války za vážnou 

společenskou hrozbu (Nožina, 1997).  

5.1 MEZIVÁLEČNÉ OBDOBÍ  

Rýchlý nárůst počtu toxikomanů ale způsobil kokain, který je spojován s 

„moderními formami” organizovaného ilegálního obchodu s drogami. Po 

první světové válce se vytvořilo velmi vhodné klima pro zneužívání drog jak 

Československu, tak i v celé poválečné Evropě. Abúzus kokainu byl v té době 

rozšířen v Berlíně i ve Vídni. V Praze se zneužívání kokainu stalo módní 

zaležitostí mezi tanečníky, umělci, filmovými herci a rovněž mezi pražskou 

smetánkou - Nožina uvádí jako příklady - Lídu Baarová, Ljubu Hermanovou, 

Adinu Mandlovou a za velkého kokainistu označuje Hugo Haase, který prý 

kupoval i omítku (Nožina, 1997).  V poválečných letech se u nás objevilo i 

kouření opia, tajné kuřárny vznikaly např. ve Vodičkově ulici a ve filmovém 

„pseudoateliéru” na Karlově, kde byli přistiženi mladíci z bohatých rodin i 

starší prominenti, píše Nožina. 

Mezi lety 1920-25 se na našem území rozmohlo nezákonné obchodování s 

drogami. Tento nelegální obchod se soustřeďoval do Prahy a severních Čech. 

Nárůst zneužívání drog a expanze ilegálního obchodu (dovoz z Rakouska, 



 

 

Maďarska, Bulharska) si v zájmu veřejné bezpečnosti vyžadovala i ustanovení 

orgánů přímé represe. V únoru 1928 nabídlo Ministerstvo financí USA naší 

republice spolupráci v boji proti neoprávněnému obchodu s omamnými 

prostředky. Návrh byl příslušnými resorty akceptován a v Československu 

vznikl první policejní orgán s protidrogovým zaměřením – Ústředna pro 

potírání nedovoleného obchodu omamnými prostředky v ČSR u policejního 

ředitelství v Praze (později omamnými jedy) (Muzeum Policie ČR, expozice 

Národní protidrogové centrály - „Boj policie proti drogám od roku 1918”). 

Ústředna shromažďovala statistická data a přijímala zprávy o závažných 

případech, které jí byli povinni dodávat všichni úřední lékaři, kteří byli 

pověření dozorem nad omamnými látkami. Byla rovněž v písemném styku se 

zahraničními centrálami stejného určení - ve Vídni, Berlíně a ve 

Washingtonu. I přes nárůst drogového problému ale přetrvávaly nízké sazby 

postihující nezákonný obchod s drogami (Nožina, 1997).  V prvním roce své 

činnosti Ústředna řešila 7 případů podezření z nedovoleného obchodu s 

narkotiky, v roce 1930 to bylo 12 případů a v roce 1937 bylo projednáváno 

100 podezřelých osob. (Muzeum  Policie ČR, expozice Národní protidrogové 

centrály - „Boj policie proti drogám od roku 1918”).  

Nedostatečná legislativa našeho státu výrazně přispěla ke zvýšení počtu 

toxikomanů a vzhledem ke své centrální poloze v Evropě se ČSR stala již ve 

20. a 30. letech nástupištem pašování drog do třetích zemí, i jejich 

významných odbytištěm. I když se ČSR stala smluvní stranou Haagské 

úmluvy v roce 1922 (blíže viz. příloha č.1 MEZINÁRODNÍ DOHODY O 

DROGOVÉ PROBLEMATICE), prováděcí vládní nařízení k němu bylo 

vydáno až 29. května a 18. června 19257. Podle tohoto zákona byl dozor nad 

výrobou, dovozem, prodejem, distribucí a vývozem omamných látek svěřen 

úředním lékařu  m politických úřadu   prvé instance, respektive ministerstvu 

veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy. Československý trestní řád ale 

definoval nelegální obchod s drogami pouze jako přestupek a podle toho jej 

samozřejmě i trestal. V praxi to znamenalo peněžité pokuty až do výše 20 

000 Kč, v případě nedobytnosti mohla být pokuta změněna v trest odnětí 

svobody až do 3 měsíců. Tyto nízké sazby v praxi ale neumožňovaly účinný 

                                                   

7 Vládní nařízení č.1282 z 29.5. 1925 a č.147 z 18.6.1925 



 

 

postih překupníku  a distributoru  drog (Drogy - celosvětový problém, 

dokument Národní protidrogové centrály). 

Nejvýznamnějším krokem předválečné legislativy ale byl tzv. opiový zákon č. 

29/1938 Sbírky zákonu   a nařízení. Tímto zákonem se finalizovalo zavádění 

mezinárodních úmluv do československého právního řádu a byla tak 

definována vnitřní protidrogová politika. V ustanovení   1 opiového zákona 

bylo stanoveno, že úřednímu dozoru se podrobují výroba, zpracování, 

příprava, rozdělování, obchod, dovoz, tranzit a vývoz látek. Byl zde podán 

výklad základních pojmu   a stanovena potřeba zvláštních povolení k 

disponování s těmito látkami. Na základě opiového zákona byla zavedena 

povinnost zapisovat drogy do zvláštních (tzv. opiových) registru  , a to jak v 

případě velkoobchodu, tak maloobchodu. (Drogy - celosvětový problém, 

dokument NPC). Podle Nožiny (Nožina, 1997)  bylo toto definování 

drogového problému a energické kroky úřadů velmi úspěšné, dokonce je 

označuje za hlavní důvod výrazného snížení počtu osob zneužívajících drogy v 

předvečer druhé světové války.  

Druhá světová válka se zpočátku zdála být ideálním mezníkem, který 

zpřetrhá dealerské cesty a dá možnost společnosti začít znovu a bez drog. 

Bohužel ale přinesla také obrovské duševní vypětí a tím i prudký nárůst 

zneužívání omamných látek - v lékařství, armádě i tajných službách (pokusy 

vyvinout sérum pravdy apod.). S velmi zajímavým shrnutím obrovského 

boomu drog po druhé světové válce přichází Nožina (Nožina, 1997, str. 77 -

85):  

1) V ilegálním obchodu s drogami se v nebývalé míře začal angažovat 

organizovaný zločin (drogy jsou ideální obchodní komoditou díky 

restrikcím); 

2) Roste užívání silnějších drog na úkor drog slabých (výhodnější je 

přepravovat deriváty drog, které mají menší váhu a objem, ale stejnou 

účinnost); 

3) Toxikomani přecházejí na nové, nejčastěji syntetické farmaceutické 

produkty užívané pu  vodně jako léky; 

4) Řada preparátů se začíná užívat intravenózně; 



 

 

5) Objevuje se fenomén „designer drugs“ – modifikovaných drog šitých na 

míru, které nejsou na seznamu zakázaných drog a jsou tudíž 

nepostihnutelné; 

6) V ilegálních laboratořích se intenzivně rozjíždí výroba syntetických a 

polosyntetických preparátů, které nejsou a nikdy nebyly určeny pro 

potřeby humánní medicíny, ale jsou produkovány pouze pro ilegální 

trh; 

7) Drogy se šíří do nových sociálních a věkových vrstev a skupin, vzniká 

nová drogová filozofie a s ní spojené mýty a alternativní kultura 

(hippies, beat generation, punk); 

8) Drogy pronikají do strategických vojenských plánů armád na obou 

stranách železné opony. 

Dochází k ekonomizaci a politizaci drogového problému (zisky z obchodu s 

drogami tvoří pro některé země např. Bolívie, Peru, Kolumbie, Afghánistán 

významnou položku celé ekonomiky, vlády těchto zemí raději mlčí a obchod s 

drogami tolerují, protože se tento obchod stává důležitým zdrojem 

politických hnutí, nepomáhají ani tvrdé represe jednotlivých států a 

nadnárodních organizací8 (Nožina, 1997). 

5.2 OBDOBÍ SOCIALISMU  

Po skončení druhé světové války se začal projevovat střet mezi komunismem 

a demokracií. Východní a Západní blok spolu soupeřili téměř ve všech 

odvětvích lidské činnosti. Armáda, zbrojení, výcvik vojáků, technika vedení 

výslechů - to byly velmi důležité „soutěžní disciplíny”, ve kterých chtěli obě 

strany vyhrát. A tak obě strany neváhaly využít ani drog při vyslýchání svých 

vězňů. Armády prý dokonce zkoušely účinky drog na svých zajatcích - viz. 

svědectví z roku 1950 našeho generála Šejny před kongresem USA o tom, jak 

Sověti zkoušeli účinky drog na amerických válečných zajatcích z korejské 

války.9 Podle Karla Kaplana ale účinky drog využívala i KSČ při politických 

procesech 50.let.10 Československá armáda také experimentovala s drogami 

                                                   

8 USA vyhlásili v roce 81 válku drogám, OSN vyhlásilo roky 91-00 dekádou boje proti drogám, atp.  
9 více o této kauze emigranta Šejny in Nožina (1997, str. 86 – 89) 
10 blíže viz. HEJL, Vilém a KAPLAN, Karel. Zpráva o organizovaném násilí. Toronto: Sixty-Eight 
Publishers, 1986. 352 s. ISBN 0-88781-163-9. 

 



 

 

jako s bojovými látkami, důkazem je film z archivu Československého 

armádního filmu (1969) s názvem Pokus (Experiment). Film zachycuje 

situaci, kdy byla jednomu ze dvou armádních štábů podána droga - LSD. 

Armádní pracovníci poté zadávali oběma skupinám stejné úkoly a 

vyhodnocovali vliv intoxikace na jejich plnění. První štáb fungoval bezchybně 

a druhý byl naprosto paralyzován - někteří účastníci se ale dobře bavili – 

blíže viz. odkaz.  

 

Obrázek 1 –“Experiment” (zdroj: Youtube - 
http://www.youtube.com/watch?v=5HXMHdhQL_8 ) 

V 50.letech nastala v Československu éra kombinovaných analgetik ( běžných 

prostředků proti bolestem), které se staly drogami všedního dne. V 60.letech 

se velmi rozšířilo fetování drog ve věznicích a přišla nová móda učňovské 

mládeže - vdechování organických rozpouštědel. Dále pokračovalo zneužívání 

perorálních léků a v konečné fázi se vrátily zpět klasické opiáty. V českém 

prostředí byl morfin ale prakticky nedostupný a jeho preparáty byly vázány 

na lékařský předpis. To v důsledku nutně vyústilo ke kriminálním útoku m a v 

únik opiátů na ilegální drogovou scénu (vyloupené lékárny, krádeže v 

nemocnicích). Naši uživatelé byli až do Sametové revoluce odkázáni na 

domácí produkty vlastní výroby - vznikaly pokoutné domácí laboratoře, ve 

kterých se kodein transformoval na populární „braun”. Čeští toxikomané 

rovněž dokázali v podmínkách domácích laboratoří vyrobit českou drogu č.1 

– pervitin (zdrojem efedrinu nezbytného pro jeho přípravu se staly např. 

různé léčivé přípravky běžně předepisované při respiračních onemocněních) 

(Drogy - celosvětový problém, NPC). Toto období je charakteristické 

neexistencí otevřeného drogového trhu a relativní uzavřeností skupin 

uživatelů (Richtr, 2000). V Československu se tak v průběhu let dokonce 

http://www.youtube.com/watch?v=5HXMHdhQL_8


 

 

vytvořila toxikomanská subkultura. Vyznačovala se specifickým životním 

stylem, postoji, názory i hierarchií hodnot, které neodpovídaly oficiálním 

konvencím. Toxikomani se proto uzavírali do výlučných společenství lidí 

zneužívajících drogy - do part11(Nožina, 1997). 

I legislativa pamatovala na boj s drogami. Obnovené republika uváděla rychle 

v život nové orgány státní a veřejné bezpečnosti. 30.7.1945 vydalo tehdejší 

Ministerstvo vnitra výnos 37.00-12/7- 45-V/5 o organizaci kriminální služby, 

který zřizoval vznik Kriminální ústředny (zvláštní oddělení ministerstva 

vnitra – značené oddělení V/7). Tato instituce v rámci reorganizace 

bezpečnosti převzala úkoly dřívější Ústředny pro potírání nelegálního 

obchodu. Práce při odhalování a objasňování nealkoholových toxikomanií tak 

spadala pod výkonné útvary kriminální služby VB (Muzeum Policie ČR, 

expozice Národní protidrogové centrály - „Boj policie proti drogám od roku 

1918”).  

“Základní osou protidrogové politiky v socialistickém Československu se stala 

Jednotná úmluva o omamných látkách z roku 1961 a ustanovení, která z ní 

vyplývala. Protokol o změnách Jednotné úmluvy ani Úmluva o 

psychotropních látkách již přijaty nebyly. Du vodem mohla být nejen 

těžkopádnost byrokratického aparátu, ale i podceňování situace na drogové 

scéně ze strany zodpovědných orgánů, snaha drogový problém příliš 

nezveřejňovat a držet ho mimo kontrolu světové organizace.” (Nožina, 1997, 

str. 119)  

5.3 90. LÉTA  

Po roce 1990 došlo k zásadním změnám drogové scény v ČR. Nezákonná 

výroba, pašování, obchod i užívání ilegálních drog prudce vzrostlo. Příčin 

tohoto jevu je celá řada, přičemž tou nejzákladnější je samozřejmě změna 

společenská.  

Změny na drogové scéně v ČR po roce 1990 velmi výstižně popsiuje Zeman 

(Zeman, 2011, str. 34):  

 otevření drogové scény a vznik nelegálního trhu s drogami v podobě, 

známé ze západní Evropy či USA. Uživatelé a distributoři drog z intimity 

                                                   

11 více o tomto fenoménu viz. Nožina, 1997 - str. 108-112 



 

 

bytů a uzavřených komunit takříkajíc „vyšli do ulic“, takže i občané, 

kteří se s drogovou problematikou dosud nesetkali, mohli náhle 

pozorovat pouliční prodej drog, užívání drog na veřejných 

prostranstvích apod.;  

 rychlý nástup „klasických“, na českém trhu dosud ovšem prakticky 

neznámých drog, jako jsou heroin, kokain, extáze, ovšem za stále 

přetrvávající nadvlády pervitinu;  

 rozmach pěstování konopí za účelem získávání konopných drog, včetně 

nových forem pěstování;  

 zvýšená dostupnost drog, pronikajících i do nejmenších obcí;  

 zapojení organizovaných skupin do výroby a distribuce drog, včetně 

cizojazyčných kriminálních skupin a skupin mezinárodního 

organizovaného zločinu.  

Pro činnost mezinárodních skupin organizovaného zločinu u nás existovaly 

velmi vhodné specifické podmínky - výhodná geografická poloha (tranzitní 

země pro drogy z Asie a východní Evropy), exitence domácích subjektů z 

oblasti organizované trestné činnosti (dříve se zabývaly nelegálním dovozem 

nedostatkového zboží, směnou deviz, atp.), odstranění restrikcí, které dřívě 

rozvoji organizovanému zločinu bránily (omezené cestování, pohyb zboží, 

kapitálové investice, směnitelnost měny,..)(Drogy - celosvětový problém, 

NPC).   

S nárůstem problému toxikomanie a vzrůstající trestnou činností, která 

získávala na profesionalitě a organizovanosti, se i naše společnost začala o 

tento jev více zabývat. Drogy se staly oblíbeným tématem novinových 

komentářů a diskuzí v televize i rozhlase. Společnost se cítila drogami 

ohrožena. Přitom způsob nakládání s informacemi nebyl nikterak korektní, 

jak píše Zeman (2011, str. 35): „Český občan byl tedy zahrnován informacemi 

o dramatickém ru  stu nezákonné konzumace drog mezi mládeží, o 

narůstajícím množství drog zabavených na našem území, o zvýšení trestné 

činnosti vázané na drogy, o vzrůstajícím počtu problémových uživatelů drog. 

Přitom atraktivnost tématu mnohdy převažovala nad korektností informací. 

Větší šance měly tedy informace, týkající se obrovských nelegálních zisků, než 

např. informace o prevenci v této oblasti, neboť lze předpokládat, že první 

druh informací vzbudí větší zájem veřejnosti. Uvedená nevyváženost je 



 

 

patrná při pohledu na prostor, jaký v médiích dostávaly policejní a celní 

aktivity v boji proti drogám, a jaký opatření v oblasti prevence, léčby a 

resocializace.”  

Drogová problematika se stala i součástí politických debat a propagačních 

akcí, které  na drogovou problematiku a její financování nevrhaly dobré 

svtělo.12  

Již v červnu 1990 byla zřízena Komise vlády ČSFR pro narkotika, jejímž 

předsedou byl jmenován Jozef Mikloško (tehdejší místopředseda fedrální 

vlády), komise ještě stačila vypracovat návrh protinarkotické koncepce, ale 

její působnost skončila s rozpadem federace (Nožina, 1997).Na začátku roku 

1993 pak byla na základě Dohody o spolupráci ve věcech ochrany před 

omamnými a psychotropními látkami vytvořena Meziresortní protidrogová 

komise (MPK), v jejímž čele stanul tehdejší ministr vnitra Jan Ruml. Tato 

komise za účasti odborníkův ze zainteresovaných resortů vypracovala 

„Koncepci a program protidrogové politiky vlády ČR”, která určila hlavní 

program na období 1993-95. Cílem této koncepce mělo být především 

snižování nabídky i poptávky drog. Pozice a kompetence exekutivního 

vedoucího MPK se měnila. Ukázalo se také, že komise fungovala pouze na 

této úrovni, ale rozhodovací pravomoce měli ministři, což z MPK činilo 

nefunkční orgán (Nožina, 1997). Uvnitř komise docházelo k rozporům, což 

nakonec vedlo v roce 1995 k odvolání tehdejšího generálního sekretáře a 

nejvýše postaveného odborníka komise MUDr. Pavla Béma. Jelikož kritika 

vlády sílila, rozhodli se její představitelé dodat komisi větší autoritu - a tak se 

jejím předsedou stal v roce 1996 předseda vlády Václav Klaus. V polovině 

března se do svého křesla pak vrátil MUDr. Pavel Bém. Komise poté vydala 

další „Koncepci a program protidrogové politiky vlády ČR a to na období 

1998-2000” , po které následovala „Strategie protidrogové politiky vlády ČR 

na období 2001-2003”.  

Uplatňování protidrogové politiky státu na místní úrovni bylo zabezpečováno 

prostřednictvím protidrogových koordinátorů, které metodicky vedla MPK. V 

roce 2001 Meziresortní protidrogová komise změnila název na „Rada vlády - 

                                                   

12 např. aféra „Stop drogy” - protidrogová kampaň vedená poslanci z KDU-ČSL pod záštitou 
nevládní organizace Drop-In , kdy došlo k někamiliónovým dluhům - ve své knize tuto událost 
analyzuje Nožina (1997, str. 292)  



 

 

Mezirezortní protidrogová komise”13. V roce 2002  vláda rozhodla zřídit v ČR 

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti a přistoupit k 

další změně názvu komise na „Rada vlády pro koordinaci protidrogové 

politiky”14 (Drogy-celosvětový problem, NPC).  

Po Sametové revoluci až do zřízení samostatné ČR panovaly nejrůznější 

zmatky při potírání obchodu s narkotiky, které vycházely z neujasněnosti 

kompetencí uvnitř ministerstva vnitra. Kromě Federální kriminální policie a 

Správy hl.m. Prahy se drogovou problematikou zabývaly i nově vznikající 

instituce, které uvádím v příloze15:  

                                                   

13 Drogy-info.cz: informační portál o ilegálních a legálních drogách [online]. [Praha: Národní 
monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti] [cit. 2012-05-29]. Dostupné z: 
<http://www.drogy-info.cz> 
14 webové stránky komise - http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/rada/default.htm 
[online]. [Praha: Ministerstvo vnitra ČR] [cit. 2012-05-29]. Dostupné z: <http://www.vlada.cz> 
15 Viz. Příloha č.  
 

http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/rada/default.htm


 

 

6 LÉČBA ZÁVISLOSTÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

6.1 SYSTÉM PÉČE DO ROU 1989  

Jak již bylo řečeno v předchozí kapitole, na našem území se nejdříve 

pracovalo na léčebných odvykacích metodách pro morfinisty. Miroslav 

Nožina (1997, str. 51- 54) analyzoval záznamy z archivu psychiatrické léčebny 

v Opavě, kam bylo mezi lety 1897-1928 přijato 16 morfinistů. Z jeho analýza 

vyplývá, že pacienti měli poměrně benevolentní program a nejtěžší část 

samozřejmě přicházela po vysazení morfia. Během léčby se mohli pacienti 

setkávat se svou rodinou i chodit na procházky, léčba ale nebyla ve většině 

případů úspěšná.  

Největším odborníkem socialistické éry na problémy související s alkoholem 

a jinými návykovými látkami byl doc. MUDr. Jaroslav Skála, CSc., který svou 

praxi vykonával mezi lety 1946-1982. Je především jeho zásluhou, že dokázal 

prosadit vytvoření celorepublikové sítě středisek AT (alkoholismus - 

toxikomanie) zřízené při každém OÚNZ, zasadit se o přijetí zákonů bojujících 

proti alkoholovým závislostem a zřídit záchytné stanice. Následující přehled 

historických mezníků v léčbě závislostí u nás proto vybírám z jeho článku o 

historii léčby závislostí v České republice (Skála, 2003):  

1909 zřízena první protialkoholní léčebna ve Velkých Kunčicích na 

Moravě (zanikla 1914) 

1923 přijat protialkoholní zákon týkající se licence na prodej 

alkoholických nápojů a zákazu jejich podávání mladistvým a 

podnapilým 

1928 zřízena protialkoholní poradna v Praze Vršovicích 

(MUDr. H. Bondy) 

1948 založen v Praze socioterapeutický klub KLUS (Klub usilující o 

střízlivost), klub vznikl z iniciativy doc. Skály a dodnes sdružuje 

abstinety včetně jejich rodin a přátel   

1948 přijat zákon o potírání alkoholismu (č. 87/1948 Sb.) s možností 

povinného léčení nařízeného okresními národními výbory 



 

 

1948 založeno první specializované lůžkové oddělení pro studium a 

léčbu alkoholismu při psychiatrické klinice lékařské fakulty UK - 

Apolinář (1948 20 lůžek, 1952 50 lůžek) 

1950 zavedena ochranná protialkoholní léčba  

1951 zahájila činnost v rámci Apolináře záchytná stanice16 jako 

zdravotnické zařízení, původně šlo jen o tříletý experiment v 

oblasti prevence, noční ambulance pro intoxikované osoby 

nebezpečné sobě a svému okolí ale dosáhla 22 lůžek s nepřetržitým 

provozem, během let se záchytka stala exportním artiklem - byla 

vzorem pro zakládání těchto zařízení na východě (Polsko, SSSR, 

Maďarsko, Bulharsko) i na západě (USA, Finsko, Kanada, Anglie)   

1962 přijat zákon 120/1962 Sb. o boji proti alkoholismu  

1970 zavedena ochranná ambulantní protialkoholní léčba  

1971 zahájení činnosti Střediska drogových závislostí při 

protialkoholním oddělení psychiatrické kliniky v Praze 

1980 vyhláška Ministerstva zdravotnictví o nástavbových specializacích 

v psychiatrii včetně specializace v léčení alkoholismu a jiných 

toxikomanií  

Středisko drogových závislostí vzniklo jako reakce na potřebu řešit i 

nealkoholové závislosti. Docent Skála (1997, str. 143) na zrod této instituce 

vzpomíná takto: „Světová zdravotnická organizace konstatovala, že 

alkoholismus a jiné toxikomanie mají více podobného než odlišného a 

doporučovala svým členským státům společný přístup k řešení. V Praze 

přibývali pacienti s nealkoholovou závislostí, ordinace AT jim však 

nedokázala poskytnout potřebnou péči. Apolinář proto zřídil v rámci svého 

areálu Středisko drogových závislostí. Do jeho evidence byly soustředěny 

všechny případy nealkoholových závislostí v Praze. Středisko v jeho začátcích 

vedli na čtvrtinové úvazky lékaři Rubeš a Drtil a psycholog Urban se sociální 

pracovnicí Janýžkovou, kteří měli s touto problematikou letité zkušenosti. 

                                                   

16 podrobně o fungování záchytné stanice píše docent Skála ve svých četných publikacích - např.  in 
SKÁLA, Jaroslav. ...až na dno!?: fakta o alkoholu, pijáctví a alkoholismu. 3., přeprac. a dopl. vyd. 
Praha: Avicenum, 1977. 148 s. 



 

 

Brzy potom, když jsem přestal vést Apolinář, byla problematika 

nealkoholových závislostí natolik uznávaná, že malé úvazky ve Středisku 

drogových závislostí byly rozšířeny na plné, které zde od roku 1984 

vykonávali Presl a Douda. Tito mladí mužové v sedle nikdy neuznali za 

vhodné byť jen střídmě se zmínit, že na zelené louce zapracoval Apolinář o 

tucet let dříve, než se do sedla vyšvihli”. Tito „mladí mužové”, jak se o 

Preslovi a Doudovi vyjadřuje docent Skála,  pak na sklonku roku 1991 založili 

nadaci DROP-IN17, která se pak v roce 1999 transformovala na nový právní 

subjekt - Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN o.p.s.    

Vlastní léčení bylo v té době možno rozdělit do čtyř forem - dobrovolné 

(ambulantní, nebo ústavní) a ochranné léčení - uložené soudem (opět 

ambulantní, nebo ústavní). O dobrovolné léčení ale podle Nožiny (1997, str. 

125) příliš velký zájem nebyl. Lidé měli obavy ze zvěřejnění jejich problému, 

evidenci, případné potíže v rodině i zaměstnání - jednoduše se obávali o 

nálepku „feťáka”. Ústavní léčba byla směřována do psychiatrických léčeben 

buď ve spojení s léčením závislých na alkoholu, nebo s ostatními pacienty. 

Tuto kombinaci komentuje Nožina jako „v žádném případě vhodnou”.  

Léčebná opatření v boji proti drogovým závislostem mají ve všech zemích 

určitou tradici, jak píší Janík a Dušek (1990, str. 309). U nás jsme se nejvíce 

setkávali se závislostí na alkoholu, zkušenosti s léčením těchto závislostí jsou 

u nás bohaté. Když v 60. letech počet drogově závislých stoupal, začaly se 

proto používat stejné metody léčby jako u alkoholiků. Docent Skála (1988, 

str. 116) popisuje režim na takovém oddělení takto: „Pacienti léčení na 

lůžkovém protialkoholním odd. např. v Praze mají v podstatě stejný režim, 

program i léčebný systém jako jejich spolupacienti závislí na alkoholu. Navíc 

však mají svou vlastní skupinu v SDZ18 a pravidelně i namátkově odevzdávají 

vzorek moče pro toxikologické vyšetření”.  

Věková hranice drogově závislých se ale postupně snižovala a ukazovalo se, že 

nelze používat stejné formy léčení. Ještě v roce 90 (Janík a Dušek, 1990) se 

                                                   

17 „Drop In o.p.s. prosazuje od svého založení pragmatický pohled na řešení drogové problematiky a 
snaží se ovlivnit postoj společnosti k drogové problematice ve směru realistického pojetí dané 
oblasti.” citováno z Drop In: nikdy není pozdě [online]. [Praha: Drop In] [cit. 2012-04-28]. 
Dostupné z: <http://www.dropin.cz>. 
18 SDZ - středisko drogových závislostí, pozn. autorky  

http://www.dropin.cz/


 

 

ale léčení drogově závislých provádělo pouze v psychiatrických zařízeních19, 

někde se ale v rámci těchto zařízení vytvořila samostatná oddělení pro léčbu 

toxikomanů20. 

Velmi zajímavou sondu do tehdejšího systému léčby jsem našla ve výpovědi 

anonymního „Petra K.”, jehož vzpomínky vyšly v roce 1996 knižně pod 

názvem „Já bývalý toxikoman”. Petr se poprvé setkal s drogami v roce 1974, 

když mu bylo patnáct let - celá jeho vesnice, kde byl na prázdninách, propadla 

čichání toluenu. Jeho bratr pak začal drogy nadužívat a byl opakovaně 

hospitalizován v psychiatrické léčebně. Petra zavedla matka na radu 

závodního lékaře k psychiatrovi MUDr. Vojtíkovi21, který mu také doporučil 

hospitalizaci. Na svůj pobyt vzpomíná Petr následovně (str. 11). ”V blázinci 

bylo pár opravdových pacientů a máničky si z nich dělali legraci. Museli nás 

srandovně zdravit. Někdy se zase podařilo dostat k nám na pavilón pacientku 

a potom jsme na ni zavolali sestru. Pak ji odvedli ve svěrací kazajce a my z 

toho měli hroznou srandu. (..) Máma s tetou za mnou chodily, ale i za 

bráchou, který byl na léčení v Kateřinkách, měl před odvodem a já ho chápal. 

Můj boj proti vojně začal, aniž bych si to uvědomil.” Na tento jev upozorňuje i 

docent Skála (1988, str ?): „Závislost u mladých snižuje schopnost k výkonu 

základní vojenské služby a někteří toho vědomě zneužívají ve snaze vyhnout 

se této povinnosti.”   

Petrův bratr spáchal pod vlivem drog sebevraždu a Petr sám se dostal k 

dalším drogám - k pervitinu a brownu. V knize dále realisticky popisuje, jak 

se drogy distribuovaly pouze prostřednictvím part22 a ani ústavně nařízená 

léčba nepomáhala dostat se ze závislosti: „Chodil jsem pak jenom na Klusy 

(název společenství závislých pacientů), které vedl pan docent Skála. Bylo to 

u Apolináře. Mně to bylo k smíchu, neboť se mi zdálo, že tam pan docent 

dělal estrádní představení, které bylo k popukání, ale všichi to brali smrtelně 

vážně. A tak zpávali: „Od alkoholu dej nám sílu, ty tabletko Ztopetilu” a 

podobné písně”.  Po nějaké době braní pervitinu a jiných drog se ale sám 

rozhodl, že by se měl dát léčit: „Zašel jsem k Apolináři a tam mně řekli, že si 

                                                   

19 „Jediné specializované lůžkové odd., kde jsou soustředěni především mladí toxikomani, pracuje 
od roku 83 v psychiatrické léčebně v Horních Beřkovicích.” (Skála, 1988)  
20 viz. Středisko drogových závislostí u Apolináře  
21 specialista na nealkoholové závislosti mládeže - blíže viz. níže  
22 o fenoménu českých drogových part viz.  Janík a Dušek (1990) 



 

 

musím čtrnáct dní počkat. Ale i tak jsem čekal, tak mi pacienti řekli, že je tam 

náročná a tvrdá kúra. Já trochu pookřál, že to přece není pro mě a že to je pro 

jiný, kteří to potřebují víc, a už jsme tam nešel.” Petrův příběh nakonec ale 

přece jen končí dobře - s drogami přestal díky své víře v boha.  

Léčbě drogových závislostí se blíže věnoval MUDr. Drtil, který shrnuje 

možnosti tehdy dosupné léčby takto (Drtil, 1978, str. 82-88): 

 dlouhodobý pobyt na uzavřeném psychiatrickém odd. 

 opakovaná krátkodobá hospitalizace na psychiatrickém odd. (lépe na 

specializovaném oddělení pro léčbu drogové závislosti) 

 ambulantní léčba navazující na nemocniční pobyt, přičemž obě formy 

léčby by měly být spojeny do jednoho psychoterapeutického systému 

 ambulantní léčba běžná či doplněná skupinovou psychoterapií 

Pokud se toxikoman svěřil do ústavní péče, musel nejprve absolvovat 

detoxikaci v psychiatrickém zařízení a poté nastoupil léčbu na oddělení k 

tomu vyhrazeném. Léčebný program spočíval v resocializaci a readaptační 

terapii (Dušek a Janík, 1990). Specialista na toxikománii, MUDr. Eduard 

Urban už v roce 1973 poukazoval i na možnosti nekonvenční stacionární 

léčby23 (Urban, 1973):“Zkušenosti s dosavadními formami ambulantní péče o 

drogově závislé osoby vedou některé pracovníky ke zřizování nebo plánování 

středisek s nekonvenčními formami práce (tanec, hudba, promítání filmů) 

fungujících od 9 do 24hod. nebo nepřetržitě s eventuální spolusprávou z řad 

abstinujících osob drogově závislých, které do střediska docházejí.Také 

telefonická pomoc na způsob linky důvěry má zprostředkovat radu a možnost 

rozhovoru pokud možno každému, kdo ji potřebuje.” Dále pak také 

zdůrazňoval vážnost situace i po skončení ústavní léčby a doporučoval 

udržování kontaktu pacienta s terapeutem ve formě skupinové terapie. V roce 

1974 vydal příručku „Mládež a drogy”, která byla určena pedagogům a 

zabývala se prevencí. O více než 10 let později pak vyšla studie „Mládež 

ohrožená toxikománií” autorů Břicháčka (který vyučoval psychologii i na naší 

fakultě  FHS UK ) a již zmiňovaného MUDr. Vojtíka, kteří ve svém výzkumu 

předložili typologii jedinců zneužívající návykové látky a popsali jejich motivy 

užívání. Ty vycházely od přání fyzického uspokojení až k politické motivaci – 

                                                   

23 forma ambulantní léčby, kam pacienti každý den docházejí a absolvují celodenní program 



 

 

identifikovat se se skupinou protestující proti establishmentu. Další částí 

výzkumu bylo dospět k obecným preventivním i terapeutickým závěrům. V 

oblasti prevence viděli autoři potřebu multidispicplinárního týmu i nutnost 

spolupráce všech složek společnosti. Jako velmi užitečné shledali dobrovolné 

organizace, které jsou pro mládež velmi lákavé24 a v neposlední řadě apelovali 

na úlohu rodiny.  

I v době před rokem 89 se léčbě závislostí věnovalo množství odborníků a 

možnosti léčby drogových závislostí byly dle mého názoru poměrně 

rozmanité. Na druhé straně je z výše uvedeného zřejmé, že se tehdejší 

společnost soustředila především na boj s alkoholem a léčba drogových 

závislostí byla pouze na okraji zájmu. Mezinárodně uznávaný „alkoholog”, jak 

sám sebe docent Skála nazýval, dokonce napsal: „...srovnáme-li jí 

(toxikománii, pozn. autorky) však se závislostí na alkoholu, jde o problém 

rozhodně menší a snadněji řešitelný.” Tento postoj je ale pochopitelný ve 

společnosti, která dominuje všem mezinárodním statistikám o zneužívání 

alkoholu. A nesmíme zapomenout ani na to, že na produkci alkoholu měl 

zájem i stát. Urban (1973) tuto situaci reflektuje následovně: „Společnosti si 

musí také být vědoma své spoluviny tam, kde na šíření drog (např. tabákový a 

alkoholový monopol) vydělává. Jen pak bude schopna s celou autoritou, 

opřenou o spravedlnost uplatňovat zákony proti těm, kdo je porušují.” Drogy 

byly naproti tomu k dostání pouze v rámci part, které si drogy samy vařily 

(bohužel z volně dostupných léčiv jako např. alnagon25).  

6.2 SYSTÉM PÉČE OD ROKU 1989 PO SOUČASNOST  

Českým specifikem je skutečnost, že od počátku 90.let převzaly hlavní 

aktivity v oblasti léčby a prevence nevládní iniciativy (Nožina, 1997). Prvními 

specializovanými organizacemi byla již zmíněná nadace DROP-IN a občanské 

                                                   

24 doc. Břicháček (1930 - 2010) se od mládí angažoval ve skautském hnutí  
25 „Odborníci již dlouho upozorňovali, že Alnagon je u nás nejčastěji zneužívaným lékem, ze kterého 
si toxikomani celkem jednoduchou extrakcí připravují kodein pro injekční aplikaci. Ministerstvo 
zdravotnictví na tyto signály nereagovalo. Slyšeli jsme argumentaci, že staří lidé potřebují 
analgetikum a hypnotikum volně prodejné, aby nemuseli stále obtěžovat lékaře. Tvrdilo se, že počet 
toxikomanů u nás je zanedbatelný a že pozitiva přínosu Alnagonu převažují nad negativy. 
Skutečnost však byla jiná. Ministerstvo zdravotnictví podepsalo vysoký kontrakt dovozu Alnagonu 
ze Sovětského svazu, který bylo potřebné nějakým způsobem zhodnotit. Plánování po pětiletkách 
neumožňovalo dovoz regulovat. Proto se po zrušení volného prodeje a tím i výrazným snížením 
spotřeby (hlavně pro toxikomanské účely), sklady Alnagonem doslova přeplnily.” in (Janík, Dušek 
1990)   



 

 

sdružení SANANIM. Toto sdružení vzniklo v roce 1990 jako první nestátní 

nezisková organizace zabývající se problematikou závislostí na 

nealkoholových drogách. V roce 1991 SANANIM26 otevřel první 

terapeutickou komunitu v Němčicích a zvětšoval svou nabídku primární 

prevence a terénních programů. V roce 96 byla zahájena činnost doléčovacího 

centra a na prahu nového milénia odstartovala svou činnost i první 

internetová poradna pro drogově závislé. Tím, jak se organizace rozrůstala, 

reflektovala aktuální potřeby drogově závislých. „Sananim dnes (tj. už v roce 

2007! - pozn. autorky) poskytuje komplexní systém péče a léčby klientům na 

nealkoholových drogách a je výjimečný právě svým rozsahem a odborností 

poskytovaných služeb.” (Drogy, 2007)  

Největším moravským sdružením je Sdružení Podané ruce, které vzniklo v 

roce 1991 a v různých formách spolupracuje s katolickou církví. I toto 

sdružení dnes poskytuje komplexní péči. Velkou výhodou těchto iniciativ je 

skutečnost, že mezi toxikomany mají vyšší důvěru než „oficiální” státní 

instituce stejného zaměření. Podle Nožiny (1997, str. 291) mohou nevládní 

iniciativy fungovat jako účinný článek celé protidrogové struktury, ale v 

žádném případě nemohou zajišťovat servis v celém rozsahu.  

Jak již bylo řečeno, vývoj drogové politiky v České republice se řídil i 

vypracovanými dokumenty z provenience Meziresortní drogové komise -  tzv. 

Koncepce a program protidrogové politiky na konkrétní období. První 

koncepce na období 1993-96 obsahovala zmapování situace v oblasti drog na 

základě tehdy dostupných informacích, které podle Béma, Kaliny a 

Radimeckého27 (společný článek in Kalina, 2003) byly velmi skrovné. Hlavní 

priority protidrogové politiky byly definovány dle autorů tohoto článku takto: 

1) represe - potírání drogové kriminality se zaměřením na „nejvyšší etáže 

organizovaného zločinu” 2) kontrola - vytoření inspektorátu OPL při MZ 3) 

prevence - důraz na primární prevenci, dokument se ale věnoval i léčbě, 

resocializaci a uváděl příklady nových typů zařázení, která do té doby nebyla 

prakticky známá 4) informací - pod heslem „informace pro akci”. 

Významným pilířem dalšího rozvoje se staly okresní protidrogové komise a 

                                                   

26 webové stránky - http://www.sananim.cz/ 
27 tito odborníci na protidrogovou politiku se postupně střídali ve funkci „šéfa exekutivy” MPK - 
Kalina 1993 - 94, Bém 1994 - 1996 a 1997 - 1998, Radimecký 1998 - 2000 

http://www.sananim.cz/


 

 

okresní protidrogoví koordinátoři. „Zatímco Koncepce 1993 rozvoj 

předpokládala, Koncepce 1998 věnuje pozornost nástrojům a mechanismům 

pro jeho podporu a usměrnění:  vzdělávání, financování, stanovení tzv. 

minimální sítě služeb a zařízení, hodnocení kvality a účinnosti služeb 

(zavedení standardů a akreditačního procesu), píší autoři a dodávají, že 

hlavním cílem této koncepce bylo přistupovat k celému problému 

pragmaticky a realisticky (tzn. - společnost bez drog je nesplnitelný cíl, reálné 

je ale dosažení určité kontroly). Nově se koncepce také soustředila na oblast 

sekundární a terciální prevence (dostupnost včasné intervence a léčebné 

péče, programy Harm reduction, detoxifikační jednotky a doléčovací 

zařázení)”28. Další etapa (Národní strategie 2001 - 2004) se zaměřila na 

chybějící typy programů v oblasti prevence i léčby závislostí, snažila se o 

zefektivnění a zkvalitnění meziresortní spolupráce jednotlivých složek 

aktivních v potírání nabídky drog. Tato strategie také přijala čtyři základní 

pilíře protidrogové politiky v ČR - primární prevenci, harm reduction, léčbu a 

resocializaci a represi. Podle hlavních představitelů vykonného orgánu 

Meziresortní komise je protidrogový systém v ČR „ojedinělý a v řadě aspektů 

srovnatelný se zeměmi EU, v některých oblastech dokonce i o několik kroků 

před nimi. V naší zemi se to zdařilo v nesrovnatelně kratším období, než 

tomu bylo v tzv. západních zemích, a přitom s již zmíněnou menší politickou 

a finanční podporou.” Strategie let 2005-2009 se zaměřila na snižování 

organizovaného zločinu a snižování užívání návykových látek29. Prozatím 

poslední koncepce na léta 2010-18 si klade za hlavní cíl snížit míru užívání a 

tím pádem i dostupnost drog mezi mladými uživatelemi30.  

Velmi zajímavým preventivním projektem v oblasti protidrogové politiky, 

který se realizoval v 90.letech, byl program sdružení „Život bez drog”. Cílovou 

skupinou těchto programů byli středoškoláci, kteří měli podle sdružení pouze 

nedostačující informace, které pocházely ze zjednodušujících nebo 

senzachtivých článků v médiích. Tento program v kině Blaník byl koncipován 

jako diskuze s odborníky (publicistou Radkem Johnem a zakladatelem DROP 

                                                   

28 více o celém systému péče viz. příloha č.  
29 Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 až 2009. 1. vyd. Praha: Úřad vlády 
České republiky, 2005. 31 s. ISBN 80-86734-39-0. 
30 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018. 1. vyd. Praha: Úřad vlády 
České republiky, 2011. 58 s.  
 



 

 

- INu Ivanem Doudou) na téma drogy a navštívili jej téměř všichni tehdejší 

pražští středoškoláci.31 Pořádající společnost Medea kultur dokonce v roce 

1996 vydala i knihu „Drogy!: 106 otázek a odpovědí”, která byla sestavena na 

základě 106ti vybraných otázek a odpovědí právě z těchto besed (např. otázka 

č. 38 Má droga vliv na sexuální život? , č.13 Jaká droga je nejhorší?, č. 103 

Proč se zajímáte o drogy? atd.).  

Současný systém péče o uživatele návykových látek tvoří státní i nestátní 

instituce. Jde o instituce poskytující terénní programy, nízkoprahová centra, 

ambulantní ordinace, denní stacionáře, doléčovací centra, substituční léčbu a 

programy zaměřené na specifické uživatele. V příloze č. předkládám velmi 

stručnou charakteristiku jednotlivých zařízení, která dohromady tvoří 

komplexní síť péče o uživatele navýkových látek v České republice.   

                                                   

31 mezi nimi i já - pozn. autorky  



 

 

7 TERAPEUTICKÉ KOMUNITY  - VÝVOJ A PRINCIPY FUNGOVÁNÍ 

Tato kapitola si klade za cíl čtenáře seznámit s celosvětovým vývojem konceptu 

terapeutické komunity a přiblížit základní principy fungování těchto zařízení.   

7.1 CELOSVĚTOVÝ VÝVOJ - DEMOKRATICKÉ TERAPEUTICKÉ 

KOMUNITY 

Druhá světová válka způsobila vojákům četné neurotické a psychosomatické 

poruchy a bylo nutné jim poskytnout účinnou a rychlou pomoc, aby se mohli 

vrátit zpět do boje. Lékaři ve Velké Británii se proto obrátili k technikám 

skupinové psychoterapie a k možnostem širšího využití práce s celým 

oddělením i vztahů mezi pacienty a personálem (Kratochvíl, 1979). Termín 

„terapeutická komunita” pro tento model léčby použil poprvé Tom Main32 v 

roce 1946 ve svém článku The Hospital as a Therapeutic Institution 

(Nevšímal, 2003).  

Hlavní podíl na formulaci základů terapeutické komunity měl psychiatr 

Maxwell Jones, který po válce pokračoval ve své práci, kterou začal s 

neurotickými vojáky. V letech 1947-59 pracoval Jones jako vedoucí sociálně 

rehabilitačního oddělení, které bylo určeno pro resocializaci psychopatických 

osobností (Kratochvíl, 1979). Toto pracoviště se stalo v 50.letech významným 

školícím střediskem, pod jehož vlivem vznikla roku 1954 i první terapeutická 

komunita v ČSSR v Lobči.   

Maxwell Jones postuloval pět základních zásad terapeutické komunity, na 

kterých se staví dodnes (Kalina, 2008)33:   

 oboustranná komunikace na všech úrovních 

 proces rozhodování na všech úrovních 

 společné vedení 

 konsensus v přijímání rozhodnutí 

 sociální učení v interakci „tady a teď”  

Jones se snažil přeměnit do té doby jasné hierarchické vztahy, které se 

uplatňovaly v psychiatrické léčbě, na otevřenější - demokratičtější struktury 
                                                   

32 lékař vojenské Northfieldské nemocnice v Birminghamu 
33 Kalina na str. 28 - 30 tyto jednotlivé body dále rozebírá a analyzuje 



 

 

(Těmínová, Adameček, Kalina 2003). Proto se o tété vývojové linii hovoří 

jako o “demokratických terapeutických komunitách”. O systém fungování 

terapeutických komunit se v této době zajímal také americký socální 

antropolog Robert Rappaport, který své poznatky z mnohaletého zkoumání 

Jonesova oddělení publikoval v knize z roku 1962 „Community as a doctor” 

(Kratochvíl, 1979).  

7.2 CELOSVĚTOVÝ VÝVOJ - HIERARCHICKÉ TERAPEUTICKÉ 

KOMUNITY  

Téměř všechny terapeutické komunity v USA jsou následovníky terapeutické 

komunity Synanon. Ten byl založen 1958 v Kalifornii charismatickým 

vůdcem a bývalým alkoholikem Charlesem Dederichem. Program Synanonu 

se vyvinul ze setkání Anonymních Alkoholiků, která se konala v Dederichově 

domě. Od ambulantního programu se tak přistoupilo k ústavnímu a ustoupilo 

se od náboženské ideologie (Nevšímal, 2004). Základním východiskem 

Synanonu byla premisa, že toxikoman je nezralá osoba, která ze svých 

problémů víní druhé. Proto byl takový pacient na počátku své léčby 

považován za odpovědného pouze na úrovni dítěte a dostával za úkol např. 

mytí podlahy. Se svým chováním byl ale neustále konfrontován34 a postupně 

se propracovával a plnil v komunitě stále zodpovědnější a náročnější funkce 

(Kratochvíl, 1979) a nakonec se mohl stát i členem terapeutického týmu. I 

když většina komunit pro drogově závislé má kořeny právě v této komunitě, 

vývoj Synanonu ukazuje, že linie mezi efektivním, léčivým prostředím a tím 

nebezpečným a riskantním je velmi tenká. Synanon se totiž později dostal do 

krize a uzavíral se světu. Těmínová, Adameček a Kalina (2003) situaci 

popisují takto: „(Synanon) viděl okolní svět jako nepřátelský a postupně se 

proměnil v sektu vedenou autokratickým vůdcem, ostře odmítajícícm 

jakoukoliv kritiku a tvrdě napadající své odpůrce. Docházelo k mimořádnému 

zneužívání moci a k manipulacím.” 

 

Na principu fungování Synanonu vznikla celá řada komunit v Americe. Např. 

v roce 1963 založil psychiatr Daniel Casriel komunitu na Staten Islandu v 

                                                   

34 tzn „synanonská hra” - potenciál spočívá v tom, že se účastnící učí nebát konfliktu a nevyhýbat se 
řešení  



 

 

New Yorku s názvem Daytop Village. Ale na rozdíl od svého předchůzce bylo 

jeho cílem vrátit klienty do společnosti, aby mohli žít svůj život bez drog 

„venku”. Druhým rozdílem bylo začlenění profesionálů do personálu a 

vytvoření správní rady. Další komunita Pheonix House psychiatrů Ramireze a 

Rosenthala vznikala přibližně ve stejné době.  

I v Evropě měl Synanon své následovníky - v Holandsku vznikla v roce 1972 

komunita Emiliehoeve. Chtěla opustit tradiční medicínský model a pracovat v 

psychoanalytickém duchu. Rozhodování bylo věcí demokratické volby a 

každý člen měl rovný hlas, to ale vedlo k tomu, že se pacienti vyhýbali vlastní 

odpovědnosti - po čtyřech letech nezbyl v komunitě jediný klient a všichni se 

vrátili k drogám. Po tomto krachu přijal místní tým režimový program a 

klienti si nebyli rovni, ale mohli „zrát”(Nevšímal, 2004).  

V Polsku byly od roku 1978 zakládány zemědělské svépomocné terapeutické 

komunity “Monar”, jejichž struktura se inspirovala americkým Synanonem 

(Nevšímal, 2004).   

7.3 ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ PILÍŘE PRO ZAKLÁDÁNÍ 

TERAPEUTICKÝCH KOMUNIT V ČESKÝCH ZEMÍCH  

Na našem území mají terapeutické komunity velmi svébytný vývoj a tradici. 

Jeden model se utvářel na linii psychiatricko-psychoterapeutické a ten druhý 

v linii léčby závislostí. Jelikož vládla v době rozvoje terapeutických komunit na 

našem území komunistická diktatura podřízená sovětské ideologii, míra 

uzavřenosti vůči západním myšlenkovým proudům byla značně vysoká. A 

právě tato uzavřenost podnítila velmi specifický vývoj, který shledávali 

zahraniční odborníci za velmi invenční a kreativní (Kalina, 2008).   

I samotný termín „terapeutická komunita” prošel svým vývojem - nejdříve se 

v odborných kruzích hovořilo o „léčebném kolektivu”, který byl ideologicky 

velmi konformní. V době uvolněnějších 60.let už bylo možné se dozvědět i 

něco o pracech zahraničních odborníků a termín „terapeutická komunita se 

začal v některých průkopinckých zařízeních používat (Kalina, 2008). V roce 

1973 se v Praze konalo první sympozium socialistických zemí o psychoterapii. 

Sympozium termín „terapeutická komunita” již zcela oficiálně používalo a 

popisovalo jako progresivní formu a organizaci léčení neuróz a jiných 



 

 

psychických poruch a jako psychoterapeutickou metodu, jejíž aplikaci i 

výzkum je třeba dále rozvíjet (Kratochvíl, 1979).  

Zde předkládám hlavní tři pilíře, na kterých se při zakládání terapeutických 

komunit pro drogově závislé v České republice stavělo:  

APOLINÁŘ 

Jak jsem již uvedla v předcházející kapitole, v roce 1948 bylo při psychiatrické 

klinice dnešní 1. lékařské fakulty UK v Praze založeno první specializované lůžkové 

oddělení pro studium a léčbu alkoholismu, které založil docent Skála35. Model 

léčby používaný na tomto oddělení se nazývá Apolinářský či Skálův model (Kalina, 

2008). Princip léčebného kolektivu v oblasti závislostí použil Skála pravdopodobně 

jako první na světě, podle Kaliny (Kalina, 2008) ale nelze tvrdit, že existovala 

souvislost mezi prvním obdobím Apolináře a zakladatelskými činy Jonese a Maina. 

Skálův model obsahuje mnoho paralel s hnutím Anonymních alkoholiků bez 

spirituálního zaměření a spojuje zásady terapeutické komunity, která staví na 

odpovědnosti pacientů ale i celého kolektivu. Docent Skála (1997, str. 41) ve svých 

vzpomínkách zdůrazňuje náročný léčebný režim s bodovacím systémem, edukaci 

pacientů a posilování fyzické zdatnosti pacienta: “Ráno začneme rozcvičkou na 

zahradě ..(..) a sám se těším, že budu pacientům přednášet fakta a informace z 

problematiky závilosti na alkoholu.”  

Dle Kaliny (Kalina, 2008) vytvořil Skála „do značné míry nezávislou a originální 

koncepci, která se během dekád jeho aktivního působení rozšiřovala a obohacovala 

o nové podněty, vždy si však zachovávala svébytnost.”Podle této koncepce vznikla 

řada dalších oddělení pro návykové nemoci v psychiatrických léčebnách (Červený 

Dvůr, Jeseník, Praha-Bohnice, Jihlava, Opava, Brno-Černovice, Nechanice a další). 

LOBEČ 

V roce 1954 byla v Lobči (Kokořínsko) zřízena první terapeutická komunita v 

socialistických zemích a přímo nebo nepřímo ovlivnila vznik většiny dalších. 

(Kratochvíl, 1979). Jejími zakladateli byli profesor MUDr. Ferdinand Knobloch a 

jeho žena Jiřina. Knobloch studoval v Londýně a během svého studijního pobytu 

měl možnost navštívit Jonesovu terapeutickou komunitu a seznámit se s jejími 

                                                   

35 Oddělení se říká Apolinář podle umístění v bývalém klášteře při gotickém kostele sv. Apolináře. 



 

 

principy. Lobečskou komunitu pro neurotiky Knobloch vedl36 až do konce 

šedesátých let, kdy se rozhodl emigrovat37. Po vzoru Lobče vznikly další kominuty 

pro neurotiky - v Sadské u Poděbrad (založeno 1965, zakladatel M.Hausner), v 

Brně (založeno, 1966, zakladatel M. Bouchal), v Kroměříži (založeno 1971, 

zakladatel S.Kratochvíl38), v Horních Beřkovicích (zakladatel K.Kalina).  

SUR 

Pokud popisujeme vývoj terapeutických komunit u nás, musíme zmínit také 

systém sebezkušenostního vzdělávání psychoterapeutů „SUR”, který je spojen se 

jmény Skála-Urban-Rubeš39. Tito tři mužové založili tento systém nabízející 

souborný psychoterapeutický výcvik v širším rozsahu v roce 1967. Originalita 

spočívá ve výcviku ve skupinové psychoterapii se širším a hlubším rozměrem velké 

skupiny (Kalina, 2008). Způsob uspořádání tohoto výcviku profesionálů musíme 

chápat z kontextu tehdejší atmosféry komunismu, která byla kritická a nedůvěřivá 

k psychoterapii jako takové, absolutorium SUR jako kvalifikace nemělo oficiálně 

žádnou hodnotu a možnosti psychoterapeutické praxe byly celkově velmi omezené 

(Nevšímal, 2004). Do roku 1990 vzniklo ale i přesto ve třech liniích SUR celkem 17 

výcvikových komunit (cca 400 účastníků) a v roce 2007 již počet účastníků přesáhl 

1000(Kalina, 2008).  

7.4 TERAPEUTICKÉ KOMUNITY PRO DROGOVĚ ZÁVISLÉ V ČESKÉM 

KONTEXTU – ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ  

Jak už bylo řečeno v předešlých kapitolách, drogově závislí na 

nealkoholových drogách zaujímali v době komunismu u nás pouze malou část 

léčených pacientů. A to z důvodů, které jsem popsala výše a  na následujících 

řádcích je shrunje Nevšímal (Nevšímal, 2004): „Převažoval abuzus léků nad 

ilegálně vyráběnými látkami typu pervitin nebo braun a pacienti byli léčeni v 

rámci standardních programů pro alkoholiky. Až po pádu komunistického 

                                                   

36 Kratochvíl se ve své knize z roku 1979  Knoblochovo jméno z politických důvodů ani nezmiňuje, i 
když se popisu lobečské komunity věnuje - pozn. autorky 
37 „Po emigraci působil Knobloch spolu se svou ženou v dalších psychoterapeutických komunitách v 
Americe a postuloval psychoterapeutický systém „integrované psychoterapie”, v letech 1993-96 se 
stal předsedou psychoterapeutické sekce Světové psychiatrické asociace.” in Nevšímal, 2004 
38 Kratochvílova komunita již od počátku používala termín „terapeutická komunita”, sám 
Kratochvíl se ve svých publikacích terapeutickou komunitou systematicky zabýval a jako první 
první u nás ji zevrubně popsal - viz. Kratochvíl, 1979  
39 o docentu Skálovi bylo již v této práci řečeno mnohé, PhDr. Eduard Urban učil na katedře 
psychologie FF UK a MUDr. Jaromír Rubeš vedl protialkoholní odd. v Psychiatrické léčebně 
Bohnice a stal se prvním předsedou psychoterapeutické sekce Psychiatrické společnosti  



 

 

režimu došlo v Česku k masivnímu rozvoji konzumace tvrdých ilegálních 

drog, a tím i k potřebě vytvoření nových léčebných modalit pro tuto 

specifickou skupinu pacientů.” 

S myšlenkou nové služby pro drogově závislé přišlo v roce 1990 sdružení 

SANANIM a hned v lednu 1991 otevřelo první komunitu pro drogově závislé v 

jižních Čechách. Vzniku a vývoji těchto zařízení u nás je věnována celá 

empirická část této práce, kterou předkládám ve druhé části.   

Publikace o terapeutické komunitě  vydané v České republice vycházejí z 

definice terapeutické komunity od Kratochvíla (1979), který rozlišuje 

terapeutickou komunitu  jako formu organizace, kdy jde o systém řízení 

léčebného oddělení, ve kterém se podporuje všestranně otevřená komunikace 

a spoluúčast všech složek, včetně pacientů, na rozhodování i léčbě. A nebo 

jako metodu léčení, která využívá dynamického kontextu společně žijící 

skupiny osob s primárním cílem strukturální přestavby pacientovy osobnosti 

a jeho socializace.    

V kontextu této diplomové práce pracuji s pojmem terapeutická komunita ve 

smyslu rezidenčního zařízení, zaměřené na léčbu vedoucí k abstinenci a na 

sociální rehabilitaci. Klienti různého věku, vzdělání a pohlaví spolu určitou 

dobu žijí a kromě skupinových sezení sdílejí další společný program včetně 

pracovních činností. To umožňuje do takového zmenšeného modelu 

společnosti projektovat problémy ze svého života. Terapeutická se komunita 

nazývá proto, že podněcuje k získání náhledu na své problémy. Měla by také 

umožnit nácvik vhodnějších adaptivnějších způsobů chování (Těmínová, 

Adameček, Kalina, 2003a).   

Komunita pro závislé má hierarchickou podobu, kde většina rozhodování 

závisí na celé komunitě, přičemž stejný počet hlasů mají klienti i tým, který 

tvoří profesionálové z různých oborů (lékaři, speciální pedagogové, 

psychologové, sociální pracovníci). Významnou pozici zastává vedoucí 

komunity, který má právo veta na rozhodnutí týmu i komunity. Hierarchická 

struktura je také patrná i ve skupině klientů, kteří mají rozdílná práva 

vzhledem zařazení do určité faze. 

Cílem léčby v komunitě není abstinence, ale změna životního stylu, kterého 

lze díky abstinenci dosáhnout. Dílčími cíli léčby v TK jsou - učení 



 

 

odpovědnosti, dodání síly a připravenost na boj „s chutí”, získání základních 

sociálních dovedností, osvojení pracovních a hygienických návyků, změna 

negativního sbepojetí, uvědomění důležitosti svého zdraví, zlepšení fyzické 

kondice (Adameček, Těmínová, Kalina, 2003b). Základním prostředkem k 

dosažení tohoto cílu život v komunitě se všemi jejími specifiky, ke kterým 

patří společné rozhodování, otevřená komunikace i konfrontace. Život v 

komunitě se proto  snaží kopírovat reálný život i s jeho pravidly. Proto má 

každá terapeutické komunita svůj režim, který zahrnuje časovou strukturu 

dne a týdne, povinnosti klienta a požadavky na jeho chování. Takový režim je 

pro klienty značnou změnou, které se přirozeně brání. Nemohou ale unikat 

do své jiné reality pomocí drog, a proto se projevuje množství pocitů, které si 

za pomoci terapeutů a skupiny nejdříve uvědomují a následně i vyjadřují.  

Klient se kromě řádu musí přizpůsobit i několika zásadním pravidlům: zákaz 

užívání drog a manipulace s nimi, zákaz násilného chování, závazek podřídit 

se rozhodnutí komunity a zákaz sexuálních vztahů40 (Adameček, Těmínová, 

Kalina, 2003b). Při porušení těchto zásadních pravidel je klient vyloučen z 

komunity. Vedle těchto pravidel existuje řada dalších, jejichž porušení má 

menší následky.  

Program komunity41 se skládá z jednotlivých aktivit - setkání komunity 

(každodenní setkání udržující řád, prostor pro řešení důležitých problémů 

komunity), skupinová terapie (pro určitou část klientů - např. ženy, muži) 

individuální terapie (každý klient má svého garanta, který pravidelně hodnotí 

plnění jeho léčebného plánu), rodinná terapie (práce s rodinou je vždy velmi 

důležitá, pokud je to možné, pracuje se i s rodinou klienta), pracovní terapie 

(klienti mají jasně definované funkce s odpovídajícími pravomocemi, které 

odpovídají jejich fázi v komunitě), vzdělávání, volnočasové aktivity (sportovní 

a zátežové aktivity) a sociální práce (pomáhá klinetů s problémy z oblasti 

sociálně a pracovně právní).  

Jak již bylo řečeno výše, klienti během léčby procházejí různými fázemi. Ty se 

liší mírou zodpovědnosti a samostatnosti. V neposlední řadě také platí, že čím 

vyšší fáze, tím je klientovi prokazována vyšší důvěra. Jde i o jakési zrcadlo 

                                                   

40 sexuální vztah má nežádoucí vlivy na chod celé komunity - vytváří terapeuticky neproduktivní 
alianci dvou lidí a zároveň je zneužitím blízkosti a důvěry v terapeutickém prostředí  
41 konkrétní program TK White Light I. viz. příloha  



 

 

práce klienta na sobě samém42. Následující přehled (Kalina, 2008) vychází z 

obvyklého rozdělení do čtyř fází (časové údaje jsou odvozeny od ročního 

pobytu):  

 nultá fáze (dva a více týdnů) - klient ještě není pokládán za člena 

komunity, i když už v komunitě pobývá a  absolvuje program, o přijetí 

musí požádat - přijetí je stvrzeno přijímacím rituálem a podpisem 

smlouvy 

 první fáze (cca 3 měsíce) - klient se odnaučuje destruktivnímu chování a 

v průběhu této fáze by měl dojít k rozhodnutí, že chce změnit svůj 

životní styl a přizpůsobit se pravidlům komunity 

 druhá fáze (cca 6 měsíců) - klient přijímá a uplatňuje hodnoty 

komunity, přebírá odpovědnost ve spolusprávě, má najít sebe sama a 

cestu k ostatním v komunitě, přibývá kontaktů s rodinou,  

 třetí fáze (cca 2 měsíce) - klient je během dne uvolňován z programu a 

může chodit do zaměstnání, shánět bydlení atd., klienti jsou 

podporování v separaci 

V průběhu léčby klient postupně zastává různě odpovědné funkce (např. Šéf 

baráku, Šéf kuchyně, ...v některých komunitách mají k dispozici i stavení pro 

chov zvířat, takže zde funguje i Šéf zvířat43 apod.), které odpovídají fázi, v níž 

se klient nachází. Jelikož je veškerý provoz terapeutivké komunity zajištěn 

svépomocí ze strany klientů, musejí tyto funkce plnit a přijmout 

odpovědnost, která z těchto funkcí plyne - jde o stěžejní nástroj pro přebírání 

odpovědnosti (Kuda, 2007).  

                                                   

42 Přestupy do vyšších fází mají hodnotící funkci a nahrazují bodový systém v jiných zařízeních - 
např. Skálův model. 
43 rozhovor se Šéfem zvířat TK White Light viz. příloha  



 

 

8 VÝZKUMNÁ ČÁST  

8.1 METODOLOGIE  

Cílem mého výzkumu je zjistit, v jakých podmínkách u nás docházelo k 

zakladání terapeutických komunit pro drogově závislé a co bylo hlavní 

motivací k zakládání těchto zařízení.  

K dosažení svého cíle jsem si vybrala orálně-historický výzkum. Během 5 

měsíců jsem zrealizovala 14 rozhovorů, přičemž s některými narátory jsem se 

sešla dvakrát. Pro tento typ výzkumu je zásadní výběr narátorů, v tomto 

případě byl ale výběr jednoduchý. Jelikož jsem se rozhodla zmapovat počátky 

terapeutických kominut pro drogově závislé, potřebovala jsem se dostat ke 

vzpomínkám zakladatelů těchto zařízení. Téma samo mi tedy výběr narátorů 

přirozeně vyselektovalo - v Asociaci nestátních organizací poskytující 

adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním je 

sdruženo 11 terapeutických komunit, na začátku to tedy bylo 11 potenciálních 

narátorů - zakladatelů. Kontakty jsem získala díky své matce, která pracuje v 

této sféře, a díky jejímu spolupracovníkovi a současně jednomu ze 

zakladatelů Aleši Kudovi. Zakladatelé se mezi sebou samozřejmě velmi dobře 

znají, protože se dnes a denně potkávají a spolupracují spolu. Proto jsem svou 

matku i Aleše Kudu požádala o kontakt na kolegy a také o to, aby se u 

ostatních „přimluvili”. V době, kdy jsem potenciální narátory začala 

kontaktovat, se také konala konference „20 let terapeutické komunity pro 

závislé v ČR”. Konferenci jsem navštívila a měla jsem možnost vyslechnout 

příspěvky téměř všech zakladatelů, což mi pak velmi pomohlo při dalším 

navazování kontaktů. Po skončení konference jsem mohla téměř všechny 

osobně o rozhovor požádat.  

Všichni zakladatelé jsou velmi časově vytížení - někteří stále pracují v 

komunitě, téměř všichni vedou nějaké zařízení, mají své klienty, vedou různé 

výcviky, účastní se konferencí a samozřejmě mají také svůj osobní život. 

Chtěla jsem tedy všechny přesvědčit, že rozhovor nebude ztráta jejich času a 

částečně se mi to snad povedlo. Pravdou ale je, že pokud bych za sebou 

neměla svou matku a Aleše Kudu, tak bych s žádostí o rozhovor vyšla 

pravděpodobně na prázdno. A to jsem si nemohla dovolit, jelikož okruh 



 

 

zakladatelů je úzký a z podstaty výzkumu nemůže být nahrazen jinými 

narátory. Nakonec jsem zrealizovala 14 rozhovorů s 9 narátory. Nesetkala 

jsem se tedy se všemi, kteří u nás komunitu pro drogově závislé založili - 

chybí mi zástupci z Bílé Vody, kde jsou dvě komunity, z  terapeutické 

komunity Podcestný mlýn v jižních Čechách a konečně z obce Čeladná, kde 

funguje terapeutická komunita Renarkon. V tomto směru nešlo o žádný 

záměr, důvod je prostý - chyběl mi někdo, kdo by mi s těmito zakladateli 

zprostředkoval prvotní setkání. Po první fázi natáčení rozhovrů jistě ale 

možnost dostat se i k těmto zástupcům byla, rozhodla jsem se ale spokojit s 

rozhovory, které jsem již měla. Z dnešního pohledu nehodnotím toto 

rozhodnutí jako šťastné. Nahrávání rozhovorů probíhalo od června do října 

2011 převážně v Praze, ale byla jsem i v Liberci, Ústí nad Labem a Kyjově.  

Dopředu jsem narátory informovala o svém výzkumu a vše jim řádně 

vysvětlila. První rozhovor byl koncipován jako životní příběh a chtěla jsem 

narátorům ponechat co nejvíce volného prostoru, někteří z nich ale 

vyžadovali spíše mé jasné otázky a pevnější korigování rozhovoru. Sezení 

trvalo většinou 1 - 1,5 hodiny. Vždy jsem tedy měla připravené okruhy otázek, 

které přišly na řadu. 

Okruhy otázek byly následující:  

 Jak se zakladatelé ke své profesi dostali?  

 Jaké byli podmínky při zakládání terapeutických komunit pro drogově 

závislé?  

 Jakým způsobem fungovalo financování těchto zařízení?  

 Jak spolu komunity spolupracují?  

 Dařilo se prosazovat praktické zkušenosti do Národních protidrogových 

koncepcí? 

 Jaké byly přístupy k dalšímu vzdělávání v tomto novém oboru? 

 Co bylo při rozjezdu komunity nejtěžší? 

 Atd.  

Narátoři svá vyprávění koncipovali strukturovaně, profesní a osobní složky 

byly odděleny. V některých případech jsem zrealizovala jen jeden rozhovor 

(kvůli velké vzdálenosti, nebo časové zaneprázdněnosti narátora). V tom 

případě byl ale rozhovor od začátku koncipován tak, že bude pouze jeden a 

samozřejmě trval delší dobu - zhruba 2 až 2,5 hodiny. Začínal vzpomínkami 



 

 

na dětství a studia, poté se soustředil na výběr profese, motivace vedoucí k 

založení komunity a její pozdější fungování. Pokud byl prostor pro dva 

rozhovory, zaměřil se ten druhý na doplnění prvního, případně se otevřely 

okruhy otázek, na které nebyl v prvním rozhovoru čas.  

Natáčení rozhovorů se konalo většinou na pracovišti narátorů, místo bylo 

zvoleno s ohledem na časové možnosti a pohodlí narátorů. Jiná možnost v 

těchto případech ani nepřipadala v úvahu. Výhodou jistě bylo, že se narátoři v 

takovém prostředí cítili dobře, občas nás ale někdo vyrušil s pracovním 

problémem, který si žádal okamžitý zásah, což pak rozhovor do jisté míry 

ovlivnilo.   

Orální historii se již nějakou dobu věnuji, takže s metodickými poučkami 

obsaženými v knihách českých i zahraničních autorů jsem byla seznámena44. 

Rozhovory vedené metodikou orální historie jsem vedla pro potřeby výzkumu 

své bakalářské práce, praxe v rámci magisterských studií i pro potřeby 

výzkumu Ústavu soudobých věd AV ČR. Vždy to ale byly rozhovory se 

staršími lidmi, kteří měli relativně dost volného času a již nebyli profesně 

aktivní. V tomto ohledu to pro mě byla zcela jiná zkušenost, ke které se 

přidala i obava z toho, že povedu rozhovory s lidmi, kteří jsou odborníci na 

lidskou duši a v neposlední řadě také každý den pracují s rozhovorem - sice 

na jiné úrovni něž orální historikové, ale metodiku vedení rozhovoru 

používají v praxi každý den při psychoterapiích, které sami vedou.  

                                                   

44 např. VANĚK, Miroslav, ed. Obyčejní lidé--?!: pohled do života tzv. mlčící většiny: životopisná 

vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence. Praha: Academia, 2009. 3 sv. Historie. 

ISBN 978-80-200-1791-8., VANĚK, Miroslav a kol. Orální historie: metodické a "technické" 

postupy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. 78 s. Skripta. ISBN 80-244-0718-3., 

VANĚK, Miroslav. Orální historie ve výzkumu soudobých dějin. Praha: Ústav pro soudobé dějiny 

AV ČR, 2004. 175 s. Hlasy minulosti; sv. 1. ISBN 80-7285-045-8, Vaněk, Miroslav, Mücke, Pavel a 

Pelikánová, Hana. Naslouchat hlasům paměti: teoretické a praktické aspekty orální historie. 

Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007. 224 s. ISBN 978-80-7285-089-1. 

 

 

 
 



 

 

Pro úspěšné zvládnutí orálněhistorického výzkumu je nutná důkladná 

příprava ještě před realizací rozhovorů a to jak metodická, tak věcná (Vaněk, 

2004). A protože jsem měla z narátorů opravdu respekt, řídila jsem se podle 

Vaňka, Mückeho a Pelikánové (2007) , kteří ve své metodické příručce píší, že 

tazateli dodá větší sebejistotu pečlivá rešeršní příprava, kterou jsem 

absolvovala. Vyzbrojena sepsanými okruhy otázek jsem se vydala na první 

rozhovor s Alešem Kudou, se kterým se díky své matce znám, několikrát už 

jsme se setkali a tykáme si. Rozhovor nedopadl špatně, je v něm plno 

potřebných informací a hezkých vzpomínek. Narátor tazateli důvěřoval a 

rozhovor připomínal „běžný rozhovor”. Můj pocit z tohoto setkání se ale 

vůbec nepodobal těm předcházejícím. Cestou domů jsem přemýšlela, kde se 

stala chyba. Rozhovor jsme natáčeli sice na narátorově pracovišti, ale měli 

jsme k dispozici velmi klidnou místnost, kde jsme nebyli rušeni. Místnost je 

určena pro individuální terapii, tedy je to místnost zařízená primárně pro 

důvěrný rozhovor dvou lidí. Z mého pohledu tam došlo k několika věcem - já 

jsem se příliš bála, že pan Kuda ví o zkoumaném problému více než já. V 

orálněhistorickém výzkumu ví ale vždy více narátor než výzkumník, což 

narušuje zavedené postavení výzkumníka jako experta a vytváří prostor pro 

navázání nového vztahu, kde je důležité se posunout od vztahu my 

(výzkumníci) a oni (zkoumaní) ke vztahu sdílené autority (“shared autority”), 

jak píše viceprezident mezinárodní asociace orální historie Sean Field (2007). 

Já jsem se ale bála i toho, že je větším odborníkem na metodiku vedení 

rozhovoru. Naše sezení jsme vlastně začali i narážkou na fakt, že pan Kuda je 

zde v oačné roli než obvykle. Tudíž že má vypávět on, nikoliv jeho klient. 

Každý výzkum metodou orální historie musí reflektovat nejen to, že aktuální 

komunikace probíhá v přítomnosti, ale ptáme se na minulost, tudíž jsme 

ovlivněni okolním světem a společenskou i politickou situací a samozřejmě 

selektivitou paměti narátora (o čemž bylo napsáno již mnoho řádek), ale 

nesmíme zapomínat ani na osobnost tazatele. Rozhovor probíhá vždy alespoň 

mezi dvěma lidmi, tudíž  je důležité, aby si tazatel uvědomil své předsudky a 

tím i vlastní subjektivitu. Mé předsudky se netýkaly tématu, ale samotného 

vedení rozhovoru. Před dalším rozhovorem jsem si proto listovala svým 

vydáním „The Oral History Reader” editorů Roberta Perkse a Alistara 

Thomsona, světových guru orální historie, a hledala jsem nějaký článek o 

metodice vedení rozhovoru. A našla jsem přesně to, co jsem si potřebovala 



 

 

přečíst, článek od nositele Nobelovy ceny Studse Terkla. Tento autor mnoha 

bestselerů své čtenáře nabádá, aby se stali Kryštofem Kolumbem a objevovali 

něcoho nového, něco užásného, ale zároveň lehce děsivého: „Nejsou zde 

žádná pravidla. Dělejte si to po svém, zkoušejte.” Terkl ve svém článku radí, 

že je na začátku dobré ukázat nějakou svou slabost a ukázat druhému, že jsme 

jen obyčejná lidská bytost, která chybuje (jeho „finta” bylo, že neumí pracovat 

s nahrávacím zařízením). Pro mě byla nejdůležitější jeho teze, že narátoři se 

bojí daleko více než my, tazatelé. A tak mi došlo, že i skupina mých nových45 

narátorů jsou taky jen lidé, kteří se pravděpodobně také trochu bojí. K dalším 

rozhovorům jsem proto přistupovala daleko uvolněněji, nechala jsem se 

chybovat a pustila jsem z hlavy myšlenky o metodice rozhovorů. Dle mého 

názoru se všechny rozhovory povedly - některé více a některé méně, ale 

všechny pro mě byly příjemným setkáním a zdrojem potřebných informací.  

Narátoři mi podepsali informovaný souhlas o dalším zpracování rozhovoru a 

vysvětlila jsem jim, že rozhovory budou uloženy v mém soukromém archivu i 

v archivu, jehož jsem členkou. Přepisy rozhovorů jsem svěřila profesionální 

přepisovatelce Haně Procházkové, které tímto velmi děkuji.  

Citace z rozhovorů jsem pro použití v textu diplomové práce drobně upravila, 

ale snažila jsem se zasahovat co nejméně, hovorovou podobu jazyka jsem 

zachovala pro ponechání autenticity výpovědi.  

8.2 HISTORIE VZNIKU TERAPEUTICKÝCH KOMUNIT PRO 

DROGOVĚ ZÁVISLÉ V ČR  

8.2.1 PRŮKOPNÍK MEZI KOMUNITAMI  

(TK NĚMČICE a biografické vyprávění  PaedDr. Martiny Těmínové- 

Richterové) 

Myšlenka o zřízení terapeutické komunity pro drogově závislé se zrodila ve 

Středisku pro mládež v Praze na Klíčově. Tehdejší ředitel PhDr. Matouš 

Řezníček své zaměstnance seznámil s konceptem terapeutické komunity 

prostřednictvím polských komunit pro drogově závislé - tzv. „monarů”46 a 

jeho následovník PhDr.Václav Vrba jim umožnil celý koncept realizovat. „A 

                                                   

45 píši nových, protože až do této chvíle jsem ke všem narátorům přistupovala tak, že se bojí a že 
mají ten pocit popisovaný ve všech příručkách  - „že nemají co říct”  
46 Blíže viz. kapitola 7.2 



 

 

ten motiv byl určitě takovej, my jsme si byli vědomi, že ten pasťáckej systém 

je strašně represivní. A že je to potřeba postavit na nějaký odpovědnosti 

člověka. (..)Takže to byl ten základní princip, že jsme to chtěli vlastně jinak a 

proč vlastně pro drogově závislý. Protože vlastně venku ta zkušenost byla 

především s drogově závislejma. A v tý době zase tolik těch závislejch 

nebylo, moc se o tom nevědělo a my jsme si říkali, že by nebylo od věci to 

vyzkoušet.”47 

Díky existenci Výchovného ústavu pro mládež, kde se sešla skupina lidí 

věnovat se konceptu komunity, u nás velmi brzy po pádu komunistického 

režimu vzniklo první zařízení pro léčbu drogově závislých. Terapeutická 

komunita v Němčicích v jižních Čechách své brány otevřela již 16. ledna roku 

1991.  

Ještě před otevřením museli zakladatelé dát dohromady pravidla fungování a 

najít správné místo pro provoz. Inspiraci pro systém fungování brali 

zakladatelé v zahraniční, vyjeli na stáže do polských monarů: „ ta stáž byla 

velmi poučná a bylo tam plno hezkejch věcí, který se nám líbily.  Ale pak 

když jsme se vrátili do Čech a začali jsme to zkoušet, tak jsme zjistili, že to 

nepřipadá v úvahu, abysme to dělali v našich podmínkách.”48 Dalším 

podstatným zdrojem, na základě kterého komunitu budovali byl 

psychoterapeutický výcvik SUR: „Skála, Urban, Rubeš, kterej vlastně patřil k 

takovýmu jakoby dobrému jménu. Bylo z toho jasný, že patřím někam 

jinam, jo? Takový ty zakladatelé, který to zažili úplně na začátku „SURu“, 

říkají, že to byl ostrůvek pozitivní deviace49, že to vlastně jako bylo 

vyjádření nějakýho politickýho názoru nebo postoje nebo mravního postoje 

vlastně bejt součástí tohodle jakoby psychoterapeutickýho hnutí. A já si 

myslím, že do jistý míry to vlastně bylo u nás taky tak, i když to třeba 

nebylo tak silně politicky obsazený, ale bylo to odborně posazený. Bylo to 

vlastně taková jakoby odpověď na nějakou represi, že my vlastně máme 

pocit, že má bejt nějaká psychoterapie a ten systém SUR vlastně velmi dobře 

                                                   

47 rozhovor s Martinou Těmínovou, dne 16.6.2011 vedla Alžběta Polzová 
48 rozhovor s Martinou Těmínovou, dne 16.6.2011 vedla Alžběta Polzová 
49 srovnej - VANĚK, Miroslav a kol. Ostrůvky svobody. Kulturní a občanské aktivity mladé generace 
v 80. letech v Československu. Praha 2002. ISBN 80-7285-016-4 
 



 

 

fungoval.”50 Z určitého úhlu pohledu se tedy dá říci, že první komunita pro 

drogově závislé u nás vznikala i jako reflexe celospolečenského systému a 

snaha přinést řešení, které bylo do té doby přinejmenším neobvyklé, když si 

uvědomíme, že léčba závislých osob do té doby představovala pouze AT 

poradny nebo ústavní léčbu. Třetím pilířem, o kterém paní Těmínová 

hovořila jako o velkém odrazovém můstku, byl opět odkaz docenta Skály a 

„jeho” Apolináře.  

Po dlouhém hledání vhodného objektu  pro rozjezd nové služby se vynořila 

možnost využít správcovskou budouvy zámku Němčice v jižních Čechách. 

Objekt na začátku 90. let spravovalo právě Středisko pro mládež Klíčov, které 

budovu pro provoz terapeutické komunity půjčilo na přechodnou dobu: „My 

jsme tam jezdívali z prevence třeba na tejden s klukama na hory a tak. A 

protože ten barák v tý době byl prázdnej, tak nám to teda povolili na tu 

přechodnou dobu, že jo. A teda jsme tam těch 20 let.”51 Výběr vhodného 

místa je pro fungování komunity velmi důležité a dle slov paní Těmínové se 

to v Němčicích vice než podařilo: „Jednak jsme to prostředí trochu znali a 

hlavně  je to místo s velikou historií, s velkou historií rodu, s nějakejma 

takovejma příběhama. Ten barák je krásnej, starej, barokní. Okolo úžasná 

příroda. A to já si teda myslím, že v tý komunity je důležitý, že to sehrálo 

velkou úlohu v tom, že to tam sedlo, že to bylo správný místo, kde jsme měli 

bejt.”52  

Obyvatelé Němčic byli zvyklí, že objekt spravuje instituce zabývající se 

„problémovými dětmi”, což byl pravděpodobně jeden z důvodů, proč se proti 

komunitě nezvedla žádná větší vlna odporu. K dobrým vztahům jistě přispěla 

i úzká spolupráce s místními lidmi: „... když jsme tam přišli, ještě s kolegou 

Dvořákem a s kolegou Vlčkem a s Danou Strukovou, tam jsme tam našli dva 

lidi. Jednak to byl správce, kterej teda tam je vlastně dodneška, jakoby 

pracovní terapeut. A pak jeden kolega, kterej u nás taky dlouho pracoval, 

kterej se potom vlastně vyprofiloval na takovýho jakoby toho pracovníka 

těch zátěžovejch programů.” 53  

                                                   

50 rozhovor s Martinou Těmínovou, dne 16.6.2011 vedla Alžběta Polzová 
51 rozhovor s Martinou Těmínovou, dne 16.6.2011 vedla Alžběta Polzová 
52 rozhovor s Martinou Těmínovou, dne 16.6.2011 vedla Alžběta Polzová 
53 rozhovor s Martinou Těmínovou, dne 16.6.2011 vedla Alžběta Polzová  



 

 

I když se komunita zakládala před více než 20ti lety, základní programové 

prohlášení se od té doby v podstatě nezměnilo: „...mám pocit, že je v 

pořádku, že jako na něm není co měnit, že ta základní myšlenka toho všeho 

je úplně OK.”54 

Na jedné straně se kvůli komplikacím při hledání správného objektu velmi 

prodloužila doba otevření první terapeutické komunity u nás, ale v jistém 

směru to byla i výhoda: „A možná výhodou toho bylo to, že jsme měli nějakej 

čas na tu přípravu, že jsme si o těch věcech mohli povídat, že my jsme 

vlastně do toho šli s nějakejma jasnejma filozofickejma východiskama, který 

si myslím, že se od tý doby taky nezměnily.”55 

Občanské sdružení Sananim, pod kterým začala fungovat i terapeutická 

komunita Němčice, v roce 1993 spustilo další službu. Tentokrát kontaktní 

centrum56 - tzv. „Káčko”, jehož prvním šéfem se stal psychiatr MUDr. Pavel 

Bém. Další služby na sebe nenechaly dlouho čekat. Drogová scéna se 

zvětšovala a bylo třeba systematicky budovat system péče o drogově závislé: 

„No a pak další věc byla, to byl ten rok 95, kterej byl důležitej, že je jasný, že 

ta komunita je do jistý míry skleník, že ačkoliv se snažíme učit reálnému 

životu, tak je to přece jenom na vesnici, v jinejch podmínkách, s nějakým 

bezpečím, s nějakou ochranou. Tak bylo jasný, že musí být něco „po“. No a 

takže v roce 95 vzniknul projekt vlastně doléčováku, kterej byl původně na 

Novovysočanský a pak teda tady (Praha 5, ulice Ovčí hájek - poznámka 

autorky). V tom stejným roce zase vznikla i intenzivní ambulantní léčba, 

denní stacionář. To byl vlastně taky rok 95, 96. No a pak vlastně začaly se 

objevovat právě ty specifický skupiny.” 57  

Základním filosofickým východiskem fungování celého občanského sdružení 

SANANIM a tudíž všech jejich zařízení,  je dle Martiny Těmínové víra v to, že 

každý má dostat druhou šanci: „..věříme v to, že ten klient se může změnit, že 

vlastně člověk má v sobě něco pozitivního a tendenci, která pudí vlastně k 

                                                   

54 rozhovor s Martinou Těmínovou, dne 16.6.2011 vedla Alžběta Polzová 
55 rozhovor s Martinou Těmínovou, dne 16.6.2011 vedla Alžběta Polzová 
56 popis jednotlivých služeb viz. příloha č.  
57tamtéž 



 

 

vývoji, k tomu pozitivnímu, že jenom je potřeba to vidět, objevit, 

nastartovat, oživit, že to je ten vývoj člověka.” 58 

 

8.2.2 KOMUNITA PRO SPECIFICKOU KLIENTELU  

(TK KARLOV  a biografické vyprávění Bc. Jana Sobotky, Mgr. Aleše Kudy a 

PaedDr.Martiny Těmínové)  

Proč vlastně vznikla komunita Karlov, když ve svém portfoliu už SANANIM 

jednu terapeutickou komunitu měl? Terapeutická komunita Němčice se jako 

první komunita u nás etablovala jako komunita pro staré uživatele. Branami 

Němčic procházeli uživatelé drog, kteří byli závislí už v době komunismu: „To 

bylo strašně zajímavý, protože v té době to byla opravdu jakoby 

undergroundová záležitost, kdy ta společnost o tom nemluvila. Když jsme 

založili tu komunitu, tak já jsem vlastně v léčbě měla vlastní spolužáky. Jo? A 

tenkrát se o tom opravdu mlčelo a nějak se to neobjevilo. Ale ty lidi se pak 

vlastně zjevili, patřili k nějaký subkultuře.”59  Ve druhé polovině 

devadesátých let přicházely s žádostí o léčbu „specifické skupiny” - tj. 

madiství a mladí dospělí (16-25 let) a matky s malými dětmi. Němčice si 

ponechaly klientelu „starých feťáků” a  občanské sdružení SANANIM v roce 

1995 dokončilo projektovou přípravu pro tuto novou cílovou skupinou, která 

vycházela z předpokladu, že hodně mladí klienti mají jinou motivaci k léčbě a 

nebylo ani efektivní jim nabízet roční léčbu.  

V Bulletinu Národní protidrogové centrály se v roce 1997 objevil článek v 

pravidelné rubrice docentky Štáblové z Policejní akademie ČR, který na 

potřeby specifické skupiny take upozorňuje: „Specializovaná léčebná zařízení 

pro léčbu nejsou diferenciována pro děti a mladistvé prioritně, diferenciace je 

provedena dle kapacity léčebného zařízení a momentální skladby pacientů.”60 
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59 rozhovor s Martinou Těmínovou, dne 16.6.2011 vedla Alžběta Polzová 
60 Bulletin Národní protidrogové centrály. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, odd. vydavatelství 
obchodního odboru, ročník 1997, číslo 4, str. 39, ISSN 1211-8834. 
 



 

 

 

Schwarzenberská kancelář nabídla SANANIMU objekt Karlov (také v jižních 

Čechách) a jako spoluzakladatel přišel k novému projektu  Aleš Kuda. Po 

náročné rekonstrukci celého objektu, kterou vedl Jiří Richtr zahájila 

komunita Karlov provoz v roce 1998. V případě Karlova už ale nešlo o tak 

velký krok do neznáma jako v případě Němčic - zakladatelé už věděli, jaká 

pravidla jsou pro fungování komunity nutná. Na druhou stranu šlo o práci s 

jiným typem klientů a musel se vybrat i nový tým terapeutů:  

„..přijal se úplně novej tým, celej tým vlastně byli mlaďoši, který nikdy před 

tím nikde nepracovali.” 61 Fungování týmu měl na starost pan Kuda: „Bylo 

vlastně hrozně těžký rozjet tu komunitu s lidma, který vlastně vůbec o 

komunitě nic neví, udělat z nich tým, fungující tým lidí, protože v komunitě 

tým si musí hodně věřit a musí jeden druhýho akceptovat hodně.” 62 Kromě 

nového týmu pomohli komunitě i dva klienti z Němčic, kteří už byli na konci 

své léčby: „My jsme měli pomoct těm klientům zavádět samořídící 

mechanismy nějak nastartovat, aby ta skupina fungovala. Ale ty klienti nás 

vnímali bůhví jak. Jako takový starší kámoše. Ty terapeuti nás vnímali jako 

klienty. A my jsme moc nevěděli, jak sebe vlastně máme vnímat a spíš jsme 

to tak jako tvořili za chodu v komunikaci s oběma dvouma těma skupinama, 

protože to byl takovej nápad, kterej se podle mě nikdy před tím, ani nikdy 

potom znova neuskutečnil.” 63  

Paní Těmínová sice stála u zrodu i této komunity, ale členkou zakládajícího 

týmu už být po zkušenosti z Němčic být nechtěla: „ Ono to teda vypadá 

všechno velmi idylicky, ale tenkrát... jako ta doba zakládání tý komunity 

byla strašně náročná. Bylo to náročný prostě z mnoha směrů. Jednak jsme 

to teda prostě neuměli, takže my jsme to jako museli dost tlačit. A jednak 

vlastně v tý době ten tým musel mít všechny role, který mají dneska klienti, 

protože ta komunita sama nefunguje – klienti si sami perou, sami si 

rozdělujou práci, všechno funguje samo. Tak to my jsme všechno museli 

vytvářet.”64 Je tedy jasné, že rozjezd komunity je velmi náročný proces, 

                                                   

61 rozhovor s Martinou Těmínovou, dne 16.6.2011 vedla Alžběta Polzová  
62 rozhovor s Alešem Kudou, dne 7.6.2011 vedla Alžběta Polzová  
63 rozhovor s Janem Sobotkou, dne 14.6.2011 vedla Alžběta Polzová  
64 rozhovor s Martinou Těmínovou, dne 16.6.2011 vedla Alžběta Polzová 



 

 

všechny samořídící mechanismy se musí nejdříve nastartovat a uvést v život. 

Podle všech zakladatelů šlo sice o velmi obohacující zkušenost, ale také velmi 

náročnou, a to po všech stránkách. V konečném důsledku totiž záleželo 

hlavně na nich, jestli se komunita dobře rozběhla.  

8.2.3 STÁTNÍ KOMUNITA  

(TK NOVÁ VES a biografické vyprávění MUDr. Davida Adamečka, Mgr. 

Ivo Bráta)  

První komunita pro drogově závislé zřízená státem měla velmi těžké začátky, 

obyvatelé obce Nová Ves poblíž Liberce ji totiž nechtěli z počátku vůbec 

přijmout. Vše se ale podařilo a komunita funguje dodnes.  

V roce 1990 nastoupil do Okresního ústavu sociálních služeb v Liberci Ivo 

Brát. On i vedení okresního úřadu příslušných odborů byli nakloněni novým 

službám a rozvoji celého systému sociálních služeb: „No a v tý době byla ta 

doba tak nazrálá těm změnám a novejm věcem...(..) Já můžu říct za sebe, že 

doopravdy iniciátorem jsem byl u tý komunity a u K-centra a pak ještě u 

Linky důvěry. Ta vlastně vznikla v roce 92, to byla první Linka důvěry v 

Český republice, která byla pod sociálníma službama. To mě taky zrazovali, 

že to je nesmysl, že to neprojde. A ono nám všechno procházelo.”65 

Samozřejmě bylo důležité mít v týmu schopné odborníky, kteří byli schopni 

manažersky i po odborné stránce: „i když říkám, bylo to takový to nadšení 

po revoluci, že si každej myslel, že každej umí všechno a že to není problém. 

Ukázalo se, že to problém je a řada teda těch projektů jinde třeba 

zkrachovala. U nás ne, takže ty organizace, který já jsem tady zakládal, tak 

vlastně fungují dodneška, to znamená 20 let, což si myslím, že asi je důkaz 

toho, že to bylo správně.” 66 

Plán na vybudování terapeutické komunity pro drogově závislé v Liberci se 

zrodil po cestě autem v roce 1992: „ ..když jsem jel zpátky autem ze 

Šumperka, tak jsem měl puštěný rádio a tam hovořila Martina Těmínová, 

která mluvila o tom, že vlastně založili v Němčicích terapeutickou komunitu. 

A my jsme v tý době tady měli možnosti, bylo řada majetku, co měl okres. A 

                                                   

65 rozhovor s Ivo Brátem, dne 20.10.2011 vedla Alžběta Polzová  
66 rozhovor s Ivo Brátem, dne 20.10.2011 vedla Alžběta Polzová 



 

 

mě tak napadlo, že prostě v tý Nový Vsi, to už nám v tý době nabízeli a 

nebylo využití, že by to bylo dobrý tam udělat terapeutickou komunitu, což 

jako zní jako normálně, ale v tý době to bylo šílený.  Protože nikdo nevěděl 

nic o tom..(..) Takže prostě  jsem se snažil tu myšlenku tady prosadit a 

kupodivu se prosadila poměrně lehce -  jak v Liberci, tak  na okrese. Ale 

samozřejmě ta peripetie nastala pak v tý obci.” 67  

Paní Těmínová se v rozhlase zmiňovala o inspiraci pro Němčickou komunitu 

- polská zařízení Monar. Jelikož to do Polska není z Liberce daleko, vypravili 

se tam liberečtí na exkurzi: „Já jsem ale v tý době to asi tak správně 

nepochopil, takže jsem vymyslel, že by teda vznikla terapeutická komunita, 

to je jeden ten objekt v Nový Vsi a vedle je takovej „tesko“ barák a tam my 

jsme vybudovali v tý době ústav pro mentálně postižený, těžce mentálně 

postižený. A moje představa byla taková, že by ty lidi, kteří jsou drogově 

závislí a jsou vedle v tom velkým, pěkným baráku, takže by mohli v rámci té 

terapie spolupracovat, pracovat v tomhletom zařízení. To byla taková 

hodně živá představa v tý době. Samozřejmě v některejch chvílích i naivní, 

ale prostě tak to bylo, jo?...(..) Paradoxně to, ten ústav sociální péče s těma 

mentálně postiženejma nám pak pomohl vlastně prosadit myšlenku 

vytvoření tý komunity, protože zatímco tady s tím nebyl až takovej problém, 

tak najednou se to stalo problémem politickým, doslova.” 68 

Proti spuštění nové služby se postavila obec Nová Ves: „...obec Nová Ves u 

Chrastavi to odmítla, aniž by vlastně do toho mohla oficiállně zasahovat, 

protože pozemek i objekt byl okresu, to znamená, že to nebylo jejich.69” V 

Liberci se k příležitosti představení nové služby dokonce konala tisková 

konference: „A Jiří Vacek70, aniž by s náma něco konzultoval, tak si z toho 

vytáhl závěry a vydal to jako svůj článek, že při tom chce být, až bude ta 

komunita. A teďka začalo peklo v Nový Vsi. A ty lidi tam prostě říkali - ale 

jako to teda, tady to nebude. To není náš problém. My jsme svý děti 

vychovali dobře, nás se tenhle problém netýká.71” Článkem, který vyšel v 

                                                   

67 rozhovor s Ivo Brátem, dne 20.10.2011 vedla Alžběta Polzová  
68 rozhovor s Ivo Brátem, dne 20.10.2011 vedla Alžběta Polzová  
69 rozhovor s Ivo Brátem, dne 20.10.2011 vedla Alžběta Polzová 
70 Jiří Vacek byl velmi zajímavavou postavou v tomto oboru, který se prohlásil za drogového 
odborníka a inženýra, média ale po letech zjistila, že nemá ani maturitní zkoušku – i přesto byl 
poradcem ministra Kalouska  
71 rozhovor s Ivo Brátem, dne 20.10.2011 vedla Alžběta Polzová 



 

 

Regionu72 se spustila vlna odporu místních obyvatel. Pan Vacek v článku 

hovoří obecně o možných problémech, které se spolu s otevřením hranic 

mohou v Československu vyskytnout: „Praha by se mohla stát takovou 

„stokou” toxikománie, jako jsou Frankfurt nad Mohanem, Berlín, 

Hamburk.” Ale nešetří vykreslením těch nejhorších představ, takže se není 

mnoho divit, že se obyvatelé Nové Vsi zalekli. Na konci článku pak postuluje 

myšlenku : “Pokud mi čas dovolí, chci u toho (zřízení TK Nová Ves, pozn. 

autorky) být.”  Z článku z téhož deníku ze dne 24.11.1992 vyplývá, že se 

občané Nové Vsi dozvěděli o možném zřízené komunity až z novin a okamžitě 

věc začali řešit na veřejném zasedání obecního zastupitelstva. Obec na něm 

argumentovala tím, že „i vyléčený narkoman je nebezpečný, zvláště, když se 

bude moci částečně volně pohybovat. Když odejde či bude pro nekázeň ze 

zařízení vyloučen, vrátí se do Nové Vsi kterou dobře poznal, bude vykrádat 

chaty, lidé budou mít strach. Podnikatelé se do obce nepohrnou.” 73 

Aby se myšlenka zřízení komunity přece jen prosadila, pozval pan Brát 

odborníky i známé tváře (Radek John, Helena Třeštíková, Martina 

Těmínová) na besedu s obyvateli obce. Mezi tím v Regionu vyšel další článek, 

který z velké části reagoval na dopis čtenářky, které se zřízení komunity 

evidentně nelíbí a ptá se, jestli je něco takového vůbec potřeba ve srovnání 

například se zřízením nového onkologického střediska. Na rozdíl od těchto 

pacientů si podle této anonymní čtenářky za své problémy mohou toxikomani 

sami. Článek pak vysvětluje, že peníze na zřízení služby nepůjdou z rozpočtu 

města Liberec ani obce Nová ves ani z prostředků zdravotnictví74. Na začátku 

roku vyšlo několik dalších článků, které shrnovaly pro a proti zřízení nové 

služby a čekalo se na další vyjádření obyvatel obce. „Takže my jsme dělali 

tam takovýhle věci, besedy s lidma. No a ono to nešlo. No. Takže... vlastně 

když bych udělal teďka takovej skok, veleskok, tak to trvalo přes tři roky, 

než vlastně se to prosadilo. Takže my jsme udělali takovou akci, že jsme na 

vlastní náklady naložili asi 5 lidí z Nový Vsi, jako obyvatel včetně toho a 

odvezli je do Němčic, aby viděli. Výsledek byl ten, že jsme přijeli sem a říkali 

- no ale my jsme tam pod rohožkou našli jehly, stříkačky. Já jsem říkal - tak 

proč jste to neřekli? No to jsme nechtěli. Ono prostě nechtěli, oni viděli, že 

                                                   

72 liberecký deník Region, „U projektu „Nová Ves” chci být” z 14.11.1992   
73 liberecký deník Region, „Jednání na ostří nože” z 24.11. 1992   
74 liberecký deník Region, „Pro a proti” z 17.12.1992  



 

 

tam třeba v těch Němčicích doopravdy komunikovali s tou vesnicí, 

pomáhali jim...Bylo to šílený.75”  

I o návštěvě obyvatel Nové Vsi v Němčicích média informovala článkem v MF 

Dnes, starosta obce Miroslav Jahelka deníku sdělil, že obyvatelé už nejsou 

kategoricky proti, ale je vše ještě nutné objektivně zvážit76. Po návštěvě 

Němčic se svolala další beseda, která opět skončila bez výsledku:”A tam jsme 

byli předhozeni davu. Oni vám svezli z okolních obcí lidi, který vůbec s tím 

nemají nic společnýho, aby jich bylo hodně. Tak zajistili autobus a svezli lidi. 

No tam bylo asi, já nevím, 100, 200 lidí prostě, polovina z nich byla z Nový 

Vsi možná, ale polovina ne....(..) dokonce tam byly takový pokusy nás 

lynčovat. Já se teda dneska tomu směju, ale v tý době teda to bylo fakt 

peklo.” 77  

Zdálo se, že všechny pokusy o smír selhávají, konala se ještě další sezení na 

okrese, ale nic nepomáhalo až do té doby, než se změnila politická garnitura 

obce: „..přišli tam noví lidi, nebylo to jednoduchý, ale oni byli 

komunikativnější a možná už taky opadlo takový ten... ta první vlna tý 

nenávisti a toho odporu.”78 

Po třech letech přemlouvání a vyjednávání podmínek přišlo konečně svolení 

k vybudování projektu i od obce:  „A pak nakonec i ta obec občas něco 

potřebovala, takže já pamatuju takový historky, že jsem tam jel a - kde 

jsou? - Oni pomáhají Jahelkovi na hřbitově třeba. Takže jako naproti 

obecnímu úřadu byl hřbitov, takže on to. A takový prostě, to bylo až 

dojemný pak, že jo. Po tom všem teda. Po těch letech. Takže oni nakonec 

zjistili, že ty kluci a holky, některý teda už starší, ale že fakt neškodí a že 

jdou využít pro tu obec. A zároveň to měli jako oni jako terapii a že pomohli 

něčemu dobrýmu.” 79 

Přes nepřízeň místních obyvatel se tedy komunitu povedlo prosadit a v roce 

1996 nastoupil jako ředitel komunity MUDr. David Adameček. Několik 

měsíců trvalo, než se dal dohromady tým a program, který vznikl na základě 

                                                   

75 rozhovor s Ivo Brátem, dne 20.10.2011 vedla Alžběta Polzová  
76 „Osud léčebny pro toxikomany leží v rukou obyvatel Nové Vsi”, MF DNES, ? (bohužel nemohu 
doložit den, kdy článek vyšel – čláek byl vystřižen bez data) 
77 rozhovor s Ivo Brátem, dne 20.10.2011 vedla Alžběta Polzová 
78 rozhovor s Ivo Brátem, dne 20.10.2011 vedla Alžběta Polzová  
79 rozhovor s Ivo Brátem, dne 20.10.2011 vedla Alžběta Polzová  



 

 

již vyzkoušeného systému z Němčic: „My jsme právě začínali jako státní 

zařízení, takže my jsme měli rozpočet. Měli jsme tam výrazný mzdový 

limity, to jo, protože jsme museli dodržovat všechny státní tabulky. Ale jinak 

bylo to zařízený vlastně, od ledna bylo jasno. Potom jsme přešli pod 

Centrum sociálních služeb Libereckého kraje..(..) A to už není stát, ale to už 

je samospráva, to je kraj.” 80   

V roce 2007 se Centrum sociálních služeb transformovalo. Kraj řadu zařízení  

vyčlenil ze své competence a Centrum sociálních služeb zrušil. Vzniklo ale 

„nové” Centrum intervenčních a psychosociálních služeb, pod kterým zůstaly 

některé poradny pro rodinu a Linka důvěry. „Ostatní zařízení se rozprášily, 

takže domovy důchodců šly samostatně, ústavy různý pro lidi s mentálním 

postižením taky. A my taky.” 81 V té chvíli nebylo jasné, jak to s financováním 

komunity do budoucna bude. Vedení ale využilo již existujícího občanského 

sdružení Advaita, které bylo založeno už v roce 1997. Potřeba vytvořit toto 

sdružní vznikla stejně jako kolem každé komunity pro drogově závislé - bylo 

potřeba vytvořit doléčovací zařízení pro klienty, kteří již komunitou prošli. 

Od roku 2007 se tak pan doktor Adameček ujal funkce ředitele celého 

sdružení: ”No a dopadlo to dobře, podařilo se to, tu komunitu udržet i pod 

tím občanským sdružením a tam začaly ty časy nutnosti shánění peněz, 

takže teď jsme nezávislý, ale zároveň musíme si umět sehnat peníze od 

státu, ale i jinde.” 82 První státní terapeutická komunita pro drogově závislé  

tak v důsledku reorganizace skončila jako ostatní komunity pod vedením 

hlavičkou neziskové organizace a o finanční dotace si musí žádat stejně jako 

všechny ostatní komunity. Ve stejném roce jako Nová Ves se rozjížděla i další 

komunita, tentokrát poblíž Prahy.  

8.2.4 Komunita s požehnáním – podporou  kardinála Vlka 

(TK MAGDALÉNA a biografické vyprávění MUDr. Petra Nevšímala) 

V roce 1997 založila paní Marie Kaplanová a město Mníšek pod Brdy obecně 

prospěšnou společnost Magdaléna za účelem poskytování léčebně 

resocializačního programu pro osoby závislé na návykových látkách. 

„Původně měla Marie Kaplanová představu, že to bude komunita čistě 
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82 rozhovor s Davidem Adamečkem, dne 10.6.2011 vedla Alžběta Polzová  



 

 

křesťanská a chtěla se inspirovat někde v jižních zemích po vzoru takovejch 

těch komunit, který jsou založený primárně na víře a chtěla, aby to vedl 

nějakej farář v ideálním případě. Jenže se jim nepodařilo tady v tom našem 

českým prostředí získat pro to podporu a nebo sehnat vůbec někoho, kdo by 

takovej projekt zvládnul udělat.” 83 Paní Kaplanová sama o problémech 

závislých již něco věděla, protože její dvě děti byly na drogách závislé, syn v 

důsledku závislosti bohužel zemřel. „Tak chtěla s tím prostě něco provést, 

ani ne tak kvůli svejm dětem, ale kvůli těm dětem dalším a znala se dobře s 

kardinálem Vlkem a ten zas působil v Mníšku. Takže vlastně v důsledku 

toho, že on to posvětil, město Mníšek nebo ty tehdejší představitelé souhlasili 

s tím, že by v tom areálu vojenský raketový základny, která tam byla (..) tak 

že by tam mohla bejt léčebna.” 84 

V té době pracovala jako protidrogová koordinátorka pro Prahu-západ 

Martina Berdychová, kterou požádali, aby projekt manažersky vedla. 

Odborným vedoucím měl být lékař, nejlépe psychiatr: „A takže padl tip na 

mě, jako že jsme se kvůli tomu potkali a mně se ten nápad hrozně líbil, tak 

jsem to vzal. A vlastně v roce 98, protože jsme to připravovali asi rok než 

jsme to definitivně rozeběhli. A v roce 98 jsem odešel ještě s jedním kolegou 

psychiatrem Danem Příhodou a dvěma zdravotníma sestřičkama z Bohnic a 

rozeběhli jsme tu komunitu, přičemž vlastně tam jsme dostali k dispozici 

komplet (...) celej ten areál.”85 

Při sestavování programu a základních principů fungování se sešli samí 

zdravotníci: “Každá ta profese má svůj svět, ve kterém je zvyklá žít. A 

myslím si, že třeba zdravotníci mají určitou, určitej rys, že prostě některý 

věci neřešej, že jsou zvyklý fungovat jako dejme tomu v armádě, že prostě 

vědí, že něco je potřeba udělat hned teď a tak jdou a udělají to, protože 

prostě jsou takhle vycvičený z toho nemocničního prostředí. Jde o to dělat 

věci rychle, efektivně a držet u toho nějakou strukturu. To myslím, že 

zdravotníkům, tahleta část práce jim vlastně nečiní problémy a naopak jsou 

v tom velmi efektivní. A takže si myslím, že třeba v tom počátku, v tom 

rozvoji tý komunity, že todle mohl bejt důvod, kterej jako... nebo příčina 

                                                   

83 rozhovor s Petrem Nevšímalem, dne 19.7.2011 vedla Alžběta Polzová  
84 rozhovor s Petrem Nevšímalem, dne 19.7.2011 vedla Alžběta Polzová  
85 Rozhovor s Petrem Nevšímalem, dne 19.7.2011 vedla Alžběta Polzová 



 

 

toho, že jsme některý vývojový etapy tý komunity procházeli daleko 

rychlejš, než kdyby to prostředí nebylo čistě zdravotnický. My jsme byli 

všichni zdravotníci. I ty další kolegové, který jsem nabíral. Všechno to byli 

buď zdravotní sestry nebo vlastně doktoři. Až do roku 2001.” 86 

Komunita. která se zrodila na křesťanských ideálech paní Kaplanové a u 

jejichž počátku se sešli převážně lidé ze zdravotnického sektoru je nejblíže 

Praze a od počátku měla jednu velkou výhodu – vedoucí týmu se nemusel 

starat o provozní záležitosti, protože tato úloha spadala do kompetence 

manažerky komunity Magdaléna.  

 

8.2.5 ZAHRANIČNÍ INSPIRACE 

(TK WHITE LIGHT a WHITE LIGHT 1 a biografické vyprávění                

PhDr. Josefa Radimeckého PhD.,  MSc.)  

Zakladatelem komunity White Light je pan Josef Radimecký, který v době 

studií vyjel na stipendijní pobyt do Švýcarska, kde se na uzavřeném oddělení 

věnoval práci s mladistvými zneužívající drogy: „.. tam bylo všechno jiný. 

Jako já vím, že první takovej ten šok pro mě byl, že jsem tam přišel a tam 

byla nějaká ta skupina a měla svoje území, jako část toho baráku. Bylo to 

postavený na klíč přesně podle toho, co potřebovali pro tu práci. Tak to 

bylo, jedna věc byla úžasná...(..) A teď jsem viděl taky, že tam s nima 

pracujou terapeuticky, že to může bejt nějak vybavený, na nějaký úrovni, že 

to je.” 87 Ve Švýcarsku se pan Radimecký seznámil s Čechošvýcarem, který 

chtěl rozjet terapeutickou komunitu u nás v Čechách. „..vlastně to bylo 

postavený na takovým konceptu, že když se ten závislej přesadí do jinýho 

sociálního prostředí, zpřetrhají se kontakty s tím jeho sociálním okolím, 

který ho vedlo k drogá. A navíc je v zemi, kde se třeba nedomluví. Takže 

snáz jakoby se naučí žít bez drog. Sociálně překořenění tomu říkali.” 88  

Projekt dostal název Nová zem, měl ambice přenést systém fungování ze 

Švýcarska, ale komunita fungovala v jistém provizoriu, Švýcaři nic 

neinvestovali do zlepšení podmínek klientů. České skupině vedené 
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88 rozhovor s Josefem Radimeckým, dne 30.6. 2011 vedla Alžběta Polzová 



 

 

Radimeckým se nelíbil zištný důvod švýcarské skupiny. Pobyt mladistvých 

totiž platil sociální úřad ve Švýcarsku ve švýcarských francích a základní 

provozní náklady u nás vyšly výrazně levněji. Po půl roce Češi ze společného 

projektu odešli a v roce 1993 založili vlastní komunitu. „Postupně jsme našli 

objekt, my jsme nemohli nic najít, tak jsme našli faru ve Verneřicích. To 

nám poradili, zase ve Středisku Klíčov měli taky takový nějaký pobytový 

oddělení externí někde na faře. Tu jsme teda zrekonstruovali, na to jsme si 

půjčili jako na úvěr, což bylo šílený v tý době. Ale pak jsme zjistili, že v 

Čechách , to bylo v tom roce 93…že se to nedá ufinancovat, jako že nejsou 

zdroje na to, který by byly ochotný na to přispívat. Tak jsme se vrátili do 

toho Švýcarska.” 89 Kvůli financím nebylo možné službu poskytovat českým 

klientům, takže komunita White Light byla určena Švýcarům. Spolupráce se 

ale postupně rozpadla, Švýcaři upustili od konceptu sociálního přesazování a 

pan Radimecký chtěl založit komunitu pro Čechy. Od roku 1996 už bylo 

možné tuto službu financovat i z českých zdrojů, takže podali žádost o dotaci 

pro práci s českými klienty. „Takže vlastně my jsme v tom 96 skončili, 

založili jsme občanský sdružení White Light 1, proto se to jmenuje White 

Light 1, protože původně jsme se jmenovali pro ty Švýcary White Light, tak 

abysme to odlišili. Ale zase jako jsem si říkal, že už přeci jenom mezi tou 

odbornou veřejností už jako mě znali jako White Light, tak jsem nechtěl 

úplně měnit to jméno.” 90 

Komunita zacílená na Čechy ale potřebovala nový fungující tým. Ten pan 

Radimecký našel mezi lidmi, kteří stáli u zrodu kontaktního centra v roce 

1993: „...projekt na to Kontaktní centrum, tak to jsem psal já, ten projekt. 

Pak ho začal realizovat někdo jinej, ale to základní know-how, který já jsem 

nasbíral v tom Švýcarsku, tak jako jsem tady využil. A shodou okolností v 

tom 97., když jsem teda začal shánět nový lidi do toho terapeutickýho týmu, 

tak vlastně to „Káčko“, jak tady fungovalo od toho 93., tak tam část těch lidí 

byla už vyhořelá z tý práce, o který se tenkrát moc nevědělo..(...)Tak mě 

oslovovali sami a asi 4 lidi vlastně z toho týmu, tak skutečně jako byli lidi, co 

končili v tom „Káčku“.”91 

                                                   

89 rozhovor s Josefem Radimeckým, dne 30.6. 2011 vedla Alžběta Polzová 
90 rozhovor s Josefem Radimeckým, dne 30.6. 2011 vedla Alžběta Polzová 
91 rozhovor s Josefem Radimeckým, dne 30.6. 2011 vedla Alžběta Polzová 



 

 

Potom, co se vybral tým a fungování komunity se zajelo, vyhrál pan 

Radimecký konkurz na ředitele sekretariátu Mezirezortní protidrogové 

komise a komunitu na nějakou dobu v roce 1998 opustil: „... já jsem přehodil 

to veslo na manželku, která si s tím jako zdařile poradila.(..) .. nejenom, že 

dokázala udržet tu komunitu, ale postupně vytvořila vlastně tady to 

sdružení, který má, já nevím, 7 nebo 8 služeb různejch sociálních. A to dělala 

ona sama teda. Teda sama, s kolegama, že jo, ale jako nezávisle na mně.” 92 

Inspiraci pro ústeckou komunity našel pan Radimecký ve Švýcarsku, nějakou 

dobu se snažil o spolupráci i v rámci českého prostředí, ale v momentě, kdy se 

již dalo komunitu financovat z českých zdrojů a pro české klienty, spolupráce 

se Švýcary zanechal. Dá se říci, že i další česká komunita Sejřek staví na 

odkazu zahraniční organizace, i když principy fungování převzala z Němčic.  

8.2.6 Komunita vedená ex-userem 

(TK SEJŘEK a Bc. Jan Sobotka) 

Komunita v Sejřku vznikla pod Kolpingovým dílem České republiky. Toto 

občanské sdružení vzniklo v roce 1992 ve Žďáře nad Sázavou. V Čechách je 

historie tohoto hnutí spojena s Jednotou katolických tovaryšů, která 

naplňovala myšlenku Adolpha Kolpinga - pomoci mladým tovaryšům 

přicházejícím do města na zkušenou a poskytnout jim střechu nad hlavou a 

zázemí93. Původně německá organizace má dnes své místo v 60ti zemích 

světa. Kolpingova střediska pro mládež spojuje křesťanská výchova, další 

vzdělávání a organizace volnočasových aktivit. Sídlem centrálního svazu se 

stal Kolpingův dům ve Žďáře nad Sázavou, základním článkem jsou 

Kolpingovy rodiny, kterých je v současnosti na našem území registrováno 

3194. 

“A nevím, jak na to vlastně přesně přišli, ale asi proto, že tam se vlastně 

někde na tom Žďársku nenašel nikdo, kdo by nějakou takovoudle službu 

dělal, tak začali zřizovat „káčko“ tenkrát.”95 Kontaktní centrum zřídilo 

občanské sdružení v roce 1996 a postupem času začalo být jasné, že pouze 

tato služba nestačí. Koupili proto objekt vhodný pro léčbu a začali 

                                                   

92 rozhovor s Josefem Radimeckým, dne 30.6. 2011 vedla Alžběta Polzová 
93 http://www.kolping.cz/ceske.aspx  
94 tamtéž  
95 rozhovor s Janem Sobotkou, dne 14.6.2011 vedla Alžběta Polzová 

http://www.kolping.cz/ceske.aspx


 

 

spolupracovat s Martinou Těmínovou a jejím mužem. Přípravy systému 

fungování se ujaly dvě bývalé abstinující uživatelky a oslovili také Jana 

Sobotku, který si jako klient prošel komunitou v Němčicích a ve zvláští pozici 

stál u zrodu komunity Karlov: „když se otvíral Karlov, tak požádali mě a ještě 

jednu holku, protože už jsme byli na konci tý léčby, tak jestli bysme tam na 

ten Karlov vlastně se nenechali nasadit na nějaký dva nebo tři měsíce, že 

bysme byli v takový zvláštní speciální roli, jako že ne klient a ne terapeut.” 96 

Pan Sobotka se stal vedoucím celé komunity a v roce 99 zahájil provoz: „Tak 

tenkrát jsem prostě měl to velký nadšení, fakt se mně do toho chtělo, věřil 

jsem, že to budu dělat dobře.” 97  

Sejřek přejal základní principy fungování z Němčic, ale inspiraci nehledali 

zakladatelé pouze v nejstarší čeké komunitě: „Hlavní vzor určitě byly 

Němčice. My jsme v zásadě jako přejali ten program a nějaký ty principy z 

Němčic. To určitě. A pak jsme se vždycky snažili někde, já nevím, jestli jsme 

přímo byli někde na nějaký stáži, ale vždycky jsme se tak jako někde 

nachomejtli do nějakejch jinejch komunit. Já jsem tak zhruba věděl, jak to 

vypadá ve White Lightu, protože tam se léčil brácha. Pak jsme taky měli 

nějaký vazby na Magdalénu, protože s těma lidma, co to zakládali, tak jsem 

zase pracoval v Bohnicích. Na tom Karlově taky vlastně jsem viděl, jak to 

tak jako začíná fungovat. Každá komunita si některý ty drobnosti jako 

pozmění. Takže to byl takovej, základ byly Němčice a pak takovej kompilát 

jinejch komunit.” 98  

Sejřek se v průběhu let vyprofiloval a funguje jako komunita zabývající se i 

klienty, kteří mají kromě drogové minulosti problémy s těžšími poruchami 

osobnosti nebo psychózou. Léčba je náročnější a někteří klienti proto 

předčasně odchází.  

 

                                                   

96 rozhovor s Janem Sobotkou, dne 14.6.2011 vedla Alžběta Polzová 
97 rozhovor s Janem Sobotkou, dne 14.6.2011 vedla Alžběta Polzová  
98 rozhovor s Janem Sobotkou, dne 14.6.2011 vedla Alžběta Polzová 



 

 

8.2.7 KOMUNITA ZE SLOVENSKA 

(TK KROK a biografické vyprávění Mgr. Hany Čamlíkové) 

Benjamínkem mezi terapeutickými komunitami v České republice je 

jihomoravská komunita KROK. Komunitu založili manželé Čamlíkovi, kteří 

už měli zkušenosti se zakládáním komunity ze Slovenska, kde předtím žili. 

Nejdříve rok objížděli Moravu a zjišťovali, jak je tu celý systém nastaven a 

jestli by komunita v této oblasti byla potřebná.  

“Bylo to strašné, protože jsme minuli tolik peněz, protože jsme to zařizovali. 

Já jsem pak napsala, tenkrát ještě na stroji, třináctistránkový dopis panu 

Radimeckému99, kde jsem všechno zdůvodňovala ..(..)… Na základě toho 

pak vznikla schůzka, kdy nám tady tento objekt město přikleplo. Ale tenkrát 

byl úplně prázdnej, tady nebylo nic.” 100  

Manželé nejprve založili občanské sdružení, jehož název měl být symbolický, 

český a srozumitelný, takže název „Kyjovská resocializační komunita” zkrátili 

do prostého KROK. Koncept kyjovské komunity musel před definitivním 

schválením projít drobnými změnami: „Měli podmínku, že to musí být 

komunita, která bude koedukovaná a od 15 let, což nás teda velmi tenkrát 

zaskočilo, protože jsme měli na Slovensku mužskou komunitu a od 18. A měli 

jsme pocit, že to bylo dost náročné...a tak neměli jsme na výběr, že jo, tak 

člověk kývne na všechno.” 101 Po drobných úpravách přijali do léčby první 

klienty 23.8.1999.  

Čamlíkovi zakládali komunitu KROK v době, kdy už za sebou měli zkušenosti 

s budováním komunity Tomky na Slovensku (1996), kde byli v pozici 

průkopníků. V Česku už ale byla situace jiná: „A tak v této druhé už to bylo 

takový, nemuselo to být tak dramatické, protože v podstatě jsme jakoby šli 

už tou cestou, kterou jsme znali. Na druhé straně bych řekla, že tady na 

rozdíl od té euforie a takové té partyzánštiny, když jsme byli na tom 

Slovensku, tady najednou už byl nějaký systém nastavený a my najednou 

jsme se ho museli naučit a vklouznout do něho.102” O tom, že se jim podařilo 

do systému vklouznout svědčí fakt, že se občanské sdružení rozrostlo o další 

                                                   

99 v té době šéf sekretariátu RVMPK 
100 rozhovor s Hanou Čamlíkovou, dne 1.8.2011 vedla Alžběta Polzová  
101 rozhovor s Hanou Čamlíkovou, dne 1.8.2011 vedla Alžběta Polzová 
102 rozhovor s Hanou Čamlíkovou, dne 1.8.2011 vedla Alžběta Polzová 



 

 

služby pro drogově závislé , což je v českých podmínkách běžné pro všechny 

komunity. V Kyjově vzniklo např. středisko následné péče i s nabídkou 

chráněného bydlení a Agentura pro občany zabývající se poradenskou 

činnost.  

8.2.8 Shrnutí – linie Němčic vs.  ti druzí?  

Vznik terapeutických komunit pro drogově závislé na našem území se z výše 

uvedeného dá rozdělit do dvou pomyslných linií. Ta první začíná v Němčicích 

jako v prvním zařázení tohoto typu u nás. Z programu Němčic pak logicky 

vzešla komunita Karlov. Ale jak říká pan Kuda, stejné know-how neznamená 

identickou komunitu: „Každopádně ty komunity, každá má něco svýho. 

Teďka už to není jako přes kopírák. Němčice a Karlov jsou dvě úplně 

rozdílný komunity s rozdílnýma přístupama filozofie, byť Karlov vznikl na 

know-how Němčic.” 103 

Dále z němčického programu hodně čerpala i Nová Ves: „Ty Němčice a 

Sananim pro nás ze začátku hodně znamenaly. Byla to jakoby vzorová 

komunita pro nás, jedna z těch mála tehdy, která už existovala a nějak to 

fungovalo. A doktorka Těmínová právě mi tehdy vyšla hrozně moc vstříc, 

takže jsem mohl do těch Němčic jet na stáž a veškerý know-how si vzít tam 

odsaď, prostě všechny materiály.” 104 Stejně tak pro Sejřek byly hlavním 

vzorem Němčice, jak už bylo naznačeno výše.  

Naopak komunity White Light, Magdaléna ani Krok podle „němčického 

manuálu” svůj program nespouštěly. V Ústí byla hlavní inspirací zkušenost 

pana Radimeckého ze Švýcarska, manželé Čamlíkovi si své know-how přivezli 

ze Slovenska a komunita Magdaléna startovala s týmem samých zdravotníků.  

Nelze ale říci, že by se komunity mezi sebou vůbec nereflektovaly. Naopak o 

sobě velmi dobře věděly a v rámci společně vytvořené Sekce komunit 

(vytvořené v  rámci Asociace nestátních organizací poskytující adiktologické a 

sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním) i spolupracovaly. 

                                                   

103 rozhovor s Alešem Kudou, dne 7.6.2011 vedla Alžběta Polzová  
104 rozhovor s Davidem Adamečkem, dne 10.6.2011 vedla Alžběta Polzová 



 

 

8.3 TERAPEUTICKÁ KOMUNITA V SYSTÉMU PÉČE O DROGOVĚ 

ZÁVISLÉ  

Cílem této kapitoly je popsat “externí” fungování komunity. Tedy jak se zástupci 

komunit mezi sebou potkávají a spolupracují a jak jsou komunity jako nestátní 

zařízení financovány ze státních dotací. Poslední podkapitola se týká problematiky 

vedoucího komunity, který svou komunitu zastupuje navenek.  

8.3.1 SEKCE KOMUNIT  

Všechny komunity se musely vypořádávat s relativně podobnými situacemi - 

řešit stejné přestupky klientů, finanční problémy i drobné kolize v týmu. V 

rámci Asociace nestátních organizací poskytující adiktologické a sociální 

služby pro osoby ohrožené závislostním chováním, zkráceně A.N.O., která 

vznikla v roce 1995 jako reakce na potřebu střešní organizace reprezentující 

zájmy poskytovatelů i nárůst počtu organizací, se v roce 2000 vyčlenila Sekce 

terapeutických komunit105. Cesta k této spolupráci ale nebyla jednoduchá: 

„..představa byla taková, že ta Asociace právě sloučí ty nestátky..(..) No 

jenže to tam jako přece jenom byly ty zájmový různě tlaky, tak ne všechny 

ty nestátky tam chtěly vstoupit do tý Asociace. No a pak jako se vlastně 

začalo mluvit o tom, že Asociace sdružuje různý typy služeb, tak aby se 

udělaly odborný sekce podle těch typů služeb. A na to už ty organizace nějak 

začaly trošku víc slyšet.” 106 Asociace funguje dodnes a kromě Sekce 

terapeutických komunit má ještě další sekce -  Sekci primární prevence, Sekci 

harm reduction, Sekci intenzivní ambulantní a následné péče, Sekci 

drogových služeb ve vězení a právní poradnu.  

Všichni narátoři si vznik sekce velmi chválili. Stala se pro ně místem, kde 

mohli otevřeně hovořit o svých každodenních problémech a navzájem se 

podporovat. „A ta spolupráce, ta byla hlavně o výměně zkušeností a o 

poznávání těch ostatních komunit, jak fungujou, kdo tam pracuje, protože 

vlastně pro všechny z nás to byl jako relativně nová věc. A výzva. A tak jako 

jsme byli rádi, že si o tom můžeme povídat s někým jiným, kdo má stejný 

                                                   

105 http://www.asociace.org/index.html  
106 rozhovor s Alešem Kudou, dne 7.6.2011 vedla Alžběta Polzová  
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problem, jaký máme my. Takže to bylo hrozně podporující. To bylo 

příjemný. A to se nezměnilo, to funguje dodnes na stejným principu.” 107 

Kromě předávání zkušeností mezi sebou vznikala v Asociaci potřeba vymezit 

se vůči zařízením, které nedělali fungujícím komunitám dobré jméno: „..pád 

jedný komunity Harmonie nám vlastně udělal docela velký potíže, jo? Takže 

proto bylo zapotřebí sdružit ty funkční.108” V době, kdy Asociace vznikla ještě 

neexistovaly tzv. certifikace, jejichž cílem je garance standardu 

poskytovaných služeb. Myšlenka certifikací ale vznikla právě v rámci 

Asociace. Původní verze standardů z provenience Světové zdravotnické 

organizace byla v ČR poprvé představena právě na ustavující konferenci 

A.N.O. v roce 1995. Přes veškeré snahy odborníků z oboru trvalo ale 10 let, 

než je vláda přijala jako nástroj hodnocení kvality služeb. „Jako nástroj 

kontroly kvality poskytovaných služeb použitelný pro státní orgány 

poskytující dotacena činnost drogových služeb byly certifikace odborné 

způsobilosti služeb zavedeny od roku 2005 s tím, že získání certifikace bylo 

stanoveno jako základní podmínka pro získání dotací počínaje rokem 

2007.” (Radimecký, 2007) 

Komunity spolu na jedné straně velmi úzce spolupracují, vyměňují si 

zkušenosti, ale na druhé straně soupeří o jedny peníze, které jsou k tomu v 

rámci státního rozpočtu určeny: „Ta rivalita je podle mě úplně jasně daná. 

To je prostě jeden balík peněz nebo oni jsou asi tři nebo čtyři, že jo, ty balíky. 

Ale prostě furt je to jeden balík peněz”109. Jak financování komunit funguje, 

popisuje následující kapitola.   

8.3.2 FINANCOVÁNÍ  

Krátce po změně společenského systému po roce 1989 poskytovaly dotace na 

provoz terapeutických komunit pro drogově závislé následující instituce: 

Ministerstvo zdravotnictví (MZ), Ministerstvo práce a sociálních věcí 

(MPSV), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a 

Meziresortní protidrogová komise. Vícezdrojové financování bylo zvoleno pro 

multidisciplinaritu poskytované služby, ta totiž zasahuje do oblasti zdravotní, 

sociální i výchovné či výchovně-vzdělávací (Berdychová, 2007).  

                                                   

107 rozhovor s Petrem Nevšímalem, dne 19.7.2011 vedla Alžběta Polzová  
108 rozhovor s Petrem Nevšímalem, dne 19.7.2011 vedla Alžběta Polzová 
109 rozhovor s Janem Sobotkou, dne 14.6.2011 vedla Alžběta Polzová  



 

 

Dotace jsou poskytovány na základě rozsáhlých strukturovaných žádostí a to 

pouze na jeden rok.  

Od roku 2005 se systém financování změnil a dnes poskytují dotace na 

financování provozu komunit již jen MPSV a Rada vlády pro koordinaci 

protidrogové politiky (dříve Meziresortní protidrogová komise). Zbylé resorty 

od spolufinancování upustily. Zejména v případě MZ zakladatelé tento krok 

nevidí příliš šťastně: „Už tenkrát před 20 lety mohla bejt ta léčba víc jakoby 

tažená zdravotnickým sektorem, aby v ní byly peníze. Ale protože vlastně je 

to mezioborový a tenkrát „drive“ měli lidi, co nejsou zdravotníci, tak se 

vlastně podařilo sehnat peníze do tý oblasti odjinud, částečně ze sociálu, 

částečně ze speciálních dotací Rady vlády. Ale jestli jako bude zdravotní 

pojišťovna platit zdravotnický úkony, o tom se nerozhoduje každej rok, to je 

prostě daný. Takže v tom je hrozná slabost toho systému, na což se reaguje 

zase v posledních pár letech tím, že se vlastně vytváří ten obor adiktologie, 

aby se to dostalo do toho zdravotnickýho ranku, že jo, což se teďka už jtéměř 

podařilo, že se to vrátí tam, odkud to odešlo. To znamená do rukou 

zdravotníků, protože ve zdravotnictví jsou peníze.” 110 Ze složitého systému 

financování je ale jasné, že není jednoduché tuto službu v v žádostech o 

dotace jednoduše charakterizovat. Zvláště v období, kdy se na financování 

spolupodílala tři ministerstva musela být funkce komunity popsána s 

důrazem na oblast zájmu všech tří ministerstev - tzn. jako zařízení 

zdravotnické, resocializační a částěčně i vzdělávací.  

V poslední době žadají komunity také o finanční dotace z peněz EU: „Tenkrát 

to bylo právě na nějaký inovativní věci, jako že rozšíření. A dneska moc jako 

nemá smysl nic rozšiřovat, protože se ukázalo, že ty evropský zdroje jsou na 

2, 3 roky a pak už co jako? Pak už nic. Pak najednou by se to muselo živit 

tady vlastně z běžnejch dotací. Na to jako nejsou peníze vu bec.” 111 

Velké problémy ale představuje fakt, že financování má komunita jisté pouze 

jeden rok. Každý rok se musí psát žádost a nikdo dopředu neví, jestli vyjde: 

„Co se týče financování, my máme fakt financování na rok. A já teďka mám 

přijatý lidi na dobu neurčitou, protože musím ze zákona, protože dva roky 

                                                   

110 rozhovor s Petrem Nevšímalem, dne 19.7.2011 vedla Alžběta Polzová  
111 rozhovor s Janem Sobotkou, dne 13.9.2011 vedla Alžběta Polzová 



 

 

mu žou být na dobu určitou a pak už na neurčitou. No ale kdyby nám příští 

rok nedali peníze, tak...”112 

Problém financování vidí všichni zakladatelé velmi podobně. Pan Radimecký, 

který je nejen zakladatel, ale v minulosti působil i na Radě vlády vidí vyřešení 

tohoto problému jako jeden z cílů do dalších let:”...počítám, že se budu nějak 

podílet na tvorbě teda nějakýho toho přehledu adiktologickejch výkonů a 

prosazovat vlastně jejich schválení teda jak ministerstvem zdravotnictví, 

tak zdravotníma pojišťovnama a vyjednávat s nima. A normalizovat tu 

pozici těch zdravotních, těch adiktologických služeb v tom systému 

financování tak, aby jsme každej rok nemuseli psát žádosti a popisovat, co 

děláme, když děláme pořád dokola to samý.” 113 

Systém financování terapeutických komunit je v České republice od samého 

začátku nastaven poněkud nešťastně a komunitám přináší mnoho problemů 

– mnohdy se jedná i o problémy existenční, protože žádná komunita dopředu 

neví, kolik a jestli vůbec něco dostane.  

8.3.3 TERAPEUT VS. MANAŽER  

Předcházející kapitola o financování komunit sice poodhalila, jak je složité 

shánět na provoz komunity peníze, neřešila však otázku: kdo peníze a celý 

provoz řídí? Při zakládání prvních komunit nebylo v žádném případě možné 

zaplatit finančního ředitele. Zakladatelé a tedy šéfové komunit museli leckdy 

fungovat nejenom jako šéfové týmu, ale museli dohlížet i na financování celé 

komunity. „Já jsem vedla Němčice, vedla jsem organizaci a vlastně jsme 

dělali i celej provoz výkonnej tý organizace sami, takže třeba když jsme 

dělali vyúčtování, to byla strašná legrace..měli jsme teda účetního a ten 

nám vždycky všechno vyjel a my jsme seděli v takový kanceláři, kde nebyl 

žádnej telefon a rozhazovali jsme to do těch zdrojů. A on vždycky - a chybí 

mi dvacetník. Tak prášek do pečiva, jo? Byly to opravdu dřevní doby. A 

hlavně to bylo takový, jako kdy jsme měli ten pocit nebo jsme nevěděli, že si 

můžeme dovolit nějakou administrativu třeba. Takže ten rok 95 byl 

zlomovej v tý organizaci, protože vlastně přišel Ivo Kačaba a Jirka Richter, 

                                                   

112 rozhovor s Hanou Čamlíkovou, dne 1.8.2011 vedla Alžběta Polzová  
113 rozhovor s Josefem Radimeckým, dne 30.6. 2011 vedla Alžběta Polzová 



 

 

který vlastně začali vytvářet nějakou administrativu toho fungování114.” 

Velmi podobně vidí situaci ještě dnes v komunitě KROK: „Takže já když tady 

dělám tu terapii s klientama, tak mně to papírování zu stane večer a na 

víkendy. Takže já vlastně mám pátek volno, já tady nejsem, ale to jenom 

proto, abych doma dělala papíry, protože mě nikdo neruší.Mám dvě profese 

v jedné.115” Všichni zakladatelé, kteří se musejí (nebo přechodně museli) 

zabývat i řízením komunity po finanční stránce vykonávají tuto svou „druhou 

profesi” jako nutné zlo. Otázkou také je, aniž bych se chtěla dotknout jejich 

schopností, do jaké míry mohou tuto funkci vykonávat efektivně. „My jsme 

od července 2007 jsme mohli přijmout finančního managera nebo 

manaerku (na základě evropského grantu - pozn. autorky), což jsme taky 

udělali. A postupně se tam vystřídaly tři kolegyně, z nichž ta třetí teďka to 

už dělá delší dobu. A je v tom výborná, takže se podařilo tohleto dostat nějak 

pod kontrolu. Už ten projekt samozřejmě dávno není a musíme si financovat 

to finanční řízení z vlastních zdrojů, ale to jako kdybych měl cokoliv zrušit, 

tak tohle nezruším.116”   

V tomto smyslu otevírá jistějšímu financování dveře obor adiktologie, který 

se etabloval právě jako obor zdravotnický117. Jelikož jde o multidisciplinární a 

velmi „mladý” obor (založeno 2005), napadla mě logicky paralela s „naším” 

oborem orální historie. Oba obory se vynořily ze zjevné potřeby po 

přístupech, které do doby jejich vzniku chyběly. Jelikož v našich podmínkách 

vznikaly jako reakce na potřebu, která se u nás do té doby nebyla (nebo 

nebyla možná), dívala se část odborníků na jejich vznik velmi skepticky. 

Pokud vztáhneme porovnání přímo ke vzniku terapeutických komunit, lze 

bohužel poukazovat na velkou počáteční nedůvěru v používanou metodu. V 

případě orální historie mnoho historiků brojilo proti „neobjektivní metodě, 

kde se návodně ptáte starých lidí, kteří mají špatnou paměť”. V případě 

budování terapeutických komunit pro drogově závislé mnoho lidí odmítalo 

                                                   

114 rozhovor s Martinou Těmínovou, dne 26.9.2011 vedla Alžběta Polzová  
115 rozhovor s Hanou Čamlíkovou, dne 1.8.2011 vedla Alžběta Polzová  
116 rozhovor s Davidem Adamečkem, dne 15.9.2011 vedla Alžběta Polzová  
117 „Centrum adiktologie – odborné pracoviště Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v 
Praze a VFN v Praze - se zaměřuje na výzkum užívání návykových látek a činností, jež mohou vést k vytvoření 
závislého chování, a na výzkum a vývoj nových přístupů v prevenci, léčbě a sociální reintegraci postižených. 
Jádro činnosti Centra adiktologie zahrnují zejména tři oblasti: (i) vysokoškolská výuka, (ii) výzkum a vývoj a 
(iii) tvorba programu celoživotního vzdělávání pro profesionály v oboru. Centrum tvoří multidisciplinární tým 
odborníků – představitelů různých vědních oborů a výzkumných přístupů. Svoji činnost zahájilo 3. září 2005.” 

in http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/34/53/Centrum-adiktologie, staženo 17.6.2012  

http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/34/53/Centrum-adiktologie


 

 

vidět závislost jako problém celospolečenský (“nám se to nemůže stát”) a 

financování takových služeb kritizovali (“můžou si za to sami, proč bychom to 

měli platit my”) - viz. kapitola TK Nová Ves. Obory tedy mimo jiné spojuje 

nutnost počáteční obhajoby a nedůvěra, která leckde stále přetrvává.  

8.3.4 KOMPLEXNÍ SYSTÉM PÉČE O DROGOVĚ ZÁVISLÉ  

Současný systém péče o uživatele návykových látek netvoří samozřejmě ale 

jenom terapeutické komunity. Celý systém se postupně vypracovával až do 

dnešní podoby, kdy ho tvoří státní i nestátní instituce. Jde o instituce 

poskytující terénní programy, nízkoprahová centra, ambulantní ordinace, 

denní stacionáře, doléčovací centra, substituční léčbu a programy zaměřené 

na specifické uživatele. Tento systém vznikal samozřejmě jako reakce na 

konkrétní potřeby, které se postupně vynořovaly. Komunity, které zde 

popisuji většinou vznikaly v rámci systému jako první a poté se zaštiťující 

organizace rozhodla provozovat i další služby. Logicky totiž potřebovala 

odněkud brát klienty, takže k sobě přidružila ambulantní a kontaktní 

centrum. Následně také samozřejmě vyplynula potřeba se o klienty dál starat, 

takže bylo zase nutné zřídit doléčovací centrum, případně právní poradny 

atd.   

Tyto jednotlivé služby tvoří celý systém, ale k tomu, aby tento systém mohl 

správně fungovat, je samozřejmě nezbytná jejich spolupráce a vzájemná 

informovanost. Jak již bylo řečeno, celý systém vznikal na základě potřeb, 

které vyplývaly i z výpovědí klientů komunity, protože v tomto případě jde o 

dlouhodobou léčbu, kde se s klientem denně pracuje. Dle mého názoru 

příběh klienta mnohé napoví i o tom, co by v této péči bylo třeba zlepšit 

„venku”. Proto se mi zdá komunita jako velmi dobrý „zdroj” informací o 

fungování celého komplexního systému. Důležitou úlohu v budování tohoto 

systému měli ale i krajští koordinátoři (jako zástupci Rady vlády pro 

koordinaci protidrogové politiky), kteří s organizacemi spolupracují. 

Organizace například přes koordinátora zadávají analýzy, aby věděli, zda 

vůbec bude po službě poptávka nebo jestli je možné ji financovat ze státního 

rozpočtu: „A když potom přišla ta analýza, tak třeba zase na to reagovaly ty 

organizace s tím, že - aha, tak tady je prostě nějakej problém, nabízíme 

tuhle službu. Co kdybychom udělali tohle. Jo? Protože ten magistrát 

samozřejmě nemůže tu službu stoprocentně zaplatit. A je to tak i udělaný, že 



 

 

právě po 90. roce 95 procent služeb pro uživatele ilegálních drog bylo 

státem ponechaný v rukách teda nestátních, neziskových organizací. 

Zatímco alkohol a jiná péče třeba zůstala jaksi v gesci rezortu 

zdravotnictví.” 118 Velmi zajímavý je i postřeh paní Janyškové k počátkům 

budování celého sytému - při mapování problému napříč celou republikou 

docházelo k odporu proti zřizování služeb: „Proč by museli mít kontaktní 

centra, vždyť tam nemají žádný toxikomany, to je nesmysl, vyhazování 

peněz a tak dále a tak dále (vypráví o odpůrcích služeb - pozn. autorky). No 

a oni tam to kontaktní centrum zřídili na jednom okrese, na západě Čech a 

najednou je měli ty klienty. A to nebylo o tom, že oni se tam najednou 

objevili. Ale to kontaktní centrum je zviditelnilo.” 119  

Terapeutická komunita není rozhodně jediným zařízením, který drogově 

závislým poskytuje své služby. Celý systém péče je komplexně propojen a na 

jeho tvorbě se podílí jak nestátní organizace, jejichž vlajkovou lodí je většinou 

komunita, tak instituce zřízené státem.  

8.4 VNITŘNÍ MECHANISMY FUNGOVÁNÍ TERAPEUTICKÉ 

KOMUNITY 

Následující kapitola pojednává o vnitřních mechanismech fungování komunity. 

Zaměřuje se tedy na fungování týmu, který je ve většině případů multidisciplinární 

a na osobnost zakladatele terapeutické komunity.  

Pro fungování komunity je naprosto klíčové fungování pracovního týmu. Jiří Broža 

ve své stati o složení terapeutického týmu zdůrazňuje následující větu: „Stabilita 

týmu má pro program obrovský význam. Klienti nemohou přerůst úroveň týmu - 

říká se v terapeutických komunitách (Broža, 2003, str. 192).” Podle Broži i dalších 

odborníků je to právě terapeutický tým, který má odpovědnost za funkčnost celého 

systému, klienti si tento systém pro sebe zvolili jako pro sebe užitečný a pokoušejí 

se jej využít ke své úzdravě.  

8.4.1 PRINCIPY FUNGOVÁNÍ TERAPEUTICKÉHO TÝMU  

Již bylo řečeno, že tým je sice multidisciplinární, ale samozřejmě sdílí 

společný cíl. Na drogové závislosti se dnes pohlíží jako na problém 

                                                   

118 rozhovor s Ninou Janyškovou, dne 19.10.2011 vedla Alžběta Polzová 
119 rozhovor s Ninou Janyškovou, dne 19.10.2011 vedla Alžběta Polzová 



 

 

multifaktoriální a i zvládání problémů s drogami se odehrává na různých 

rovinách120, což je jeden z důvodů, proč v péči o drogově závislé nestačí 

využívat odbornosti jen jedné profese. Pokud se může utvořit tým složený z 

lidí různého zaměření, je to vždy výhodou, uvádí Bartošíková (2003, str. 125). 

Většina zakladatelů opravdu multidisciplinární tým preferuje a členy týmu s 

ohledem na toto kritérium hledala: „Je to vlastně jakoby reakce zas na ty 

klienty, že každej ten klient je jinej a má jiný potřeby v různejch oblastech. 

Někdo víc třeba v péči o nějaký fyzický zdraví nebo duševní zdraví, někdo 

spíš má nějaký jakoby problémy na tý psychologický úrovni, někdo v 

sociální oblasti, neumí jednat s lidma a tak. Tak si myslím, že čím jakoby 

pestřejší to je, tak tím jakoby je větší pravděpodobnost, že aspoň někdo 

jakoby se trefí na to, co ten klient konkrétně potřebuje, že je to asi jako nebo 

zcela určitě není v silách jednoho člověka.” 121 Multidisciplinarita týmu 

nereaguje ale jen přímo na terapii, ale může být prospěšná pro celé fungování 

komunity: ”Multidisciplinární tým je to úplně nejlepší co může bejt, takže 

když v komunitě je zdravotnickej pracovník, kterej se vyzná pokud možno v 

psychopatologii, sociální pracovník, kterej má povědomí o tom, jak se 

zachází se sociálníma dávkama, jaký jsou běžně dostupný služby sociálního 

systému, který tomu člověku může nabídnout a pedagogickej pracovník, 

kterej zase umí v tý komunitě říct - heleďte se, teďka to, co děláme, tak je 

proti moderním názorům výchovy, tohle nikam nevede. Tak když tyhlety tři 

profese se tam sejdou, že to je úplně ideální.122” Tento pohled ale nesdílí 

všichni zakladatelé, např. Petr Nevšímal, který stál u zrodu komunity 

Magdaléna by preferoval více zdravotnicky orientovaný tým:  „Každá ta 

profese má svůj svět, v kterým je zvyklá žít. A myslím si, že třeba 

zdravotníci mají určitej rys, že prostě některý věci neřešej, že jsou zvyklý 

fungovat jako dejme tomu v armádě, že prostě vědí, že něco je potřeba 

udělat hned teď a tak jdou a udělají to, protože prostě jsou takhle vycvičený 

z toho nemocničního prostředí. Jde o to dělat věci rychle, efektivně a držet u 

toho nějakou strukturu. To myslím, že zdravotníkům, tahleta část práce jim 

vlastně nečiní problémy a naopak jsou v tom velmi efektivní. A takže si 

myslím, že třeba v tom počátku, v tom rozvoji tý komunity, že tohle mohla 

                                                   

120 blíže viz. např. Kalina 2003  
121 rozhovor s Josefem Radimeckým, dne 30.6. 2011 vedla Alžběta Polzová 
122 rozhovor s Davidem Adamečkem, dne 15.9.2011 vedla Alžběta Polzová 



 

 

být příčina toho, že jsme některý vývojový etapy tý komunity procházeli 

daleko rychleji, než kdyby to prostředí nebylo čistě zdravotnický. My jsme 

byli všichni zdravotníci. I ty další kolegové, který jsem nabíral. Všechno to 

byli buďto zdravotní sestry nebo vlastně doktoři. Až do roku 2001, takže až 

po dvou letech jsme přijali prvního vlastně člověka, kterej nebyl vysloveně 

vycepovanej tím zdravotnickým rytmem....(..) Ono to má ten rys, že prostě 

člověk je naučenej fungovat v nějaký hierarchii, o některejch věcech se 

nediskutuje a jako šlape to. Jo? Může to mít zase jako negativa v tom, že tam 

je třeba míň nějaký oboustranný komunikace nebo míň nějakejch jako 

polemik o tom, co a jak je lepší a nebo horší. ”123 

Kromě klasických profesí, se kterými jsme se všichni již někdy setkali, nebo 

alespoň víme o jejich existenci jako např. psycholog, psychiatr, speciální 

pedagog a sociální pracovník se v prostředí terapeutické komunity setkáváme 

ještě se dvěma dalšími profesemi, které jsou typické hlavně pro terapeutickou 

komunitu. Jde o tzv. pracovního terapeuta, na kterého není kladen tak vysoký 

odborný požadavek, ale vyžaduje se od něj velká míra autenticity. Pracovní 

terapeuti vedou klienty k zaměřování na realitu, mívají na starost starost o 

dům, zahradu, dobytek, kuchyň atd. Jsou významní hlavně kvůli 

opravdovosti, která spočívá v praktických schopnostech něco spolu s klienty 

postavit, opravit, vytvořit (Broža, 2003).  

Stejně jako pracovní terapeut i exuser, neboli bývalý uživatel, má v komunitě 

svou nezastupitelnou roli. Jaké má tento člen komunity postavení? „Exuser 

má vlastně stejný postavení jako každej jinej terapeut, musí se vzdělávat. 

On vlastně musí mít svý vzdělání, není to tak, že by prostě tam mohl bejt 

jako že jenom tohleto je ta profese. Vlastně musí mít stejnej výcvik jako 

všichni ostatní...(..) to exuserovství je jenom nadhodnota. Jako není to, jako 

stejně ho tam bereme kvůli tomu ne, že je exuser, ale protože je prostě 

zajímavej člověk. A on vlastně může mít, jako on tam jako může dobře 

vyvažovat tu hranici terapeut - klient, že tak jako si to pamatuje dál a říká - 

bacha na tohleto, to je moc třeba, jo, tohleto nám lezlo na nervy. A je ten 

osobní příklad ještě navíc jako k tomu. Jo? Ale většinou ty exuseři potom 

přestanou jako vlastně o tom vůbec mluvit a jako přestanou hrát tuhletu 

                                                   

123 rozhovor s Petrem Nevšímalem, dne 20.9.2011 vedla Alžběta Polzová 



 

 

roli, protože se vlastně z něj profesionálové. ”124 Exuser je platným a 

rovnocenným partnerem ostatních pracovníků. Klienti k němu mají blíže 

většinou v počátečních fázích léčby: „Klienti docela dobře slyšej člověka, 

kterej se sám léčil nebo je to pro ně hodně důležitý. Možná, že to je pro ně 

důležitý někdy víc na začátku než na konci nebo v určitý období, že i oni 

někdy o tom sami mluví, že třeba by chtěli nejdřív, aby všichni byli exuser a 

pak že jim došlo, že vlastně ten terapeut jim dává věci jinýho druhu než že 

by u nich bylo potřeba, aby on sám prošel nějakou závislostí.125” Role 

exusera v týmu je pro laika jako jsem já velice zajímavé téma, ale z rozhovorů 

vyplynulo, že nikdo ze zakladatelů toto téma neshledává nikterak zásadním. 

Je to pro ně běžná věc, exusera mají v každé komunitě, ale na jeho zkušenosti 

s drogami a následnou léčbou se pohlíží jen jako na nadhodnotu. Např. 

komunitu Sejřek vybudoval Jan Sobotka, který si léčbou také prošel: „Já si 

myslím, že je ta role exusera taková přeceňovaná. My jsme kdysi, ještě 

úplně kdysi s jedním kolegou, takovým mladým psychologem, dělali takovej 

článek na konferenci a pak do adiktologie o tom, co tam je důležitý u toho 

exusera. Možná taky v porovnání jako s jiným terapeutem nebo 

odborníkem. A napadlo nás, že třeba ze začátku nebo v těch počátcích léčby 

klienta pro něj ten exuser opravdu může bejt takovej důležitej v tom, že on to 

dokázal a tak jde to dokázat, já to možná taky dokážu. Ale že postupem času 

todleto slábne, jak se prostě lidi opravdu poznávají, ty klienti poznávají s 

těma terapeutama. A ten vztah se tak jako vyjasňuje. Tak pak tydlety věci 

ustupujou úplně do pozadí. ”126  

Každý člen týmu ale musí mít kromě odborných znalostí osobní vlohy 

odpovídající členovi komunity, podle Broži (2003, str. 195) mezi tyto vlohy 

patří zejména: integrovanost člověka ve světě, odpovídající životní 

zkušenosti, uvědomění své role - osobní i profesní, dovednost naslouchat a 

přirozeně komunikovat, schopnost pracovat v týmu, dále se rozvíjet a hlavně 

vydržet všechny konflikty s klienty. Stejného názoru jsou i všichni 

zakladatelé: „A zase, co je důležitá zkušenost a s čím jsem se taky potýkal, že 

jako jsou prostě nějaký kvality, který v tý práci potřebuje člověk, který se 

nedají na škole naučit. A člověk je buď nějak má nebo je nemá. A může mít 

                                                   

124 rozhovor s Martinou Těmínovou, dne 16.6.2011 vedla Alžběta Polzová  
125 rozhovor s Davidem Adamečkem, dne 10.6.2011 vedla Alžběta Polzová 
126 rozhovor s Janem Sobotkou, dne 14.6.2011 vedla Alžběta Polzová  



 

 

10 vysokých škol a stejně se to, 10 výcviků a stejně se to nenaučí. Je to i asi o 

tom, jak jako dokáže bejt charismatickej, empatickej musí bejt, že jo, přitom 

zase nesmí jako jít přes nějakou hranici, aby chtěl jako za ty klienty všechno 

dělat. Mít nějakej prostě jako optimální odstup a to je opravdu, si myslím, 

tak jako náročná ekvilibristika. ”127  

8.4.2 VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ TERAPEUTICKÉ KOMUNITY 

V době, kdy se u nás zakládaly první komunity pro drogově závislé 

neexistoval obor adiktologie a nikde nebylo popsáno, kdo a proč by se pro 

práci v komunitě hodil. Najít ty správné lidi, kteří jsou klíčoví pro správné 

fungování komunity bylo dalším problémem, se kterým se museli zakladatelé 

vyrovnat. „Byl to klíč podobnej jako je dneska, bohužel, že se vždycky 

přihlásí tak málo lidí a vy tak moc potřebujete toho zaměstnance, že někoho 

z těch málo prostě vyberete. A docela to vyšlo v těch prvních. Ale rozhodně 

neměli vzdělání pro to, takže tam to byla ještě taková ta doba, kdy to, kdy 

jsme brali lidi, který to chtěli dělat, protože je to nějakým způsobem zaujalo. 

A pak si to vzdělání dodělali třeba způsobem těch terapeutických výcviků.” 

128 Dostatek relevantních informací pro správné fungování zcela nové služby v 

novém oboru byl ale důležitý i pro samotné zakladatele: „My jsme měli 

výhodu to, že po tý revoluci jsme byli ještě ze západu vnímaný jako chudá 

země, takže hodně věcí běželo přes především Phare programy, kdy přes ty 

programy za jedno bylo možný stážovat, vyjíždět a stážovat. Takže jsme 

jezdili, já jsem třeba jezdil Holandsko, Anglie, Itálie opakovaně s tím, že 

teda si myslím, že jako mně příde jako Anglie a Holandsko systémem a 

pojetím a filozofií služeb, že jsme si hodně rozuměli v těch věcech. To byla 

jedna věc, to stážování. Druhá věc je, že se sem jako začaly pořádat 

semináře a vozit se sem jakoby zahraniční odborníci, což bylo vždycky tak 

jako příjemný. Nebylo to tady systematizovaný, bylo to spíš jako 

systematickýho, jako že buď nějaká organizace byla schopná napsat projekt 

a sehnat si na to peníze. ”129 

Důležitý byl tedy kontakt se zahraničím, kde již se službami pro drogově 

závislé měli své zkušenosti. Ať už v podobě školení, které byly podle pana 

                                                   

127 rozhovor s Josefem Radimeckým, dne 30.6. 2011 vedla Alžběta Polzová 
128 rozhovor s Davidem Adamečkem, dne 10.6.2011 vedla Alžběta Polzová 
129 rozhovor s Alešem Kudou, dne 7.6.2011 vedla Alžběta Polzová  



 

 

Radimeckého zaměřeny spíše teoreticky: „Tam fakt jako byla ta teorie a my 

už jsme v tom nějakou dobu dělali, tak jako trošku jsme tam měli takovej ten 

pocit, jako že nám to, co oni nám přednášeli, že nám to potvrzuje to, na co 

my si nějak jakoby intuitivně přicházíme. Tak jak to někdy bejvá. Takže jako 

jsme si říkali - no jo, tak oni na to mají čas, hezky si to uspořádat, dát do 

těch škatulek, mají na to výzkumy a takový ty věci. My to prostě děláme za 

pochodu. Ale shodovali jsme se, že hodně těch věcí tak nějak jakoby děláme, 

ale třeba tady to nám to pomohlo si to utřídit. ”130  

A nebo šlo o konkrétní, prakticky zaměřenou spolupráci se zahraničními 

komunitami. V Nové Vsi ještě před založením komunity navázal pan Brát 

styky s Německem: „On se vypravil tehdy s Bohumilou Bašteckou, tehdy 

Tichou, do Německa, do Bornheimu, kde je komunita Phoenix. A on tehdy 

přivezl z toho takovej, v němčině psanej nějakej manuál. ”131 

Z výše uvedeného je tedy jasné, že ani po odborné stránce to neměli 

zakladatelé jednoduché. Informace o této problematice nebyly běžně 

dostupné, ale vznik komunit dokládá, že pokud se do toho ti správní lidé 

pustili, možnosti tu byly.  

8.5 ZAKLADATELÉ 

Důležitou kapitolou pro celý tento můj výzkum je i osobnost zakladatelů, a 

následujících stranách se tedy pokusím shrnout, co jsem se o zakladatelích 

terapeutických komunit z rozhovorů dozvěděla.  

8.5.1 CO JE SPOJUJE?  

Co mají všichni tito zakladatelé vlastně společného? Na začátku mého 

výzkumu jsem si pokládala právě tuto otázku a doufala jsem, že na konci 

budu schopná ji zodpovědět. Nepřísluší mi jakékoliv hodnocení, ale alespoň 

ve stručnosti shrnu, co jsem se o zakladatelích dozvěděla. Každý pochází z 

jiného rodinného prostředí, každý prošel jinou výchovou. Někteří jsou 

jedináčci, někteří mají i více sourozenců. Z logiky věci vyplývá, že všichni mají 

vysokou školu, každý ale jinou. Všichni jsou ambiciózní a úspěšní ve svém 

oboru. Všichni si vybrali obor, kde finanční ohodnocení jistě není to 

                                                   

130 rozhovor s Josefem Radimeckým, dne 30.6. 2011 vedla Alžběta Polzová 
131 rozhovor s Davidem Adamečkem, dne 10.6.2011 vedla Alžběta Polzová  



 

 

nejdůležitější. Všichni si vybrali pomáhající profesi. A co je to vlastně 

pomáhající profese? Dle charakteristiky Psychologického slovníku jde o 

„souhrnný název pro veškeré profese, jejichž teorie, výzkum a praxe se 

zaměřují na pomoc druhým, identifikaci a řešení jejich problémů a na 

získávání nových poznatků o člověku a jeho podmínkách k životu, tak aby 

mohla být pomoc účinnější; patří sem lékaři, zvláště psychiatři, psychologové, 

sociální pracovníci, speciální pedagogové, šířeji i fyzioterapeuti, balneologičtí 

pracovníci apod.“  

Jedním ze specifik pomáhající profese je možnost zneužít své postavení vůči 

klientovi. Adolf Guggenbühl-Craig popisuje tuto situaci jako setkání dvou 

lidí, v níž jeden vystupuje jako nemocný a druhý přináší léčbu :„Tato situace 

se opakovaně konsteluje od počátků lidstva. Vztah léčitel - nemocný je stejně 

zásadní jako vztah mezi mužem-ženou, otcem-synem, matkou-dítětem atp. 

Ve smyslu psychologie C.G. Junga je tento vztah archetypový” (Guggenbuhl-

Craig, 2003). Právě v tomto oboru na sobě terapeuti velmi intenzivně pracují 

a možnost zneužití svého posavení diskutují v supervizích. Při výběru 

vhodných adeptů se ale klade velký důraz na to, aby terapeut měl rád sám 

sebe i druhé. Broža (2003) varuje před takovými adepty, kteří lásku projevují 

jen proto, že sami sebe nemilují dostatečně a potřebují být dobří, aby byli 

milováni jinými a jejich život tak měl smysl. V knize „Dětství je drama” 

popisuje Alice Millerová „příznačný osud” terapeutů - příslušníků pomáhající 

profese. Ve stručnosti se tato velmi zajímavá kniha dá shrnout následovně - 

Každé malé dítě má základní potřebu a tou je přijetí od své matky (obou 

rodičů), jako „příznačný osud” popisuje ne příliš emociálně jistou matku, na 

což toto dítě intuitivně reaguje a snaží se všechny signály vytušit a uspokojit, 

někdy i převzít funkce, které mu v rodinné hierarchii nepřísluší. Dítě si tím 

zajišťuje lásku svých rodičů a své schopnosti ještě rozvíjejí a zdokonalují 

spolu s tím, jak se stávají důvěrníky (rádci, oporami) svých vlastních matek 

(rodičů), ale i tak, že přebírají odpovědnost za své sourozence a vytvářejí si 

tak zvláštní sensorium pro nevědomé signály druhých lidí. Dále pak 

Millerová popisuje, že terapeutova senzibilita (schopnost vcítění a 

mimořádná vybavenost „anténami” ) je již v dětství přimo předurčovala k 

tomu, aby byl využíván potřebnými osobami. V případě, že terapeuta 

nepotkal tento osud, lze podle Millerové těžko předpokládat, že by si později 

toto povolání vybral, nebo si vyvinul odpovídající sensorium pro pocity 



 

 

druhých v odpovídající míře, případně že by mohl někdy skutečně pochopit, 

co to znamená zradit pravé Já (tzn. že neustále dává přednost potřebám 

rodičům před těmi svými a své pocity „usmrcuje”, aby si tím udržel lásku 

matky - rodičů). Pokud jsme toto zoufalství nikdy nezažili a nezpracovali, 

ocitáme se v nebezpečí, že své potřeby budeme přenášet na pacienty.  

Z rozhovorů vyplývá, že sami terapeuté tento názor z velké části sdílí: „Úplně 

určitě se dá vysledovat nějakej vnitřní problém, kterej byl už někde v dětství 

a v nějakým hlubokým mládí, protože ti, kteří tohle nezažili a nemají tyhle 

prožitky a nemají tuhle potřebu, tak ti dělají právníky třeba nebo ekonomy 

nebo něco takovýho.”132 Podobně tuto problematiku vidí i Petr Nevšímal: 

„Každej člověk, když jde do pomáhající profese, tak jako to musí být podle 

mě, z velký části jsou ty věci, vlastně vychází z rodinnýho klimatu nějakýho, 

který tam je, kde se člověk prostě učí vlastně, čím je cennej pro ty druhý. Jo? 

Tak když má dojem, že je cennej tím, že je prospěšnej druhejm, že jim nějak 

pomáhá, někomu třeba v tý primární rodině, tak se pak stane to, že může jít 

do pomáhající profese. ”133  

Je tedy jasné, že v této profesi musejí mít všichni terapeuté velmi dobře 

zpracované své traumata z dětství, jinak by mohli ve svém počínání klientům 

ublížit. A když ne ublížit, tak by mu nemusel být dobrým terapeutem, 

protože, jak píše ve své knize Psychická úskalí pomáhajících profesí Wolfgang 

Schmidbauer: „Nikdo nemůže druhému pomoci vyřešit problém, který ještě 

sám nezvládl”. Jak již bylo řečeno, možnost zneužití postavení v terapii není 

žádná novinka a všichni lidé z oboru chodí na supervize a pracují na svém 

osobnostím rozvoji v rozličných psychoterapeutických výcvicích. Vybrat 

vhodné členy týmu  ale není nic jednoduchého: „Taky ještě je hrozně těžký v 

tom, že vlastně jakoby ta služba přitahuje nějakej typ lidí, že jo. To, že mám 

potřebu pomáhat lidem je svým způsobem o nějaký naší patologii. ”134 

Po úvahách o motivacích lidí jít do pomáhající profese a bližším seznámení se 

s backgroundem celé problematiky jsem začala uvažovat o tom, jestli bychom 

neměli nějakým způsobem revidovat metodiku nahrávání rozhovorů - 

životních příběhů. Je dobré se okamžitě (leckdy při prvním setkání s 

                                                   

132 rozhovor s Ninou Janyškovou, dne 19.10.2011 vedla Alžběta Polzová 
133 rozhovor s Petrem Nevšímalem, dne 19.7.2011 vedla Alžběta Polzová  
134 rozhovor s Alešem Kudou, dne 7.6.2011 vedla Alžběta Polzová  



 

 

narátorem) ptát na dětství a rodiče? Opravdu máme na toto období všichni 

hezké vzpomínky? Nezavíráme si tímto dotazem dveře, které se již nikdy 

neotevřou? Na druhou stranu je samozřejmě nutné uvažovat o alternativním 

spouštěči rozhovoru. Což samozřejmě není jednoduché. V tuto chvíli jiné 

řešení nevidím, pouze chci poukázat na fakt, že první otázka rozhovoru musí 

být položena s rozvahou.  

Otázka pomáhající profese mě velmi zaujala i z toho důvodu, že vidím určitou 

paralelu mezi profesí terapeuta a orálního historika. Orální historik sice 

primárně nikomu nepomáhá, ale velmi se zajímá o životní příběh někoho 

jiného. A stejně jako terapeut naslouchá a analyzuje.  

Snažíme se z výpovědí aktérů historické události sestavit co nejpravdivější 

obraz, poodhalit všechny odstíny šedi, nastavit zrcadlo společnosti. A to i 

přesto, že jsme již poučeni a víme, že žádná objektivní pravda neexistuje. 

Každá událost má svou světlou i stinnou stránku. To je dle mého názoru to 

nejdůležitější, co nám orální historie ukázala. Jaká je ale naše motivace pro 

hledání těchto pramenů, pro setkávání se s lidmi a hledání co 

nejkomplexnějšího pohledu na námi vybranou problematiku135? I na tuto 

otázku leckdy v rozhovorech se zakladateli došlo: „Vy možná budete celej 

život sbírat nějaký jakoby těžký příběhy nějakejch lidí a taky jako je 

kontejnerovat do sebe a ono vás to vlastně bude nějak jako měnit, nějak 

formovat. A takže každej si samozřejmě najde nějakou tu cestu toho, jakoby 

zlepšování sebe sama. Jo? A protože zrovna ta orální paměť je taková, že jo, 

to je o potkávání s lidma. ”136 

O motivaci pro nahrávání rozhovorů jsem se bavila i s Petrem Nevšímalem: 

„To je zvláštní, že jo, že jako hledáte jako zajímavý vlastně lidi, abyste jako s 

nima mohla bejt a mohla zjišťovat pravdu o světě. Že zkoušíte jako snímat 

hlas druhejch a získávat jako jejich kopie, jo? Co to vlastně vás k tomu jako 

psychicky vede, co je to za takovej zvláštní pocit, že jo? ”137 

                                                   

135 zde je dle mého názoru důležité si také uvědomit, že i výběr tématu, který si vybíráme k bližšímu 
zkoumání a kterému se poté leckdy i několik let věnujeme, má jistě nějaké svoje opodstatnění a 
nějakou naši vnitřní motivaci 
136 rozhovor s Martinou Těmínovou, dne 16.6.2011 vedla Alžběta Polzová  
137 rozhovor s Petrem Nevšímalem, dne 20.9.2011 vedla Alžběta Polzová  



 

 

8.6 MOTIVACE PRO ZALOŽENÍ KOMUNITY 

Kromě své profese, kterou si sice každý ze zakladatelů vybral v jiném oboru, i 

když pod hlavičkou „pomáhající profese”, mají zakladatelé společného ještě 

něco. A tím je motivace jít do něčeho nového. „Já už na tom Slovensku mi 

přišlo jakoby úžasné vybudovat něco, co můžeme dělat podle sebe, protože v 

tom socialismu opravdu, já se k tomu teda nevracím a asi většina lidí, že 

jsme byli neskutečně omezeni a já třeba jsem fůru roků strávila na tom 

Slovensku vedle těch drátů ostnatých, kde byla hranice mezi Rakouskem a 

Slovenskem. Takže mně to přišlo jakoby úplně geniální, že něco můžeme 

dělat po svým a dělat to. Tak jsme to dělali hrozně oddaně.” 138 Někteří se 

přímo vymezují proti minulému režimu, někteří vůči oboru: „Pro mě to bylo 

zajímavý v tom mít možnost rozjet něco tak trochu podle sebe a mimo 

zdravotnictví, mimo ten systém těch špitálů a těch nějakejch jako 

zkostnatělých, podle mě, tehdy věcí” 139. V každém případě jde o vymezení 

proti nějakému systému, se kterým zakladatel nesympatizoval, případně o 

možnost rozjet něco podle svých představ: „V tom procesu tý tvorby byla 

hodně velká svoboda, protože jsem vlastně nedostal jako minimální 

mantinely pro to, jakej ten program má bejt, že celá ta struktura nebo ten 

koncept byl plně na tom, jak to udělám nebo jak to udělá ten tým lidí, v 

kterým jsem pracoval, což bylo strašně vlastně příjemný.” 140  

Zakládání jakékoliv instituce na zelené louce s sebou nese mnoho rizik, ale na 

druhé straně i mnoho pozitivního. Jedním z těchto příjemných okolností je 

přirozeně i možnost rozjet něco jen a pouze dle svých představ. To bylo 

umožněno částečně uvolněnější společenskou atmosférou po Sametové 

revoluci a částěšně i proto, že se tento obor v době zakládí terapeutických 

komunit nacházel v počátcích (I když mají mezi sebou komunity od svého 

vzniku několikatelé rozestupy, domnívám se, že se ještě může hovořit o 

počátcích jejich vzniku.)  

                                                   

138 rozhovor s Hanou Čamlíkovou, dne 1.8.2011 vedla Alžběta Polzová  
139 rozhovor s Davidem Adamečkem, dne 10.6.2011 vedla Alžběta Polzová 
140 rozhovor s Petrem Nevšímalem, dne 19.7.2011 vedla Alžběta Polzová 



 

 

9 ZÁVĚR  

Cílem práce bylo přiblížit, jak u nás vznikaly první terapeutické komunity pro 

drogově závislé. Ukázat, v jakých podmínkách ke vzniku těchto zařízení 

docházelo a představit osobnosti zakladatelů. Důležitým backgroundem pro 

seznámení s příběhy o vzniku komunit je ale právě historie užívání 

omamných látek i historie léčby závislostí u nás. Proto jsem tuto 

problematiku zpracovala a zařadila do teoretické části práce.  

 Terapeutické komunity se v našem státě začaly zakládat až po Sametové 

revoluci. Do té doby nebyl pro tato zařízení prostor. Tehdejší režim drogový 

problém viděl pouze jako problém západu a v našich podmínkách ho odmítal 

akceptovat. Na druhou stranu se u nás ale vytvořila široká sít 

protialkoholních poraden a hlavně díky docentu Skálovi, průkopníkovi v boji 

proti alkoholismu, také protialkoholní léčebny. Už v době socialismu se ale 

našli i odborníci, kteří se toxikomanům a jejich problému závislosti věnovali. 

 Po roce 89 se problém se zneužívání drog prohloubil především díky 

otevření hranic a na našem území se s drogami začalo čile obchodovat. Z 

domácích varen a “fetování v partách” se stal problém celospolečenský, 

drogově závislí si mohli drogy obstarat kdekoliv na ulici a začali být daleko 

více vidět.  

 Nastálou situaci tak bylo nutné začít řešit. Stát drogovou problematiku 

nechal převážně v gesci nestátních organizací, které si kolem sebe postupně 

začaly vytvářet komplexní síť péče o drogově závislé. Drogy se ale řešily i na 

státní úrovni, vznikaly mnohé instituce, které každou chvíli měnily jak svůj 

názvev, tak náplň své práce. Drogová tématika a řešení dosud nového 

problému se v 90. letech také velkou měrou zpolitizovala, což efektivnímu 

řešení mnoho neprospělo. I přesto se ale podařilo vypracovat  tzv. Koncepce 

protidrogové politiky vždy na konkrétní období, o nichž přední čeští 

odborníci tvrdí, že patří k nejlepším v Evropě.  

 Při zakládání komunit pro drogově závislé se zakladatelé setkávali s 

mnohými překážkami, které plynuly z toho, že tento typ služeb se v našich 

podmínkách zatím neprovozoval. Informace o tom, s jakými obtížemi se 

zakladatelé museli potýkat jsem získala právě díky rozhovorům, které jsem se 



 

 

zakladateli metodou orální historie vedla. Teprve se snahou o vybudování 

těchto služeb se začala řešit otázka financování, která stale není uspokojivě 

vyřešena. Z počátku (někde dodnes) museli zakladatelé také z personálních i 

ekonomických důvodů zastávat několik rolí - vedoucího celého týmu i 

provozního manažera instituce. Bojovali také s nedostatkem odborného 

personálu, jelikož vzdělávání v tomto oboru se rodilo právě ruku v ruce s 

rozvojem těchto služeb.  

 Velmi mě také zajímalo, co zakladatele do tohoto nového oboru vedlo a proč 

se pustili do budování služeb pro drogově závislé. Svou roli zde sehrálo 

několik faktorů - jedním z nich je volba pomáhající profese, další motivací se 

ukázala touha “rozjet” něco nového podle svých představ. Něco, co si snad 

dříve nemohli dovolit. 

 Dalším tématem, který mě po celou dobu výzkumu provázel byla určitá 

paralela mezi orální historií a oborem adiktologie. Jasným pojítkem mezi 

oběma obory je doba jejich vzniku - společenské klima umožnilo vznik těchto 

oborů až po roce 1989. Oba obory se také musejí neustále obhajovat - orální 

historii je vyčítáná přílišná subjektivita. Služby pro drogově závislé mnoho 

lidí vidí jako nepotřebné, jelikož si za svou závislost dle jejich názoru mohou 

drogově závislí sami.  

 Díky realizovaným rozhovorům jsem získala jedinečný materiál, který 

pomohl osvětlit, jak v našem prostředí terapeutické komunity pro drogově 

závislé vznikaly. Bez těchto pramenů by to možné nebylo. Ráda bych ale tyto 

prameny použila i pro svou budoucí práci. Při zpracování rozhovorů jsem se v 

rámci této diplomové práce zaměřila na profesní život zakladatelů a jejich 

výpovědi tematicky se vztahující k fungování služeb pro drogově závislé. V 

buducnu bych se ráda více zaměřila na osobní prožitky zakladetelů ( i když 

opět v kontextu jejich profese a rozjezdu drogových služeb).  
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