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1 Úvod

Štěpána znám skoro pátým rokem. Seznámili jsme se přes společné přátele a pár let 

jsme se vídali pouze nahodile. O jeho drogové zkušenosti jsme začali mluvit relativně 

nedávno a trvalo několik měsíců, než jsem se dozvěděla základní kostru jeho příběhu. 

Nechtěla jsem se přímo vyptávat a on o tomto tématu mluvil sice bez problémů, ale také jej 

nijak nerozváděl. Respektovala jsem to a vážila si toho, s jakou přirozeností je schopen o tom 

mluvit.

Štěpánovi je 32 let, je svobodný, má sice stálé zaměstnání, ale věnuje se rozličným 

projektům, které s jeho profesí ekonoma mají málo společného. Již přes deset let žije v Praze, 

společně s přítelem. Jeho příběh jsem si vybrala proto, že se vymykal všemu s čím jsem se 

dosud osobně setkala. Ve své drogové kariéře se vyhnul všem léčebným intervencím a 

navzdory poměrně mladému věku, ve kterém začal užívat, se dokázal postavit opět nebo spíše 

poprvé na vlastní nohy. 

Prohlašuji, že jsem dodržela anonymitu dotyčného, který souhlasil s poskytnutím 

citlivých údajů pro účely zpracování kazuistické práce. 

2 Anamnézy

2.1 Rodinná anamnéza

Štěpán je jediné dítě svých rodičů. Matka Štěpánova otce poznala v době, kdy byla již 

dva roky vdova, první manžel zemřel na vrozenou srdeční vadu. Štěpán se narodil rok po 

svatbě, rodiče prý váhali, zda počít dítě „do této doby“, ze syna však měli podle rodiny velkou 

radost. Další těhotenství matce lékaři nedoporučili vzhledem ke komplikacím, ke kterým 

došlo během porodu. Jak ona, tak otec to nesli velmi těžce, přáli si mít velkou rodinu. 

V základní rodině otec příliš nefungoval. Štěpán si ho pamatuje výhradně jako 

laxního, občas s výbušnými náladami, resp. excesy. Byl stabilně zaměstnán u lesní správy. 

Štěpán neměl pocit, že by finančně rodina strádala i když prý se otec s matkou o penězích 
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velmi často hádali. Později si Štěpán všiml, že hádky se točí spíše okolo peněz propitých 

otcem, několikrát do týdne chodil po práci s kolegy do hospody, kde utratil větší obnos peněz 

a hlavně se domů vracel mnohdy až k ránu a ve velmi podroušené náladě. Další den byl 

podrážděný, se ženou nemluvil, na syna byl příkrý.

Matka Štěpána je vyučená krejčová, dlouhou dobu se živila šitím kostýmů pro divadlo 

ve větším městě nedaleko jejich bydliště. V současné době provozuje malou živnost s 

úpravami oblečení a krejčovskými službami vůbec, do toho vyrábí a šije oblečení a různé 

doplňky, které s poměrným úspěchem prodává přes internetový portál věnovaný domácí a 

originální tvorbě.

 Poté, co Štěpán ve svých 19ti letech potvrdil rodičům svoji homosexuální orientaci, 

otec prohlásil, že nic jiného od něj ani nečekal a že se dávno smířil s tím, že „z kluka nikdy 

chlap nebude“. V konečném důsledku vzal Štěpánův coming out daleko lépe než jeho matka, 

která Štěpánovi dlouho vyčítala, že nikdy nebude mít děti a ona vnuky. Několik let věřila 

tomu, že si to Štěpán „rozmyslí“, že pouze touží po tom být rozdílný od společnosti, 

zajímavý. Pár měsíců dokonce matka trvala na tom, že se Štěpán musí odstěhovat z jejich 

domu, vždycky jí ale otec přemluvil a Štěpán tak mohl zůstat doma. Sám tvrdí, že toto období 

bylo jediné, kdy svého otce viděl v nějaké rozhodné a silné pozici vůči matce a okolí vůbec. 

Díky této zkušenosti na otce hledí s větším respektem, než jaký k němu pociťoval do této 

události. Do jisté míry si tohoto konfliktu mezi rodiči váží.

Otec Štěpána měl ve svých 40ti letech diagnostikovaný diabetes mellitus druhého 

typu, od vojny problémy s alkoholem, nikdy se neléčil. Měl prý velmi odtažitý postoj k 

lékařské profesi, navštěvoval pouze rodinného lékaře, všechny doporučené vyšetření ale 

odmítal. Diabetes proto zaléčen pouze basálně (předepsávány perorální antidiabetika), režim 

příliš nedodržoval. V 54 letech zemřel při návratu z hospody. Těsně před Vánoci se vracel ze 

srazu s kamarády a silně pod vlivem alkoholu usnul ve sněhu podél cesty. Zemřel na zástavu 

srdeční v důsledku podchlazení. 

Matka Štěpána bez závažnějších onemocnění, pouze z matčiny strany dva výskyty 

rakoviny: sestra matky karcinom prsu (operován, bez následků) a otec zemřel na leukémii. 
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2.2 Osobní anamnéza

2.2.1 Zdravotní

Štěpán prodělal v dětství běžné dětské choroby, hospitalizován musel být při 

komplikacích se spálou v osmi letech. Ve 14ti se nakazil EB virem, průběh onemocnění byl 

sice vleklý, ale bez větších komplikací, hospitalizace nebyla nutná, Štěpán stonal doma 4 

měsíce, po půl roce byly jaterní testy opět v normě. 

V mládí nebýval jinak běžně nemocen, na podzim míval lehké nachlazení, které 

většinou přešlo během několika dní. 

Ve svých 23 letech se nechal otestovat na infekční choroby: VHB, VHC, HIV a 

základní pohlavní nemoci (syfilitida, gonorrhoea), ani jeden pozitivní nález.

2.2.2 Sociální a pracovní

Po dokončení povinné školní docházky byl přijat na gymnázium v okresním městě. V 

říjnu prvního roku na škole poprvé zkusil pervitin, kvůli kterému posléze začaly problémy s 

docházkou a kázní. Kvůli kázni opakoval třetí ročník, jeho chování pobuřovalo profesorku 

Základů společenských věd natolik, že jeho práci v tomto předmětu ohodnotila jako 

nedostatečnou a nepustila ho tímto do vyššího ročníku. Třídní učitelka ho ale měla velmi ráda 

a její pomoc v jeho problémech často hraničila s krytím. Nicméně zejména kvůli tomu se 

Štěpán dostal do 4. ročníku, ve kterém se jeho laxní přístup ke studiu ještě prohloubil a 

zkombinoval se se stresem z nadcházející maturity. Vyústilo to v prakticky půlroční absenci, 

kvůli které maturoval až v lednu dalšího roku.  

Bezprostředně po maturitě opustil rodné město a odjel do Prahy, kde se přihlásil ke 

studiu na VŠE. Na této fakultě dosáhl bakalářského titulu v oboru financí a obchodu, na 

magisterské studium nastoupil na stejné fakultě, studium ovšem přerušil. Titul magistra 

nedokončil, v prvním ročníku magisterského studia nastoupil do svého prvního zaměstnání a 
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podle svých slov na školu neměl „ani náladu, čas a ani peníze“. To, že nedosáhl druhého titulu 

nijak nelituje, neuchytil se sice v žádném stabilním zaměstnání, práce mu ale vždy přinášela 

potěšení a když ne zrovna z činnosti jako takové, tak z jejích výsledků. 

Příjezdem do Prahy změnil Štěpán kompletně své sociální kruhy. Úplně opustil 

společnost a lidi, se kterými fetoval ve svém rodném městě. Začal poslouchat hudbu, chodit 

na taneční akce. V jeho okolí se nyní vyskytuje mnoho lidí z kulturního prostředí, herci, 

muzikanti, režiséři a lidé od filmu obecně. Skrze ně se dostal k organizování charitativních 

happeningů, výstav a různých jiných akcí (Art for life, Vánoční bazar v Mokré čtvrti, Prague 

Pride). Začal žít pestrý společenský život.

Od příchodu do Prahy několikráte změnil zaměstnání. Při studiu si přivydělával jako 

barman v jedné z pražských kaváren, poté se začal dostávat k práci ve svém oboru. Přibližně 

jednou za tři roky povolání změnil, pouze jednou ne z vlastního rozhodnutí. Při své druhé 

stabilní práci začal cestovat mimo republiku a od té doby veškeré vydělané peníze které 

ušetří, investuje do cest. 

Asi rok po příjezdu do Prahy se seznámil s o něco starším režisérem, se kterým 

posléze navázal vztah, který trval bezmála pět let. Tento vztah vnímá jako mezní událost, 

pomohl mu překonat těžší období po přestěhování se, „uvedl ho do společnosti“ a vytvořil mu 

první sociální zázemí v Praze. Po rozchodu s tímto mužem měl pár známostí, v současné době 

žije s partnerem již třetím rokem. Se zmíněným prvním přítelem se dodnes stýká, mají velmi 

příjemný vztah (oba znám osobně a s tímto Štěpánovým výrokem nemůžu než souhlasit). 

2.2.3 Trestně-právní

Štěpán nemá žádný záznam v rejstříku trestů. Za doby, kdy užíval pervitin se dopustil 

pár krádeží, většinou škody ani zisk nepřesáhly 5000,-. Nikdy pro tyto přestupky nebyl stíhán, 

většinou  se nepřišlo na to, kdo daný čin spáchal. Krádeže finančních obnosů realizoval 

především v rodině. Věděl, kde má otec „ulité“ peníze na své setkání s kolegy v hospodě a 

bral tyto peníze po menších částkách. Otec si toho pravděpodobně nikdy nevšiml, nebo to 

nechtěl řešit. Jinak s penězi neměl Štěpán nikdy problém. Jeho vzhled a mládí imponovalo 
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jednomu místnímu vařiči, se kterým se seznámil přes kamaráda od kterého si Štěpán sháněl 

marihuanu, a ten mu jednu dobu dával pervitin buď zadarmo nebo později za drobné sexuální 

služby. Štěpán ale tvrdí, že nikdy nebyl znásilněn ani zneužit, dotyčného měl prý rád a popírá, 

že by v jejich vztahu byla jakákoli nerovnováha. 

2.2.4 Psychologicko-psychiatrická

Štěpán nikdy nenavštěvoval žádnou poradnu ani psychologa v soukromých sezeních, i 

když  souvislost mezi jeho psychickými problémy, problémy s identitou (sexuální) a jeho 

drogovou kariérou se zdá být nosná. Okolo 15roku života si začal uvědomovat svou sexuální 

orientaci, začal se proto dostávat do konfliktů s kluky ze své třídy. Část z nich se se Štěpánem 

nechtěla bavit, protože „je divnej“ a Štěpán to připisoval své nesmělosti v hovorech se 

spolužáky. 

(Mezi touto skupinou dětí byl i jeden kluk, kterého měl Štěpán rád. Prý v té době ještě 

nedokázal rozpoznat jestli je jím přitahován, nebo jestli jemu prostě jen hodně sympatický. 

Tato zmatenost v citech se ale projevovala při rozhovorech s ním, které si Štěpán posléze 

přehrával. Viděl tam „jednu chybu vedle druhé“ a tím sám sebe ještě více utvrzoval ve své 

společenské neschopnosti.) 

Když začal experimentovat s pervitinem, líbila se mu na stavech intoxikace právě ta 

míra sebevědomí a volnosti, kterou si bez opojení drogou navodit neuměl. Velmi často v 

tomto období upadal do depresivních stavů nálad, býval apatický a dle jeho slov „měl v hlavě 

pořád takový šrumec, že na ten svět venku mu nezbývala energie“. 

2.2.5 Drogová kariéra

Štěpán kouří od svých 14ti let. První rok kouřil jen občas s kamarády ve škole a poté, 

co v 15ti začal nejdříve nepravidelně a skoro po roce naplno užívat pervitin, kouření téměř 

zanechal. Alkohol poprvé pil ve 13, první opilost v tom samém roce. S marihuanou měl první 

zkušenost mezi 14. a 15. rokem života. Užíval jí především rekreačně, maximálně třikrát do 

týdne a ne více jak dva sdílené jointy za den.
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Pervitin užíval pravidelně po dobu tří let, poslední dva roky intravenózně. Poprvé si 

pervitin vzal, když přijal nabídku od výše zmíněného vařiče. První rok (15 let) chodil na 

pervitinové dýchánky ne více jak jednou do týdne, po roce se frekvence začala zvyšovat. 

Studium na gymnáziu zvládal s výše zmíněnými obtížemi, které vyústily v 

podmínečné vyloučení ze školy z důvodů přílišné absence. V této době se jeho užívání dostalo 

na vrchol, užíval až do 1g za den. Žádnou jinou drogu v této době nebral ani příležitostně 

(včetně alkoholu a marihuany, kouřil velmi sporadicky). Toto období trvalo přibližně rok, 

během tohoto roku zažíval velmi nepříjemné stavy po užití drogy. Paranoidní toxické 

psychózy nabíraly na síle, Štěpán měl permanentní stavy úzkosti, podezříval všechny kolem 

sebe včetně rodičů že mu usilují o život, bál se jíst i usnout. 

V listopadu (dva měsíce před maturitou) mu zemřel otec. Štěpán během měsíce 

vyabstinoval, udělal maturitu a po dohodě s matkou, se kterou začala bydlet její sestra, odjel 

do Prahy. 

Od té doby od pervitinu abstinuje, v Praze začal opět kouřit a při návštěvách barů a 

tanečních akcí  popíjet alkohol. Ten užívá ve větší míře (několikrát do týdne minimálně dvě 

až šest jednotek alkoholu), konzumaci si prakticky nehlídá. Sám říká, že ho pití baví, ale do 

práce a svého života obecně mu nijak zvlášť nezasahuje. Do práce chodí sice nepravidelně 

(náplň práce, nikoliv jeho nedbalost), ale absence kvůli pití nemá. Velmi příležitostně přijme 

nabídnutý kokain či extázi, marihuanu nebo hašiš užívá poměrně pravidelně. Po náročném dni 

si klidně jointa vykouří doma sám nebo s přítelem.

3 Situace výchozího bodu

V současné době Štěpán nejeví známky závislosti na jakékoli látce kromě tabáku. 

Alkohol a konopí užívá spíše rizikově a delší dobu. V minulosti sice neodiagnostikovaná, ale 

asi jasná závislost na pervitinu. Z tohoto důvodu se mi jeví jeho užívání alkoholu jako velmi 

rizikové, nicméně přes deset let tento vzorec chování funguje, ani při opilosti pervitin 

nevyhledává, několikráte dokonce odmítl. 
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V léčbě nikde není, neplánuje, nevidí důvod. 

4 Charakteristika návykové látky

Pervitin – v začátcích užívání mělo pro braní velmi silný motivační efekt dosažení 

určitého sebevědomí, zároveň také jakéhosi klidu v hlavě, který Štěpán popisoval jako 

vyrovnání se sám se sebou. Při intoxikaci si byl sebou natolik jistý, že nemusel řešit 

problémy, které se mu jinak v hlavě neustále objevovaly a zaměstnávaly jeho pozornost. 

Míval pocity, že konečně našel sám sebe a že v tomto světe obstojí. V současné době má na 

toto období náhled. Tvrdí, že bylo jedno z nejtěžších, které zažil (už jen kvůli smrti otce), ale 

že od té doby může vědět co od sebe čekat. 

Od začátku věděl, jaká rizika na sebe bere při tomto způsobu užívání (mimo samotného braní 

sdílel jehly se zmíněným kamarádem, nikdy prý ne s někým jiným), ale nikdy neměl pocit 

opravdového ohrožení. Postoj „tak horké to nebude“ praktikuje i dnes, kdy se mu dostává 

informace, že vzhledem k jeho závislostní zkušenosti (a zjevnou alkoholickou zátěží ze strany 

otce) by měl začít kontrolovat resp. přestat s užíváním jakékoli návykové látky mimo tabáku. 

Z užívání pervitinu se dostal sám, vyabstinoval doma za podpory matky.

Alkohol – Ve větší míře začal alkohol užívat cca před 10ti lety. Vzorec užívání se v 

čase příliš neměnil, povětšinou pije s kamarády či známými v nějakém podniku nebo na 

oslavách, jednoduše při společenských příležitostech. Velmi zřídka kdy se opije natolik, že by 

o sobě nevěděl, pije spíše pro náladu i když opilý bývá.

Marihuana, hašiš – Rekreačně užíval od cca 14ti do 16ti let. Začal znovu přibližně dva 

roky po příjezdu do Prahy. Charakter užívání je sice pořád nejblíže rekreačnímu, ale množství 

čas od času svědčí spíše o rizikovém užívání.

5 Další vývoj
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V současné době Štěpán nenavštěvuje žádné zařízení léčebného typu. Nenavštěvoval 

ho dle jeho slov nikdy, ani v dobách kdy přestával s užíváním pervitinu. V jeho městě tenkrát 

nebylo dostupné žádné kontaktní centrum ani nic podobného. 

Během doby, po kterou Štěpána znám, jsem si nevšimla žádných změn v jeho projevu, 

chování, způsobu užívání (alkohol, tabák, marihuana), v osobním životě. V průběhu našich 

setkání (v rámci naší práce na kazuistice i mimo ní) byl v drtivé většině případů v dobré 

náladě, nijak vyexcitován, usměvavý, klidný, sdílný. O minulosti hovoří s nadhledem, nijak ji 

ale okolí neprezentuje. Na případné otázky ohledně užívání odpoví přímo a jednoduše, detaily 

prakticky neuvádí. 

Pravidelně navštěvuje matku, finančně jí čas od času vypomůže a s širší rodinou je v 

občasném ale milém styku. 

Přítel kromě alkoholu, tabáku a marihuany neužívá jinou návykovou látku. O 

Štěpánově minulosti ví, záleží mu na tom, aby si oba udrželi to, co nyní společně mají.

6 Léčebné intervence

Doposud nulové. Po shrnutí všech údajů o jeho užívání obecně lze doporučit 

minimálně lehký dohled zkušeného terapeuta v oblasti závislostí pro případ, že by se 

Štěpánovi začal rozjíždět proces směřující k relapsu (pokud se to dá takto nazvat při jeho 

současném užívání zmíněných látek). 

7 Souhrn případu, rozbor, rozvaha

Štěpán se k pervitinu dostal zrovna v té době, kdy řešil svojí profilující se sexuální 

orientaci.  Jeho nesmělost v kolektivu, která byla z části dána věkem, z části právě řešeným 

tématem, umocnila navázání se na drogu. Neměli bychom opomenout rizikový faktor otce, 

silného pijáka, který navíc svou roli v rodině zastával velmi sporadicky. A navíc funkci otce, 

silné osoby vedoucí dítě k dodržování hranic, plnil pouze diskutabilně, pokud budeme 

vycházet z výpovědi Štěpána, který takto otce popisuje.

10



Vztahy v rodině ale navzdory tomu fungovaly poměrně dobře, i když s lehkým 

nádechem studeného odchovu. Po smrti otce Štěpán prožil něco, co má sám pojmenované 

jako bod zlomu. Popisuje to jako hluboký prožitek vlastní zodpovědnosti za svůj život a 

spokojenost sebe a svých bližních. Je těžké popisovat něco tak interního, jako to, co prožil 

Štěpán a ještě těžší je to interpretovat. Každopádně ve nasvědčuje tomu, že tento impulz byl 

natolik silný, že měl tu moc donutit Štěpána radikálně přestavět svůj dosavadní život. 

Podle většiny odborníků by se rozhodně nedalo říci, že Štěpán někdy doopravdy 

abstinoval. Alkoholu se nevzdal nikdy, i když v období své nejtěžší pervitinové jízdy 

prakticky nepil, s tabákem a marihuanou opět začal poměrně brzo po příjezdu do Prahy, tzn. 

po ani ne dvou měsících abstinence od pervitinu. Jak již bylo zmíněno, v současné době pije, 

kouří tabák a kanbinoidy v množství a frekvenci, které by mohly vést se u člověka bez 

závislostní minulosti k označení rizikového užívání a v jeho případě by o tom z 

anamnestického hlediska nemělo být pochyb. 

Tento člověk ale již více než 10 let funguje velmi dobře v praktickém životě, má více méně 

stálé zaměstnání (tří roční obměny z reálných a plánovaných důvodů považuji za běžné a 

bezproblémové), velmi uspokojivý sociální život, má dobré vztahy v rodině, kterou 

navštěvuje a podporuje. Pravidelně sportuje, hraje tenis nebo squash minimálně dvakrát do 

týdne, chodí plavat, v létě jezdí s partou kamarádů na rafty, v zimě na hory. Jeho intimní život 

je plně saturován. Vydělává slušné částky, se kterými dokáže hospodařit natolik, že třikrát do 

roka cestuje do slova po světě (tento Silvestr slavil v Dubaji). Pokaždé, když se vidíme, má na 

tváři široký úsměv, je milý, sociálně zdatný ale nevnucuje se a dokáže si držet hranice od lidí, 

které nezná, nebo u kterých cítí, že je toho třeba.

Štěpán nevyznává žádnou víru, nehlásí se k žádné náboženské organizaci a tvrdí o 

sobě, že je realista a pragmatik, přesto je z něj cítit velmi silně vyvinutá spirituální stránka 

osobnosti. Chápu, že tento aspekt se velmi věžko měří či dokazuje, ale je to jeden z 

nejdůležitějších pocitů, jaký z jeho osobnosti mám. 

Pro úplnost jen dodávám, že k němu nechovám zvláštní city, jak by se z tohoto výčtu 

mohlo zdát. Snažím se jen popsat jev, kterému úplně nerozumím, ač v něj pevně věřím a jsem 
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o něm z hloubi duše přesvědčena: zdá se mi, že v problematice závislostního chování a 

závislosti vůbec funguje hodně pravd a principů, které jsou klinicky i vědecky dokázané. Ale 

žádná z technik, které vycházejí z těchto pravd a které se praktikují v léčebných zařízení, byť 

jsou sebe lepší a sebevíc sahají na podstatu problému (vše bez pejorativního podtextu), 

nefunguje trvale na někom, kdo si neprošel podobný bod zlomu jako Štěpán. Nevím, co s ním 

bude za dalších deset let, ale jeho životní dráha, zkušenosti a postoj k životu mne fascinují 

natolik, že bych cítila promrhání příležitosti, kdybych se alespoň nepokusila na jeho příběhu 

demonstrovat sílu osobnosti a sílu uvědomění jakožto ty jediné dvě síly, které člověka mohou 

doopravdy a trvale vymanit ze závislosti  v tom pravém slova smyslu. 
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