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Příloha č. 1: 

Tabulka č. 1: Rozdíly v osobnostních charakteristikách mezi uživateli alkoholu, psychoaktivních látek a patologických hráčů

Látka NV L F K HS D HY PD MF PA PT SC MA SI DEP LSE FAM PD1 MAC_R AAS APS A R

1

Mean alkohol 0,88 46,7 69,38 34,29 55,06 61,24 51,94 58,85 52,82 58,35 60,85 59,24 55,35 62,35 70,5 69,88 63,09 66,12 63,62 85,65 59,88 69,79 47,26

N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

Std. Deviation 1,72 5,78 18,11 10,46 12,39 13,96 12,99 15,39 9,956 13,36 14,08 14,84 14,46 13,6 14,19 18,53 16,95 19,51 16,724 22,06 10,61 14,02 14,44

2

Mean 
psychoaktivní
látka 0,68 46 73,74 33,95 52,37 55,58 52,11 64 52,42 63,05 61,05 64,16 68,68 53,21 67 63,53 70,79 72,05 74,37 83,26 61,47 66,47 40,05

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

Std. Deviation 1,46 8,23 20,9 11,18 10,76 11,57 10,03 9,781 11,1 14,83 13,7 15,62 11,52 11,39 12,42 14,72 16,14 21 12,226 19,86 10,51 12,86 10,39

3

Mean 
kombinace 
závislostí 0,1 42,2 74,9 34,3 53,9 54 56,5 66,9 56 65 65,1 69,3 69,8 48,7 66,1 62,9 74,4 72,9 68,1 84,4 65,3 67,5 38

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Std. Deviation 0,32 8,88 14,5 11,87 9,837 8,551 12,46 13,61 9,345 9,006 15,19 14,91 13,89 8,538 11,88 14,36 18,54 20,88 9,351 18,75 7,675 13,39 9,452

4

Mean 
gambling 0 44 58 40,33 57,67 50,33 54,33 62,67 47,67 54,33 50,33 52 63,67 45,33 65,67 58 60 73,67 78,33 69,33 69,67 59,67 32,67

N 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Std. Deviation 0 2,65 3,606 7,506 6,028 6,429 12,66 3,055 9,074 8,622 4,726 1,732 2,517 7,095 4,726 8,888 19,7 23,25 5,774 14,98 11,24 7,371 6,506

Total

Mean 0,67 45,7 70,95 34,47 54,23 58,02 52,79 61,73 52,95 60,53 61,08 61,85 61,76 56,88 68,61 66,45 66,88 69,2 68,06 84,03 61,61 68,03 43,12

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66

Std. Deviation 1,48 7,03 18,18 10,64 11,24 12,64 11,95 13,51 10,09 13,2 13,9 15,11 14,68 13,32 13,01 16,71 17,33 20,07 14,945 20,57 10,32 13,33 13,05



Tabulka č. 2: Hladiny statistické významnosti

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

NV * Látka

Between Groups (Combined) 6,132 3 2,044 0,928 0,433

Within Groups 136,535 62 2,202

Total 142,667 65

L * Látka

Between Groups (Combined) 165,277 3 55,092 1,122 0,347

Within Groups 3045,041 62 49,114

Total 3210,318 65

F * Látka

Between Groups (Combined) 890,25 3 296,75 0,893 0,45

Within Groups 20598,614 62 332,236

Total 21488,864 65

K * Látka

Between Groups (Combined) 109,667 3 36,556 0,313 0,816

Within Groups 7242,773 62 116,819

Total 7352,439 65

HS * Látka

Between Groups (Combined) 125,721 3 41,907 0,321 0,81

Within Groups 8089,87 62 130,482

Total 8215,591 65

D * Látka

Between Groups (Combined) 803,569 3 267,856 1,733 0,169

Within Groups 9581,416 62 154,539

Total 10384,985 65

HY * Látka

Between Groups (Combined) 178,192 3 59,397 0,405 0,75

Within Groups 9098,838 62 146,755

Total 9277,03 65

PD * Látka

Between Groups (Combined) 649,26 3 216,42 1,196 0,319

Within Groups 11221,831 62 180,997

Total 11871,091 65

MF * Látka

Between Groups (Combined) 182,624 3 60,875 0,586 0,626

Within Groups 6440,239 62 103,875

Total 6622,864 65

PA * Látka

Between Groups (Combined) 597,061 3 199,02 1,15 0,336

Within Groups 10725,379 62 172,99

Total 11322,439 65

PT * Látka

Between Groups (Combined) 509,842 3 169,947 0,875 0,459

Within Groups 12042,779 62 194,238

Total 12552,621 65

SC * Látka

Between Groups (Combined) 1179,741 3 393,247 1,784 0,159

Within Groups 13666,744 62 220,431

Total 14846,485 65

MA * Látka

Between Groups (Combined) 2963,985 3 987,995 5,548 0,002

Within Groups 11040,137 62 178,067

Total 14004,121 65

SI * Látka

Between Groups (Combined) 2343,341 3 781,114 5,268 0,003

Within Groups 9193,689 62 148,285

Total 11537,03 65

DEP * Látka

Between Groups (Combined) 259,691 3 86,564 0,5 0,684

Within Groups 10736,067 62 173,162

Total 10995,758 65

LSE * Látka

Between Groups (Combined) 903,197 3 301,066 1,083 0,363

Within Groups 17241,166 62 278,083

Total 18144,364 65

FAM * Látka
Between Groups (Combined) 1486,737 3 495,579 1,703 0,176

Within Groups 18042,293 62 291,005



Total 19529,03 65

PD1 * Látka

Between Groups (Combined) 674,396 3 224,799 0,546 0,652

Within Groups 25506,043 62 411,388

Total 26180,439 65

MAC_R * 
Látka

Between Groups (Combined) 1743,74 3 581,247 2,821 0,046

Within Groups 12774,017 62 206,033

Total 14517,758 65

AAS * Látka

Between Groups (Combined) 749,424 3 249,808 0,579 0,631

Within Groups 26760,516 62 431,621

Total 27509,939 65

APS * Látka

Between Groups (Combined) 432,725 3 144,242 1,379 0,258

Within Groups 6487,033 62 104,63

Total 6919,758 65

A * Látka

Between Groups (Combined) 364,477 3 121,492 0,673 0,572

Within Groups 11189,462 62 180,475

Total 11553,939 65

R * Látka

Between Groups (Combined) 1352,799 3 450,933 2,877 0,043

Within Groups 9716,232 62 156,713

Total 11069,03 65

VRIN * 
Látka

Between Groups (Combined) 371,92 3 123,973 0,964 0,415

Within Groups 7970,701 62 128,56

Total 8342,621 65

TRIN * 
Látka

Between Groups (Combined) 780,094 3 260,031 1,77 0,162

Within Groups 9108,997 62 146,919

Total 9889,091 65

FB * Látka

Between Groups (Combined) 1585,967 3 528,656 1,628 0,192

Within Groups 20128,154 62 324,648

Total 21714,121 65

FP * Látka

Between Groups (Combined) 1616,092 3 538,697 2,491 0,068

Within Groups 13406,029 62 216,226

Total 15022,121 65

S * Látka

Between Groups (Combined) 80,718 3 26,906 0,352 0,788

Within Groups 4741,054 62 76,469

Total 4821,773 65



Příloha č. 2:

Tabulka č. 3: Rozdíly v osobnostních charakteristikách mezi muži a ženami

Pohlaví NV L F K HS D HY PD MF PA PT SC MA SI DEP LSE FAM PD1 MAC_R AAS APS A R

1

Mean 
muži 0,58 44,4 69,73 38,31 54,58 52,3 52,96 61,54 51,85 60,65 60,85 63,81 65,19 50,5 62,5 58,42 66,15 66,88 67,58 78,54 61,85 62,58 40,58

N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

Std. 
Deviation 1,53 8,32 17,48 9,979 9,638 8,98 10,95 13,03 10,57 13,7 14,19 15,24 12,94 8,468 10,44 11,77 17,76 18,42 11,3 17,58 8,127 11,97 9,807

2

Mean 
ženy 0,73 46,5 71,75 31,98 54 61,7 52,68 61,85 53,68 60,45 61,23 60,58 59,53 61,03 72,58 71,68 67,35 70,7 68,38 87,6 61,45 71,58 44,78

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Std. 
Deviation 1,47 6,02 18,8 10,42 12,29 13,4 12,69 13,98 9,841 13,04 13,88 15,09 15,45 14,32 13,08 17,48 17,26 21,17 17,033 21,78 11,62 13,1 14,67

Total

Mean 0,67 45,7 70,95 34,47 54,23 58 52,79 61,73 52,95 60,53 61,08 61,85 61,76 56,88 68,61 66,45 66,88 69,2 68,06 84,03 61,61 68,03 43,12

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66

Std. 
Deviation 1,48 7,03 18,18 10,64 11,24 12,6 11,95 13,51 10,09 13,2 13,9 15,11 14,68 13,32 13,01 16,71 17,33 20,07 14,945 20,57 10,32 13,33 13,05



Tabulka č. 4: Hladiny statistické významnosti

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

NV * 
Pohlaví 2

Between Groups (Combined) 0,346 1 0,346 0,155 0,695

Within Groups 142,321 64 2,224

Total 142,667 65

L * Pohlaví
2

Between Groups (Combined) 67,972 1 67,972 1,384 0,244

Within Groups 3142,346 64 49,099

Total 3210,318 65

F * Pohlaví
2

Between Groups (Combined) 64,248 1 64,248 0,192 0,663

Within Groups 21424,615 64 334,76

Total 21488,864 65

K * Pohlaví
2

Between Groups (Combined) 631,926 1 631,926 6,018 0,017

Within Groups 6720,513 64 105,008

Total 7352,439 65

HS * 
Pohlaví 2

Between Groups (Combined) 5,245 1 5,245 0,041 0,84

Within Groups 8210,346 64 128,287

Total 8215,591 65

D * Pohlaví
2

Between Groups (Combined) 1397,471 1 1397,471 9,951 0,002

Within Groups 8987,513 64 140,43

Total 10384,985 65

HY * 
Pohlaví 2

Between Groups (Combined) 1,294 1 1,294 0,009 0,925

Within Groups 9275,737 64 144,933

Total 9277,03 65

PD * 
Pohlaví 2

Between Groups (Combined) 1,529 1 1,529 0,008 0,928

Within Groups 11869,562 64 185,462

Total 11871,091 65

MF * 
Pohlaví 2

Between Groups (Combined) 52,704 1 52,704 0,513 0,476

Within Groups 6570,16 64 102,659

Total 6622,864 65

PA * 
Pohlaví 2

Between Groups (Combined) 0,655 1 0,655 0,004 0,952

Within Groups 11321,785 64 176,903

Total 11322,439 65

PT * Pohlaví
2

Between Groups (Combined) 2,262 1 2,262 0,012 0,915

Within Groups 12550,36 64 196,099

Total 12552,621 65

SC *
Pohlaví 2

Between Groups (Combined) 164,671 1 164,671 0,718 0,4

Within Groups 14681,813 64 229,403

Total 14846,485 65

MA * 
Pohlaví 2

Between Groups (Combined) 506,108 1 506,108 2,4 0,126

Within Groups 13498,013 64 210,906

Total 14004,121 65

SI * Pohlaví
2

Between Groups (Combined) 1745,555 1 1745,555 11,409 0,001

Within Groups 9791,475 64 152,992

Total 11537,03 65

DEP * 
Pohlaví 2

Between Groups (Combined) 1599,483 1 1599,483 10,894 0,002

Within Groups 9396,275 64 146,817

Total 10995,758 65

LSE * 
Pohlaví 2

Between Groups (Combined) 2767,242 1 2767,242 11,517 0,001

Within Groups 15377,121 64 240,268

Total 18144,364 65

FAM * 
Pohlaví 2

Between Groups (Combined) 22,546 1 22,546 0,074 0,787

Within Groups 19506,485 64 304,789



Total 19529,03 65

PD1 * 
Pohlaví 2

Between Groups (Combined) 229,386 1 229,386 0,566 0,455

Within Groups 25951,054 64 405,485

Total 26180,439 65

MAC_R * 
Pohlaví 2

Between Groups (Combined) 10,036 1 10,036 0,044 0,834

Within Groups 14507,721 64 226,683

Total 14517,758 65

AAS * 
Pohlaví 2

Between Groups (Combined) 1293,878 1 1293,878 3,159 0,08

Within Groups 26216,062 64 409,626

Total 27509,939 65

APS * 
Pohlaví 2

Between Groups (Combined) 2,473 1 2,473 0,023 0,88

Within Groups 6917,285 64 108,083

Total 6919,758 65

A * Pohlaví
2

Between Groups (Combined) 1275,818 1 1275,818 7,944 0,006

Within Groups 10278,121 64 160,596

Total 11553,939 65

R * Pohlaví
2

Between Groups (Combined) 277,709 1 277,709 1,647 0,204

Within Groups 10791,321 64 168,614

Total 11069,03 65

VRIN * 
Pohlaví 2

Between Groups (Combined) 491,785 1 491,785 4,009 0,049

Within Groups 7850,837 64 122,669

Total 8342,621 65

TRIN * 
Pohlaví 2

Between Groups (Combined) 49,431 1 49,431 0,322 0,573

Within Groups 9839,66 64 153,745

Total 9889,091 65

FB * 
Pohlaví 2

Between Groups (Combined) 971,021 1 971,021 2,996 0,088

Within Groups 20743,1 64 324,111

Total 21714,121 65

FP * Pohlaví
2

Between Groups (Combined) 6,308 1 6,308 0,027 0,87

Within Groups 15015,813 64 234,622

Total 15022,121 65

S * Pohlaví
2

Between Groups (Combined) 497,557 1 497,557 7,364 0,009

Within Groups 4324,215 64 67,566

Total 4821,773 65



Příloha č. 3:

Tabulka č. 5: Výsledky T testu (pro škály LSE, DEP)

One-Sample Statistics

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

DEP 66 68,61 13,006 1,601

LSE 66 66,45 16,708 2,057

FAM 66 66,88 17,333 2,134

MAC_R 66 68,06 14,945 1,84

AAS 66 84,03 20,573 2,532

APS 66 61,61 10,318 1,27

One-Sample Test

Test Value = 60

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference

Lower Upper Lower Upper Lower Upper

DEP 5,376 65 0 8,606 5,41 11,8

LSE 3,139 65 0,003 6,455 2,35 10,56

FAM 3,224 65 0,002 6,879 2,62 11,14

MAC_R 4,382 65 0 8,061 4,39 11,73

AAS 9,489 65 0 24,03 18,97 29,09

APS 1,265 65 0,211 1,606 -0,93 4,14



Příloha č. 4: Výzkumný rozhovor

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Polostrukturovaný rozhovor

Oblasti otázek:

1. základní informace – pohlaví, věk

2. hospitalizace: 

a) Jaký je důvod Vaší hospitalizace? 

b) Je toto Vaše první hospitalizace? (v případě že ne, tak kolikátá?)

c) Jak dlouho jste již hospitalizován – stupeň léčby? 

d) Která návyková látka byla důvodem k hospitalizaci?

3. zkušenosti s ostatními návykovými látkami, celková životospráva

a) Máte zkušenost také s jinými návykovými látkami? (alkohol, nelegální drogy) 

Máte zkušenost s hraním automatů? (u alkoholiků a toxikomanů)

b) Jaká je Vaše životospráva? (káva, nikotin x sport, zdravý životní styl)

c) Užíval jste někdy nějaké léky mimo předpis? (např. na spaní, úzkost apod.)

4. první kontakt s drogou, důvod užití drogy, přínosy návykové látky

a) V jakém věku a v jaké situaci byl Váš první kontakt s návykovou látkou?

b) Jaký byl první důvod užití drogy? Co Vás k tomu vedlo? 

c) Dalo by se říci, že Vám  přinášelo užívání návykové látky i nějaké pozitivní 

aspekty? (jaké)

5. psychopatologie rodiny

a) Objevili se ve Vaší primární rodině nějaké psychické poruchy, závislosti, 

kriminalita či sebevražedné chování?

6. matka (zdravotní stav, povaha, mateřství, vzájemný vztah)

a) Jak byste charakterizoval povahu matky? 

b) Jaký máte s matkou vztah? (v dětství x nyní)

c) otec (to samé)

7. manželství rodičů

a) V pořadí kolikáté je/bylo manželství Vašich rodičů? 

b) Dokázal byste říci, jaká je/byla povaha jejich soužití, vztahu? (role -

rovnocennost, převaha jednoho, láska x nenávist, konflikty apod.)



c) V případě pokud nejsou rodiče spolu – Jaký byl důvod rozpadu manželství? 

(nový vztah, úmrtí…)

8. dětství

a) Jaké máte obecně vzpomínky na dětství?

b) Jak své dětství hodnotíte? (šťastné x nešťastné …) 

c) Jaký typ výchovy ve Vaší rodině převažoval? (hyperprotektivita x přísnost, 

tresty x odměny)

d) Považujete péči rodičů za adekvátní? 

e) Jaká byla Vaše role v rodině?

f) Případně: ústavní výchova (hodnocení, vztahy, role…)

9. sourozenci

a) Máte nějaké sourozence? (počet, věk, pohlaví)

b) Jaké jsou a byly mezi vámi vztahy?

c) Jaký máte s nimi kontakt nyní a jaký jste měl dříve?

10. vrstevníci

a) Jakou jste měl potřebu sociálních vztahů? (více x méně kamarádů)

b) Jaké byly Vaše vztahy se spolužáky?

c) Byl jste členem nějakého zájmového oddílu?

d) Měl jste v dětství nějakou partu kamarádů?

e) Jaká byla Vaše  pozice ve skupině vrstevníků? Myslíte, že jste byl oblíbený?

f) Jaké jsou Vaše součastné vztahy s lidmi?

11. autority

a) Je někdo, koho jste považoval nebo považujete stále za autoritu?

b) Jaké jsou Vaše postoje k autoritám obecně?

12. škola

a) Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

b) Jaký jste míval ve škole prospěch?

c) Jaké byly Vaše zájmy?

d) Označil byste svá školní léta za spokojená?

e) Objevovali se u Vás kázeňské přestupky?

f) Měl jste někdy sníženou známku z chování?

13. práce

a) Jaké je Vaše součastné zaměstnání? Jste v něm spokojený?



b) Jak dlouho jste nejdéle strávil na jedné pracovní pozici a kolik zaměstnání jste 

vystřídal?

c) Jaké máte vztahy se spolupracovníky - formální i neformální?

d) Máte někdy také konflikty se spolupracovníky? (jak často…)

e) Byl jste někdy soudně trestán, případně řešen pro přestupky? 

14. sexualita jako součást partnerského vztahu

a) Dá se říci, že jste spokojen s vlastní sexualitou?

b) Máte v současné době partnera a jste s ním spokojen? 

c) Můžete říci, kolik partnerů jste v životě měl? Jak dlouho vztahy trvaly? Jaké 

byly důvody k rozchodu?

d) Jaká je Vaše sexuální orientace, preference?

15. současná rodina

a) Jaké členy obsahuje Vaše současná rodina? Máte děti?

b) Jaká je atmosféra ve Vaší současné rodině?

c) Jak byste charakterizoval své postavení v rodině?

16. zábava a volný čas

a) Máte nějaké koníčky? 

b) Jak často se jim věnujete? 

17. emoce

a) Označil byste svoji povahuje spíše za stabilní či labilní? 

b) Považujete se za úzkostného či depresivního?

c) Považujete se více za sebedůvěřivého, či sebekritického?

18. hodnotová orientace

a) Jaká je Vaše hodnotová orientace – Jaké jsou Vaše priority? (vztahy, rodina, 

vzdělání, zdraví, zážitky)

19. popis vlastní povahy

a) Každý reaguje na zátěž jiným způsobem. Dokázal byste říci, jakým způsobem 

reagujete na zátěž vy?

b) Jaké jsou Vaše plány do budoucna? (naděje x obavy, blízká x vzdálená 

budoucnost)

c) Je ještě něco, co považujete ve svém životě za důležité či zlomové a mělo být 

řečeno?



Příloha č. 5: Muž, léčící se ze závislosti na alkoholu, 41 let

T: Rozhovor by se tedy týkal toho, proč jste tady, jak jste se sem dostal a jakou to má třeba 
souvislost s Vaším životem a podobně. Tak jestli mi nejdřív řeknete Váš věk?

R: 41.

T: 41. Jo a jaký je důvod, proč jste vůbec tady, proč jste se sem dostal?

R: Tak já jsem tady po druhý. Po prvý mě sem dokopala moje žena, protože si myslela, že 
piju moc. Já jsem vlastně denně navštěvoval hospodu, když jsem chodil z práce, protože jsem 
řezník. Dělám na porážkách, kde se pije hodně. Z práce jsme chodili na pivo a jí to přišlo, že 
každý den, když jsem chodil domu a táhnul ze mě alkohol, tak mě sem prostě dokopala, že se 
toho nemůžu zbavit. Takže to bylo po prvý. Teď jsem se rozvedl. Jsme od sebe úplně, akorát 
jsme byly teď naposledy spolu dělat na horách. Z těch hor, já jsem se sebral a odjel jako 
řezník do největších jatek v Čechách, což je Planá nad Lužnicí. Tam jsem dorazil, mě je 
jedno, když jsem rozvedený, kde budu, byt v Praze jsem opustil, ten jsem měl pronajatej. 
Dostal jsem ubytovnu, začal jsem pracovat, do tý doby než jsem chytil karpální tunely. Začaly 
mi vypadávat nože z ruky, marodil jsem a podepsal jsem smlouvu, kde je zkušební doba, pak 
na dobu určitou, pak znovu a pak teprve na dobu neurčitou. No a v tý třetí fázi jsem chytil ty 
karpální tunely. Začal mi vypadávat ten velkej těžkej nůž. A reflex je, že když Vám ten nůž 
vypadne z ruky, tak ho chytíte. A kdybych ho chytil za to ostří, tak si přeřežu šlachy, měl 
bych třeba zničenou ruku do smrti. Tak jsem omarodil a oni mi neprodloužili tu smlouvu. A 
v tu chvíli, mě připravili o tu ubytovnu. A já jsem měl u sebe asi stovku, veškerý peníze co 
jsem měl. Co teď? Věci mi sbalili a dali mi je až za tři dny. No a já jsem jel do Tábora, viděl 
jsem tam takovou komunitu lidí, což je špatně. Těch bezdomovců. Ono bylo teplo, byl srpen, 
tak jsem se tam s nima zastavil, koupil jsem za poslední peníze to krabicový víno, abych tam 
neseděl sám. Přemejšlel jsem, co budu dělat dál, protože jsem neměl ani na cestu do Prahy. 
Tak jsem se tam s nima skamarádil, začal jsem tam chodit denně. Nejdřív jsem spal v parku 
na lavičce, pak mi jeden poradil, že je tam taková garáž, že tam můžu spát s ním. Ale je tam 
špína. Jelikož jsem docela čistotnej a už jenom z toho povolání, že se člověk každý den 
sprchuje, najednou bez vody 2 dny, to bylo hrozný. tak jsem hledal dál. A našel jsem 
noclehárnu. No a tam může se večer přijít a ráno vás vykopnou. Co dělat celý den? Tak jsem 
chodil na internet. Práce v okolí nebyla, peníze jsem neměl. Ve finále jsem dostal výplatu –
prvních 14 dní platí masokombinát, zbytek doplácí sociálka. 

T: Jo jo jo.

R: A ta sociálka nespěchá, má na to dost dlouhej čas. Takže já jsem v tý době byl bez peněz, 
byl jsem závislej na těch bezdomovcích. A ač je to neuvěřitelný, tak ještě před 2 rokama jsem 
vydělával neskutečný peníze. V Německu jsem byl a vydělával jsem 150 tisíc. A najednou 
jsem tady. Je to neuvěřitelný.

T: To je šok asi.

R: pro mě je to teda pád úplně na hubu. No ale když oni mě hostili, tak já když jsem pak 
dostal nějaký peníze, tak jsem je hostil taky. A jsou mezi nima lidi, který Vás okradou, takže 
já jsem byl zase na začátku. No a protože já jsem krást nechtěl, tak jsem začal normálně 
somrovat. No a takhle se to táhlo asi 4 měsíce. Teď jsem dostal poslední nemocenskou a za to 
jsem se dopravil sem do Prahy. Protože co budu dělat v Táboře, tam nikoho neznám, jen ty 



bezdomovce. Ale už jsem byl rozpitej, těma krabicovýma vínama. To je prostě neřád. Já 
vůbec nechápu, že to můžou prodávat. 

T: No, mě to ani nechutná.

R: No, o to ani tak nejde, tam jde o to, že když je člověk opilej, tak to ani nevnímá. Kdybych 
se vrátil zpátky, tam jsem 15 let dělal v Evropě. Švédsko, Irsko, Norsko, Dánsko, Německo. 
Když si představím, že mám papíry na vysokozdvižný… v Haburku jsem vykládal nákladní 
lodě, na to jsem měl neskutečný peníze, jsem měl 200 tisíc měsíčně. A když si tohle to člověk 
uvědomí, a teď zjistí, s kým sedí, co pije, tak je lepší se napít a nepřemýšlet. 

T: Jasně, zbavit se těch starostí.

R: No a už jsem se rozpil moc, ale zaplať pánbůh, kousek toho mozku fungoval. Já bych Vám 
mohl přinést i životopis. 

T: No, to nemusíte.

R: Já mám třeba 2 výuční listy. Já mám hodně do plusu. Ale když jsem byl s nima, tak jsem 
pil 5 – 7 litrů vína. V noci jsem se probouzel. Vypil jsem litr, abych vůbec mohl spát. Takhle 
se to stupňovalo. Ale stejně, když jsem dostal ty poslední peníze, tak jsem za ně dorazil do 
Prahy. Zaplatil jsem si ubytovnu a teď ve mně dozrávalo, že jsem tady byl před 5-6 rokama, 
tak jsem se z toho zkoušel dostat sám. Nekoupil jsem si žádný alkohol, byl jsem na ubytovně 
a začalo mi být strašně špatně. Takže jsem se zvedl od televize a šel jsem si koupit zase ten 
alkohol. Zkoušel jsem to 2krát, 3krát. A pořád mi tady hlodalo, ať jdu sem. No, jel jsem sem 
na blind, vyloženě se zeptat. Jestli mě vezmou. Přijel jsem sem střízlivej. Pani doktorka mi 
řekla, ať dám před sebe ruce, zavřu oči, klepal jsem se. Ona říká, já Vás takhle nikam pustit 
nemůžu. No ale já jsem na ubytovně, nikdo o tom neví. Protože jak jsem byl na ulici, tak jsem 
si nechával dobít mobil, kde jsem měl všechny důležitý čísla. Dal jsem jim ještě 10 korun za 
to, aby mi ho dobili a když jsem pak přišel do tý hospody, tak mi řekli, že jsem tam žádnej 
nedal. 

T: No, jasně.

R: Stalo se teda to, že jediný číslo, který si pamatuju, je na moji bejvalou ženu, která jediná ví, 
že jsem tady. No a tady mi řekli.. jsem se dohodl, že si pro věci můžu dojít a řekla mi, ať jdu a 
napiju se.

T: Fakt?

R: No, normálně mi řekla ať se napiju.

T: Aby jste se jako zklidnil.

R: Abych  se nikde nesložil. A ráno, ať si zavolám, jestli mě vezmou nebo ne. Ráno jsem 
volal jiný pani doktorce a ta mi taky řekla, ať se napiju. Ale málo.

T: Jasně, ať to není úplně do němoty.

R: No, přijel jsem sem a měl jsem 1 promile. No a teď jsem rád, že jsem vůbec tady. 



T: Jo a jak dlouho tu jste teď?

R: Od 24. ledna. No a strašně mi to pomáhá, akorát že se mi zase rozjíždí mozek. Začínám 
přemejšlet. V tom alkoholu člověk nedokáže zařídit mraky věci, jakmile pije, nezařídí nic. Já 
vlastně pořád marodím, mám nemocný ramena. Dostávám sociální dávky, takže teoreticky 
mám z čeho žít. A budu to mít z čeho zaplatit. Co je celý příběh toho, jak člověk rychle 
spadne. Ta ubytovna byla mimochodem na čipy, takže já když jsem tam přišel, tak jsem se 
tam nedostal, protože mi to zablokovali. Až pak když jsem si přijel pro věci, tak mi je teprve 
dali.

T: Hm. Jo. Ještě se jenom zeptám, alkohol je důvod, proč jste tady a jestli máte zkušenosti i 
s dalšíma látkama?

R: Ne. Tráva a vůbec… já ani kolikrát nevím, o čem se baví. 

T: Jo a třeba hraní automatů?

R: Jestli myslíte, že když jednou za měsíc hodím stovku…

T: Ne to ani ne. Spíš, jestli je to nějaký problém. A celkově životospráva, jestli kouříte..

R: Kouřim no.

T: A celkově životní styl, jestli se snažíte dodržovat zdravý životní styl – nebo teď tady ten 
režim je, ale předtím…

R: Tady je. Ale můžu Vám říct, že před tím jsem měl na 2 krabice vína a rozhodoval jsem se, 
jestli si koupit 1 krabici vína a třeba housku nebo 2 krabice a co myslíte, že vyhrálo?

T: Jo, takže radši to víno.

R: No jasně. Takže jsem i málo jed. hrozně málo. Ten alkohol – to je možná i to, proč se 
člověk začne klepat.

T: Jo, jako že nemá člověk tu energii.

R: Hlavně jsem strašně zeslábl. Na to, že jsem řezník, který mordoval prasata, tak teď tu sílu 
nemám.

T: Jo a ještě nějaký léky na úzkost třeba, nebo na spaní, mimo předpis?

R: Dávali mi diazepam.

T: Ale to Vám jako někdo tady dal.

R: Tady mi ho dávali. To jsem byl jinde, jinak. To jsem byl úplně střízlivej a zamotal jsem se. 
Já jsem ještě To jsem byl jinde, jinak. To jsem byl úplně střízlivej a zamotal jsem se. Já jsem 
ještě částečně v invalidním důchodu. Má nemocnej žaludek, střeva, záda. Jsem si zhuntoval 
tělo. Teď budu muset hledat lehčí práci.



T: Jo, budete mít omezení.

R: Každopádně tím, že pořád marodím, tak bych měl mít ušetřenou nemocenskou, nějakejch 
pětadvacet. To bych si mohl pronajmout nějakou garsonku. Já si myslím, že s tím, co můžu 
dělat, práci do měsíce seženu, a pak už by to mělo být dobrý. Myslím si, že mám našlápnuto 
dobře. Chci tady bejt každopádně ty tři měsíce. Nechápu, proč to lidi podepisujou tady po 14 
dnech. Já se cejtim dobře, že jsem z toho venku. Ale kdybych vylezl ven,..

T: Tak jste v tom znovu..

R: Tak jsem v tom znovu no. Nehledě na to, že ta minulá léčba, jsem rok a půl nepil. Pak jsem 
si dal po obědě pivo. Pak jsem si dal decentně. Pak už to byly tři roky. Já si myslím, že je to 
hodně o nervech a o zázemí.

T: To určitě no.

R: Když je doma klid, když jsme šli s manželkou někam na zábavu, tak jsem si tam dal a ráno 
jsem se vzbudil a dal jsem si polívku a už jsem neměl chuť jít do hospody. Byl klid. Nebyly 
nervy. Když je člověk takhle sám, a já jsem už dlouho sám, tak ta cesta do hospody je častější. 

T: No, asi i nějakej kontakt s těma lidma potřebujete.

R: No, já jsem hodně ukecanej. 

T: Jo, takže to pak chybí. Jo a v jakém věku byl Váš první kontakt s tím alkoholem. Vy jste 
začal pít hodně až teď, nebo už dřív… 

R: Já Vám to řeknu jinak. Chodil jsem mámě pro pivo.

T: Jo, ještě jako malej kluk.

R: Jako malej kluk no. Nikdy mě nenapadlo se z toho džbánu napít. Nikdy jsem to neudělal. 
Ale šel jsem na řezníka. A ve druháku jsem se dostal na sanitní porážku. Tam přivezli krávu 
s teletem. Ta kráva měla nemocný vemeno a musela se zabít a muselo se zabít i to tele. 
Takhle to chodí. No a přišel řezník a řekl, že on zabije krávu a já že mám zabít to tele. A 
odešel. Vrátil se zpátky a jak to, že ještě nemám zabitý to tele. Já říkám, že to nedokážu. 
Dostal jsem pěstí, spadl jsem tam do těch sraček, co tam byly, pardon, že to říkám takhle a za 
půl minuty se vrátil a přinesl tu skleničku od bony, jestli si pamatujete jak v tom byla hořčice?

T: No, to asi nevím…

R: To byla tenkrát hořčice, Bona se jmenovala, dvoudecová. A pochopitelně ty skleničky 
všichni používali. Byly to hezký skleničky. Přinesl mi ji plnou rumu a říká vypij to. Já jsem se 
ho bál, tak jsem to vypil. 10 minut si se mnou povídal a protože jsem nikdy předtím nepil, tak 
jsem byl normálně ožralej. A pak jsem to tele dokázal zabít. No a pak si mě tenhle ten člověk 
vyžadoval. Ani mistrovi nevadilo, že jdu domu z práce ožralej, protože věděl u koho dělám a 
co dělám. No a tím byl můj kontakt s alkoholem. No a pak když už jsem se vyučil, dostal 
jsem se přímo na jatka, tak to Vám ani nebudu povídat, ale některý ty zvěrstva, který se tam 
dějou..



T: To mi nepovídejte, no 

R: Když to prase se zasekne a teď se musí vytáhnout, a ono je živý a Vy ho tím háčkem 
bodáte – no tak v tu chvíli, když je tam někde flaška rumu – jakože se tam pil jen rum – tak 
jste se okamžitě napila, protože jste nevěnovala pozornost, tomu, co se děje. Takže na jatkách 
se pilo pořád. Prakticky denně. Z práce se chodilo do hospody. Peněz jsme měli všichni 
strašně moc. Já jako 18 letej kluk, jsem bral za komunistů čistýho 7, 5 tisíce. A můj soused, 
kterej dělal na Kolbence 30 let bral 2 200. Jo takže já měl strašně peněz. A tenkrát za 
komunistů se hrozně kradlo. Takž ještě tím co jsme si nakradli, jsme si vydělali ještě víc. 
Takže já měl peněz, že jsem nevěděl, co s tím. Takže ten alkohol byl rozjetej. Pak byla vojna, 
ten první rok tam nepijete, jste mladá. Tam ten alkohol se trochu zastavil. Ale pak když jste 
v tom druhým roce, tak tam už se zase pije. Pak jsem se dostal zpátky na ty jatka a bylo to 
zase to samý. Ale já jsem nikdy nepil tak do opilosti, že bych se někde motal, padal. Jestli se 
mi to stalo jednou dvakrát za těch 22 let, je to hodně. Že jsem třeba spadnul na koleno, zrovna 
teď nedávno. Ale vždycky jsem si udržoval – nepral jsem se – no a pak jsem potkal manželku. 
S tou jsem chodil 14 dní a do toho mi umřela matka. Nedožitejch 46 let. No a to mě alkohol 
vzal velice drsně. A ta ženská, co se mnou chodila teprve 14 dní, co jsem pil opravdu tvrdě, to 
se ani víc snad pít nedá. Tak ona mě chodila hlídat, i když jsem usnul v baru, tak mě chodila 
hlídat, aby mě nikdo neokradl, protože jsem měl pořád dost peněz a odvedla mě domů. Pak mi 
peníze už začaly docházet, tak mi ráno nechala peníze na stole. No a takhle uběhly asi 3 
měsíce, zas ten mozek začal trochu fungovat, probudil jsem se asi střízlivější, než předtím, 
říkám si, že takhle to dál nejde. Koupil jsem si místo kořalky asi jen 3 piva a počkal jsem na 
ní, ta byla překvapená, že jsem doma. Říkal jsem, že se z toho musím dostat, ale že sám to 
nezvládnu. A to jsem po prvý zažil, co je to absťák. Ta klepatura. To jsem poprvý zažil co to 
je bejt na tom špatně. Takže polívky, lehký jídla, pomalu jsem se z toho dostal. No a pak 
klidnej život, v pohodě. Do hospod jsem chodil jednou za čas, jako normální chlap. Až pak 
když jsme spolu byly 8 let, tak jsem zase začal pít. A to mě dokopala sem. A taky to nebylo ze 
dne na den. Ale měli jsme takovou nástěnku a tam mi napsala číslo Bohnice. Já jsem tenkrát 
taky omarodil, s těma střevama a žaludkem a na to se nemá pít a já jsem furt pil. Tak koukám 
na to číslo, zavolal jsem sem a tady mě přijali hned. Tu léčbu jsem nedokončil. 5 dní před 
koncem jsem podal revers, protože jsem měl vycházku víkendovou a napsal jsem do toho
deníku, že jsem byl s manželkou v hospodě a chtěl jsem se jako pochlubit tý psycholožce, že 
mě ani nenapadlo dát si pivo. Odevzdal jsem deník a ona mi druhej den napsala, že mě stahuje 
na P3, že nemám nárok na nic, co jsem míval. Tak jsem se ptal proč. A ona, že jsem navštívil 
restaurační zařízení a to nesmím. A říkám, kam jsem se měl asi najíst, když jsme na výletě. 
No a v tu chvíli to ve mně bouchlo – já jsem blíženec, takže když už to bouchne, tak to je, tak 
jsem jí vynadal sprostě. Šel jsem za doktorem, kterej byl ke mně vždycky slušnej a podal jsem 
revers a on říkal, ať si to rozmyslím. Ne, nebudu, když to nepochopila, tak to nepochopila a 
šel jsem. Ale teď už jsem zase starší, klidnější, teď ty mladý co slyším, co si ke mně vůbec 
dovolí, to kolikrát nechápu. Ale je to tím, že oni mají k tomu daleko blíž než my. 

T: Jo a ve Vaší rodině se objevili taky nějaký závislosti nebo podobně?

R: No, můj otec, kterýho jsem viděl jednou, to byla taky náhoda, takhle sedím v hospodě, 
přijde ke mně ženská a říká, ty jsi Pavel, že jo. A já že jo a jak to ví a ona, ty máš tátu Pepu… 
no já ho znám, on chodí támhle do Letný do hospody a o tobě mluví jako kdyby tě viděl 
denně. No a tak jsem se oblíkl, že  bych konečně viděl svýho fotra, tak jsem se oblíkl, jak 
jsem nejlíp mohl, šel jsem do tý hospody. No a teď on jde proti mně, jsem ho okamžitě poznal 
a pak se mě zeptal, jestli nemám 50 korun. A to bylo poprvý a naposledy, co jsem ho viděl. 
Takže můj táta byl akoholik. Máma pila, ale nikdy jsem jí neviděl opilou.



T: Jo, takže v mezích nějak?

R: No, ona se dokázala rozparádit, ona pila docela dost často, denně, ale nikdy jsem jí neviděl 
opilou, jako že by ..

T: Že by nějak řádila…

R: Ne. No ale vzala si mýho nevlastního otce a ten taky chlastal první ligu. Ten byl, s nim
jsem prožíval, že mámu bil. Mě bylo 14 a mám mladší ségru a tý byly 4 a ona dokázala 
vytočit 158 a říct adresu, kde bydlíme. To nebyly rvačky jako takový, to se házely sklenice a 
do toho jsem lítal já… no a takhle to trvalo, než se rozvedli. Ale mezitím jsem začal dělat 
toho řezníka a zesílil jsem a on přišel domů ožralej a napadl mámu a v tu chvíli jsem mu 
rozbil držku já. No to jsou takový střípky. Teď jsem tady zůstal sám, ač mám mraky 
známejch, mě nikdo nepřijde na návštěvu, protože nikdo neví, že jsem tady.

T: Tak ono je to možná lepší, ne, že jste tady od toho prostředí tak odstrčenej.

R: No tak já mám i dobrý kamarády, který jen nechlastají. To jsme chodili třeba na fotbal, 
nohejbal. S těma se chci taky sejít, ale až budu v pohodě, nechci se s nima sejít jako takováhle 
troska. Ale zase na druhou stranu, nikdo mi neříkal, ať jdu do Bohnic, jsem šel sám.

T: To je první krok. A jaká byla povaha vztahu s tou matkou, s tím otcem – nevlastním?

R: Ten si se mnou nešel nikdy ani zakopat. Vůbec žádnej. On pak odjel, že bude vydělávat 
peníze. Máma byla pracovní maniak. Ta měla třeba 5 prací. Do toho chodila do kotelen. Já 
jsem od 13 let nechtěl, aby takhle dřela, tak jsem do těch kotelen chodil já. On bral v tý době 
15 tisíc, ale doma nedal nic. Takže já jsem chodil do kotelen a máma dělala 7 kotelen, já jsem 
řekl mámě, ty si jich vezmeš víc a ten zbytek bude na mě. Já budu spokojenej, že budu mít 
peníze jako mladej a já jsem si třeba v 15 letech mohl koupit motorku, protože jsem si na ní 
vydělal. Vlastně já pracuju od 13 let. Do toho jsem to měl složitější v tom, že ségra je o 10 let 
mladší, takže když ona začala chodit do školky a ta máma měla těch prací moc, chodila 
uklízet na tu pátou a ségru nestačila vypravit. Takže já jsem musel první do těch kotelen, 13 
kotelen, pak vzbudit toho malýho zmetka a to si dovedete představit co to je, pro 
třináctiletýho kluka, punčocháčky, rukavičky a přesně když si vzpomenete na ten film, jak 
jedou na ty hory

T: S tebou mě baví svět

R: No, tak jak šla v těch bačkůrkách, tak to je přesně ono. Teď všichni věděli, co všechno 
dělám, protože máma to všechno ve škole řekla. No a tenkrát byly ty školky takový, že brali 
od půl 7 do půl 8 a když jsem přišel v půl a dvě minuty, tak mi jí nevzali. No a tak jsem šel se 
ségrou do školy. no co jsem měl dělat. Tak to dopadlo tak, že mě učitelka poslala domů. No a 
to byla taková cesta, že jsem toho začal zneužívat. Mimochodem já jsem se dobře učil, měl 
jsem prospěch 1,3 a neučil jsem se.

T: Hm, to je dobrý.

R: Takže všichni se divili, proč jdu na řezníka, já jsem věděl, že máma potřebuje finančně 
pomoct, tak z toho důvodu jsem tam šel. Pak mě mimochodem můj nevlastní otec připravil o 



byt. Máma dostala od státu když se rozvedli byt na Hradčanský a já jsem tam šel bydlet s ním 
a on mě o ten byt připravil. 

T: Hm. Ale s tou mámou to bylo jinak v pohodě, to byl normálně dobrý vztah?

R: když byla pak nemocná, tak jsem jí se ségrou živil.

T: A jaký byste řekl, že převažoval typ výchovy? Byl jste hodně trestanej, nebo to bylo spíš 
volnější?

R: Máma pro facku nešla daleko, nemazlila se se mnou když jsem něco provedl. Já jsem byl 
takovej hodnej grázl. Rozbitý okno, žádnej průser..

T: Jo, klukovina taková.

R: No. Ale když jsem si koupil motorku a já jsem vyjel ven ve sněhu a ona přišla domů, a v tu 
chvíli jsem dostal na hubu, hodně. Protože se bála aby se mi něco nestalo a že nemám řidičák, 
takže za takovýhle věci jsem byl trestaný.

T: Jo, ale nebylo to nějak přehnaný tresty

R: Ne to ne.

T: A s tou ségrou jaký máte vztah?

R: Teď velice špatnej. Ségra si našla přítele, který se mě vůbec nelíbil. Ale budiž. Už byla 
rozvedená, měla s ním dvě děti, ten se mi taky nelíbil, ale byl aspoň pracovitej. Tenhle, ten jí 
udělal dítě, šli bydlet někam – to už mi neřekla kam, přerušila se mnou veškerý kontakt. 
Nezvedá mi telefony, nevidím ani synovce, neteře. Takže mám ségru, ale nevím o ní nic.

T: Jo, nevíte o ní nic. A co kamarádi, měl jste hodně potřebu je mít, asi jste nebyl samotář?

R: Já už jsem dneska zjistil, že nemám kamarády, že mám hodně známých.

T: Jo, takže takový povrchní vztahy.

R: No, vždycky mě někdo nějak podtrh, udělal něco jinak.

T: Jo a jaký máte vztah k autoritám, dělá Vám třeba problém poslouchat autority, vadí Vám 
když Vám někdo poroučí a podobně?

R: Já to řeknu takhle. Já si myslím, že jsem chytrej. Nechci aby to vyznělo blbě. A je tady pár 
lidí, který mám problém poslouchat. Ale respekt k nim mám, protože tu školu udělali, jsou 
tady. Ale to je všechno. Z jejich vyprávění, povídání, to mě vůbec nezajímá. Vím, že je to pro 
mě osoba, která mi nikdy nic neřekne. Vůbec nechápu, že tady tak dlouho vydržela.

T: Jo a ve škole jste teda měl dobrý známky, máte dva výučáky a byly to pro Vás spokojený 
léta?



R: Jo, já jsem tam chodil rád, mě stačilo když mi to učitelka řekla a já jsem to věděl, nemusel 
jsem se učit.

T: Jo a měl jste i nějaký problémy v chování, například dvojku z chování?

R: Jasně, to jsem míval. Jsem byl takovej, že jsme hráli ve třídě pink ponk a děvčata si udělali 
stromeček na besídku a nám ten stromeček vadil a tak jsem ho vyhodil z okna. Ale bohužel 
spadl školníkovi přímo na auto a ten stromek měl takový to mosazný a přímo ten stojan spadl 
na okno… takže takovýhle průsery.

T: Jo. A současná rodina – Vy jste se rozvedl s tou manželkou. A děti jste neměli.

R: Ne. 

T: A v současnosti taky nemáte partnerku.

R: Ne. Mám dva kluky z vojny. Po každý s jinou. Já nevím, jestli je to štěstí, nebo neštěstí. 
Nikdy jsem nechtěl, aby to dítě dopadlo jako já, že by nemělo tátu. Ale já jsem se dostal na 
voně k pomocný stráži. A to byla vojska ministerstva vnitra a vláda rozhodla, že pohraniční 
stráž půjde sloužit k policajtům. Takže jsem šel sloužit do Kralovic. Tam byly mraky bab. No 
a jelikož já jsem měl spousty peněz – tenkrát se to rozlišovalo na veksláky a somráky. Já byl 
ten pořádnej vekslák. Když jsem vyšel ven, ještě s jedním kolegou, tak nám holky dělaly 
místa vedle sebe. My jsme neměli o holky nouzi. Ale já jsem si vybral jednu a ta byla vdaná. 
Ta se mnou tancovala, manžel tam nebyl. A pořád, že ne a jednou, že jo. No a došlo k tomu, 
že jsme se spolu milovali a ona mi řekla, že můžu do ní. No a hned na po prvý 

T: Se to povedlo 

R: Se to povedlo. No a ona se do mě zamilovala. Ale mě bylo těch 19. Já jsem měl tu práci, ty 
prachy, měl jsem byt, no a ženit se. No tak ona se kvůli mně rozvedla, že si jí vezmu. No a já 
jsem neřekl ne, ale ona pochopila sama, že to asi nebude… no a najednou ten její bejvalej 
manžel zjistil, že je těhotná. No a šel na vyšetření a zjistil, že je neplodnej on. No a teď jí 
začal nadbíhat. A ona zjistila, že já si jí nevezmu. Tak za mnou přijeli na vojnu, on mi dal 5 
tisíc, jestli si na to dítě budu dělat nárok, nebo ne. No a když Vám dá někdo 5 tisíc, tak 
neberte to. Pak se mi to kolikrát promítlo hlavou, že jsem tam měla navázat kontakt, že je to 
můj kluk. Ale zase podle toho, co jsem věděl – ona mi volala – že fungujou jako rodina. Po 8 
letech se rozvedli a alimenty platil on. Každá ženská má ochrannou lhůtu, kdy se do rodnýho 
listu píše její bejvalej manžel. Takže byl i v rodným listě. Takže jsem udělal jako dobře, 
protože jsem jim udělal děťátko. No a to druhý, to vzplanulo tak nějak - bylo to že vlastně mi 
to řekla ona, že když se ty kluci poznají, že jsou to bráchové, že jsou úplně stejný. Ona mi 
řekla jméno tý holky a to jsem si řekl, no na tom asi něco bude.

T: Jo. A máte třeba nějaký koníčky, kterým se věnujete?

R: Miluju sjíždění řek. Musí být dobrá parta. Jak jsem jezdil po tý Evropě, tak já teoreticky 
nic nemám, ale mám pozemek v Praze, který má velkou hodnotu. Jinak nic nemám. Ale tím, 
že jsem jezdil ven, tak jsem od těch lidí, který pracují tady v Praze, jsou v kontaktu denně, tak 
mě jako vypustili. Protože jsem tam věčně nebyl. I když smsky chodily, ale když Vám přijde 



SMS do Německa, tak těžko. Jiank jsem hrál nohejbal, fotbal, pink ponk. Ale rekreačně. Já 
jsem ještě po úrazu nohy.

T: Jako, nic velkýho nemůžete. A jak byste charakterizoval Vaši povahu? Jakej jste?

R: Jsem blbej.

T: No, tak to není vlastnost… 

R: No jsem blbej, protože když mám, tak dám, doplácím na to pořád.

T: Jo, takže spíš dobrosrdečnej.

R: Ale dokážu bejt i strašně zlej. Až byste to do mě neřekla. V jednu chvíli vybouchnu 
takovým stylem, ale to už musí bejt velkej podnět. Jsem blíženec. A v tu chvíli jsem úplně 
jinej člověk. Jinak jsem – pomůžu když můžu – když vidím babičku, že táhne tašku, tak jí 
pomůžu. I když jdu někam jinam, tak jí tu tašku odnesu domů, pak jdu pryč to mi přijde úplně 
normální. Když vidím, že sotva jde. Stává se hodně často, že mi tu tašku nedají, …

T: Protože se bojí, že jí okradete… 

R: Protože se bojí, že jí okradu no. Stalo se mi třeba na horách, že jedu a vidím zapadlýho 
Pražáka. On neměl ani lano, řetězy nic, já jsem všechno měl v autě, tak jsem mu nasadil 
řetězy, zatáhl jsem lano, vytáhl jsem ho, ale mezi tím jsem zapadl já. On sundal lano, řetěz a 
odjel. V tu chvíli ho mít v ruce, tak nevím, jak by dopadl.

T: Jste spíš sebedůvěřivej, že si věříte že to tady třeba zvládnete, nebo spíš kritickej?

R: Věřím, že to tady zvládnu, horší to bude venku.

T: No, i potom.

R: Já Vám to řeknu jinak. Když chytnu dobrý zázemí, když třeba mi bude špatně, budu mít 
horečku, budu se tam moct vyležet, budu mít televizi, budu si tam moct uvařit, chytím dobrou 
práci, tak jsem v klidu. Nedej bože, že se dostanu na blbou ubytovnu, kde mě to začne štvát, 
budou tam cikáni třískat dveřma, člověk nebude moct spát, budou se hádat, já se seberu a kam 
si myslíte, že pudu…

T: Do hospody.

R: No, nebo do nějakýho nočního baru.  A jsem v tom teoreticky zas. Takže tohohle se bojím.

T: Dobře. A ještě mi řekněte, jak reagujete na tu zátěž. Když třeba byste se nechtěl napít, tak 
jak jinak byste se odreagoval, abyste zvládl ten problém. Aby to nebylo tím pitím.

R: Já hlavně musím zkontaktovat – zajet za těma klukama, který jsou dobrý, mají ty různý 
plány. Takže když mě třeba někdo naštve, tak se budu snažit zajet za tím, za tím. Jde o to, 
jestli bude doma, jestli ten den zrovna nešel na pivo. To záleží na tom, jak to bude. 

T: Jo, takže se opřít o někoho známýho.



R: No a to zázemí. Ubytovna není zázemí. To je špatně. 

T: Tak jo, tak jestli ještě nepotřebujete říct, tak by to bylo všechno.



Příloha č. 6: Muž, léčící se ze závislosti sázení na internetu, 33 let

T: Tak jestli se můžu zeptat na Váš věk?

R: 33.

T: A jaký je důvod, proč tady jste?

R: Sportovní sázení, závislost, prohrál jsem hodně peněz.

T: Jo. A je to Vaše první hospitalizace?

R: Jo.

T: A jak jste tady dlouho?

R: Pět týdnů.

T: Jo. A máte zkušenost i s návykovýma látkama, alkoholem?

R: Drogy vůbec, jsem měl někdy v prváku na střední jednoho práska trávy. Pivo jo, asi tak od 
těch 15.

T: Ale je to nějak problém?

R: Ne. 

T: Problém je vyloženě to hraní.

R: Tak.

T: A v jaký situaci jste se k tomu hraní dostal?

R: Tak já už jsem začal tak v 15. vždycky jsem byl hravej. Přítel drobného hazardu. Karty, 
mariáš. Různě. A někdy před rokem a půl se to zlomilo na ty větší částky. Za a to asi byla 
nějaká ztráta hodnoty peněz, protože jsem v práci pracoval s velkýma částkama peněz, řešil 
jsem projekty stamilionový, pak mi přišlo že sto, dvě stě tisíc nic není. A byl to i přístup 
k velkým penězům. A dostal jsem takovej hloupej nápad, že si vydělám na baráček.

T: Hm, nevydělal 

R: Ne. Ale vlastně platím teďka takovou hypotéku čtyřmilionovou akorát z ní nebudu nic mít.

T: A jaký byl ten důvod, proč jste s tím vlastně začal?

R: No, tak jak jsem říkal. Tady to, hraní jsem hrál vždycky, ale byly to drobný částky, který 
mě v ničem neomezovaly.

T: Takže chtěl prostě vyhrát ty peníze.



R: Tak. A pak už ten důvod byl ten, že jsem chtěl vyhrát ty peníze, který jsem dlužil. Furt se 
to nabalovalo. Jsem si pujčil dvě stě tisíc a pak už to spirálovitě rostlo.
T: A jaká je Vaše životospráva. Jestli třeba kouříte?

R: Kouřím od 15. Přestal jsem vlastně ve 30 asi na rok a půl. Teď kouřím tak rekreačně. 
Nekouřím doma, ale u piva si dám. Tady jsem začal po jídla, více méně z nudy.

T: Jo a jinak životospráva, jestli máte nějakej ten rytmus denní, tady třeba jo, ale třeba ty 
alkoholici nemají většinou zájem o nic.

R: To já zas mám práci. Tak co jsem si řekl, že si odsud odnesu, že se naučím snídat, to jsem 
nikdy nedělal. Ale jinak rytmus jsem měl – v 6 jsem vstával, chodil do práce a v 7 se vracel.

T: Jo, takže pravidelný rytmus. A užíval jste třeba nějaké léky?

R: Ne, vůbec.

T: Jo, nic takovýho. A přinášelo Vám to hraní pozitivní aspekty?

R: Určitě. Takový ty falešný pocity štěstí. Když člověk vyhraje, tak určitě. Měl jsem dobrou 
náladu, vyhrál jsem peníze.

T: A vyhrával jste často?

R: Tak byly dny, kdy se dařilo. Ale já jsem sázel každej den na internetu. Takže jsem měl 
třeba období, 3 hodiny jsem vyhrál třeba sto tisíc a za další hodinu jsem to byl schopnej 
prohrát, prosázet zase.

T: Vaše rodina – objevilo se tam něco podobnýho? Nebo alkohol třeba?

R: Nene.

T: Vůbec nic?

R: Ne, černá ovce.

T: A celkově rodina – máte rodiče ještě?

R: Rodiče, dva bráchy, mladšího a staršího. Oba jsou ženatý.

T: A rodiče jsou normálně spolu?

R: Hm. 

T: A jak dlouho? 

R: Jsme slavili tátu, teď mu bylo 58.

T: Jo, takže normálně od Vašeho narození?



R: No jasně. Budou mít výročí svatby. No a bráchovi je 34, tak takových 35 let budou spolu.

T: A jaký máte spolu vztah?

R: No, teď se to zhoršilo tou závislostí. To už jsem více méně každýmu lhal. Tam jezdím 
jednou za tři týdny k našim. I s přítelkyní, většinou je tam i brácha, ten bydlí kousek. Vídáme 
se tam celá rodina. Teď jsme si pokecali i s tátou, co už tak nemusím lhát. Vědí o všem.

T: A v tom dětství to bylo taky v pohodě?

R: No.

T: A měl jste dobrý dětství? Máte na něj pozitivní vzpomínky?

R: No určitě.

T: A se sourozencema je to taky dobrý?

R: No.

T: A jaká je povaha vztahu rodičů, jsou jako rovnocenný partneři, nebo je jeden co tlačí třeba?

R: Já myslím, že rovnocenný. Každý je pro něco jinýho. Táta drží kasu, máma plánuje, kam 
pojedeme na dovolenou. Ale rovnocenný.

T: Jo, jsem myslela, jestli není jeden třeba tyran, nebo podobně 

R: Ne, já jsem od táty nikdy nedostal ani facku. Od toho jsme měli maminku. Ta je učitelka. 

T: Jo. A hodnotíte teda své dětství jako šťastný? 

R: Jo.

T: A jaký jste měl typ výchovy – bylo to teda pozitivní, facky nebyly.

R: Ne. To byl tak zákaz, když jsem udělal nějakej větší průšvih.

T: Sourozence teda máte dva.

R: No, o rok starší brácha a o tři půl roku mladší.

T: A co vrstevníci? Jakou jste měl potřebu kamarádů, potřeboval jste furt být někde venku, 
nebo Vám stačilo být doma sám?

R: Co mám kamarády, tak do dnes spolu jsme. Od první třídy, s nima se furt vídám. A měl 
jsem okolo sebe vždycky hodně kamarádů. Třídní srazy jsem vždycky organizoval já, 
vždycky jsem byl ve skupině. Spíš takovej ten, co to dával dohromady.

T: Takže jste měl třeba i nějakou partu?



R: Hm. To mám i teď, co chodíme hrát fotbal.

T: Takže vztahy s kamarádama byly taky dobrý.

R: Hm.

T: A co třeba nějakej zájmovej oddíl? Byl jste třeba v nějakým klubu?

R: No, od třetí třídy jsem hrál házenou. Vlastně do 22. a pak jsme začali hrát rekreační fotbal. 
Vždycky když jsme se viděli jednou týdně, zahráli si a dali si pivko.

T: A současné vztahy s lidma, třeba i tady, jak s lidma vycházíte?

R. Tady čím dál tím hůř. Ze začátku to bylo v pohodě, bylo tady 10 lidí, se kterýma se dalo 
mluvit, ale teď ty kluci, co sem přichází. 

T: A nepůjdete na jiný pavilon?

R: Ne. Já jsem si dal setrvávák. Dělám tady předsedu. A chtěl jsem to proto, že si myslím, že 
na mě ta negativní motivace funguje. Že vidím ty lidi, jako který nechci dopadnout. Začal 
jsem i s těma terapeutkama tady řešit ty svoje problémy a nechtěl jsem po 3 týdnech zase 
přejít jinam a začít od začátku. Protože to mám na 2 měsíce. Za 14 dní končím.

T: Hm. A máte problém řídit se pokynama těch lidí, autority nejsou pro vás problém?

R: Ne. Když si myslím, že to má být jinak, tak to řeším. Ale otázka je, jestli to řeší ten druhej 
z pozice toho, nebo naslouchá dialogu. Nemám problém to udělat. Můžu se na to povznést.

T: A jaký je Vaše vzdělání? Vysoká škola a v jakém oboru?

R: Fakulta tělovýchovy a sportu, Marketing a management. 

T: Takže prospěch byl teda dobrý přepokládám.

R: No na základce ještě dobrý, to jsem měl samý jedničky, na střední to o stupeň pokleslo, 
pak když jsem chodil za školu, tak byla i čtyřka a na vejšce tak nějak dobrý. První pokus jsem 
bral od toho, že je aby se vyzkoušel. Nedělal jsem ale žádnou zkoušku na potřetí.

T: Jo, takže bez problémů. A jaký byly Vaše zájmy? Asi ten sport?

R: Sport jsem dělal už od malička. Proto jsem chtěl dělat i tenhle obor. Tam jsme ty sporty 
měli všechny, ale měli jsme i ekonomiku a účetnictví. Jsme jakoby sportovní manageři. Takže 
ten sport nemusel člověk na krev, ale jako že jsme si to zahráli, museli jsme vědět pravidla. A 
to mě bavilo vždycky. Na tu školu jsem se hlásil čtyřikrát. Protože jsem maturoval 98´. Pak 
jsem se nedostal. A tenkrát to bylo tak, že bylo 200 bodů za maturitu, 200 za angličtinu, 
matiku za všeobecný přehled. Já jsem měl tři dvojky, dvě trojky na maturitu a to mi dělalo asi 
16 bodů. Takže i kdybych ty příjmačky udělal na plný počet, tak bych se stejně nedostal. A to 
jsem měl po každý. Kdyby se nepočítala maturita, tak bych se vždycky dostal. A oni to pak 
snížili na 100 bodů. Takže pak už ten poměr byl menší. 



T: Ty jo, čtyřikrát bych se asi nehlásila 

R: No, já jsem to měl jako poslední pokus. Už jsem pracoval na finančním ředitelství daňovou 
kontrolu. A ještě jsem se dostal na VŠE dálkově. Protože jsem plánoval, že kdybych se 
nedostal, tak půjdu tam. Takže jsem pak 3 roky dělal souběžně ještě VŠE. Tam jsem to bral 
ale tak rekreačně, tam jsem se jezdil bavit. Tam bylo hodně slečen. Jsem skončil v 6. 
semestru, jsem se vyoutoval na matice. 

T: Ty školní léta byly asi spokojený.

R: Hm.

T: A měl jste i nějaký kázeňský přestupky, třeba dvojku z chování?

R: Trojku. Dvojku jsem neměl. Chodil jsem týden za školu. Já jsem chodil víckrát třeba na 
den, ale tohle jsem si nějak protáhl. Od tý doby jsem byl nejpilnější student, to bylo hrozný. 
Jsem si myslel, že je to můj největší průšvih životní, ale tady jsem to trumfnul 

T: Jo  a zaměstnání máte nějaké teď?

R: Teď jsem se dal na úřad práce, ale jsem domluvený se zaměstnavatelem. Dělám ve 
Viktorce Plzeň. Marketingovýho managera.

T: A tam Vás to baví?

R: Hm. Já tam dělám od léta a ten půl rok byl super. Nám se daří. Jsme i v Evropským 
poháru, mám na starost ty výjezdy, takže letadlo, tohle. Máme sebou 120 partnerů. Nalítal 
jsem toho víc, než za celej život. Tbilisi, Portugalsko, Izrael… my tam vždycky jedeme na 2 
dny, teď je tam nějakej výlet. Když jsme byly v Polsku, tak jsme se byly podívat v Osvětimi a 
takhle. 

T: Ty jo, tak to je super.  A kolik zaměstnání jste vystřídal, jak dlouhou jste tam byl?

R: No, po střední to byla taková brigáda, protože jsem věděl, že půjdu na vojnu. Pak byla 
vojna 3 měsíce. Pak jsem dělal půl roku pojišťováka, to jsem seděl doma a čekal až někdo 
bude chtít pojistku. Takže jsem si nevydělal vůbec nic. Jako na tohle nejsem, nechal jsem se 
ukecat, ale abych někomu něco nabízel na to nejsem. Pak jsem dělal 3 roky daňovou kontrolu 
a pak vejška. Po vejšce jsem měl něco domluvený na Kooperativě, to padlo, tak jsem odjel do 
Anglie. Ale neumím anglicky, takže jsem se tomu dlouho vyhýbal. Ale tam to bylo celkem 
v pohodě, našel jsem si rychle práci. Ale nebavilo mě to tam, tak jsem jel zpátky. A kamarád 
z vejšky mi domluvil práci, tenkrát ten klub postoupil do druhý fotbalový ligy, tak jsem dělal 
tam, to jsme dělali ve dvou. Pak to šlo dolu, protože ten majitel neměl peníze, spadli jsme do 
třetí ligy.tam to ještě rok fungovalo ale pak už to šlo rekreačně. Začal jsem dělat u něj ve 
firmě, jako jednatel. Měl jsem na starost Slapy a hotely v Praze. A pak tady v tý Viktorce.

T: A vztahy se spolupracovníkama byly dobrý, neměl jste nějaký problémy?

R: Tady v tý Vitkorce ne. Jsem přišel úplně ze spoda, i ty asistentky byly vejš. Účetní tohle. 
Po těch 3 letech jsem byl už druhej za tim majitelem, myslim si, že problém tam nebyl.



T: Byl jste někdy řešen pro přestupky, nebo nějak soudně?

R: Ne, naštěstí. 

T: A máte v současnosti nějakou partnerku, manželku?

R: Přítelkyní. 

T: A jak jste spolu dlouho?

R: 2, 5 roku.

T: A dítě máte?

R: Ne. Má roztroušenou sklerózu. 

T: A vztahy v životě – měl jste trvalejší vztahy s partnerkama?

R: Ne. Tohle je nejdelší vztah.

T: Hm. A rodina – takže máte sourozence, rodiče a atmosféra ve Vaší rodině byla vždycky 
v pohodě?

R: Jo jo.

T: A vztah s tou Vaší partnerkou je taky v pohodě?

R: Teď taky tím, jak jsem hrál. Já jsem měl vlastně jenom práci a to hraní. Teď jsme to 
vlastně řešili, teď mě to přišlo lepší. Teď budu mít i jiný zájmy, čas na něco. Ona si furt 
stěžovala, že spolu nejsme. Že jsme spolu v bytě, ale jakoby spolu nejsme.

T: Máte třeba nějaký koníčky?

R: Určitě ten sport. Kvůli sázení jsem neměl žádný. Ale teď chci zase začít jak aktivně, tak 
pasivně. Začal jsem číst po dlouhý době. Jak má tady člověk čas. A začínám se učit anglicky, 
zase od pondělí. Pravidelně od pondělí začínám cvičit, hubnout a učit se anglicky. 

T: Tady učí anglicky?

R: Ne, já jsem si vzal učebnici. Ale já už tohle říkám dlouho. Vždycky od pondělí. Ještě 
nenastalo to správný podnělí, abych to spustil. Maximálně vydržim 2 dny.

T: Ještě že je pondělí každý týden  A jak byste označil svoji povahu?

R: Myslím si, že jsem veselej, přátelskej, když jsem neměl tyhle problémy. Poslední rok jsem 
byl samozřejmě úplně jinej.

T: A vy jste spíš taková stabilní povaha, moc Vás toho asi nerozhází?

R: Hm, spíš v klídečku.



T: Hm. A třeba depresivní taky nejste?
R: No, možná teď ke konci, když jsem si vzpomněl, kolik dlužím. Tak jsem měl depresi.

T: A jste sebedůvěřivý, nebo spíš sebekritický. Věříte si?

R: Tak jako asi ani jedno. Něco mezi, jak při který činnosti. Když to dělám po několikátý, tak 
si věřím a jde to automaticky. Je to o tý praxi. Když něco dělám po prvý, tak ta jistota chybí. 
Ale zase abych z toho byl vyklepanej, nebo že bych házel machra, to ne. 

T: Jo jo. A tady třeba si věříte, že to zvládnete?

R: Tady jo. Úplně v pohodě. Tady všichni ty lidi, jen za ten poslední týden, to pokleslo 
minimálně o 10 bodů, tady pomalu není s kým se bavit. Protože buď jsou tady po několikátý, 
že to mají úplně vyhoukaný a nebo jsou to mladý kluci, který jsou úplně hloupý.

T: Hm. A jaký jsou Vaše hodnoty a priority v životě?

R: Hodnotou mi byly peníze. Tak díky tomu, že přítelkyně je nemocná – tak zdraví. Jsem 
přestal kvůli tomu i kouřit. Tak jsem na to začal taky nahlížet jinak. Tady se učím asi nějak –
já jsem měl vždycky radost, když někomu udělám radost. To jsem byl spokojenej, že něco 
vyšlo. Teď se chci učit víc trošku sobeckosti, víc tomu, abych byl spokojenej a šťastnej.

T: A jak reagujete na zátěž, když přijde nějakej problém, jak to řešíte?

R: Problém – já to dělím na 2 druhy. Ty který řeším hned, a ty který nechám vyšumět.

T: No spíš jestli máte něco na odreagování, abyste třeba nezačal zase hrát, jaké máte ty 
strategie zvládání toho?

R: Tohle si teď dávám tady dohromady. Tady ty svoje. Určitě chci nějakou tu fyzickou 
aktivitu a mluvit o tom víc. Já jsem dřív všechno řešil sám. Já mám i výhodu, že ostatní, když 
fetujou, tak se nemůžou vrátit do toho prostředí, že tam mají ty škůdce nějaký… já jsem si to 
všechno dělal sám, naopak se mi všichni ostatní snažili pomoct. Takže mám výhodu, že ty 
škůdce okolo sebe nemám. Naopak to chci řešit všechno hned, mluvit o tom. Já jsem si 
vždycky nechával všechno pro sebe a vlastně až tady jsem začal tak nějak mluvit. 

T: A jaký jsou Vaše plány do budoucna, až odsud vyjdete?

R: Tak ty krátkodobý – ujasnit si ten vztah s přítelkyní, už jsme to řešili v sobotu, uvidím, jak 
to bude fungovat, až budu doma bydlet. Já jsem se k ní asi bral moc ohledy na to, že je 
nemocná. Tak se k ní budu chovat jako ke zdravý a uvidím, jak mi to bude bavit a vyhovovat. 
A druhý práce. Kde jsme domluvený, že se tam vrátím teď. Tak si ty věci přebrat, 
aklimatizovat se a natavit si ty peníze tak, abych měl na to splácení těch dluhů. A pak teprve 
se budu koukat dál. Zatím přemejšlím takhle krátkodobě, do léta. Pak budu řešit i bydlení, 
kdybych se náhodou rozešel a tak. Bych se možná přestěhoval do Plzně, takže uvidím, jak to 
bude vypadat.

T: Tak jo…. 



Příloha č. 7: Muž, léčící se ze závislosti na psychoaktivních látkách, 26 let

T: Rozhovor by se tedy týkal toho, proč tady jste, jak jste se sem dostal, co k tomu přispělo a 
podobně. Takže Vaše pohlaví je muž a věk jestli se můžu zeptat?

R: No, jsem muž, je mi 26 let a nastoupil jsem sem dobrovolně, jakoby z uvědomělosti se dá 
říct no.

T: Jo. A jaký je teda důvod, proč jste sem přišel?

R: Závislost na marihuaně, desetiletá a posledních 5 let jsem si zahrával s tvrdýma drogama, 
kokain, pervitin.

T: Jasně. A tohle je tedy první hospitalizace?

R: První hospitalizace.

T: Jo a po jaké době - teda po pěti letech jste se rozhodl, že tedy..

R: No, po pěti letech. Tenhle poslední rok byl teda kritický, že už mi to zasahovalo hodně do 
práce i do vztahu, který mám 4 roky. Tak prostě jsem se rozhodl, že a jakoby mám i cíle do 
budoucna, tak jsem se rozhodl, že se musím jít léčit, protože už to takhle dál nejde. Byl jsem 
jednou nohou v pekle no.

T: Jo a jak dlouho jste teď tady?

R: Teď jsem tady 3 týden.

T: A která návyková látka byla důvodem, proč jste tady?

R: No, to byl spíš životní styl. Ale jako návyková látka byl ten pervitin. Protože to je fakt zlo. 
Marihuana, tam je ta destrukce pomalá a ten pervitin tam je to strašně rychlý.

T: No, marihuana je pořád ještě lehká droga. 

R: No je no. Ale taky je to svinstvo. Když člověk… omezuje to strašně v životě ta tráva. Jako 
hulil jsem, vím že hodně lidí bude hulit dál ale já už nemůžu prostě.

T: Jo. A zkušenosti s dalšíma návykovýma látkama, jako alkohol?

R: No, já jsem si tak nějak vyzkoušel všechno, kromě heroinu a opiátů teda. A nepíchal jsem 
si. Toho jsem se bál.

T: A automaty?

R: Automaty jsem si zkusil zahrát. Taky. Asi před 2 rokama jsem prohrál za jeden den právě 
na kokainu 170 tisíc. Takže docela…

T: Takže spíš jako v souvislosti s těma drogama?



R: No, oni právě ty drogy udělají to, že se člověk přestane bát nebezpečí, nebo sociálního 
dopadu. Když hraje člověk automat střízlivej, pokud není gambler, což já nejsem, tak nějak 
tak dokáže zastavit ale na kokainu si člověk dokáže pujčit sto tisíc a nechá to tam. Takže jsem 
se jako ponaučil, 170 tisíc, to je docela… takže jsem se toho už v životě nedotkl.

T: Jo a jaká je Vaše životospráva? Jestli máte nějaký zdravý styl, nebo jestli třeba hodně 
kouříte?

R: Nekouřím, já jsem nekuřák. Já jsem právě kouřil tu trávu. Životní styl šílenej. Já jsem třeba 
pracoval, já jsem vydržel třičtvrtě roku pracovat a pak čtvrt roku se flákat. Jsem kuchař. 
Takže prostě když jsem musel do práce, tak to jsem vstával ale hodně jsem si bral volno. 
Takovýto jak se říká – byly tam ty dojezdy, po těch párty a podobně.  Takže šílenej životní 
styl. Prostě snídal jsem v kolik jsem chtěl, obědval v kolik jsem chtěl. Někdy jsem nejedl 
třeba 7 dní v kuse, někdy jsem 14 dní v kuse nespal. No… 

T: Jo a třeba ještě nějaký léky jako na úzkost, nebo na spaní nebo podobně?

R: To ne. Já jsem nikdy.. tehdy jsem měl vyhledat psychologa a dneska už je to na psychiatra. 
Ale léky jsem nikdy nebral to ne. A i teďko vlastně neberu žádný léky protože na tom 
pervitinu a na tý marihuaně není nic potřeba na ty absťáky brát, tam je to fakt psychický.

T: Jo. Že někdo je například závislý i na těch lékách.

R: No, to ne. Léky ne. K tomu jsem nikdy neměl blízko, protože tam je ta závislost už fakt 
šílená.

T: Jo a v jakém věku byl Váš první kontakt s tou drogou?

R: Jo, no. Jak na základce jak se to učíš. Tak první kontakt – já hraju na bubny, na bicí už asi 
12 let. Takže první kontakt byl nějak tak v tom parku. Byly jsme v Panský a tam jsem si 
zahulil a nějak mi to nic neudělalo a tohle jsem opakoval asi desetkrát. A pak už jsem se 
zhulil. No ten pocit nebyl teda zrovna příjemnej, ale nějak jsem se chtěl začlenit do tý jiný 
party. Nějak se vymezit. Já jsem měl právě úraz hlavy, já jsem jezdil na bruslích. No, byl jsem 
docela dobrej v tom – nechci se vytahovat. Byl jsem dobrej prostě. No a pak jsem měl úraz 
hlavy, mě odvezli vrtulníkem. Pak jsem se probudil, byl jsem trošku ochrnutej, dneska už to 
mám spravený, a trošku se mi zničil intelekt, tadyhle ucho mi museli dodělat plasticky. Takže 
tak. Takže to byl vlastně ten důvod, proč jsem se s tou drogou potkal. Byl tam ten úraz no. To 
se stává často, když někdo třeba sportuje, pak se mu něco stane, tak se snaží..

T: Jo, snaží se najít nějakou náhradu…

R: No, jasně. Bohužel jsem si to vynahradil špatnou věcí no..

T: Jo, takže ten důvod toho užití bylo to, že už jste neměl ty brusle…

R: No, ztratil jsem takovou tu energii, důvod žít. Byl jsem naštvanej na nějakýho boha, jestli 
nějakej je a prostě byl jsem naštvanej, proč se mi to stalo a hodně jsem se disocializoval. 
Stáhnul jsem se od lidí, do sebe. Máma mi tenkrát řikala, ať si skočím k psychologovi, že 
viděla ty změny v chování a já jsem jí poslal vyloženě do prčic no.



T: Jo, a přinášelo to tedy i nějaké ty pozitivní aspekty?

R: No pozitivní aspekt bylo to, že jsem tenkrát myslel i na sebevraždu. Po tom úraze jsem se 
zkoušel na ty brusle postavit ale tady mám destičku (ukazuje na hlavu). Měl jsem vyloženě 
zákaz, protože když mi dá někdo facku, tak jsem mrtvej. Nebo já to možná zbytečně 
dramatizuju, asi bych to přežil, ale nemůžu dělat žádný takovýhle sporty. Takže ono mi to 
pomohlo v tom smíření, že jsem přestal myslet na sebevraždu, začal jsem si užívat tu 
spirituální činnost. Ze začátku to bylo takový šamanství, že se mi líbilo pokoušet ty nový 
stavy, nový lidi, nový světy. Jako ono vyzkoušet asi není nic špatnýho, ale jenom některý lidi 
to dokážou vyzkoušet a zahodit.

T: Musí to být v mezích.

R: No jasně. No pořád se to nedá srovnat, když si člověk dá trávu, extázi, tripa, ale je to hodně 
nebezpečný už tohle to. Ale perník, to už se člověk zařadí do tý největší spodiny drogový 
scény. Dobrý – bude to stíhat ten diktafon? 

T: Jo, stíhá v pohodě . A třeba ve Vaší rodině objevili se také nějaké závislosti?

R: Tam byly no. Třeba brácha starší, ten si to vyzkoušel a dal od toho ruce pryč, jak byly ty 
párty klubový a tak. Ségra taky, další bratr starší taky. Takže tak nějak si to všichni 
vyzkoušeli. V okamžiku kdy věděli, že hulím, tak říkali, dávej si na to bacha, když věděli, že 
jsem si vyzkoušel extázi, tak proti tomu nic neměli, ale jakmile zjistili, že smažím perník a 
koks, tak říkali, tohle už je průser, to už není dobrý.

T: Jo, takže máte 3 sourozence?

R: Tři starší no, já jsem vejškrabek.

T: A u rodičů tam nebylo nic?

R: No, tam byl ten alkohol. Nebylo to každodenní, ale každý týden tam bylo juchuchu. Jako 
nic vážnýho, ale věděl jsem, že to pomáhá zbavit se toho stresu. Vždycky když se máma 
napila, tak byla v pohodě, nemusel jsem psát úkoly a tak. Ale to bylo jednou za týden, když 
přišla nějaká teta a tak..

T: A třeba nějaká kriminalita v rodině?

R: Kriminalita – já jsem se dostal jako by do podsvětí no. Nějaká ta činnost tam byla. Měl 
jsem štěstí, nikdy jsem se do vězení nedostal. Něco nade mnou drželo ochranou ruku. Já jsem 
vždycky odešel včas no. Ale díky těm drogám jsem se dostal, že mě přinutili půjčit si půl 
milionu a odevzdat to na místě. To bylo právě kvůli kokainu, kdy jsem dlužil za pár gramů. 
Tak vzali bouchačku a jel jsem no. Oni mají lidi v bankcách, tak mi zařídili půjčku a tu 
splácím do teď no. Mám toho ještě 350 tisíc. No jsem ponaučenej no. Právě u toho pervitinu ti 
zase to riziko tolik nehrozí. Můžeš se předávkovat ale tam to vždycky skončí u nějakýho 
vařiče, kterej ti maximálně může běhat pod barákem zfetovanej s nožem. Ale u kokainu tam 
jsem prostě jednu ruku od bouchačky. Tam se vraždí no. 

T: Tak ono je to taky i tou cenou ne?



R: No ono je to spíš proto, že ten kokain distrubuují hodně cizinci. Hodně víc mafie. Ten 
perník je taková pouliční záležitost. Že si frajer sežene prášky, pár věcí, jo že to může vařit 
každej blbec, kdežto kokain nemůže vařit každej blbec. Je to mnohem nebezpečnější no.

T: Jo a teď bych se ještě trošku dostala k minulosti, jestli třeba vztahy s matkou a otcem 
neměli nějaký podíl…

R: Určitě. To tam bylo. Protože já jsem tátu viděl asi desetkrát za život. Máma teda měla dva 
partnery za celou dobu, nebyla to žádná davajka, nebo že by je střídala. Měla dva. První byl 
ten Jirka Novák, to byl jakoby otčím, se kterým jsem si teda vůbec nerozuměl. On byl takovej 
ignorant. Takže v tom dětství, když jsem se chtěl zeptat, proč je tráva zelená, takový ty blbý 
otázky. Ale dítě má potřebu se ptát že jo. Dál čuměl na televizi a absolutně si mě nevšímal. 
Takže já jsem tenkrát na razil na brusle, začal jsem to řešit prostě bruslema no. Pořád jsem 
jezdil. Vychovával jsem se sám, máma byla pořád v práci. Vztahy v rodině – máma byla 
pořád v práci – takže tam žádný vztahy nebyly no. Měla 4 děti, byla na to sama. On vždycky 
něco přispíval ten partner, ale nějak tak prostě to. Máma byla vždycky super, ale byla pořád 
v práci, musela no.

T: Jo, takže k mámě byste řekl, že máte tedy pozitivní vztah?

R: Určitě. Její náruč otevřenou využiju ještě stokrát za sebou.

T: A teda to byli partneři, jako nevlastní tátové, žili spolu v manželství?

R: No otčím. Ale nikdy se nevzali. S tím druhým je doteď. Ale otčímové, žádná svatba nic. 
Ani jsem mu neříkat tati. Mu říkám normálně jménem. A ten druhej je v pohodě. Ale prostě 
ten syn, ty starší bráchové, oni se odstěhovali, já jsem tam zůstal jedinej. Takže ty máš pak 
potřebu nahradit toho tátu. Ty seš a chceš tu mámu pro sebe, nechce do tý rodiny nikoho, 
žádnýho chlápka, kterýho ty neznáš. 

T: Hm. A ty sourozenci jsou teda vlastní všichni?

R: No, všichni se stejným tátou.

T: Jo a manželství původních rodičů ztroskotalo teda brzo nějak?

R: No, ten táta moc neplnil tu roli otce. On se hodně kurvil, když budu sprostej. Takže si 
pamatuju nějakou příhodu, když mi bylo asi 5 nebo 6, když šel prostě ven, a máma pak rok 
brečela, že prostě neví, kde je. On byl fakt dobrodruh a o rodinu se nezajímá doteď. Teď 
brácha je docela těžce nemocnej, mu něco našli, snad se z toho dostane, ale docela mě mrzí, 
že ten táta se vůbec nezajímá o něj. Neví, prostě co s náma je, no takhle to je prostě.

T: Jo a vzpomínky na dětství obecně, jsou spíš dobrý?

R: Jo, ty jsou dobrý. Dětství bylo suprový. Až na toho otčíma ignorantskýho. To bylo dobrý. 
Jsme se jezdili koupat, prostě vzpomínky jsou dobrý. Právě když teď nad sebou přemýšlím, že 
chápu ty lidi, který nepoznali to pohlazení doma, že se stahují k těm drogám. A pak je zase 
lásky moc, to taky chápu. Ale já měl lásky akorát. Ale tam byl ten úraz. To sebezatáhnutí do 
sebe. Kdybych skočil tenkrát k psychologovi a vykecal se tam, tak nejsem dneska tady 
v psychiatrický léčebně že jo. Ale pohoda.



T: A ještě jaký převažoval styl výchovy v té Vaší rodině? Jestli tam byly tresty a tak…

R: No právě že ne. Tam to byla zlatá střední cesta. Jako facka tam padla, ale za to dětství 
desetkrát. Když byl bordel v pokoji, tak máma dokázala vysypat šuplík a tak. Ale dokázala i 
pochválit, prostě máma je hodná, ta by nic špatnýho neudělala. TA rodina byla dobrá.

T: Hm. A s těma sourozencema máte jaký vztahy?

R: Super. My se podporujeme. Voláme si, často se stýkáme. Oni jsou teda všichni v Praze, já 
jsem byl teďko v Brandýse kvůli přítelkyni. To je kousek. 

T: A co se týče vrstevníků, kamarádu, byla tam potřeba být spíše v ústraní, nebo jak to bylo?

R: No já jsem tvor společenskej. Ale poslední dobu jsem hrál takovou dvojí roli, dvojí život, 
co jsem s tou holkou. Žil jsem život toho feťáka a že jsem se stýkal s takovou to intelektuální 
vrstvou. Který si najdou to víno a jsou v klidu. Ale to bylo spíš, že jsem teď poznal hodně lidi 
od tý přítelkyně. 

T: Jo, takže ta přítelkyně ta vůbec drogy nebere?

R: No, nebere no. A já jsem jí vlastně 2 roky lhal. Ona to nepoznala. On člověk, který to 
nebere, to nepozná. Jak kterej. Když je člověk hodně ne sentimentální, empatickej, tak to 
dovede. Ale on to každej feťák dovede dobře maskovat, já jsem ty drogy nebral denně, že jo. 
Ale pak už tam byly nějaký ty že jo, se dozvěděla, že jsem jí lhal, že jsem byl támhle.. no a 
nějak jsem si řekl, že jí musím říct pravdu no. Riskoval jsem to, že se se mnou prostě rozejde. 
Tak ona mě opustila asi na 14 dní, já jsem jí ani neprosil, aby se vrátila, ale nějak jsme se 
potakali znova a já jsem dokázal abstinovat. No ale pak zase přišli problémy s tím splácením 
dluhů no, takže ty drogy to je takový houpačka. Chvíli jseš na tom dobře, ale… houpačka no.

T: Jo, takže teď spolu jste?

R: Tak, teď spolu jsme. Ví o tom, že jsem tady, že se léčím. A musel jsem to říct i její mámě, 
to bylo taky šílený. Musel jsem říct její mámě a jejímu tátovi, že jsem prostě na drogách a to 
byla prostě rána. Ta starší generace to moc nechápe. Kdežto když jsme to řekli třeba 
kamarádům od ní, tak všichni říkali, jo jseš frajer, přiznal sis to. Ale tyhle ta starší generace to 
nechápe, ta neví co to je a proč to člověk řeší drogama. Takže ty ode mě.. oni jsou dost 
inteligentní, takže to chce jenom čas. A když tu léčbu dokončím a budu se léčit dál, tak to 
bude v pohodě. Jsem rád, že jsme to takhle udělali. Že je to na rovinu všechno.

T: Jo. A ještě ty vrstevníci. My jsme teďkon utekli hodně do součastnosti, ale třeba 
v minulosti, jestli jste měl dobrý vztahy se spolužákama?

R: No, tedko se vnímám, že jsem byl takovej ten otravnej spolužák. Na tý základce, pak už se 
to zklidnilo. Ale třeba někdo něco chtěl, já jsem do něj strkal. Dneska by mi to samotnýmu 
vadilo, mít vedle sebe takovýho spolužáka, že jsem byl takovej otravnej, hyperaktivní, to 
samý teď že jo? Takže tak.

T: A nějaký koníčky, zájmový oddíl nebo něco podobnýho?



R: Já jsem chodil do hudebně-sportovní třídy. Takže jsem byl do půl 7 každý den tam. Díky 
tomu jsem se dostal ke sportu, umím hrát i na hudební nástroje.

T: Jo a taky tam byly i ty brusle.

R: Ty brusle teda jsme neměli na tý škole, k těm jsem se dostal pak.

T: Jo a měl jste třeba i nějakou partu kamarádů, se kterýma jste trávil čas?

R: Teď nebo předtím?

T: No, tak třeba předtím.

R: No ono se to točilo hodně kolem hudby. Já jsem jezdil třeba na czech-tek. Jezdil jsem 
hodně s pořadatelema těhle akcí, byl jsem jakoby technař, takže tak. No ale oni ty technaři 
dokážou najít zlatou střední cestu těch drog. Oni o víkendu mají párty a přes týden pracujou. 
A taky vyhýbají se určitě perníku, oni si dají tripa, nebo se zhulí. Je tam nějaká odreágováčka. 
Taky samozřejmě některý smažej, ale já jsem se bavil, s těma co odsuzujou pervitin, herák a 
kokain.

T: Jo a myslíte, že jste byl oblíbenej mezi spolužákama nebo kamarádama?

R: No, mezi sígrama jsem byl oblíbenej. Já jsem vždycky uměl rozesmát ty lidi, nebo když se 
mi líbila nějaká holka, tak jsem jí otravoval. Ale asi 5 lidí mě nemělo rádo, ale dneska se třeba 
pozdravíme a je to v pohodě. Ale pořád to byl jenom subjektivní pocit, že jsem byl oblíbenej. 
Nemůžu se zalíbit všem. Ještě se svým chováním, který jsem měl.

T: A v současnosti nějaká parta, to se teda točí okolo drog?

R: No, já jsem rozšlapal telefon před bránou, protože ještě mi volali, pojď na čáru, tak jsem 
říkal, že na čáru už nejdu, zahodil jsem telefon. Smazal jsem si facebook, jsem tam měl asi 
650 lidí, teď mi jich zbylo 50. Tak jsem si vytříbil, s jakýma lidma se budu bavit dál, ty 
ostatní prostě pozdravim, pokecám, ale dál se s nima bavit nemůžu. Protože tam už jenom 
potkáš toho člověka a už máš chuť. No a ta chuť na tom perníku je do konce života. Na ten 
kokain, toho se zbavíš.

T: Jo? Já jsem myslela, že je to spíš naopak.

R: Nene. Ten kokain je strašně silně návykovej, ale když se ho zbavíš a třeba půl roku jseš 
bez něj, tak konec, to odejde, protože tam je to víc přírodnější. Kdežto tohle, to je tak strašně 
syntetický, že je to prostě do konce života ta chuť no.

T: A máte třeba nějaký autority, nebo nějaký vzor?

R: No, před tou léčbou jsem měl jako vzor, jestli si viděla Rok ďábla, film, Nohavica se jde 
léčit z alkoholu. Tak ten Nohavica, jakoby v tuhle chvíli, on chlastal jak duha. Ten je v tuhle 
tu chvíli vzor. Dřív to byly ty drogový vzory no. 

T: A ještě trošku ke škole, jaký máte dosažený vzdělání?



R: No, nic moc. Já jsem se učil hodně dobře, ale tím, že jsem hulil tu trávu, tak ty cíle se nějak 
ztratili. Takže vyučenej kuchař-číšník. No, tak ty budeš mít vejšku, ne asi a když se pak 
podíváš na ten diplom…

T: Jasně. Ale pořád lepší, než základka. Tady je spousta lidí jen se základkou.

R: Právě, se zkusím teď ten rok stabilizovat a příští rok zkusím jít dálkově na maturitu. Aspoň 
tu maturitu. Vejšku bych nedal.

T: Jo a prospěch ve škole byl teda dobrej?

R: Výučák mám s vyznamenáním. Já jsem se učil fakt dobře.

T: Hm, tak to je škoda no. 

R: Je no.

T: A ty školní léta byly jako spokojený?

R: Ty byly úplně nejlepší. Tam není ta zodpovědnost. Ty si prostě užíváš, dostáváš od rodičů 
peníze. Takže úplně nejlepší léta mýho života. Plus ještě ty úspěchy na bruslích tam byly. No, 
dokavaď jsem nezačal smažit perník, tak to bylo dá se říct super no.

T: Jo. A snížená známka z chování, nebo nějaký jiný průšvihy…

R: Ty jo ani jednou. Jako průsery byly ale vždycky při mně něco stálo. I jsem byl takovej, že 
jsem se k tomu přiznal, takže naopak, aby mi snížili, takže jenom třeba poznámka. Ale 2 
z chování jsem nikdy neměl.

T: A práce? Teďko teda ten kuchař?

R: 6 let se tomu věnuju. A půl roku jsem strávil v jiných činnostech, různý brigády. A v tý 
kuchyni, tam vlezeš a druhej taky šňupe perník, třetí chlastá, na baru je číšník, kterej krade 
peníze. To jsou prostě sígři všechno. Tohle to povolání prostě musím opustit. Do budnoucna. 
No jasně, v kuchyni máš hodně feťáků a alkoholiků. V restauraci hodně dělají takový lidi. A 
umí to dobře skrýt. Znám lidi, který 10 let mají manželku, tohle to.

T: A co byste teda chtěl dělat?

R: Teďkon jakoby mám něco stanovenýho, ale musím si to nějak srovnat v hlavě. Ale určitě 
vím, co nechci dělat. Kuchaře-číšníka. 

T: A jinak vztahy se spolupracovníky v pohodě?

R: No, jak zapadneš do týmu. Někde to bylo lepší, někde horší.

T: No, mě jde spíš o ty vztahy s těma lidma. Nějaký konflitky ve společnosti, s lidma.

R: No říkám, oni to lidi, dokud se neožereš v kuchyni na mol, tak on nikdo nic moc nepozná.



T: Jo a teda žádný testy nebo soudy nebyly?

R: No, jednou jsem dostal podmínku. Já jsem vlastně ukradl kolo, já jsem takovej citlivej a 
pak jsem se šel přiznat, a to kolo jsem šel vrátit. A dostal jsem za to vlastně podmínku. A 
dostal jsem půl roku na půl. Takže za půl roku jsem byl bez podmínky a čistej trestní rejstřík. 
Ani to nebylo spojený s drogama, to jsem byl vlastně napitej, jenom jsem potřeboval dojet 
někam za kamarádem, ona byla otevřená kolárna… dobrý no.

T: Jo  a teď trošku ještě k současný rodině, to máte teda přítelkyni, a jsou jste jak dlouho?

R: 4 roky. Půl roku jsme byli ještě kamarádi.

T: A před tím bylo hodně střídání, nebo to bylo spíš stabilní?

R: No, střídal jsem holky hodně. Užíval jsem si. Spíš to bylo o tom, ale zase tak úplně ne. 
Takovejch 15 krátkodobejch vztahů, po měsící třeba. No, já jsem se chtěl vyřádit, abych 
nedělal to co táta.

T: Jo, takže děti teďko nejsou…

R: No a ani nebudou zatím. Protože nemůžu mít dítě.

T: Jo a postavení v současný rodině – Vy když bydlíte, tak s tou přítelkyní?

R: No, my jsme si pronajali spodek v jednom baráku. Platíme málo, protože to je u jejich 
příbuznejch. Platíme já nevím 3000 každý, na tu energii.

T: Jo a nějaký končíky v současnosti máte?

R: No, pořád se věnuju hraní. Skládání hudby. A hraní na konga, bonga, bicí jsem vynechal. 
Jsem perkusionista. To je jakoby ten doprovod. Ta hudba je dál no.

T: Jo. A ještě povaha? Jestli byste se označil spíš za stabilního člověka, nebo labilního, 
kterého všechno rozhodí?

R: Povaha psychopat. Ne, já se toho fakt bojim, jestli nejsem fakt, jsem četl nějakou tu.. 
nejsem moc při zemi. Furt lítám v oblacích.

T: Jo, takovej snílek.

R: No. Ale povaha, povaha. Cholerik nejsem. Ale ta tráva mi udělala to, že jsem byl 
flegmatik. Já jsem byl  tenkrát sangvinik. Jako ono nemůžuš říct přesně. 

T: Není to vyhraněný no.

R: Není to vyhraněný no. Ale já mám od každýho něco. Sorry za tu odpověď, ale já fakt 
nevím.

T: V pohodě. A jste třeba nějak depresivní?



R: To ne, to já jsem nebyl. Tady třeba lidi chytají depky, ty jo, kde jsem to skončil a oni by
spíš měli být rádi, že se to dá nějak řešit. Já si z toho zlýho vždycky vezmu něco dobrýho. 
Z toho já beru tu energii, kterou třeba jinej nemá. 

T: Jo a jste třeba kritickej nebo důvěřivej v sebe?

R: Teď si začínám trošku věřit. Ale to zase ovlivňovaly ty drogy, že jsem byl kritickej k sobě, 
že ti to změní ten stav toho vnímání. Když jsem střízlivej, tak prostě jsem, taky se kritizuju za 
něco, ale…

T: A není to spíš tak, že ty drogy posilují to sebevědomí?

R: Kokain, po kokainu je jako když kopneš gól za reprezentaci. Jseš prostě nejlepší, nejhezčí, 
všechno dokážeš. Jenže jak ti dojde, tak jseš prostě pravej opak. Tam je taková ta 
maniodepresivita. To samý u perníku. Jseš prostě v pohodě, funguješ, dojde ti to, nemáš tu 
drogu a jseš nula,  nemáš nic. Takže je to takový rozporuplný.

T: Jo a priority teďkon, jako jsou třeba vztahy, teď asi dodělat tu léčbu, že jo..

R: No priority, stabilizovat se. A zařadit se do společnosti už nějak zdravě. Ne tím, že si budu 
pomáhat drogama v práci. A já jsem jenom lhal díky těm drogám, to je všechno spojený. 
Takže jakoby ty priority bejt střízlivej, bejt střízlivej, bejt střízlivej.

T: Jo a ještě, jestli byste dokázal říct, jak reagujete na zátěž. Nebo jako když přijde nějakej 
průser, tak jak zareagujete, jestli zase nespadnete do těch drog…

R: No, to právě budu muset ještě trénovat. Protože když se stala nějaká zátěž, tak to je důvod, 
proč vyhledáváš drogy. Takže tu zátěž teďko, když něco je, tak jdu na pinčes. Takže jakoby 
zase se vrátit k tomu sportu, ale ne k ničemu tak namáhavýmu, kde by se mohl stát ten úraz. 
Takže právě chci si koupit pálku, já mám kamarády, co hrajou pinčes, tak chodit na pinčes. 
Do posilovny a to je asi tak všechno. A baví mě se vzdělávat. Prostě bej normální no. Ale dal 
jsem si jako cíl, že už si nedám pivo nic no. Protože já si dám pivo a pak jsem opilej, pak už 
nemám problém si zahulit a zhulenej už nemám problém si támhle skočit… prostě jsou to 
spouštěče no.

T: Hm. A plány do budoucna?

R: Radši si žádný moc nedělám. Teď se soustředím na ten den. To mám jako okopírovaný od 
nich. Ale soustředím se na ten den, bejt střízlivej, naplánovat si další den. Ten plán, kterej je 
myslím splnitelnej, je prostě si najít jinou práci, než to co jsem dělala a dodělat si třeba tu 
školu. Ale taky je to komplikovaný, protože chceme odjet do ciziny příští rok, až si holka 
dodělá školu. Ona je bakalářka, teď bude – co je učitelka – magistra? No tak bude magistra, 
tak odjet do ciziny no..

T: Jo, tak to je všechno….



Příloha č. 8: Žena, léčící se ze závislosti na alkoholu, 50 let

T: Tak mi řekněte Váš věk?

R: 50.

T: A jaký je důvod, proč tady jste?

R: No, uvědomila jsem si, že nedokážu začít abstinovat sama, potřebuju být zavřená, 
distancovaná od alkoholu. Vždycky ten alkohol u žen je takový, že jsem byla už depresivní 
z dětství, maminku jsem měla těžkou manipulátorku, pokus o sebevraždu v 15 letech, člověk 
si sebe neváží, má podpokopanou sebedůvěru, to si myslím, že je jedna z nejzákladnějších 
věcí, pocity méněcennosti, jsme tady všechny citlivý a z tý rodiny si většinou táhneme nějaký 
trauma. Ono to sebevědomí se můžeme učit, ale stejně v těch krizovejch situacích člověk 
klesá. A v mým případě od nějakých 21 let jsem na antidepresivech. Chodím k psychologovi, 
k psychiatrini. Vlastně po dalším pokusu sebevraždy v nějakých 30, kdy jsem se rozvedla, 
spadla jsem na hubu. Tenkrát jsem se hodně rozpila a bylo třeba řešit nejen tu endogenní 
depresi. Psychiatrička mě donutila, abych začala abstinovat. Po prvé se mi to opravdu 
povedlo, že jsem chodila půl roku na antabus a 10 let jsem abstinovala. No a pak je taková ta 
druhá fáze, která je plíživá. Začneme třeba na dovolený, kdy je to all-inclusive. A docela jsem 
to ještě několik let tak nějak držela, ale pak jsem se rozpila poslední 2 roky strašně moc. A já 
žiju sama se 2 dětma, mám je živit, zdá se mi ten život strašně těžkej, chmurnej, takže jsem si 
samozřejmě zlepšovala náladu alkoholem. A skončilo to tím, že mi starší dcera umožnila, že 
pohlídá tu mladší a odešla jsem k Apolináři – letos v létě, teda 2012 v létě. Ale věděla jsem, 
že nemám hlídání pro tu malou, tak jsem po 6 týdnech dala revers, myslela jsem, že mi to 
stačí, ale zrecidivovala jsem. Takže mi po druhý daly moje dcery šanci a už jsem se bála jít po 
druhý do Apolináře, protože tam je Skálova metoda hodně tvrdá. Na někoho s tvrdým 
režimem ve vězení je to teda hadr proti tomu. Mají sice vysoký výsledky, ale měla jsem tak 
strašnej strach se tam vrátit, že jsem volila Bohnice, věděla jsem, že je to mírnější režim. No a 
teď jsem tady druhý měsíc, s tím, že to musím dát. Není jiná varianta. Jak nám říkal pan 
Keprt, je tu teda málo psychoterapie, oproti Apolináři tady nejsou ani přednášky, jak to působí 
na mozek, co všechno ty drogy dělají. To je tady velká chyba. Prý se šetří. To je 
nejdůležitější, protože já kdybych neměla základ a náhled z toho Apolináře, tak bych se tady 
těžko orientovala. Takže já očekávám od sebe – nemám jinou volbu, buď žít nebo živořit. 
Protože živím ty děti, musím přežít v dnešním světě, musím pracovat, takže jsem rozhodnutá.

T: A kolik je teda těm Vašim dcerám?

R: 21 a 11.

T: Jo, takhle jsou od sebe.

R: No jsou. Nemám nikoho, možná jsem i ráda, protože často ty ženy začnou pít, protože je 
třeba nějaký despotický chlap, domácí násilí a ta žena si zlepší náladu a ono to časem přejde 
v pití nezvládnutelný.

T: Jo, takže to je první hospitalizace v Bohnicích a předtím jste ještě byla u toho Apolináře a 2 
měsíce jste říkala, že jste tady. A návyková látka, která je důvodem k hospitalizaci je teda jen 
alkohol. A zkušenosti s jinými návykovými látkami máte?



R: Ne, já jsem alkoholový dítě. Je pravda, že ženy kombinují s prášky, ale já jsem na to 
nepřišla.
T: A když jste brala ty antidepresiva..

R: Antidepresiva protože bych měla trvale smutnou náladu. A určitě i s tou dávkou někdy se 
to zhoupne do hlubokýho smutku i při tý dávce. Takže to je třeba řešit s psychiatriní. Když já 
je vysadím na 14 dní, tak budu těch 14 dní myslet čtyřiadvacet hodin na sebevraždu. Skoro 
všechny jsme teda takový subdepresivní.

T: Hm. A nějak ten alkohol nereaguje s těma práškama?

R: Ne. Já jsem to nezažila, to říkají teda v médiích ale není to pravda. Ani to nepotencuje 
účinek. Vůbec. Ale je tam ten problém, že Vy si vlastně alkoholem serotonin v mozku, který 
si dodáváte těma antidepresivama snižujete, takže se propíjíte do větších depresí. Musela bych 
zdvojnásobit ty dávky antidepresiv, aby mi to stačilo a stejně se to vybíjí. Takže ten alkohol to 
vybíjí. A pak je to takový ty plačky, že pláčete sami nad sebou.

T: A třeba zkušenost s hraním automatů máte?

R: Ne, to mě nikdy nelákalo. Ale tady jsem si všimla, že ty závislosti se kumulujou, já nejsem 
hravá ani jsem nezačala kouřit a je to jen tím, že jsem nezačala. Já myslím, že kdybych si 
začala s drogama, tak už v tom jedu. Mám teda mentální anorexii, měla jsem. A taky to často 
bývá v tý kombinaci. Je tam nějaká úzkost, deprese.

T: Hm. A v jakém věku nebo v jaký situaci byl Váš kontakt s tou drogou? Kdy jste vlastně 
začala pít?

R: Více kolem rozvodu. Já jsem měla jednoho muže. Vlastně více společensky. U nás bylo 
domácí násilí, manžel mnou opovrhoval. Když už jsem padala tak na dno, že jsem si 
uvědomila,že ať udělám, co udělám, že to bude špatně, tak jsem se sice vzchopila k rozvodu, 
odešla jsem. Jsem jedna z prvních odpovědí, která to dokázala. Ale pak jsem narazila na já 
nevím psychopata, rozvedla jsem se, zapíjela jsem to, měla jsem pocity viny a tady jsem se 
pokusila o sebevraždu po druhý. A kolem tohohle období, to už jsem byla tak rozpitá, že jsem 
si tím alkoholem dodávala aspoň náladu. Ono po tom mizí pocity viny. Dítěti jsem vzala otce 
a z tohohle se stal hajzl. Asi takhle. Takhle kolem toho jsem se rozpila a to bylo to první, kdy 
už jsem měla nasazený antidepresiva a tak do půl roku mi dala psychiatrině nůž na krk. 
Dosáhla jsem to proto, že ona mě chtěla vyhodit. Řekla, já Vás nebudu léčit. Já když nemám 
výsledky, tak mě to nebaví. Pokud si neuděláte testy jaterní na antabus, tak já Vás vyhodím. A 
já jsem se tak strašně bála tý endogenní deprese, to je šílená psychická bolest, takže jsem to 
opravdu dala. Mohla bych abstinovat. Dala jsem to amatérsky, aniž bych věděla, že se máte 
vyhýbat spouštěčům a podobně. Ale dala jsem to. Po těch 10 letech jsem ztratila takovou 
ostražitost a přišlo k tomu zaměstnání. Já jsem se přeučila na zdravotní sestru, a doktor byl
hajzl. Pořád mě deptal, šikanoval, dennodenně. A přišla úzkost. Najednou jsem byla nehodný 
člověk a on za ty 4 roky udělal deptací práci takovou, že jsem jela z práce a šla si zakoupit 
první flašku vodky a přišla strašná úleva. A pak mě čekala ještě druhá práce. Je to jakoby 
rozkladnej vliv. On byl taky manipulátor, zakomplexovanej, mladej doktor, kterej se na mě 
vyřádil a během 4 let jsem se rozpila tak, že už jsem si pak začala dělat problémy

T: Takže Vám to přinášelo pozitivní pocity v tom ohledu, že Vám to přinášelo úlevu?



R: Rozpouštělo to úzkost. Pocity viny mizely.

T: Jo. Teď Vaše rodina – objevily se tam také nějaké závislosti?

R: Ne. Vůbec nic. Jsem z naprosto nealkoholický rodiny.

T: A třeba nějaká kriminalita nebo něco podobného?

R: vůbec nic. Já jsem z takový tý rodiny navenek velice úspěšný, spořádaný. Ale maminka 
tou manipulací se na mě vyřádila. V 15 letech pokus o sebevraždu. Dnes už vím, její 
vysvědčení, její výchovy. Tam bylo takový to deptání doma, který nikdo neviděl. A jak mi 
bylo vysvětleno, ta mentální anorexie je taková vzpoura. Všechny holky jsou z pošramocený 
rodiny. To sebevědomí, záleží, jak moc jste v tu chvíli silná. Ale vždycky klesne. Takže tam 
odsud byla ta MA. A pak, když přišly ty traumata životní, tak člověk je neunese.

T: Hm. A jak byste charakterizovala teda ten vztah s matkou? 

R: Odpustila jsem jí. Bylo velice šokující, jak ona pořád říkala, že za všechno můžu, že jsem 
nejhorší na světě. Já jsem to neviděla v dětství, ale v tom dospívání, ta MA, můžu za všechny 
její nemoci atd. měla jsem asi štěstí, jsem se nikdy nebála říct si o pomoc. šla jsem za 
psycholožkou a když mi ona pak vysvětlila, že ona je na tom hůř, že ona má pravděpodobně 
nějaký úzkosti, mindráky a vybíjí se na mě, tak se mi ulevilo. A už jsem potom ten vztah 
s matkou neřešila. Odpustila jsem jí. Matka teda zemřela, ale mám jakoby čistý svědomí. 
Kolikrát si říkám, jak takový dobrý člověk jako já mohl vyrůst z takové matky. Dělám 
všechno na opak. Dělám dětem opak tý výchovy, cpu do nich to sebevědomí, to je pro život 
strašně důležitý.

T: To rozhodně. A otec?

R: Otec tam tak jako figuroval – on sice byl cholerik a křičel i jsem se ho třeba bála ale matka 
do něj úspěšně vrtala. Tenkrát ty manželství vydržely, dneska by se to rozpadlo, protože si 
myslím, že táta s ním měl peklo na zemi. Ale nemá na to náhled do dneška. Prostě ona řekne, 
že si vezmete černý ponožky a vezmete si hnědý, tak je z toho scéna na celý den. Mě to nejvíc 
pošramotilo. Byly si věrný celoživotně, brácha mladší je v pořádku, na toho to nemělo žádnej 
vliv. 

T: Takže vztah k otci máte Vy kladný?

R: Tak. Byl přísnej, řeknu Vám takový příklad. On nesnášel – nesměla jsem se učit. On mi 
zakazoval se učit. Já jsem vstávala ve 3 v noci a učila jsem se, protože jsem byla ctižádostivá, 
byla jsem nejlepší na gymplu a oni mi nepovolili VŠ. A bylo mi vysvětleno, že oni nesnesli, 
že já bych je převýšila nějak, zejména taťku, taťka nenáviděl ženy, pak jsem si vzala muže, 
kterej nenáviděl ženy. A on mi vlastně nerozuměl. On se vlastně choval trošku jako Arab. 
Byla jsem vychovávaná pro rodinu. Třeba nesmíš na vyskou, Podívej se na ty inženýrky ve 
výchově, nikdo je nechce protože jsou moc přemoudřelý. Je to takový zpátečnický, ale je to 
tak.

T: A jaký máte obecně vzpomínky na dětství?



R: Smutný. Mám pocit, že jsem byla strašně smutná, strašně sama. Já jsem se v podstatě jen 
učila a pracovala a musela jsem jezdit povinně každý týden na chatu, kterou jsem nenáviděla 
a musela jsem mít nějaký depresivní stavy už v tom dětství. Já znám v podstatě jen smutek.
T: Myslíte si, že ten typ výchovy od rodičů byl spíš přísný?

R: Přísný. Bez absolutní svobody. Já jsem utíkala hodně do fantazie. Já jsem četla a 
fantazírovala. Já jsem si vytvořila jiný světy, krásný. A strašně smutnej no.

T: A jaký máte teda sourozence?

R: Mám bratra o 4 roky mladšího. Ten je takový tichošlápek, je bych řekla hlavně po mamce. 
Oni ti mladší sourozenci oni to s těma rodičema – já jsem taková vzpurná, ale na něj nemám 
pocit vůbec žádnej, na matku vůbec nevzpomíná nějak ve zlým, on jí vidí jinak.

T: A vy spolu máte vztah teda dobrej?

R: Dobrej. Matka nám teda zakazovala se spolu bavit, protože se bála. On byl teda na vysoký 
škole a viděli jsme se, ale ona nás vždycky roztrhávala, protože se bála, abychom 
nepomlouvali jí. Takže já jsem si s bráchou moc nenapovídala.

T: Jakou jste měla potřebu kamarádských vztahů, jestli jste třeba měla nějakou partu?

R: Nene. Já jsem měla kamarádku na základce, na gymplu, nejlepší na rehabce. Ale mám 
hluboký vztahy kamarádský s holkama. S klukama to moc neudržuju, ono je tam vždycky 
něco jinýho v tom. Takže kamarádství udržuju, ale parta nikdy. 

T: Jo. A myslíte si, že jste vycházela s lidma dobře?

R. Nene, většinou se kolektiv proti mně, že jsem jiná. A i během času, jak se musím ohánět a 
živit nás, tak jsem se naučila velet. Ono to trošku naráží i na ty dominantní, ke všemu se mi 
líbí dominantní partneři a ono to střetává. I v kolektivu bývám většinou, často najdu jedno dvě 
přátelství, ale ten kolektiv, i tady a velice ostře. Já neodsuzuju lidi na první pohled, ale ten 
kolektiv vzácně, ale já už dneska vím, že oni jsou slabý. Ale teď se tady udělal tak príma, 
máma tady dobrou pozici. Ale když jedeme třeba na dovolenou s dcerama, tak některý se 
můžou usoptit, jak mě nesnáší, ale dneska už si z toho dělám srandu, protože mi to bylo 
vysvětlený, docela ty psychologický řeči mi pomáhají.

T: A jaké máte dosažené vzdělání?

R: Mám po gymplu nástavbu, rehabku, dneska je to fyzioterapie.

T: Věnujete se teď tomu povolání, nebo co děláte?

R. No já jsem nikdy nedělala v nemocnicích, dělala jsem v lázních. Pak jsem dělala u 
vrcholovýho sportu. Zůstaly mi z toho masáže, tím si přivydělávám. Pak jsem se přeučila na 
tu zubní sestru, takže to bych taky mohla dělat, ale v současnosti jsem nezaměstnaná.

T: A co prospěch?

R: No, vždycky to bylo nějak dobrý.



T: A nějaký kázeňský přestupky, dvojky z chování?

R. Ne, nic takovýho.

T: Zaměstnání, teď teda byste dělala zubní sestru a baví Vás to?

R: No, všechno je to o financích, když mi nabídnou plat 10 tisíc a nájem mám v bytě 12, tak 
to nejde. O tomhle to hodně je, je to těžký. A ono to na vás taky dopadá, ani jeden z otců, oni 
si myslí, že zaplatí alimenty 1000 kč a je to dobrý. 

T: Jo. A nějaká současná rodina teda, s kým žijete?

R: Já žiju teď s mladší dcerou v bytě, ty muži přichází a odchází. V podstatě se mi za těch 15 
let co jsem rozvedená nepodařilo najít partnera, který by na mě neparazitoval, se kterým bych 
mohla žít. Pro mě je rodina přednější, muž mi má být přínosem, ne odnosem. Takže 
nepodařilo se mi to, jsem s tím i docela smířená. Starší studuje vysokou školu, teď jí teda 
vyhodili. Jo starší zlobila, což jsem netušila. Moje dcera se ukázalo ex post, že byla na 
pervitinu, řádově od těch 15 let. A byla na mě tak agresivní, že to s pubertou nemělo nic 
společnýho, ale já jsem to nepoznala vůbec. Já jí vyhodila v 17 letech k otci a ukázalo se, že 
jsem podvědomě udělala to nejlepší, co šlo. Ona se distancovala od těch partiček na Žižkově. 
Byla tak drzá. Dokonce udělala maturitu, což jsem nepočítala. Už jsem nad ní zlomila hůl. 
Bylo to horší, než rozvod, jak strašně mě to bolelo. Ale i tady se dozvídám, jediná možnost, 
zavřít jim dům. To víte, že se mi ztrácely věci. Nemám žádný šperky. No byla tak drzá, že se 
přihlásila na vysokou školu, tam se dostala mezi chytrý lidi a už je 3 roky čistá, sama to dala. 
Já to vím až teď, co sem přišly ty toxičky, že oni nemají sociální návyky, oni nevědí, že ráno 
se musí vstávat. Oni vlastně zamrznou v těch 15 a tak se chovají. Ale to já nevěděla, ale ted 
mám náhled, teď zpovídám tu malou. Ale v tomto případě na těch školách je to tak 
promořený, to stačí jen ta partička z těch škol a neměla důvody vlastně. Je třeba je hlídat ty 
děti.

T: Hm. Má třeba nějaký končíky, kterým se věnujete?

R: Cestování. Všechny peníze, který ušetřím, beru holky a jedeme někam k moři. Já mám 
z dětství takový ty fantazie o tropech, safari. Ale dokázala jsem i na úkor toho, že to stahuju 
z rozpočtu. A ze svého života vím, že je třeba se hýbat. Ač mám vždycky zkaženej den, když 
jdu do posilovny, ale protože masíruju, tak musím být silnější, než klienti, musím mít sílu, 
samozřejmě že to pomáhá endorfiny, musím se do toho nutit. A koníček čtení. Ráda bych 
chodila kino, divadlo, ale je to všechno o penězích. Ale musím si to nějak rozto, abych měla 
radost ze života.

T: A jak byste označila svoji povahu, charakterizovala se?

R: Statečná. Jdu do všech soubojů. Vždycky jsem si říkala, přece se nebudu bát to říct. Jsem 
rváč, jsem férová. Silná. Silná osobnost. I když jsem teď na kolenou a padla jsem na hubu, tak 
to dám. On se člověk od toho dna odrazí a ono se to dá.

T: Řekla byste, že jste spíš stabilní, nebo labilní, že na Vás ty věci hodně působí?



R: Strašně labilní. Já jsem zjistila, že mě rozhoupe stres, který se spoustou lidí nehne, ale mě 
to jde opravdu dolů, nahoru. Hněv, špatná zpráva, to já jdu tak dolů, nebo zklamání, že mi 
milovaný muž nepřijde zase na rande. Po desátý, pod nějakou záminkou. Tak to mě hodí tak 
dolů, že si s tím nevím rady. Já vím, že ty pocity chodí, klepu se a často je to spouštěč. Právě 
se tady na to musím připravit, že to musím vědět. Ono to třeba trvá strašně dlouhou tenhle 
pocit. Dneska už to vím, ale strašně mi to rozhoupává.

T: S tím souvisí teda i otázka, jestli máte nějaký strategie, jak zvládat stres?

R: Tady nás to učí. Vždycky je dobrý třeba vypít půl litru vody, kdo dokáže v tu chvíli 
relaxovat, což asi nejde. Ale nejlepší je fyzická aktivita. Pokud je vám ale aktivita proti srsti, 
tak mi to úplně v tu chvíli nepomůže. Ale tady máme prostor, abychom o tom uvažovali, o 
těchhle situacích, který budou samozřejmě přicházet.

T: A považujete se za sebe důvěřivou, nebo kritickou?

R: Kritickou. 

T: A že to zvládnete tady si věříte?

R: Tady to nebude problém, protože jste chráněná

T: tak až vyjdete.

R: No, po Apolináři jsem si tak strašně věřila, takže teď cítím pokoru. Je to pak – tam odsud 
jsem vyšla jak nedonošený mimino bez kůře. Nedokázala jsem vzít telefon a s nikým 
komunikovat. Chodila jsem rychle psát, protože musíte se znova naučit žít jako dítě. Máte 
plno tras, kde jste si kupovala pití. Kde na vás číhá. Všechno jste dělala v alkoholu, všechno, 
sex. Teď se to musíte naučit žít a to je dennodenně. To je strašně záludný, takže neříkám nic. 
A rok to trvá, než najdete radost z toho života. Potvrzují to všichni, i já tenkrát - rok to trvalo, 
pak už jsem mohla chodit i do hospody se smát a bylo mi jedno, že piju sodovku. Ale ten rok 
bude strašně bolestnej. Tam odsud jsem odešla, jako když ze mě vyluxujete radost. Nic mě 
netěšilo. Všechno tím alkoholem, co jste měla ráda, jste zničila. Teď vám to nedělá radost, vy 
chcete jen pít. Nebezpečený jsou i euforický stavy. Protože máte tendenci – jakýkoliv 
rozkývání. Chcete ještě větší zábavu, chcete to potencovat. Někdo říkal chytře musíme 
fungovat, takže ten rok bude těžkej.

T: A jaký máte plány do budoucna?

R: Živit děti, cestovat. Být co nejdýl zdravá. Ono je to těžký, protože je hodně věcí, který se 
odvíjí od tý ekonomický situace, takže plány – si co nejvíc užít no.

T: Jo. Takže to by bylo vše… 



Příloha č. 9: Žena, léčící se ze závislosti na psychoaktivních látkách, 24 let

T: Můžu se zeptat na Váš věk?

R: 24.

T: A proč tady teda vůbec jste?

R: Protože jsem se pokusila o sebevraždu a jsem feťák a alkoholik.

T: A je to tady Vaše první hospitalizace?

R: Ano.

T: A jak dlouho jste tady?

R: 3 týdny nějak.

T: A ten důvod, proč jste teda přišla byl alkohol i drogy?

R: Alkohol, drogy, pokus o sebevraždu.

T: A jaké drogy?

R: Pervitin, kokain. A nějaké fanky ještě

T: A máte zkušenost třeba i s hraním automatů?

R: Ano.

T: Jo a byl to teda jako problém?

R: To bylo vždycky když jsem se napila nebo byla zdrogovaná, tak jsem hrála

T: Takže spíš na těch drogách.

R: Ano.

T: A nějaké finanční potíže máte z toho třeba?

R: Z toho hraní ne, ale že jsem měla přítelkyni a vždycky jsem naletěla takže tak spíš.

T: Hm. A jaká je celkově Vaše životospráva, jestli třeba hodně kouříte, sporujete apod?

R: Věnovala jsem se hodně sportu, aktivně, dělala jsem atletiku, fotbal, a tancovala jsem. Pak 
jsem začala v 17 letech brát drogy a šlo to všechno do háje.

T: A teď už se nevěnujete ničemu.



R: Teď jsem začala běhat, ale tady si zaběhám na schodech možná, jsem zbavená fyzických 
aktivit, jen tady kynu 

T: A užívala jste nějaké léky třeba mimo předpis?

R: Ne, to jsem akorát jednou když jsem šla, že se pujdu léčit s těma drogama, tak jsem si 
začla k psychiatrovi, protože jsem to už nevydržela.

T: Hm. A v jakém věku – to jste říkala v 17 letech, ale jaký byl ten důvod, proč jste s tím 
začala?

R:Umřela mi babička a kamarádi mi dali trávu ať jsem v pohodě. Pak jsem se seznámila 
s jednou holkou, máma ty si mě vzali zpátky od pěstounů a odejeli na Kanárské ostrovy, ptali 
se mě, jestli chci jet s nima, já jsem řekla že ne, zůstala jsem doma a těch 14 dní to byly jen 
drogy a žádná škola. To byla moje první zkušenost a už se to vezlo, už jsem brala i doma.

T: Takže tam byl hodně vliv těch kamarádů?

R: No. Ale bylo to i tím, že jsem si dala jednu a říkala jsem si, jé to najednou nebolí. Že 
babička tam nebyla. Protože se o mě starala celý život. Vyčítala jsem to hodně svojí matce 
všechno, celý ten život.

T: Jo a teda co Vám to přinášelo pozitivního ty drogy?

R: No, že jsem se naučila komunikovat, protože jsem strašně uzavřený typ, zvětšila jsem si 
sebevědomí, našla jsem v sobě věci, který jsem si myslela, že nedokážu, že neumím. Hodně 
na párty, vydržela jsem dlouho tancovat, nespala jsem, učila jsem se na tom. Ze začátku to 
bylo hodně pozitivní. 

T: No, ze začátku je to pozitivní a pak se to zhoupne asi.

R: No.

T: Hm. Ve Vaší rodině se taky objevily nějaké drogy nebo podobně?

R: Můj nevlastní otec mě od malička byl, i matku a je alkoholik, protože pije doteď. Je to 
mojí sestry táta.

T: Ale nijak se neléčí asi.

R: Nene, tam jsou všichni alkoholici v té rodině. Můj názor, protože každý den jsou na plech. 
Jsou alkoholici, protože se třepe, když nemá ten alkohol.

T: Hm. A co se týče teda Vaší rodiny, Vás vychovávala babička?

R: Ano. To bylo takové prostě doma, protože taťka ten nevlastí bil matku i mě. Ségra byla 
prostě jeho, takže. Ona za to nemůže, ona mi to vynahrazuje doteď. A ještě tam bylo něco 
s druhou rodinou a já jsem vždycky utíkala k té babičce. Jsem říkala, že chci být u té babičky, 
mamka furt někde trajdala, nechávala mě o víkendu samotnou. Když měla nervy, vybila si to 
na mě. Ani ve škole to nebylo moc dobrý, protože ta psychika doma, to se na to tom podepíše. 



A mamka taky svým způsobem za to může nemůže, protože když ji mlátí chlap, který chodí 
ožralý a z ničeho nic jí zmlátí a my to vidíme, jen proto, že mu nechce dát sex. To si tak 
všechno pozpátku vybavuju. Prostě je to hrozný. Prostě ho za to začínám úplně nenávidět. 
Odpustila jsem mu, v hloubi duše ne, ale. 

T: A to byl teda nevlastní otec a nějakého vlastního otce, to tedy znáte?

R: Neznám vůbec. Vím akorát jméno, ale neznám ho.

T: A jaký jste teda měla vztah k těm rodičům?

R: K mamce, potom vlastně se s ním rozvedla. Jsem se dozvěděla v 10 letech na Vánoce, že 
nejsem jeho, že jsem parchant, vyvrhel. A to mamku den před Štědrým den zbil a já jsem se to 
dozvěděla. Mamka potom se s ním rozvedla, on se odstěhoval. Ségra chodila nahoru, ke svý 
babičce, já pořád dolů, zase ke svý. A mamka začala si užívat života. Bez chlapa. Vzala si tam 
podnájemnici, která mě hlídala o víkendech, nebo jsem tam byla sama. Anebo mě tahala ven. 
Mě bylo 10 a chodila jsem s dospělýma, dvacetiletýma lidma ven, do noci. A potom si našla 
na Silvestra – my jsme těch strejdů měli hodně – a s tím byla asi půl roku. A ten byl hodnej. 
To se najednou všechno přetočilo. On si nás koupil, nás rozmazloval. Protože nevěděl na malá 
děcka jak, aby poslouchali, tak si nás rozmazlil trochu. Pak jsme se přestěhovali do Hodonína, 
to jsem byla v 6. třídě, nevím, a ve škole tady v těch Tvrdonicích jsem měla špatný prospěch, 
jsem propadala. A přišla jsem do té školy a ty lidi mě tam vzali úplně jinak. Nový kolektiv a 
najednou jsem byla premiantka třídy, se to úplně otočilo o 360 stupňů. No ale pak se to doma 
to zase, protože Eda začal bít mamku, taky, hodně se hádali, ale jsou spolu teď 12 let.

T: Jo? A už je to lepší teda teďka?

R: No, asi jo, já nevím. Já jsem tam se to potom všechno začalo kazit. Ségra odešla ve 14 a já 
jsem to strašně vyčítala jemu. Protože to byl den, kdy matku dusil polštářem, já jsem se 
rozeběhla a začala jsem se třepat, chytla jsem ho s nožem pod krkem, ať ji nechá. Prostě ať 
nechá moji matku, že prostě ta mamka potom omdlela. Ale na mě nešáhl. Na mě šáhl jednou, 
když jsem byla drzá a po druhé, když jsem hodila po něm telefonem. Protože nadával mamce, 
to jsem dostala dobrou facku, tak jsem se začala třepat. Já jsem mu říkala, že on dobře ví, že 
na mě nesmí šahat, protože mám prostě z dětství, z toho fotra. On se pak jako omlouval, ale 
on se omlouval tím, že mi koupil hifivěž k Vánocům, že mi koupil telefon. A zase ta hmotná 
věc. A já jsem o to nestála. Já jsem stála o to, aby mě objali a řekli že mě mají rádi. A pak 
jsem se vlastně z těch problémů řezala na rukách. A on mi řekl, že jsem magor, že jsem debil, 
a místo toho, aby mě třeba někam poslali, tak mi prostě nadávali a koukali se na to, jim to 
nevadilo, že mám pořezané ty ruce. Prostě mamka řekla, že nebude v životě sama. Že my už 
jsme dospělé a že se nemusí o nás starat. To já jsem ještě byla u pěstounů mezitím, kteří si mě 
chtěli adoptovat. A najednou to mamka zjistila, že si mě chtějí vzít k sobě, osvojit. Najednou 
si mě vzala dom. No a tam potom začaly ty problémy. Protože umřela babička, drogy. Pak už 
se to se mnou vezlo. To jsem měla i přítelkyni mezi tím, ta mě do toho taky hodně navezla, ta 
mě naučila právě na ty automaty. A to mě mamka říkala, že kdybych tu Petru nepotkala, tak 
nemám takový život no. Ale hodně se to tam zhouplo na té Petře, to už jelo dolů za ty 3 roky, 
to byly nejhorší roky života, co jsem s ní měla.

T: jo a ten vztah k tý matce byl teda spíš negativní nebo…?



R: No to já nemůžu říct, že negativní. Já jí mám strašně ráda. Ale ona je odměřená. Já jsem jí 
napsala dopis, že jsem tady, ať mi odpustí a ať si uvědomí, že kdyby se mi to podřezání 
povedlo, tak už nikdy mě neuvidí, že jsem její prvorozená dcera. A ona mi vždycky říkala, že 
mě nechtěla, že můžu být ráda, že jsem na světě, že jsem píča a taková sprostá slova. Takže já 
mám jí ráda, ale nemůžu jí odpustit, ona se dělá, jaká je hodná maminka, ale všichni okolo ví, 
že to tak není. I moje teta to ví.

T: A jako obecně vzpomínky na dětství jsou jaký?

R: Hrozný. Nejhezčí vzpomínky – to jsem psala i v životopise – jsou s babičkou. S mamkou 
já si nedokážu vybavit nějakou vzpomínku, já nevím, já mám vzpomínky jen s babičkou. 
Jestli se to nějak zanevřelo tím pitím, tím nezájmem, že vždycky byla jen Petruška. Já to 
sestře nevyčítám, protože ona mi to vynahrazuje doteď. Ale nevím, taková černá ovce rodiny 
se ze mě stala. 

T: A tý sestře je teda kolik?

R: Sestře bude teď 23. ona je o 2 roky mladší.

T: A ta teda byla s tím nevlastním otcem, o kterém jste se dozvěděla, že nejste jeho

R: No, ten první, to je její otec.

T: Jo. A jaký typ výchovy teda převažoval v tý Vaší rodině? Bylo to spíš o trestech?

R: No, fyzické tresty, nadávky a uklízení. To je jako klasika, že člověk vede své dítě 
k uklízení, ale když má člověk 8, musí si sám dělat do školy svačiny, chodit za babičkou pro 
20 korun, abychom měli co jíst vůbec. Takové hodně drsné. Maminka si spala po párty a my 
jsme jí dělali snídani, mě bylo kolik, devět? Nic moc příjemného.

T: No, to je těžký. A s tou ségrou teda máte jaký vztah?

R: Ona ví ,že když jsem byla na drogách, tak jsem hodně lhala. Člověk se brání tím, že udělal 
nějaký průser a nechce to říct. Já jsem jako nelhala v nějakých citech, nebo tak. Ale prostě 
v tom, abych je chránila. Aby nevěděli, že mám nějaký problém. Protože jsem nikoho 
nechtěla zatěžovat. Moje ségra všechno věděla a jediná sem volala. A doktorka mi vzkázala, 
že se dovolala a že ségra je ráda, že jsem tady konečně, že jsem si to uvědomila a ať se držím, 
že mě má strašně ráda. Tak mě to nějak podpořilo. A ona to nemá sama jednoduché. Bydlí 
v tom baráku, kde jsou samí alkoholici a psychika je tam hrozná. Doufám, že se někam 
odstěhovala, nebo něco. 

T: A co vrstevníci, kamarádi. Měla jste potřebu nějaké party?

R: Mě spíš brala ségra ven. Já jsem byla taková ta, která si dala sluchátka a věnovala se sportu 
hlavně. Fotbal, různé aktivity jsem si našla. Ségra mě začala tahat ven, ať jdu trochu mezi lidi 
a tam jsem začala pít. A už to bylo. Ale pořád jsem se věnovala těm svým aktivitám. 

T: Hm. A vztahy s lidma jste měla dobrý?



R. Mě měl každý rád, protože jsem byla asi ticho, nebo nevím. Byla jsem plachá strašně. 
Hodně mě naučila teda škola, ta obchodnice co jsem dělala. Ale pak až na těch drogách jsem 
začala být taková komunikativní.  Úplně jsem se změnila. Vzhledově, jsem si obarvila vlasy 
na černo, začala jsem se malovat, úplně jiná. Všichni na mě koukali, že to není možný. Změní 
to hodně člověka. 

T: A v současnosti teda máte vztahy s lidma dobrý?

R: No, každý říká, že jsem sem zapadla. Sestřička mi včera řekla, že jsem sem zapadla jako 
prdel na hrnec.  jak říkám, já jsem upřímný člověk. Když mě někdo naštve, tak mu to řeknu 
do očí. Ale nejsem hádavá, se mnou když se chce někdo hádat, já vím, že je to hrozný, ale já 
se nemám proč hádat. 

T: Takže jste taková přizpůsobivá. A jaký je Váš vztah k autoritám? Jste schopná respektovat 
ty příkazy těch vedoucích osob?

R: Já jsem ve vztahu spíš sub.. jak to je subinka.

T: Submisivní.

R: No. A vždycky když jsem měla nějakou přítelkyni, tak jsme o tom mluvili i na skupinách, 
tak jsem dělala první poslední aby měla všechno. Nemusela pracovat, nemusela nic. A pak 
toho začali zneužívat. A měla jsem i od ní fyzické tresty. Tady mám třeba jizvu od kousance. 
Mě hodně kousla. Pak mě prohodila třeba sklem. To jsem nějak vypustila. Si myslím, že jsem 
toho hodně vypustila. A tady co jsem, tak se snažím třeba na té skupině, ale mě to prostě 
nejde mluvit před těma lidma. Já jsem taková zaseklá a vím, že by mě strašně rozebrali a já 
nedokážu brečet. Já si takhle sedím na pokoji, přemýšlím, mám prostě depresi…

T: Ale netečou ty slzy

R: No, já nevím, to je takové zvláštní.

T: A co třeba nějaká individuální terapie s psycholožkama tady?

R: Já jsem se přihlásila na konzultaci s Pavlou, abych si s ní promluvila, protože potřebuju ten 
blok dostat..

T: Právě, nějak to vyventilovat.

R: Chodím i na bibli. To bylo něco úžasnýho. Já jsem nechápala ze začátku, co tam čte. Co po 
nás chce. Pak jsem na to přišla ke konci po  2 hodinách, co bylo tím smyslem. Že se musím 
víc otevřít a komunikovat. Nějak to ze sebe vypustit.

T: Právě no. A jaké je Vaše dosažené vzdělání?

R: No základní. Já jsem nedodělala školu v těch 17. Ale přihlásila jsem se tady na Obchodní 
akademii, abych si to dodělala. A tam mě přijali, ale měla jsem mít 14. února rozdílovky. Ale 
jelikož jsem tady, tak se to posune na září.

T: Ale chcete si to dodělat teda.



R: Chci. Třeba jít na vyokou ještě. 

T: A prospěch jste měla dobrý?

R: Dvojky, možná jedna trojka z angličtiny, ta mi moc nešla.

T: Jo a jinak ty školní léta byly spokojený?

R: Od Hodonína jo. Od té 7. třídy. Ve škole super. Kolektiv, že byl.

T: Jo a nějaký kázeňský přestupky?

R: Ne vůbec, já jsem neměla ani důtky.

T: A v současnosti teda pracujete někde?

R: Ano, byznys cell. Jsem operátorka. 

T: Jo a baví Vás to?

R: Jo. 

T: Fakt, to slyším málokdy, to většinou každý říká, že ho to nebaví..

R: Mě to baví, protože tam mi hraje hudba, mám sluchátka, tancuju si u toho. Myslela jsem, 
že na to nemám. Já jsem se tam přihlásila, že jsem si říkala, zkusím něco nového, protože 
jsem nemohla najít práci. A bylo nás tam 30 a mě vybrala ještě s jedním klukem, ten skončil, 
já jsem tam doteď. Teď jsem tady zavřená, tak doufám, že ta práce mi pořád zůstane.

T: A vztahy se spolupracovníkama, jestli tam nějaké máte jsou dobrý?

R: Ty jsou boží. Ty mě pomáhali, s bydlením, jídlo mi dávali a na autobus. Dobrý kolektiv.

T: Nějak trestaná nebo řešená pro přestupky jste taky nebyla předpokládám

R: Ne.

T: A máte teda v současnosti nějakou partnerku, jsem pochopila teda?

R: Ne, teď nemám partnerku.

T: Hm. A je to takový, že máte spíš dlouhodobý vztahy?

R: Dlouhodobý. Byla jsem tři roky, dva a půl a rok ten poslední. Kvůli které jsem dopadla, jak 
jsem dopadla, protože mě to úplně sebralo, jsem to nečekala.

T: Jo a když nejste tady, tak žijete s kým?



R: Sama. Já jsem bydlela v Klecanech u spolubydlících, což je můj spouštěč, když si na to teď 
vzpomenu. Tam to bylo depresivní hrozně. Tam jsem celé 4 měsíce pila. Jsem byla střízlivá 
možná 2 dny. A ty mě přivezli od sebe věci, takže v současné době jsem bezdomovec, protože 
jsem tady. Takže si to musím nějak vyřešit, ale na to je ještě čas si myslím. 
T: Máte třeba nějaký končíky, čemu se teď věnujete?

R: Teď jsem tady začala malovat. Mám ráda takové 3D obrazy, extravagantní. Takže chodím 
na grafiku, tady na papírenskou. Té paní se strašně líbí, jak umím dělat věci s rukama. Takže 
jsem objevila nějakou skrytou kreativitu tady v sobě. Zpívám tady pořád. Jo mě to tady baví. 
Pink ponk hrajame, píšu si, kreslím, vždycky si něco najdu.

T: Jo. A jak byste charakterizovala svoji povahu?

R: Jsem šašek. Jsem taková, že naslouchám druhým, jsem taková vrba a pak jim poradím, ale 
sama sobě nedokážu poradit. 

T: to tak bývá, to takhle i já.

R: No, když mě něco trápí, dusím to v sobě, ale pak to vybublá a to už je peklo. Když mě 
někdo naštve, to musí hodně mě naštvat, tak mě vytočí, ale nedokážu tomu člověku ublížit. 
Miluju hudbu, ta mě vždycky uklidní, nebo dodá energii. A myslím si, že jsem taková 
přizpůsobivá všemu. Já nevím jak více se popsat.

T: Jo a jste spíše taková stabilní, nebo že Vás všechno rozhodí, taková labilní povaha?

R: Teď momentálně mě všechno rozhodí. 

T: Jo, ale je to teda spíš těma drogama.

R: No, teď jak jsem tady. Jinak mě moc věcí nerozhodí. Jsem spíš nervózní, hodně, když mám 
něco udělat, tak jsem nervózní. 

T: Jo a jste spíš taková depresivní nebo veselá

R: No teď jo. veselá depresivní. A tu depresi skrývám tím smíchem. 

T: A jste sebekritická, nebo si věříte?

R: Jsem sebekritická.

T: A co se týče třeba toho, až odsud vyjdete, že dokážete žít nějak spořádaně?

R: Věřím si v tom, že dokážu nebrat drogy a hrát automaty. Ale ten alkohol ještě ne. 

T: Takže si myslíte, že budete potřebovat znovu se sem vrátit? 

R: Ne. Já teď zrovna je to tak, jak říkám, ale myslím si, že to zvládnu. Když si najdu nějaké to 
zázemí. Práci budu mít. Budu žít normální život. Strašně o sebe pečuju. Potřebuju nějak 
vypadat a prezentovat se. Nechci chodit nějak…



T: Jako šmudla.

R: Přesně tak no. 

T: A jak teda reagujete na zátěž? Když třeba přijde nějakej průšvih, tak jak na to budete 
reagovat?

R: Předtím jsem na to reagovala tak, že jsem se opila. Jsem říkala to vyřeším pak, to vyřeším 
pak.

T: Právě no a nějaké konstruktivnější řešení?

R: Teď na to budu reagovat tak, že to začnu hned řešit. Že to nebudu odkládat. Čím dál to 
člověk odkládá, tím je to horší. Teď to prostě budu řešit a chci vyřešit ty problémy, co jsem 
tady. Tady mám na to čistou hlavu. Čekám, že z mamčiny strany přijde dopis a že to bude 
chtít nějak urovnat. I po 8 letech si myslím, že mám šanci na to, aby mě měla ráda a ona na to, 
abych jí odpustila. 

T: A je třeba něco, co Vám pomůže, někomu třeba pomáhá sport, nebo když se vypovídá 
kamarádovi nebo tak, jestli máte nějakou oporu?

R: Já bych spíš chtěla ty fyzické aktivity. A pomáhá mi hudba a když si kreslím.

T: Jo. Když se nějak odreagujete.

R: Odreaguju se, pak si ty myšlenky urovnám v hlavě. 

T: Jo. A jaká je Vaše priorita teď do budoucna, je to třeba rodina, nebo to vzdělání?

R: Vzdělání rozhodně. A práce. Makat na sobě a splnit si to, co chci.

T: A jaký máte plány do budoucna?

R: Do budoucna bych chtěla mít svůj klub. 

T: Klub, jako hudební?

R: No, chtěla bych, aby to bylo zaměřené na všechny žánry a pro homosexuály hlavně. 
Protože jako něco slušného tady není. Nechci aby se tam kouřila marihuana a takové. Udělala 
bych to třeba i kuřácké, nekuřácké. A prostě takové pohodové prostředí, kde bude dj. A 
nechají si lidi pustit podle nálady co chtějí. A o víkendu akce na různé dj. A takhle. Takové 
zvláštní. 

T: No tak jo, tak jestli nemáte už nic, co byste potřebovala říci? 

R: Já si myslím, že jsem řekla už všechno, já vždycky vypustím autonehodu, to je pro mě 
hodně citlivé. Ono je toho hodně ještě. 

T: …. No tak děkuju teda moc. 
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