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Příloha č. 1 

Rozhovor 

Klient 2, 38 let, 14 dní v léčbě, skupina V1 

Okruh droga a já 

Kde byly kořeny závislosti, pokud si vzpomínáte? 

„Dělal jsem číšníka v 17 letech, 14 dní jsem pracoval u baru v kuse a začal jsem brát 

drogy, pervitin, abych dlouho vydržel. Do toho baru chodila drogová smetánka, vařiči a 

prodejci.  Pak se vrátil můj kamarád z kriminálu a říká mi, jestli nemám pervitin. Tak mě do 

toho uvedli.  Člověk v 17 letech neměl starosti a nebál se toho. Cítil jsem se dobře a dodávalo 

mi to energii. Já jsem ortodoxní, já jsem to nemíchal s alkoholem. Jen pervitin čistej. Pak 

jsem se to naučil píchat do žíly po půl roce a pak už to jelo. Od začátku si dávám velký dávky, 

že i dlouholetí perníkáři koukají a říkají, že mě to zabije.“ 

Uvědomoval jste si riziko užívání drog?  

„Ne, já se nebál. Začalo mi to vyhovovat, že nemusím spát. Ale začalo to rychle, 

všechno jsem mohl dělat. Jsem ztracený případ toxikomanskej. Teď to teprve vím, protože 

jsem ze sebe vytvořil něco, co nejsem. Chronickou žloutenku mám v těle, vytvořil jsem něco, 

co nejsem.“ 

Co Vám drogy vzaly a co daly? V čem bylo poškození drogou? 

„Po deseti letech braní se mi unavil mozek, takže se mi začaly stávat věci, že jsem to 

viděl, cejtil, cijtil… ale ono to tam nebylo. Začal jsem ohrožovat své okolí zbraní. Rodiče byli 

na švestku. Já jsem to řešil, že jsem rozkopával zeď.“ 

Jakým způsobem se projevovala chuť na látku? 

„Nedokážu to popsat, není den na svobodě, co bych abstinoval. Neumím bez toho nic 

dělat.“ 

 



 

Co Vám drogy vzaly a daly? 

„Vytvořil jsem ze sebe něco, co nejsem a co už sám neovládám. Mé problémy, černá 

není černá. Co vidím, není.“ 

Co bylo ve Vašem životě na droze normální? 

„Jsem na droze zvyklý dělat všechny věci. Já mám zálibu ve zbraních. Jel jsem s plným 

batohem pervitinu na obchodní schůzku, byl jsem ozbrojen a dělal jsem si obranu kolem sebe. 

Normální, ale ne ve dvě odpoledne na nádraží. Najednou se kolem mě začali shromaždovat 

lidi, tak si říkám, první je jasnej, druhej taky, ale co ten zbytek? Jak je vyřeším? Tak jsem šel 

k prvnímu, k těm lidem. Ti už na mě křičeli, tak jim říkám: „Tak kdo půjde jako první? Mám 

to rozhodnout za vás?“ Tak jsem vyndal tu mačetu a lidi utekli. No a já jsem začal mít strach, 

že mě odpálí něčím z dálky, nebo z toho okýnka na lístky. Tak jsem to začal řešit, vzal jsem 

mačetu a říkám paní u okýnka, co prodává lístky, tak mi řekni a než jsem to dořekl, rozbil 

jsem sklo, paní utekla a já jsem se přes to sklo a kanceláře dostal až do hlavní dopravní 

kanceláře, kde nikdo nebyl. V tom přijel vlak, jak jsem viděl ty senzory v tý kanceláři, všechno 

tam blikalo, na stole byla výpravka, čepice…Tak jsem to vzal a vyprovodil vlak. Paní 

průvodčí teda poznala, že to je někdo jiný. Průvodčí na mě koukala. Já v mundůru, dal jsem 

signál, ať vlak vyjede a v tom už na mě běželi policajti, který mě znali jako starého známého a 

říkají mi, co blázníš a mně to došlo až za jak dlouho, co se stalo. Takových výstupů jsem měl 

několik. Naštěstí jsem nikoho nezabil. Když mi šlo o život, tak jsem o něj usiloval.“ 

 

Okruh léčba a já 

Jaké druhy léčby jste již předtím vyzkoušel? 

„Předtím jsem byl v Beřkovicích, Humpolci, pak v Němčičích, Dobřanech. Pak jsem si 

po těch všech vyzkoušenejch říkal, kdo mi pomůže, kdo udělá zázrak? A teď vím, že to musím 

sám. Když jsem opravdu chtěl přestat, tak se mi stejskalo, neměl jsem žádný pocit. Fungoval 

jsem 24 hod. denně.“ 

Kdy v léčbě nebo ještě před léčbou došlo ke zlomovému rozhodnutí, že život na 

drogách není dobrý? Jak tento proces probíhal? 



 

„Když jsem tady byl poprvý. Paní vedoucí lékařka mi říkala, abych o tom přemýšlel, a 

dotlačili mě k tomu. Tady jsem byl mnohokrát, nevím kolikrát přesně. Ale začal jsem si to zde 

uvědomovat, co jsem a čeho jsem vlastně dosáhl. Byl jsem tu asi osm měsíců v léčbě.“ 

Jak jste opustil léčbu, tak jste začal opět brát drogy? 

„Hned ne, hned ne, bránil jsem se. Sešli jsme se s narkomany, s těma se znám 18 let. 

Vždyť my jsme taková rodina. Já jsem se nestýkal s rodinou jako teď. Na uvítanou jsem od 

nich dostal stříkačku, já myslel, že to je pro pět lidí, ale ten výrobce to dal jen mě.  A já jsem 

pak týden ani nehulil.“ 

Z jakého důvodu byste opustil zařízení a nařízenou léčbu? 

„Už bych asi neutekl. Nevím.“ 

Když byste utekl, co byste udělal jako první věc? 

„Šel si koupit něco k pití. Bez toho, aby si člověk nedal ňákou flašku… To nejde, to 

pak člověk nemá ani radost z toho života.“ 

Vidíte rozdíl mezi dobrovolnou a nucenou léčbou? 

„Nucená je, že tu musím být. Mně vyhovujou ty mříže, že nemůžu utéct. Tady jsou 

speciální mříže, jak v base, že se odtud nedá utéct. Já kolikrát sám sobě jsem lhal, když jsem 

odešel z léčby. Ptali se mě, proč chcete ven? A já že mám plány a chci tohle a támhle to dělat. 

A neměl jsem nic, jen jsem chtěl brát. Ale teď už nad tím přemejšlím jinak. „ 

Co Vám léčba dala a co vzala? Zhodnoťte pozitiva a negativa léčby. 

„Aspoň na chvíli jsem bez drog, mé tělo to taky potřebuje, trochu se obnovit.“ 

Čeho byste chtěl během pobytu v léčebně dosáhnout, motivace klienta. 

„Pořád doufám, že mi někdo dodá naději, nově mě nasměruje. Já věřím i v Boha a 

doufám… Většina věřících říká, že se budeme radovat až po smrti, v ráji. Já mám ale radost 

z života teď. Když ale vystřízlivím, tak to nejde. Musím mít po ruce stříkačku nebo láhev a pak 

tvořím. Nechodím už spát, prej je to špatný. Čím víc si toho vezmu, tím víc jsem střízlivější.“ 

 

 



 

Okruh motivace klienta k abstinenci, recidiva, budoucnost 

Zhodnoťte Vaše změny za poslední dobu. 

„Pud sebezáchovy zafungoval, pervitin mě ničí. Už bych se fakt napil.“ 

Máte plán na zvládnutí recidivy?  

„Můj brácha, ten je absolutní abstinent, ten mi pomáhá. Ten mi říká, co a jak.  Už mě 

oslovuje alkohol místo pervitinu. Pervitin mi nedělá dobře, tak budu fungovat na alkoholu.“ 

Jaká je Vaše představa budoucnosti? 

„Chtěl bych přestat brát, ale uvědomuji si, že život bez toho mě nebaví.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 2 

Klient 1, 10 měsíců v léčbě, 32 let 

Oddělení, skupina V2 

Okruh droga a já 

Kde byly kořeny závislosti, pokud si vzpomínáte? 

„Nevím, kdy pořádně závislost vznikla, ale bylo to někdy kolem 17. roku. Braní drog 

byla společenská záležitost, kdy jsme kluci a holky, v partě si dávali do nosu a byla to 

společenská záležitost vždycky v pátek. Poté, to přestaly být jenom pátky, byly to i pondělky a 

úterky. Dávky byly postupně vyšší a potom už člověk v tom lítal docela dost. Pořád jsem to ale 

ještě nebral jako závislost. Zatím nebylo nic, co by mi ukazovalo červenou, že na té droze je 

něco špatně. Ze začátku bylo braní drog v pohodě a neměl jsem z toho žádné výčitky, stresy, 

nic.“ 

 

Co Vám drogy vzaly a co daly? 

 V čem bylo poškození drogou? 

Uvědomujete si riziko spojené s užíváním drog?  

„Když jsem začal brát, tak jsem si riziko neuvědomoval, ale teď už ho vím. Teďka se to 

obrátilo v tom smyslu, že já jsem ještě nedávno viděl na tom fetu ty příjemné věci. Když si 

dám, tak jsem viděl ty příjemné pocity a věci, nebylo to, že by mi hned do hlavy, do mysli 

vyskočily ty nepříjemné stavy. Teďka já mám na tom hrozné výčitky svědomí, prostě že jsem si 

to dal. Já jsem se nikdy nesmířil s tím, že beru drogy, s tím pořád bojuji a prostě brát nechci. 

No a teďka se mi to obrátilo na to, že vlastně já když si představím drogu perník, tak mi 

okamžitě vyskočí ty špatné myšlenky, že mám výčitky svědomí vůči dětem, rodičům, ale i sobě 

a že to nepatří do normálního života. Že s tím se normálně žít nedá. Teďka se mi to obrátilo, 

že již nemyslím na ty příjemné pocity, protože ty jsou velice krátké a chvilkové a nedokáže se 

to vyvážit s těma špatnýma, protože ty jsou silnější. Doufám, že na tyto špatné věci dlouho 

nezapomenu, jsou pro mě teďka velice intenzivní, dále bych je nechtěl blíže popisovat.“ 

 



 

Jakým způsobem se projevovala chuť na látku? 

„V hlavě si člověk představí chvíli, kdy si tu drogu bere a prostě mozek na to 

zareaguje tak, že navodí tělu příjemný pocit a asi si představujete libost. Rychlá úleva pro 

Vás, rychle se zbavit starostí.“ 

Co bylo ve Vašem životě na droze normální? 

„Tak já nevim, choval jsem se vždycky asi slušně, dával jsem na sobě najevo, jako 

bych nebyl zfetovaný, pořád jsem se snažil tvářit, že neberu drogy a když už jsem se 

pohyboval ve společnosti, tak jsem měl morální povinnost, aby to lidi neviděli a nepoznali to 

na mě. O tom jsem se snažil, udělat jakousi masku.“ 

Můžete specifikovat stav na pervitinu? 

„Energie, euforie, prostě jako ňáké intenzivnější vnímání okolí. V hlavě takové 

intenzivnější vnímání okolí.“ 

 

Okruh léčba a já 

Jaké druhy léčby jste již předtím vyzkoušel? 

„V roce 2006 jsem byl v Bohnicích léčen, asi měsíc jsem to vydržel, v dobrovolné 

léčbě. A poté v roce 2008 jsem byl v komunitě v Červeném dvoře, asi tři měsíce jsem vydržel. 

Z komunity jsem odešel, protože jsme se tam sešli parta dvou kluků a holek, trhli jsme se a 

ukončili léčbu a odešli jsme. Poté jsme se každý rozešli svou vlastní cestou a začali jsme 

znova brát drogy.“ 

Vidíte rozdíl mezi dobrovolnou a nucenou léčbou? 

„Má dobrovolná léčba nebyla přímo, že já bych chtěl, bylo to hlavně kvůli rodině a 

přítelkyni. Tak mi vadilo, že beru drogy a oni to ňák vnímají a tak bych se kvůli nim měl dát 

dohromady. Sám jsem odhodlaný nebyl, bylo to kvůli nim hlavně. Mě to trápilo, že beru 

drogy, tak jsem v té době vůbec nechtěl být s nimi v kontaktu, aby to na mě nepoznali, měl 

jsem z toho strach. Do léčby jsem šel hlavně díky svému okolí.“ 

 

 



 

V čem se lišila dobrovolná a nucená léčba? 

„V komunitě byl taky program jako nabitý docela, skupina, práce, muselo se vařit a 

hodně jsme sportovali, jezdili jsme na kole a na běžky jsme chodili. Aktivit bylo dost, stejně 

jako tady. Tady to dopoledne uteče strašně rychle. Léčby shledávám podobné, já v tom žádný 

rozdíl velký nevidím, jen ten, že tam můžete odejít, kdykoliv se Vám zachce, tady ne.“ 

Kdy v léčbě nebo ještě před léčbou došlo ke zlomovému rozhodnutí, že život na 

drogách není dobrý? Jak tento proces probíhal? 

„Zlom přišel při poslední recidivě, kdy jsem si dal, tak mi došlo, že to je hrozný 

nesmysl a začal jsme mít z toho strach. V léčbě jsem si to uvědomil, jsou to asi dva měsíce 

zpátky. Vzpomínka na drogu ve mně vyvolává křeče v žaludku, svírající pocity, člověk si 

vzpomene jen na ty špatné věci. Tam už není představa jo, dám si a užiju si, ale máte 

představu negativních věcí a negativních vzpomínek. Dále nechci specifikovat.“ 

Z jakého důvodu byste opustil zařízení a nařízenou léčbu? 

„Už bych neutekl. Měl  bych špatné výčitky, bál bych se soudů. Za žádných okolností 

bych už neutekl. Předtím jsem neviděl ty okolnosti, chtěl jsem být za každou cenu svobodný a 

celou tu dubu, co jsem byl venku, jsem myslel na to, že jsem udělal chybu. Nic jsem z toho 

neměl, hned druhý den ráno jsem se vrátil zpátky do léčby.“ 

Co Vám léčba dala a co vzala? Zhodnoťte pozitiva a negativa léčby. 

„Já jsem měl příznaky schizofrenie, které asi po třech měsících léčby odezněly, takže 

z toho mě vyléčili a taky jsem měl jiný pohled na alkohol a drogy, než mám teď. Takže se to 

ňákým způsobem otočilo, negativní pocity z toho mám, které předtím nebyly.“ 

„Co mi léčba vzala? Hrozně moc toužím po svobodě, po normálních věcech, po 

kterých jsem netoužil a přišly mi normální. Teďka toužím po věcech normálního života, s tím 

jaký je se vším všudy, s prací,se starostmi, radostí. Všechno, co budu dělat, tak mi něco 

přinese.“ 

 

Čeho byste chtěl během pobytu v léčebně dosáhnout, motivace klienta ke změně. 

„Abstinovat už navždy a žít normální život bez drog, už pro svou rodinu, přítelkyni, 

děti.“ 



 

 

Okruh motivace klienta k abstinenci, recidiva, budoucnost 

Zhodnoťte Vaše změny za poslední dobu. 

„Utvoření negativních pocitů z drogy. Mám více jasno ve věcech, ve kterých jsem 

předtím jasno neměl. Mám větší chuť do života, mám větší snahu, nikdy se nevzdám a na 

drogy se koukám úplně jinak než předtím.“ 

Máte plán na zvládnutí recidivy?  

„Já jsem s kamarády nebral, bral jsem vždycky sám, takže mě k tomu nemá kdo zlákat. 

Byl jsem samotář. Takže nepočítám s tím, že by to nikdo donesl. Měl bych tu sílu odmítnout, 

určitě bych ji měl. Nebudu dělat nic proto, abych měl problémy. Až se něco pokazí, tak nevím, 

jak budu reagovat, ale dneska Vám neřeknu, jak budu reagovat. Budu se ale snažit 

abstinovat.“ 

Jaká je Vaše představa budoucnosti?  

„Vím přesně, co budu dělat. Vrátím se do firmy, kde jsem předtím dělal, ochranku, 

tam se vrátím zpátky a nevím, jak dlouho tam zůstanu. Ale počítám s tím, že budu hnedka 

pracovat, potřebuji práci. Možná bych se mohl vrátit k doléčovacím programům, nevím ještě 

přesně jak. Asi budu někam chodit, zatím jsem o tom nepřemýšlel.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 3 

Osnova protitoxikomanického ochranného léčení na pavilónu 17  

 

V0– 

Režim bez návštěv 

Kritéria pro postup do V0: 

1. Minimálně 14 dní ve V0- 

2. Zpracování 10 témat 

3. Minimálně  4x účast na sportovní terapii s terapeutem, dosažení výkonnostního 

  stupně sportovní terapie 

4. 4 - 6 individuálních pohovorů 

 

V0 

Možnosti – návštěvy rodinných příslušníků 

Kritéria pro postup do V1: 

1. Minimálně  30 dní (po útěku 60 dní) ve V0 

2. Dosažení bodového limitu 90 b. od přestupu do V0 

      3. Minimálně  6x účast na sportovní terapii s terapeutem, dosažení výkonnostního 

 stupně sportovní terapie 

4. Zpracování 20 témat (každý pracovní den jedno) 

5. 4-6 individuálních pohovorů 

6. 2x vlastní téma na skupině 

      7. Aktivní účast na skupinové psychoterapii (podmínkou je souhlas se základními    

  pravidly skupiny) 

8. Formulace kontraktu pro přestup do patra a jeho přijetí pacienty v patře 



 

 

V1 

Možnosti – přestup do patra  

      – pracovní terapie 

      – sportovní terapie mimo pavilón 

Kritéria pro postup do V2: 

1. Minimálně 30 dní ve V1 

2. Dosažení bodového limitu 125 b od přestupu do V1 

        3. Aktivní účast na skupinové psychoterapii  

      4. Minimálně 6x účast na sportovní terapii s terapeutem, dosažení výkonnostního 

 stupně sportovní terapie 

5. Zpracování 20 témat (každý pracovní den jedno) 

6. 4-6 individuálních pohovorů 

7. Životopisná skupina 

8. 1x vlastní téma na skupině 

 

V2 

Možnosti –  možnost účasti na AT skupinách mimo léčebnu (Sananim, Drop-

in,...) 

Kritéria pro podání návrhu k přeměně OL: 

1. Minimálně  30 dní ve V2 

2. Dosažení 110 b. od přestupu do V2 

3. Vedení samořídící skupiny 

        4. Aktivní účast na skupinové psychoterapii  



 

      5. Minimálně  6x účast na sportovní terapii s terapeutem, dosažení výkonnostního 

 stupně sportovní terapie 

6. Zpracování 20 témat (každý pracovní den jedno) 

7. Skupina o průběhu léčení a vyhlídkách do budoucna 

8. 1x vlastní téma na skupině 

9. 4-6 individuálních pohovorů 

           10. Přednáška na vybrané téma 

 
 


