
PŘÍLOHY

Dotazníky

Dotazník č.1 – závislost

Návykové látky:

(zakroužkujte, jakou látku užíváte – se kterou máte problém)

Alkohol

Opioidy a opiáty (např. morfin, heroin, megafon, subutex)

Konopné drogy (např. marihuana, hašiš)

Halucinogeny (např. LSD, houbičky)

Stimulancia (např. pervitin, kokain)

Cítil jste v posledních 3 měsících, nebo opakovaně v posledních 12 měsících svého užívání 

návykové látky:

 Silnou, nepřekonatelnou touhu užívat danou návykovou látku?

ANO/NE

 Cítil jste potřebu zvyšovat množství dané dávky návykové látky, aby jste dosáhl 

stejného účinku, jako na počátku užívání?

ANO/NE

 Cítil jste po vysazení dané návykové látky odvykací stav? (nepříjemný fyzický, nebo 

psychický stav když jste přestal brát návykovou látku)

ANO/NE



 Užíval jste dané návykové látky větší množství, nebo delší dobu než jste původně 

zamýšlel? 

ANO/NE

 Dával jste návykové látce větší přednost než jiným činnostem, kterých jste si kdysi 

cenil více než návykové látky? Věnoval jste většinu času užívání návykové látky?

ANO/NE

 Užíval jste návykovou látku i přes to, že Vám psychicky či fyzicky škodila?

ANO/NE

Dotazník č. 2 – škodlivé užívání

Měl/a jste v posledním roce nějaké tělesné zdravotní potíže, které by mohly souviset s tím, že 

užíváte návykovou látku? 

ANO/NE

Měl/a jste v posledním  roce nějaké psychické potíže, které by mohly souviset s tím, že 

užíváte návykovou látku? 

ANO/NE

Došlo v posledním roce k tomu, že jste kvůli užívání nezvládl/a udělat něco, co se od vás 

očekávalo?

ANO/NE

Užíval jste v posledním  roce návykovou látku v situacích, kdy  to není dovolené (např. při 

řízení)?

ANO/NE

Měl/a jste v posledním  roce nějaké problémy v mezilidských vztazích,  které by mohly 

souviset s tím, že užíváte návykovou látku? 

ANO/NE



Měl/a jste v posledním  roce nějaké společenské nebo kriminální komplikace, které by mohly 

souviset s tím, že užíváte návykovou látku? 

ANO/NE

Došlo v souvislosti s vaším užívání k nějakému zranění (vašeho nebo jiného člověka)?

ANO/NE

Byl člen vaší rodiny, partner, kamarád, lékař apod. znepokojený vaším užíváním nebo vám 

doporučil, abyste přestal?

ANO/NE

Užíval jste návykovou látku i přes to, že Vám v něčem škodila?

ANO/NE

Dotazník č. 3 – anamnéza

 Pohlaví

 Kolik vám je let?

 Byl sjte někdy v léčebném zařízení? Jakém?

 Objevuje se u Vás v rodině nějaké závislostní, nebo psychické onemocnění?

 Jak hodnotíte Váš vztah s rodiči, sourozenci, partnery? 

 Vyskytly se ve Vašem životě nějaké události nebo zkušenosti, které Vám uškodily 

nebo výrazně neprospěly, se kterými jste se obtížně vyrovnával…např. ztráta nějakého 

blízkého člověka, vážný nezdar nebo neúspěch apod.?

 Kdy jste u sebe zpozoroval nějaké psychické problémy?

 V kolika letech jste začal experimentovat s návykovými látkami? Jakými?



Dotazník č.4 – výzkumné otázky

 Jakým trpíte onemocněním?

- Od kdy jím trpíte?

 Jaké jsou vzorce užívání NL?

            -     V kolika letech jste začal užívat návykové látky?

- Jakou návykovou látku jste užíval  bezprostředně než jste nastoupil do léčby?

- Jakým způsobem jste ji užíval?

- Jak často jste látku v posledních 2 měsících před léčbou užíval?

- Jaké množství návykové látky jste 2 měsíce před nástupem do léčby obvykle 

užíval?

 Jaký vliv má užívání návykové látky na chování?

- Jaký vliv má užívání návykové látky na projevy nemoci?

- Jaký vliv mělo užívání návykové látky na mezilidské vztahy?

 Berou lidé s psychózami návykové látky z důvodu sebemedikace?

- Co Vám přináší užívání návykových látek?

- Myslíte, že je mezi užíváním návykové látky a vaší nemocí nějaký vztah?

- Cítil jste úlevu od nějakých potíží?



Přepis rozhovorů

T = tazatel

R = respondent

Úryvky rozhovoru náležející k anamnéze jsou vyznačeny červeně.

1 -muž

T: Kolik Ti je let?

R: 29, bude mi 30 teďka v srpnu.

T: Byl jsi před tím v nějakém léčebném zařízení?

R: Hospitalizovanej v roce 2000 v Kosmonosích v Mladý Boleslavi. Na měsíc a tejden. Na 

nějakých 40 dní. A teďka jsem měl problém s alkoholem, takže jsem docházel do denního 

stacionáře v Denním psychoterapeutickym sanatoriu Ondřejov do oddělení závislostí.

T: U Tebe v rodině se objevuje nějaké závislostní nebo psychické onemocnění?

R: Tak určitě. Oni nějak jako pijou. Jeden člověk, můj strejda, tam měl vlastně psychický 

onemocnění. A do toho pil hodně, měl antidepresiva a vlastně zemřel na špatnou 

životosprávu. No…A babička nějak jednu dobu pila, mamka pije tak jako.. kontrolovaně 

docela. Nikdo nepije tolik, co jsem pil já, nebo nějak podobně. Ještě sestřenice, ale to není 

snad tak vážný. Ale tu moc neznám. Neorientuju se, já se na tyhle věci nikdy neptal těch lidí 

v rodině. 

T: A jak hodnotíš tvůj vztah s rodičema, sourozencema?

R: Jako dobrý, udržujem vztah. Táta ze mě má radost, mamka taky, teďka jak se to lepší. Jak 

jsem bez toho alkoholu už tři čtvrtě roku. No a se sestrou se vídáme málo, ale jako když se 

vidíme, tak si to vynahradíme.

T: A vyskytly se u Tebe v životě nějaký události, nebo zkušenosti, který Ti uškodily, nebo 

výrazně neprospěly?



R: No, to braní LSD asi hodně nastartovalo tu schízu dědičnou, kterou sem měl jako dědičnou 

po..Tušim, že ta schíza prostě byla v tom rodě. Ale před tim, v minulosti, s tim moc 

nepracovali. Teď je to lepší. A to LSD jsem bral nějak když mi bylo 18, 17 možná. A to je 

známý, že to vlastně startuje tyhle nemoci.

T: Kdy si u sebe zpozoroval nějaký psychický problémy?

R: Noo… Já si to až teďka uvědomuju, že je spousta věcí, který mohly být psychickýma 

problémama, ale dřív jsem to tak nevnímal. Že jsem byl v těch emocích..že jsem to hodně 

prožíval a nedokázal jsem si nad tim udržet nějakej nadhled jakoby. Určitě mě občas napadlo, 

že nejsem na tom dobře, nebo že mi něco chybí, nebo že by šlo…Teď poslední dobou mě 

napadá, že s tim právě jde něco dělat a mám radost z toho, jak to jde nějak dopředu a prostě 

sem rád, že jsem přestal s tim alkoholem.

T: V kolika letech jsi začal experimentovat s návykovými látkami?

R: S nikotinem ve 14, pak s alkoholem v 15, s LSD v těch 17, v 17 a půl s extází a pak..Ale to 

LSD netrvalo dlouho. To jsem bral za rok tak 3 normální dávky, pak jsem už přestal uplně. 

Extázi jsem bral pak jenom výjimečně na nějakých párty a co mi zůstalo, byl ten alkohol až 

donedávný doby a nikotin pořád vlastně.

T: Jakým trpíš onemocněním, znáš svou diagnózu?

R: Nevim ten kód, ale je to schizofrenie paranoidní.

T: Od kolika let?

R: Teoreticky, když je to dědičný, tak si vzpomínám, že když jsem byl dítě, tak jsem měl 

zkřivený vnímání. Určitě jsem přiřazoval ten význam těm prožitkům, třeba když jsem viděl na 

zemi papírky poházený s nějakym textem a strašně jsem v tom viděl takový tajemno, prostě 

jsem to hodně prožíval. Zjistil jsem, že tohle nemůžu nikomu předat, jako vysvětlit. Tak se to 

ve mně dusilo a tak to už jsem měl takovýhle jako i představy.. Já jsem měl halucinaci, když 

jsem spal doma, ale jako vzbudil jsem se a viděl jsem z postele nějakou postavu. Doma 

v bytě, ještě když jsem bydlel ve starym městě. A takový nereálný, jakože vítr foukal do dveří 

listí a takový barevný. Docela jsem se toho bál.

T: A to bylo tedy v dětství?

R:  To mi bylo tak 8, 10.



T: A nějaká ta první velká ataka přišla kdy?

R: Já jsem si uvědomoval, že to je nemoc až v těch 19, kdy jsem se začal už nějak léčit, 

no..Ve 20 jsem byl hospitalizovanej.

T: Takže k těm návykovým látkám. Nejdýl a nejčastěji jsi užíval alkohol. O těch ostatních NL 

se dá říct, že to byl jen experiment?

R: Jo a ještě jsem uplně zapoměl na marihuanu, se kterou jsem experimentoval vlastně ještě 

před tim LSD. V těch 16, 17..To mi vydrželo dost dlouho, asi 5 let.

T: A jak intenzivně jsi kouřil tu trávu?

R: Nejdřív ne, pak jo. Nejdřív rok to bylo tak občas. Od těch 17 do 18 to bylo často, třeba 

čtyřikrát krát do tejdne. A byly i dny, kdy tam padlo i víc těch jointů. Klidně dva za sebou. A 

potom se to s nástupem tý léčby snižovalo zase to užívání tý marihuany až vlastně na to 

občasný. Takže pak jen jednou za rok. Si pamatuju, jak sem ochutnával, ještě si 

připomínal,ale už to nebylo ono…

T: Takže to tak nějak kolísalo..

R: A to mi po tom bylo jedině špatně třeba. Že už jsem bral ty léky. To bylo těžký na tu 

psychiku.

T: Bylo Ti špatně kvůli té kombinaci s léky?

R: Já nevim, jestli se dá říct, že mi bylo špatně kvůli tomu, že jsem bral ty léky. Spíš jakože 

už jsem věděl, že to je něco špatnýho pro to, abych se udržel zdravej a s tim vědomim, že si 

kazim tu léčbu, to pro mě bylo ještě horší ten prožitek. Takže jsem se jakoby nesmál.

T: Jak ses cítil při tom pití toho alkoholu? Jaký pocity Ti to vyvolávalo?

R: Jako poprvé?

T: Můžeš to reflektovat, jak to bylo ze začátku a jak se to měnilo.

R: Mně to přišlo takový fakt dobrý, jako že jsem toho vypil někdy jako dost a měl jsem 

takový stavy, že jsem byl takovej plnej takovýho pochopení, lásky a prostě takový jsem měl 

představy o tom..o těch lidech okolo, že je to..byl jsem jako hodně spokojenej při tom pití. 

Ale to je právě to, co jako alkohol umí. Že právě navozuje obě ty…Nějak dobře jsem se cejtil 



a postupně jsem do toho začal nějak upadat, jakože jsem začal pít víc a víc sám. Nejdřív jsme 

chodili do hospody společně.

T: S kamarády?

R: No. A já jsem tam pak chodil spíš, že tam někoho potkám, nehledě na to, že prostě tam 

s nikym nemám schůzku. A chodil jsem tam pak dvakrát do tejdne třeba. Ale hodně jsem se 

opíjel jako už v těch 17,18. Byla taková hospoda, kde zároveň nalili, když ten člověk nebyl 

zletilej. A tak se to nějak prohlubovalo a potom jsem to bral jako součást. Jakože prostě piju 

občas..Vlastně docela často. A chodil jsem..Nakonec jsme se nastěhovali na začátku tý léčby 

v 19 do Prahy a tady jsem začal objevovat ty nový hospody a jako byl sem dost takovej 

společenskej nebo tak. Sem rád poznával nový lidi.

T: A nebylo pro Tebe to stěhování nějak stresující?

R: Určitě, to bylo tak narychlo. Mě v tom starym městě tak jako otravovali tlupy nějakých 

cikánů a feťáků. Prostě jednou mě okradli, že jsem jim musel dát něco cennýho z domácnosti. 

Jinak že na mě zavolají Ukrajince. Pod pohrůžkou nebo co. Takže jsme se musely přestěhovat

hned a nic jsme neměli nalezenýho k bydlení, takže jsme vzali něco prvního, co jako bylo na 

Praze 2. Ale nakonec to bylo jako dobrý bydlení. 

T: Teď zpět k tomu pití. Ta frekvence se postupem času nějak zvyšovala?

R: Jo,jo.

T: A kolik jsi toho obvykle vypil?

R: Tak nejvíc to bylo asi tak, že jsem chodil obden a dával jsem si tak těch 8 piv. A  nebo i 

občas do tejdne jsem to přehnal na nějakých 13 piv. Já jsem totiž tvrdej nepil. A víno jsem pil 

akorát. Tak jsem kombinoval akorát pivo s vínem. Ale tak těch 13 dávek. Nebo 15..nejvíc.

To si pamatuju, že mě kolikrát okradli a v tramvaji jsem zaspal. Nebo jsem ztrácel věci a 

takhle. A chodil jsem sám jako, no..Sem chodil, že si udělám hezkej večer. Tak jsem chodil a 

hrál jsem lidem na nástroj - takovej hudební malej do kapsy, co mám oblíbenej do teďka. Tak 

jsem bavil lidi. A vlastně jsem chodil z hospody do hospody. Třeba jsem i žebral, nebo jsem 

jim hrál a oni mi pak dávali peníze.

T: A než ses začal léčit, pil jsi alkohol víc, nebo míň. Dá se to nějak srovnat?



R: Jo. S nástupem léčby se to taky snížilo. To pití. Protože oni mi výslovně řekli, že na ty léky 

to jako nepomáhá. Nebo že to škodí. Tak jsem s tim nějak počítal a chodil jsem občas, jednu 

dobu jenom, na nějaký to pití. Ale přehnal jsem to vždycky jako, no. Potom jsem se někde 

dozvěděl, že to tak jako nevadí. Ale to byla mylná informace. Tak jsem chodil pravidelně, ale 

říkal jsem si, že málo začnu pít, nebo míň, tak jsem chodil dvakrát do tejdne, ale míň jsem 

nepil. Střídal jsem takový období, že jsem vydržel míň pít a pak se to zase zhouplo k většímu 

pití.

T: Jak se projevuje to Tvoje onemocnění. Ta paranoidní schizofrenie. Jaké má příznaky?

R: Já měl třeba slyšiny, nebo jsem takovej….Jakože ve vystupování jsem takovej, nemám to 

sebevědomí a tak. Ale z těch příznaků, co jsem cejtil sám na sobě, tak to byly ty slyšiny, který 

jsem měl třeba přes den, před spanim, nebo takhle. Zvukový halucinace a někdy takový ty 

divný prožitky toho stavu mezi spánkem a bdělostí.

T: A tyhle příznaky se nějak měnily, když si pil?

R: Jo, když jsem se napil. Nebo když jsem pak střízlivěl nějak přes noc, tak si pamatuju, že 

jsem toho slyšel víc jako, no, těch slyšin.

T: A jaký měl vliv ten alkohol celkově na chování?

R: Strašně jako..teď si uvědomuju, že zničující. Protože takhle střízlivej je to mnohem lepší. 

Člověk má větší kontrolu. A vůbec..Zpětně když se koukám na věci, který jsem dělal při pití. 

To jsem se za to styděl, nebo nebylo mi v tom dobře už den potom. Sem měl vlastně hodně 

špatný pocity a prostě špatný.

T: A jaký vliv měl na mezilidský vztahy? Třeba s rodinou a přáteli?

R: Přátele jsem nebyl schopnej nějak udržet, abych nějak..Jenom ty, co pili vlastně. A 

v rodině..Časem to lezlo na nervy mamce, tátovi. A prostě se s tim museli nějak vypořádávat. 

Oni byli vlastně ten první impulz v léčbě. Že jsem to přeci jenom nezjistil sám, že jako 

potřebuju z tohohle dostat, no..

T: A co komunikace? Jak probíhá, když jseš střízlivej a jak to vypadalo, když si pil ten 

alkohol?

R:  Já jsem byl při konverzaci s rodinou takovej naštvanej. A když jsem pil, tak jsem byl jako 

hodně uzavřenej a měl jsem ty paranoidní myšlenky, jakože jsem byl pořád naštvanej, že mě 



nevidí, tak jako. Vlastně jsem byl naštvanej, že jsem nebyl vnímanej jako střízlivej, když jsem 

pil a bavil se s nima. Byl jsem vzteklej. Kolikrát jsem tak jako odsekával mamce. Neměl jsem 

právě rád, když jsme se bavili o tom alkoholu. Že bych měl přestat pít. Je to mnohem lepší za 

střízliva,no.

T: A máš pocit, že se před tim, než u Tebe vypuklo to onemocnění a po tom, změnil způsob, 

jakym vycházíš s lidma, jak s nima komunikuješ?

R: Jo, asi jo..si tohohle jako moc..Určitě se to nějak mění..Já to nějak nesleduju. Já nevim. 

Teď se kolikrát cejtim tak dobře, že je lepší, to seznamování.

T: V jakých situacích jsi měl nejčastěji chuť užít alkohol? Jestli si vzpomeneš, v jakym si byl 

rozpoložení, když si měl chuť se napít. 

R: Když jsem chtěl zabít tu nudu. Bylo to pro mě jednoduchá věc, co jsem mohl udělat, abych 

se cítil jako dobře. Sem byl línej třeba jít za sportem, nebo právě, jít něco vyřešit v tom životě. 

A teďka s tim alkoholem to bylo tak, že jsem měl tu iluzi, že jsem něco vyřešil. Nebo že to má 

nějakou budoucnost právě v tom seznamování. Což jsem tehdy chtěl jako hodně řešit, ty 

vztahy. A mít někoho při sobě. Tak jsem si říkal, že mi v tom ten alkohol nějak pomáhá … 

Cejtil jsem spokojeně, že jsem nemusel řešit tu svojí životní situaci.

T: A cítil jsi úlevu od nějakých potíží, když jsi pil ten alkohol?

R: Mě se ulevilo, že jsem se cejtil spokojeně a že vlastně nemusim řešit tu svojí životní situaci 

nebo tak. Já jsem zapoměl na tu otázku..

T: Jestli jsi cítil úlevu od nějakých potíží? A myslim tim i ve smyslu tvýho onemocnění..

R: Jo, měl jsem pocit, že se cejtim tak dobře, že určitě nejsem jako nemocnej. Že jsem si jako 

přemítal, nad čim přemýšlim střízlivej a říkal jsem si, ten alkohol mi to pomohl jakoby 

odhodit ty myšlenky. To mi hodně pomohlo, to jsem se cejtil jako fakt dobře. Že jsem 

nemusel přemýšlet nad věcma, jako když jsem byl střízlivej a jako spojenejch s tou nemocí. 

Jako že jsem hodně uzavřenej a přemejšlim si o tom, jak mě všechno štve a zraňuje nějak 

uplně nesmyslně. A místo toho, abych to nějak řešil, jsem se nějak sebelitoval. A pak jsem si 

uvědomoval, že to k ničemu není a ten alkohol mi to pomoh jako vyřešit, no. Říkal jsem si, že 

na to mám právo. Že jsem nemocnej a že si to tim vlastně léčim.



T: Jak sám rozumíš tomu vztahu mezi Tvým onemocněním a užíváním návykových látek? 

Myslíš, že to nějak souvisí? 

R:  Jak jsem si pak zakouřil tu trávu a bylo mi špatně, tak to podle mě taky hodně zhoršilo tu 

schízu. A to LSD, to mě hodilo uplně do takovejch vjemovejch snovejch představ 

příjemnejch. A už hned po tom, nějak pár dní, jsem měl pocit, že to ve mně furt zůstává a že 

to..Cejtil jsem takovej těžkej balvan.Že jsem nedokázal přijít na to, co mě to tíží.

2 - muž

Anamnéza:

T: Kolik Vám je let?

R: 27

T: Kde jste se všude léčil a s čím?

R: Já jsem se léčil kvůli tomu, že mám paranoidní schizofrenii. To jsem si léčil a do toho jsem 

nějak abstinoval…

T:Můžete mi, prosím, říct, kde všude jste byl hospitalizován?

R: Čtyřikrát. Z toho jednou v Pardubicích, potom ve Štemberku u Olomouce, tam jsem byl asi 

jenom týden. A nejdelší můj pobyt byl právě v těch Bohnicích. Tam jsem byl nějak od září do 

února. Takže těchhle pár měsíců jsem tam byl.

T: U Vás v rodině se objevuje nějaké závislostní, nebo psychické onemocnění?

R: Ne.

T: Nikdo z rodičů, prarodičů, nebo sourozenců netrpí podobnými psychickými problémy?

R: Jo brácha. Je zbavenej svéprávnosti, jak bych to řek..Není uplně svéprávnej,no. Byl pět let 

hospitalizovanej ve Štemberku a to na něm taky nechalo nějaký stopy.

T: Jak hodnotíte Váš vztah s rodiči, sourozenci? Stýkáte se spolu, bavíte se?

R: Nestýkáme. Tak sem tam  občas zavolám mamce a … to je všechno.



T: A co tam je za problém, nějak jste se neshodli?

R: Neshodli. Já jsem byl adoptovanej, takže …

T: Vyskytly se ve vašem životě nějaké zkušenosti, nebo události, které vám neprospěly?

R: Tak nějaký těžký věci byly, ale nějak si to nevybavuju..

T: Může to být třeba nějaký neúspěch, nebo úmrtí někoho blízkého.

R: To ne.

T: A kdy jste u sebe zpozoroval nějaké psychické problémy?

R:  No, určitě už v dětství se to nějak projevovalo, i když ne v takový míře jako. Vlastně 

nevim,no.

T: Kdy se objevilo užívání návykových látek?

R: Více méně od tý doby, co mě rodiče vyhodili z baráku. Tak hurá, vyzkoušim všechno, co 

je možný, dostupný, udělám si na to svůj názor. Bohužel tehdy s tim pervitinem, co jsem 

začal experimentovat taky, se to nějak zvrtlo a nějakou dobu prostě…

T: Můžete mi to nějak chronologicky seřadit? Kdy to poprvý bylo a …

R: Ve 21 jsem začal poprvý experimentovat. Dostal se mi do rukou díky ostatním ten pervitin. 

Takže samozřejmě jsem to zkusil, protože jsem si říkal, že zkusit se má všechno. A nějak mě 

to chytlo. Rok a půl jsem byl hodně závislej, to jsem bral každej den. Pak jsem si dal pauzu, 

protože to bylo fakt moc. Tak potom s přestávkami, no. To je těch 7 let, co jsem jakoby na 

tom pervitinu.

T: A nějaký jiný návykový látky? Alkohol, marihuana?

R: To jo, tu marihuanu jo.

T: A v kolika letech poprvé?

R: Taky nějak od těch 20, no. To jako občas hulím jakoby doteď,no.

T: Závislý jste byl tedy na pervitinu.

R: Ano, přesně tak.



T: Můžete mi popsat, jaké pocity vám pervitin přinášel?

R: Tak já jsem to bral intravenózně, abych se přiznal. Takže mi to dávalo takový ty..jako když 

se člověk nastřelí, jsou to zajímavý stavy.

T: Lze to nějak popsat?

R: Je to těžký, já bych to nikomu nedoporučoval, aby to zkoušel.protože vím, že je to snadno 

návyková látka prostě. Opravdu že to člověka chytne. Ten mozek prostě funguje na mnohem 

víc procent, než je člověk normálně zvyklej. Přemýšlí o spousta věcech, taky má takový 

zrychlený mluvení. Je to takovej stav, kdy má člověk prostě pocit, že mu všechno jde. Nemá 

prostě ostych, zábrany. Takže dokáže prakticky cokoliv v tom stavu. Akorát následkem 

dlouhodobého užívání je takovej rozklad osobnosti, kdy člověk už opravdu neví, co dál. Taky 

to samozřejmě nechává různý stopy na těle, jakože je člověk hubenej. Když člověk hodně 

dlouho fetuje, je to na něm vidět hodně. A to jsem zas nechtěl, protože jsem se za to styděl, že 

to beru. Takže většinou jsem to bral, aby o tom nikdo nevěděl a když už, tak prostě ty 

dojezdy, nebo tadytyhle stavy, který přicházejí po…nějakou dobu poté. Protože člověk už je 

prostě unavenej, protože nejí, více méně nepije a je takovej zrychlenej, takže je to po tom 

často vidět. Stračí se zajít podívat na hlavní nádraží, nebo projít se trošku po Václaváku 

nahoře. Čili ty lidi..Člověk je vidí, jak to dopadá. Takovymhle způsobem jsem nechtěl 

skončit. 

T: A začal jste abstinovat sám? Nebo v nějakém zařízení?

R: Více méně sám. Chodím akorát na motivační skupiny do Sananimu. Tam si o tom 

povídáme, jakým způsobem překonat ty chutě. Jaký jsou způsoby, nebo taky najít si nový 

kamarády, kteří to prostě neberou. Protože když je potom člověk s těma lidma, kteří to berou, 

tak je potom hodně těžký říct ne, já si nedám. A navíc tady v tom chráněnym bydlení by měl 

člověk abstinovat.

T: Jak jste se cítil naopak střízlivý? V tom období, kdy jste hodně bral. Můžete mi srovnat 

Váš stav na pervitinu a bez něj?

R: Klasicky. Normální život plynul. Akorát to občas zanechává takový stopy,no. Že člověk 

má občas třeba, já nevim…cuká mu v koutku. Jinak dá se v pohodě prostě jako když už se to 

jako vyplaví z těla, člověk funguje prakticky normálně. Akorát to zanechává stopy v tom 

mozku a trošku tam zůstane nějakej ten guláš, takže to je potřeba si v tý hlavě urovnat.



T: To pak taky trvá delší dobu, ne?

R: Tak během těch tří dnů po užítí to už je po tom tak nějak v pořádku. Člověk může fungovat 

normálně.

T: Ale výrazný propad k horšímu jste nezaznamenal?

R: Co jsem tady v Praze tak jsem to neužíval zas tak pravidelně. Někdy jednou tejdně, někdy 

dvakrát tejdně. Po tom jsem měl samozřejmě pauzu nějakou. Protože jsem vypadal jako 

takovej pohublej, vážil jsem 65 kilo. Prostě abych neskončil jako ti, co tam vidíme.

T: Vy jste říkal, že jste pervitin užíval intravenózně. Jak dlouho?

R Od začátku. Ten co mi to nabízel mi to dal poprvé intravenózně. První setkání s tou drogou 

bylo přímo takhle.

T: To znamená někdy v těch 20 letech.

R: Hmm.

T: A jaký byly první okolnosti užití? Motivace a tak?

R: Za prvý jsem nevěděl o co de, nebyl jsem v tom nějak zběhlej. Rodiče mě více méně 

vykopli. Zůstal jsem sám za sebe. Mohl jsem si říct, tohle udělám, tohle neudělám. A nestojí 

mi za prdelí někdo, kdo mě kvůli tomu bude buzerovat. Jako můj nevlastní otec. Takže jsem 

si řekl, proč ne? Já to teda zkusím, uvidíme, co z toho bude.

T: Takže nějaká zvědavost?

R: No, že člověk neví, o čem to je.

T: A jak často jste si dával? Říkal jste, že jste v tom měl nějaké výkyvy. To se to časem 

postupně snižovalo?

R: Poprvý jsem to vzal, to bylo nic. Bylo to tak dvakrát, třikrát do měsíce. A to co jsem bral 

před tim, toho jedna a půl roku před tou větší pauzou, to jsem bral opravdu skoro denně. 

Čtrnáct dní opravdu na tom pervitinu. Jsem nespal. Takže ve finále jsem měl halucinace, viděl 

jsem věci, který tam nebyly. Díky tomu, že člověk byl úplně vyčerpanej. Viděl jsem 

šmoulíky, jak na mě mávaj v lese – „poď za náma“, a takovýhle věci. Začal jsem po tom vidět 

i bílý myšky, tak jsem si říkal- „to už je moc, musim s tím seknout na nějakou dobu“. Nesmí 



ten pervitin prostě vyhrát nad Váma, ten pervitin nesmí určovat pravidla. To je jako s ohněm 

prostě.

T: A jaký množství jste obvykle užíval?

R: Tak já nevim, 0,3 – 0,4 gramu na jednu dávku.

T: Od kdy trpíte psychickým onemocněním?

R: Tu diagnózu mi stanovili vlastně teď v Bohnicích.

T: To je v kolika letech?

R: No teď.

T: Jak se projevuje Vaše onemocnění?

R: Moje paranoidní schozorenie? Mám občas hlasy, který mi něco říkaj. Teď už je to lepší 

jako. Mám občas nějaký vidiny, nějaký halucinace taky ještě. Ale jako není to nic, co by mě 

nějak ohrožovalo. Se to dá zvládnout. Beru prostě léky, který mi s tim pomáhaj trošku.

T: A jak se ty příznaky měnily, když jste si dal ten pervitin?

R: Tam to bylo uplně o něčem jinym. Člověk myslí na něco jinýho, o těchhle věcech ani nějak 

nepřemýšlí.

T: A jak se měnilo chování po užití toho pervitinu?

R: Člověk je takovej, že ztrácí zábrany, je takovej komunikativní, nic mu nedělá problémy. 

Stav, ve kterym člověk dokáže prakticky všechno.

T: Ty drogy nějak poznamenaly vztahy s rodinou, partnery, přáteli?

R: Jo,no. Poznamenalo to trošku. Můj vztah s mou bývalou přítelkyní to poznamenalo.

T: Ta nebrala drogy?

R: Ta drogy brala, pak přestala. Já jsem nějak nepřestal a choval jsem se prostě nějak jinak, 

než ona si přála, díky tomu, že jsem bral. Nakonec jsme se rozešli nějak. Uvidím, jak to 

dopadne.



T: Jak vypadaly vaše vztahy s lidma, když jste neužíval drogy a jak po tom, když už jste je 

bral?

R: To je těžký, protože já do těch 20 jsem byl ještě u našich. Tam to bylo tvrdý. Prostě fotr 

jakože je psycholog a dělal v proti alkoholní léčebně, takže ani ten alkohol v rodině nebyl ani 

na Silvestra, nic takovýho. Takže sem tomu alkoholu vůbec neholdoval. Potom se to doneslo 

k otci, že jsem tady v Praze a že prej beru nějaký drogy, nebo co. Někdo něco řekl. Na jednu 

stranu je to můj život, na druhou stranu když člověk bere, ovlivňuje to jako opravdu všechny 

kolem toho člověka, kterej bere. Člověk si jaksi neuvědomuje změnu toho vnitřního já, ani ten 

vzhled, jak se člověk mění, když bere hodně. Ty lidi pak od sebe odpuzuje, protože nikdo se 

nechce tahat s nějakým feťákem, kterej vypadá příšerně, oči propadlý a tady tohle všechno.

T: Jak jste se cítil mezi lidma, když jste nebral a poté, když už jste užíval? Jak probíhala 

komunikace?

R: Ne, ta komunikace probíhala naprosto stejně jako. Tu komunikaci s těma lidma jsem 

zvládal i bez pervitinu. To byla spíš taková droga, kdy sem prostě. Jak bych to řek..Prostě je 

to hnus.

T: V jakých situacích jste měl nejčastěji chuť si dát?

R: No ty chutě byly vždycky. Záleželo na tom, kde jsem, s kým jsem. Nebo jsem si to šel 

sehnat sám. Že jsem šel za kamarádem, kterej byl vařič. Tak jsem měl. Když si člověk 

potřebuje sehnat drogu a fakt  po ní jde, tak si jí prostě sežene.

T: Takže se to neváže k nějakým konkrétním situacím, že v nějakých chvílích, jste na to měl 

větší chuť?

R: Spíš když sem se byl někde bavit, v nějakym klubu, tak sem měl chuť, jakože si dám. 

Člověk si zatančí, ztratí takovej trošku ostych. Tak začne kecat s holkama, je takovej 

výživnej. Všechno jde.

T: Cítil jste po požití úlevu od nějakých potíží, když jste byl intoxikovaný?

R: V tu chvíli, kdy si to člověk dá, tak na to nemyslí.

T: Myslíte, že Vaše onemocnění s užíváním drog nějak souvisí?



R: Ne, to je ve mně už od dětství, trošku ta paranoia. Že mě otec pořád sledoval, co dělám a 

co nedělám. Že byl schopnej se někde schovat a monitorovat mě.  Když do toho byly drogy, 

tak se to možná zesílilo trošku. Takže to skončilo tak, jak to skončilo.

3. - muž

T: Kolik Ti je let?

R: 30

T: Byl ses někdy léčit?

R: Asi třikrát na psychiatrii v Bohnicích kvůli schizofrenii, která se mi spustila díky tomu, že 

jsem prej moc hulil trávu.

T: U Tebe v rodině se objevuje nějaké psychické onemocnění?

R: Ne, neobjevuje.

T: A nějaká závislost?

R: My jsme takový, že si dokážem říct stop a už si nedáme.

T: Jak hodnotíš svůj vztah s rodinou?

R: Nejdřív jsem se na ně naštval, když mě poslali poprvý na psychiatrii a pak jsem to nějak 

překous v sobě a teď je to dobrý.

T: A vyskytly se u Tebe v životě nějaký zkušenosti, nebo události, který Ti neprospěly, nebo 

uškodily?

R: Ne, nejhorší pro mě byla ta psychiatrie.

T: A kdy se u Tebe objevily psychický problémy?

R: Já nevim. Mě vždycky říkaj policajti, když pro mě přijedou, když jsem neklidnej, že 

musim zůstat na psychiatii, dokud jsem klidnej.

T: A v kolika letech jsi byl na psychiatrii poprvé?

R: Ve 28.

T: A v kolika letech jsi začal experimentovat s návykovými látkami?



R: Já tomu neříkám návykový látky, já tomu říkám prostě tráva. Ale od 13.

T: Vyzkoušel si i jiný drogy?

R:  Perník. Už ho nechci vidět.

T: A v kolika letech?

R: To jsem pracoval v Globusu, dělal sem tam doplňovače zboží. Bylo mi 24. A to bylo po 

celou dobu, co sem tam pracoval. Abych vydržel nonstop.

T: Co pro Tebe ta tráva znamenala, když si začal hulit?

R: Přátelská droga. Prostě pohoda, klídeček, smích, dobrá nálada. Dobrý jídlo k tomu patří 

ještě.

T: A co pro Tebe znamenal ten pervitin?

R: Nic, akorát jsem vydržel vzhůru. Nemusel jsem jít spát a nemusel jsem jíst, tak jsem 

ušetřil.

T: Jak se cítíš, když si nezahulíš?

R: Já nevim, mě to přijde už normální. Když nehulim, tak jsem takovej v pohodě. Střízlivej, 

uplně. Já hulim proto, že jsem si na to zvyk.

T: Jak často hulíš?

R: Já nevim..tak jednou za den si dám jointa.

T: A jaký množství?

R: Tak 0,2 si dám do jointa.

T: Jak se projevuje Tvé onemocnění?

R: Znáš Chaozz? Písničku Hlasy z mojí hlavy? Tak přesně tak se to projevuje.

T: A můžeš to ještě nějak rozvést?

R: Třeba se mi stalo. To jsem byl buď moc přehulenej, prostě jsem ležel v posteli, koukám a 

najednou na zemi vidim malý lidi. Neviditelný. A řikám si – „to není možný“. A nebo 

neviditelný brčko na pití. A takovýhle věci vídám. Někdy.



T: A když si zahulíš?

R: Tak je všechno v pořádku. Mě to pomáhá na tu schizofrenii.Ale nechápu to, jak jsem mohl 

vidět neviditelný lidi! Proč já? A myslíš, že ty neviditelný lidi můžou bejt třeba bůh, že je to 

nějaký znamení pro mě?

T: To já nevim, to je těžký takhle říct.

R: Já jsem si třeba povídal i s internetem a nechápu to. Najednou vyjela stránka, všude samý 

holky a psaly – jo, pěknej seš. Nechápu to. Povídat si s počítačem, povídat si s televizí.. Jak 

kdyby mi to někdo říkal telepaticky. Furt něco. Sem si říkal, že to není realita, že si musim dát 

jointa, abych se uklidnil. Na psychiatrii mi doktorka říkala, že jsem čaroděj.

T: Změnil se nějak Tvůj vztah s rodinou, když se dozvěděli, že hulíš?

R: Taky dobrý. Oni to postupem času přestali přehlížet a přestali mi to zakazovat. Já jsem jim 

prostě řekl, že než abych si koupil cigára, tak si radši zakouřim jointa. A táta na mě – „Děláš 

si ze mě srandu, kolik to stojí?“ Já na to- „Někdo to má za 150,- někdo za 200.“ Od tý doby, 

co mám tu schízu se to zhoršilo. Začali mě víc hlídat. Oni mě maj tak rádi, že to podle mě 

přeháněj.

T: Rodiče mívají starost.

R: Máma ta mi zemřela. Ta taky viděla ty neviditelný, normálně, než umřela. Třeba to bylo 

proto, že si pro ní přišli. Když jsem se o tom bavil s babičkou, to je jehovistka, tak mi říkala, 

že to je možný.

T: V jakých situacích máš největší chuť si zahulit?

R: Když mě někdo naštve.

T: A jak se cítíš, než si zakouříš?

R: Prostě normálně.

T: A cítíš úlevu od nějakých potíží?

R: Všechny starosti sou pryč. A zjistil sem, že ta tráva i ten perník hrozně gumujou hlavu. 

Gumujou vzpomínky.

T: A jakej je Tvůj názor, myslíš, že to je Tvoje onemocnění a hulení nějak provázaný?



R: Myslim že z třetiny něco na tom je. Ale když třeba přestanu hulit na půl roku, tak sem 

takovej čerstvější.

4 – žena-

T: Kolik Vám je let, prosím?

R: Je mi 32

T: Byla jste někdy v léčebném zařízení?

R: Byla.

T: Kolikrát a kde?

R: Jednou. Jednou kvůli alkoholu a jednou kvůli práškům.

T: Od Vás z rodiny někdo trpěl nějakou závislostí?

R: Strejda pil.

T: Jaký máte vztah s rodinou?

R:  Se sourozencem je to jak kdy a s rodičema se vůbec nestýkám.

T: Potkala Vás v životě nějaká zkušenost, či událost, která Vám neprospěla?

R: Od 13 jsem vždycky po dvou letech zažila úmrtí.

T: Jakým trpíte onemocněním?

R: Maniodepresivní psychózou.

T: Kdy jste u sebe zpozorovala psychické obtíže?

R: Od 7 let.

T: V kolika letech jste začala experimentovat s alkoholem a jinými návykovými látkami?

R: S alkoholem to vlastně bylo v 16. No a pak vlastně jsem kombinovala ty prášky. Bylo mi 

20, necelých 21.

T: Nějaké ilegální látky?



R: Ne, to vůbec.

T: Kolik jste obvykle vypila toho alkoholu?

R: Docela dost. Třeba za jeden večír 2litry vína.

T: Jak jste se cítila, když jste byla bez alkoholu?

R: Hrozně, kor když jsem byla závislá. Hlavně fyzicky, bylo mi špatně – bolest hlavy, třes 

rukou.

T: Jaký dopad mělo Vaše pití na mezilidské vztahy?

R: Máma to dlouho nezjistila, že piju. Když to zjistila, tak jsem řekla, že jsem plnoletá

T: A komunikace?

R: Na alkoholu to probíhalo líp.

T: Můžete mi popsat, jak se projevují Vaše psychické obtíže?

R: Deprese. Je to hrozný. Potom jsem hodně protivná.

T: A ten alkohol na to pomáhal?

R: Když jsem chtěla být v náladě, nebo se uklidnit, tak jsem si dala ten alkohol.

T:  Co Vám ten alkohol dával?

R: Začalo to díky kamarádům, pak jsem ztratila práci. Alkoholem jsem se dostala do lepší 

nálady.

T: A v jakých situacích jste měla chuť se napít?

R: No, když se něco pokazilo a já se chtěla cítit líp.

T: Myslíte, že to spolu může nějak souviset?

R: To vůbec nevím.

5 - muž

T: Kolik Ti je let?



R: 27

T: Léčil ses někdy se závislostí nebo nějakýma psychickýma obtížema?

R: Jo byl jsem v léčebně, ale ani ne na léčení. Spíš proto, že říkali, že jsem nebezpečnej. 

V podstatě se nic nestalo. Jsem se pohádal s matkou, rozbil jsem skleničku. A když přišli 

policajti a viděli rozsekanej byt, já nevim..nádobí po zemi… No, byl jsem v Bohnicích i na 

Karláku.

T: U Tebe v rodině se objevuje nějaké závislostní nebo psychické onemocnění?

R: Ne, nevim o tom, že by byl někdo závislej. Otec má to, co mám já. To je bipolární 

afektivní porucha.

T: Jaký vztah máš s rodinou?

R: Dobrej. Neutrální. No, vlastně nic moc.

T: Vyskytly se ve Tvém životě nějaké zkušenosti, či události, které Ti výrazně neprospěly?

R: Jsem v 17 rozsekal fotrovi auto na dálnici. Jsme se nějak pohádali s fotrem, tak jsem se 

nasral, odešel jsem. Jel jsem se projet. Učil jsem se od profesionála od 16. Otec je taxikář. Jel 

jsem z Brna po dálnici a začal jsem usínat, hodil jsem tam hodiny. No, jsem rád, že jsem to 

nakonec nějak ukočíroval. Auto na sračky a mně nebylo vůbec nic.

T: Kdy si u sebe zpozoroval nějaké psychické problémy?

R: V 17. Už jsem u sebe možná něco pozoroval v 16, ale nějaký extrémy v 17.

T: Jak se to projevovalo?

R: Třeba tejden jsem nespal. Ležíš, nic, nic, jdeš na záchod, je půlnoc, pak na jednou čtyři 

ráno. Přijde ti to, jako že jseš v tý posteli navíc.

T: V kolika letech jsi začal experimentovat s návykovými látkami a jakými?

R: V 17, no. Možná i dřív, v 16. Jsem začal hulit. V 15 jsem se poprvý ožral u souseda. A 

perník třeba ve 20, 21. Ne, vlastně nejdřív speed. Kámoš přines do školy. Klasika.  Houby 

jsem jednou jedl, ale nic nevim. To mi bylo tak 23.

T: Látkou, kterou nejvíce užíváš je marihuana. Co Ti její užívání přináší?



R: Nevim.Vstanu, dám brko a je mi všechno jedno.Je pravda, že když jsem měl málo prachů, 

tak jsem si řekl, že si nezahulim. Ale on vždycky někdo přijde a zhulí mě.

T: A jak se cítíš, když jseš střízlivý?

R: Třeba jednou jsem byl fakt naštvanej. Kámoš mi slíbil, že se s něčim staví a nepřišel. Když 

se člověk navnadí, tak ho to fakt naštve. Kdyby nic neříkal, tak bych byl prostě jeden den 

střízlivej. Když si nezahulim, tak se jednim slovem cejtim - zbrkle. A pak jsem se ještě 

rozešel s holkou, se kterou jsme spolu byli dlouho. To bylo mezi 16, 18. Po tom, co jsem byl 

v Bohnicích.

T: Jak často hulíš?

R: Ráno, odpoledne, večer. Každej den.

T: A jaký množství?

R: Asi tak 1g denně.

T: Jaké příznaky má Tvé onemocnění?

R: Ta bipolární afektivní porucha, nebo co to je?

T: Ano.

R: Četl jsem o tom knížku a nevim o tom vůbec nic. Vůbec nic. Je to taková nemoc, že to není 

nějak permanentní. V mozku jsou nějaký ty chemikálie a když nějaká převáží, tak třeba u 

mýho táty se střídají dvě různý nálady. Jednou je třeba schopnej rozdat milion na potkání a je 

schopnej si to obhájit. Pak je zase nasranej, takovej přesnej opak.

T: A ty to máš podobně?

R: Já Ti nevim..Já to mám asi trochu jinak. Já začnu mít hrozný schízy a začnu všechny 

podezřívat, že jsou domluvený na mě.

T:  A co dělá s těma schízama to hulení?

R:  To nemá žádnej vliv. To má akorát vliv, když nespim. Já to prostě nechápu. Mozek by měl 

bejt po tejdnu unavenej. Ten mozek se roztočí do extrémních otáček a začne generovat 

nekonečno nesmyslů. A když se zhulim, jdu spát. 



T: Říkal jsi, že si občas dáš pervitin, ten s těmi stavy dělá co?

R: Když oni mě fakt mohli sledovat. Těžko říct, jestli to byla schíza nebo…spíš to byla 

schíza. Určitě to tomu neprospívá. Jak jsem říkal. Tři dny nespat není dobrý.

T: Jaký vliv má to hulení na mezilidské vztahy??

R: Dobrej. Matka dřív byla proti tomu. Když mi bylo 16, tak jsem si dal na balkon jednu 

kytku a byl to hroznej problém. Tak systematicky, rok po roce…No našla si přítele, kterej 

taky pěstuje.

T: V jakých situacích máš nejčastěji chuť si zahulit?

R: Spíš když mám dobrou náladu. Hulení je totiž násobič nálady. Chce to na brko vytáhnout 

toho správnýho člověka. A je to hodně o okolí, že jo.

T: Jak se cítíš před tím, než si zahulíš?

R: Dřív jsem byl třeba schopnej počkat do 2, do 3, než se s někym domluvim. Teď vstanu, 

dám si brko, dám si druhý…Takhle to mám třeba rok.

T: A jak se cítíš poté, co ti to přináší?

R: Klid. Cítím se pomalejší určitě. I am high. Prostě nad věcí.

T: Když si zahulíš, cítíš úlevu od nějakých obtíží?

R:Asi jo. 

T: Myslíš, že spolu Tvůj psychický problém a užívání návykových látek nějak souvisí?

R: Myslim si, že ne. Něco jsem pozoroval dřív, než jsem začal být aktivní uživatel.

Ukázka rozhovoru z PL Bohnice
T = tazatel

R = respondent

T. Víte s jakým onemocněním jste tu?



R. Co? No..játra mám nemocný.

T. Aha..A v kolika letech jste začal pít alkohol a brát drogy??

R. No..V 18 asi

T. Než jste sem nastoupil, užíval jste něco?

R. Co?? Jo..trávu.

T. V dotazníku jsi mi uvedl, že jste užíval i pervitin. Jakým způsobem?

R. Šňupal.

T. A jak často jste kouřil trávu?

R. Každý den.

T.A kolik tak?

R. Asi 250 sáčků.

T. Za den?? To asi ne..

R. Jo.

T. Tak tedy dobrá..A myslíte, že to braní a kouření mělo vliv na tu nemoc, kvůli které tady 

jste?

R. Jo, mám z toho právě ty játra nemocný.

T. A měl jste někdy kvůli užívání návykových látek problém v mezilidských vztazích, Třeba 

v rodině, s partnerkou?

R. Ne. Oni to nevěděli a ani to nevěděj. Dyť už neberu.

T. Dobře..kvůli čemu jste to užíval, co Vám to přinášelo? Jaký pocit?

R. Sme se bavili, zpívali..

T. Takže zábavu?

R. Jo, hlavně zábava.

T. A myslíte, že se teď někdo dostatečně věnuje Vašemu problému s užíváním drog a pitím 

alkoholu?

R. Oni to nevěděj!!!

T. Dobře, to je všechno. Dík za rozhovor.

R. Jo. Čau.


