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Kazuistika:

Respondent Patrik, 29 let

Rodinná anamnéza

Matka: Matce je 54 let. Je vyučená zahradnice. Prodělala klíšťovou encefalitidu. Nyní je 

v invalidním důchodu. Postavení v rodině – spíše vládnoucí typ. Nikdy neužívala alkohol 

ani cigarety.

Otec: otci je 54let, vyučený jako silničář-strojník. Od 18 let je v plném invalidním 

důchodu. Má sklony k agresivitě. Nikdy neužíval alkohol ani cigarety.

Babička: Babička byla žena v domácnosti, byla bylinkářka. Trpěla cukrovkou. Nikdy 

neužívala alkohol ani cigarety.

Děda: Dědovo profese byla jako důlní inženýr. Trpěl vážnou cukrovkou. Zneužíval 

cigarety, byl velmi silný kuřák.

Bratr: Bratrovi je 26 let. Je vyučený jako zedník. V současné době pracuje jako 

živnostník. Alkohol pije příležitostně, kuřák. Je zdráv.

Osobní anamnéza

Zdravotní anamnéza 

Porod proběhl bez komplikací. Prodělal běžné dětské nemoci. Trpěl nedostatečnou 

funkcí ledvin a jako dítě byl často hospitalizován v nemocnici. V předškolním věku 

prodělal VHA. Byl operován – slepé střevo. Jako dítě měl často úrazy – zlomeniny, 

pohmožděniny. Školní věk: úraz hlavy, šití. V roce 2008 prodělal vážný úraz hlavy-těžký 

otřes mozku, při kterém ztratil vědomí, byl hospitalizován v nemocnici, kde po ošetření 

podepsal reverz. Po tomto úrazu byl ve velikém šoku. V nemocnici dostal nitrožilně léky 

proti bolesti a v tu chvíli si uvědomil že tam nechce být, že se s ním něco děje. V ten 

okamžik na sobě pozoroval změnu úrovně myšlení, uvědomění si smrtelnosti, od té doby 

se hlídá a vyhýbá se adrenalinovým situacím, má o sebe strach. Po příchodu z nemocnice 

byl v domácím léčení, užíval Paracetamol 1500 a sám si upravoval i dávky. Tento lék si 

sám sebemedikoval, k jeho dostupnosti se dostal díky tomu, že ho zrovna v tu dobu užívala 

jeho matka, která měla též těžký úraz hlavy, který se jí přihodil v práci. Při užívání těchto 

prášků se ztrácel v realitě, měl špatnou orientaci v čase a v prostoru. Vnímal spíše dětství, 

vzpomínky na jízdu na kole, na koupání. V současné době je zdráv a s ničím se neléčí.
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Psychologická anamnéza

Ve 3-4 třídě základní školy se podrobil vyšetření školního psychologa. Byl jiný než 

ostatní děti. Měl vždycky jiné zájmy než školáci v jeho věku, měl rád inteligentní humor, 

uzavíral se sám do sebe a rád maloval.

Školní a vzdělávací anamnéza

Už od mala byl jeho sen nastoupit po základní škole na školu uměleckou, měl to 

i doporučené od jeho třídní učitelky, ale jeho rodiče neměli finance na studium umělecké 

školy, tak mu vybrali SOU – obor – truhlář. Jak mu byla škola vybrána rodiči, tak se do 

sebe ještě více uzavřel, pokračoval ve svém světě, rád maloval a věnoval se samostudiu. 

Vzdoroval rozhodnutí rodičů a choval se jako rebel. Škola ho nebavila, tak do ní nechodil, 

ale školu nakonec dostudoval a dostal výuční list.

Pracovní anamnéza

Po ukončení základní školy a během učiliště si přivydělával po brigádách, pomáhal 

na stavbách, v mrazírnách, sekání travin a sázel stromky. Po vyučení z učiliště šel pracovat 

do Prahy.Nejprve napomáhal brigádně na stavbách, poté jako pokrývač. Nikdy neměl stalé 

zaměstnání. Opakovaně brigádničil. Jeho současná práce je:  Designér počítačových her –

grafika, animace, vymýšlí rozpis i děj.

Sociální anamnéza

Od mala žil s celou rodinou, pamatuje si že matka na ně měla vždy vyšší nároky, 

vždy záleželo na tom, jak moc přišla podrážděná z práce. O svém otci tvrdí, že je občas 

cholerický a že měl suicidální sklony, jako děti se o něj s jeho bratrem báli, ale věděli že to 

souvisí s jeho zdravotním stavem, v současné době ale ví, že by to nikdy neudělal, že jen 

pouze tak vyhrožuje. Jinak se žádné problemy v rodině nevyskytovali. Pamatuje si na 

šťastné dětství, vždy se těšil na prázdniny - na chvíle s babičkou a s dědou, na bydlení na 

vesnici. Jako o dítě o něj bylo vždy dobře postaráno, měl dobré rodinné zázemí, když něco 

chtěl, tak to dostal, nikdy nestrádal. Vždy měl velkou podporu ze strany rodičů i prarodičů. 

Rád choval zvířata.

Trestně právní anamnéza

Několikrát byl zadržený a vyslýchaný policií ČR, ale nikdy mu nic nedokázali.  

Naposledy byl zadržený v srpnu 2014 za nedovolené uchovávání OPL a jedu. Řídil pod 

vlivem omamné a psychotropní látky, byl mu odebrán řidičský průkaz.

Zájmy: Velmi rád kreslí a maluje, tvrdí, že se vrací tam, kde skončil: „Kdybych šel 

rovnou ze základky na vysněnou školu, tak by vše bylo uplně jinak, stejnak se zase vracím 

zpátky do toho bodu, kde jsem skončil, chci zase dál tvořit, dál malovat, chci rozvíjet svůj 

talent, svoji kreativitu´´. Od doby svého úrazu r. 2008 se taky rád zajímá o lidskou 

psychiku, 

o lidský mozek, dále se věnuje samostudiu.
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Drogová anamnéza

Uvádí, že poprvé se s drogou setkal, když byl malý, prý jim babička dělala čaj ze 

zeleného máku, aby dobře spali. Ve 13 letech poprvé zkoušel kouřit a to mu zůstalo 

dodnes. 

Ve 14 letech poprvé vyzkoušel marihuanu v kombinaci s alkoholem (s borovičkou), 

byl to jeho první experiment s kamarády, akce nebyla předem plánovaná, uvádí, že to 

s ním nic moc neudělalo, že byl spíše opilý. Do svých 17 let užíval marihuanu, nejprve 

kouřil „venky“ a poté „skunk“, pak vlastnoručně vyráběný hašiš. Informace, jak se hašiš 

vyrábí, to si zjistil z různých knížek a od kamarádů. Zjišťoval si i rizika spojená s užíváním 

drog jako například: predispozice ke schizofrenii apod.

Ve svých 17 letech poprvé vyzkoušel extázi na taneční párty, bral to jako „pařící 

záležitost“ do svých 19 let, byla to pro něj veliká zábava. Od 19 let do 25 vyzkoušel 

veškeré experimenty spojené s drogami, důležité pro něj je to, že nikdy nevyzkoušel 

nitrožilní aplikaci a ani nikdy nechce. Lidé z jeho okolí co si to vyzkoušeli na vlastní pěst, 

se už nikdy nevrátili zpět.

Ve 20 letech poprvé vyzkoušel jak funguje kokain, vyzkoušel ho na diskotéce, 

připadal si jako bůh, prožíval velikou euforii. Měl velmi vysoké sebevědomí.

V 19 letech začal experimentovat s LSD, velmi ho to lákalo, tuto látku poprvé požil 

ve svém autě. Zkusil to, protože se chtěl dostat do jiného světa. Tato akce byla předem 

naplánovaná: „Bifloval jsem si knížku od Hoffmana několikrát a na situaci jsem se 

připravil´´. Experimentoval s LSD, protože „trip“ rozšiřoval obzory jeho vnímání´´, byl po 

něm velmi kreativní, hodně fantazíroval. Hodně ho to bavilo, poněvadž rozvíjel svou 

kreativitu kůli malování AIRBRUSH, prý při tomto stavu namaloval to, co mělo smysl. 

Ve svých 22 letech vyzkoušel Pervitin, ale byl po něm velmi roztržitý a nemohl se 

soustředit na své malování.

Ve svých 17 letech poprvé vyzkoušel lysohlávky, akce byla předem naplánovaná, 

houbičky užil spolu se svým kamarádem, byli v přírodě. Nejprve si dali houbiček 15 a poté 

22. Jejich stavy byly: smích, hodně chodili, velmi je to bavilo. Noční obloha byla pestrá 

a barvitá. Naposledy měl houbičky ve svých 25 letech, při čemž prožil vysokou intoxikaci 

a měl psychózu, od té doby s mimi nechce mít nic společného. Ve 25 letech zkoušel 

houbový čaj, měl silné halucinace.

Popis intoxikace: hluchota, ztráta motoriky a částečná slepota, kdy jsem viděl 

pouze mlhu a stav, který nešlo koordinovat, pouze prožít. Pak se probírám z intoxikace a 

nastává šok. Srdce mi tluče o závod, pak se z ničeho nic zastavuje a tepe na nejnižší možné 

hranici, začínám se třást asi tak na 40 minut. 
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Ve svých 16 letech experimentoval s durmanem obecným v kombinaci 

s marihuanou, durman si nasušil a ubalil do jointa spolu s trávou, nemělo to na něj žádný 

efekt, akorát pocítil lehkou nauseu. Když durman sušil po druhé ve sklepě na kotli, tak se 

nadýchal výparů při uvolňování alkaloidů, byl velmi zesláblý a nemohl ani vyjít schody. 

V těchto letech vyzkoušel i meskalin, ale nic to s ním neudělalo, měl pouze pocit na 

zvracení.

Respondent Hynek, 30 let

Rodinná anamnéza

Matka: Matce je 51 let, pracuje jako učitelka na základní škole, je zdráva. Neužívá ani 

tabák a ani alkohol.

Otec: Otci je 55 let, pracuje jako seřizovač, je zdráv. Alkohol ani tabák neužívá.

Sestra 1: Sestře je 26 let, pracuje jako porodní asistentka, je zdráva. Alkohol -

příležitostně.

Sestra2: Sestře je 22 let, studuje VŠ, je zdráva. Užívá tabák a alkohol příležitostně.

Babička: Babičce je 74 let, celý život pracovala jako švadlena. Je zdráva, s ničím se 

neléčí.

Děda: Dědovi je 76 let, celý život pracoval jako rybář. Je zdráv, s ničím se neléčí. 

Příležitostně si dá pivo.

Osobní anamnéza

Zdravotní anamnéza

Porod proběhl bez komplikací. Prodělal běžné dětské nemoci. Jako dítěti mu brali 

nosní mandle. Když byl malý, tak jel na skluzavce a prodělal těžký úraz hlavy, měl těžký 

otřes mozku a frakturu lebky, byl hospitalizovaný v nemocnici.

Školní a vzdělávací anamnéza

Po základní škole nastoupil na střední průmyslovou školu, kterou úspěšně zakončil 

maturitou.

Sociální anamnéza

Vzpomíná na šťastné dětství. Žil v úplné rodině obklopený skvělými lidmi. Měl 

dobré rodinné zázemí. Jako dítě měl vše, na co si vzpomněl. Ve 24 letech se od rodiny 

odstěhoval a nyní žije se svou přítelkyní.

Pracovní anamnéza

10 let pracuje jako teamleader – seřizovač.
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Zájmy: Rybaření, botanika, zoologie

Drogová anamnéza

V 15 letech poprvé vyzkoušel marihuanu, kterou si sám vypěstoval a poté ji chtěl 

ochutnat. Svého prvního jointa si dal v kombinaci s alkoholem, stav popisuje jako kladný 

zážitek. Měl to předem naplánované s kamarádem a poprvé to okusili na festivalu. 

S kouřením tabáku začal až v 18 letech.

V 18 letech poprvé vyzkoušel LSD neplánovaně na czechteku, ale nevylučoval 

možnost že k tomu dojde. Dal si půlku „tripa“ v kombinaci s alkoholem a konopím. Více 

vnímal hudbu a byl hodně vysmátý.

Když zkoušel LSD podruhé, tak si ho dal na technu v kombinaci s extází, stavy se 

mu hrozně tloukly. Nejprve si dal půl „tripa“ nic to s ním nedělalo, tak si dal další půlku 

a poté začal nástup halucinací. Tráva, po které chodil, mu přišla jako molitan, do kterého 

se postupně propadal, připadala mu, že je hustá mlha. Sahal na sebe a nic na sobě nemohl 

poznat, které části těla se zrovna dotýká. Měl zrakové halucinace a připadalo mu, že kolem 

lesa je zábradlí a že z lesa lítají hvězdy.

Ve 25 letech se rozhodl, že si s kamarádem vyzkouší cílený psychedelický zážitek.

V 18 letech experimentoval s Lysohlávkami, byl to opět neplánovaný okamžik a 

měl kladné halucinace.

V těchto letech vyzkoušel i meskalin ve space baru, kaktus byl usušený a nakrájený 

na plátky. Při požití tohoto halucinogenu měl barevné, čisté halucinace, hudba mu přišla 

taky barevná, říká: “Byl to ten nejlepší zážitek a nejlepší halucinogen co jsem kdy měl´´. I 

když mu po tomto experimentu bylo velmi špatně od žaludku.

Ve 22 letech vyzkoušel kokain. Popisuje velikou euforii. Poprvé ho vyzkoušel 

v hospodě a měl po něm velikou chuť pít alkohol a bavit se naplno. Je to pro něj celkově 

zajímavá droga.

Ve 29 letech si dal poprvé Pervitin, který šňupal. Motivace k jeho užití byla ta, že si 

chtěl vyzkoušet 4 dny nespat, vyzkoušet to, jaký to je, jet 4 dny nepřetržitě.

Dalším jeho experimentem bylo vyzkoušet šalvěj divotvornou, byla to předem 

naplánovaná akce, nejprve si o této rostlině četl informace na internetu, zjišťoval si o ní 

různé zajímavosti, zajímalo ho to, jak to funguje, chtěl ji vyzkoušet, tak kontaktoval 

jednoho známého přes internet a rostlinu si zajistil. Známý (povoláním psycholog), od 

kterého halucinogen získal, ho přivezl z Mexika z hor od indiánů, kteří uskutečňují rituály 

s touto látkou. Psycholog zrovna v tu dobu dělal studii a zkoumal prožitky 

experimentátorů, experimenty se odehrávali u něj doma a bylo pár lidí, kteří si to 

v čechách vyzkoušeli a bylo to pouze pro vědecké účely – pro léčebné účinky, pro 

psychicky nemocné lidi).
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Rostlinu si doma pěstoval pod UV světlem, byla to zvláštní kytka, vypadala něco 

jako špenát.

Pokus č. 1.

Když zkoušel užít šalvěj, tak v kombinaci s marihuanou, nasušenou si jí přimíchal 

do jointa. Jeho prožitek byl velmi zvláštní, byl to jiný stav než po „zkouřenosti“. Jinak nic 

zajímavého.

Pokus č. 2

Kamarád přivezl extrakt, který si sám vyrobil -  1:50 Salvinorin. Šalvěj divotvorná 

obsahuje tuto látku. Šalvěj dal do vodní dýmky, popotáhl si jednou, nic necítil, natáhl po 

druhé a už to začalo.

Po tomto zážitku jsem si říkal: „Kurňa co to bylo.“ Bál se, aby to na něm 

nezanechalo nějaké následky.

Vyzkoušel i extrakt z muchomůrky červené, ale měl pouze lehké halucinace, 

připadalo mu, že je v polospánku a že má barevné vize.

V 25 letech vyzkoušel rajský plyn, byl po něm vysmátý, v obličeji cítil tlak a 

horkost.

Zkusil si i Poppers, při tomto stavu prožíval euforii a byl vysmátý.

Další experimentování bylo s muškátovým oříškem, který vylouhoval ve slivovici, 

poté ho kombinoval s marihuanou, po tomto zážitku měl lehkou změnu vědomí.

Ve 20 letech zkoušel dělat 20 hodinový odvar z palic a listí marihuany v mléce, aby 

se z toho uvolnil chlorofil. Z tohoto odvaru si dal 1 deci, pozoroval na sobě postupný 

útlum, byl „zhulený“, měl výtuh. Měl zásek při sledování televize. Poté zjistil, že se 

nemůže vůbec hýbat, nohy a ruce mu naprosto nespolupracovaly. Poté usnul.

Respondent Michal, 38 let

Rodinná anamnéza

Matka: Matce je 62 let, nyní je v důchodu. Má vystudovanou ekonomickou školu. 

Pracovala jako vedoucí finančního odboru. Je zdráva, s ničím se neléčí. Alkohol 

příležitostně, kouří tabák.
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Otec: Otcie je 63 let, nyní je v důchodu. Pracoval jako programátor. S ničím se neléčí, je 

zdráv. Je rekreační uživatel alkoholu a doutníku, kouří tabák.

Sestra: 30 let, pracuje jako zdravotní sestra. S ničím se neléčí, je zdráva. Příležitostně 

užívá alkohol a cigarety.

Děda z matčiny strany měl sklony k alkoholismu.

Osobní anamnéza

Zdravotní anamnéza

Je zdráv, s ničím se neléčí. Prodělal běžné dětské nemoci. V 10 letech byl na 

operaci krčních mandlí. Neměl ani žádné úrazy, maximálně měl jednou zlomenou ruku, 

když byl malý.

Školní a vzdělávací anamnéza

Po základní škole nastoupil na gymnázium do matematické třídy. Po ukončení 

studia na gymplu nastoupil na Vysokou školu matematicko-fyzickou. Poté se dostal i na 

VŠ ekonomickou, obě dvě VŠ dělal současně, ale dokončil pouze VŠ ekonomickou, 

poněvadž ho bavila více.

Pracovní anamnéza

Během studia chodil na různé brigády. Po ukončení VŠ pracoval jako podnikatel na 

živnostenský list – provozování stolního fotbalu. Prodával umělecko-užitkové předměty 

z exotických krajin. Poté si vydělával sbíráním ovoce v exotických krajinách. Půl roku 

působil v anglii na stavbách.

Sociální anamnéza

Vzpomíná na šťastné a spokojené dětství. Jeho rodiče jsou skvělý pár. Jsou 

spořádaná rodina. Vztahy popisuje jako nadstandardní. Doma mu bylo vyhověno ve všem 

možném. S rodiči bydlel do konce střední školy, poté se odstěhoval do Prahy při nástupu 

na VŠ. V současné době vychází s rodiči dobře a stýkají se spolu. V současné době žije 

v Praze.

Zájmy: Cestování

Trestně právní anamnéza

V roce 2009 mu byl odebrán řidičský průkaz, byl pod vlivem alkoholu.

Drogová anamnéza

I přes to, že byl synem silných kuřáků, tak začal kouřit až na střední. Na střední 

škole začal pít i alkohol, popisuje to jako „rebélie piatiky“.
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V 16 poprvé vyzkoušel marihuanu se spolužáky, jejich motivací bylo 

experimentování. Nejprve se bál drogu vyzkoušet, poněvadž marihuana byla propagována 

jako zakázaná droga, byl tím ovlivněn a měl strach. Po užití pociťoval stavy vysmátosti, 

dobře se mu po tom spalo. Na vysoké škole začal „hulit“ více, měl hlubší stavy. 

V 17 letech začal experimentovat s Lysohlávkami, poprvé to zkoušel s kamarády, 

dali si 20 houbiček a byl to pro něj veliký zážitek, několik hodin se smál, byl to velmi jiný 

typ prožitku, překvapující a veselý-bylo to první setkání se změněným stavem vědomí. 

Když zkoušel houbičky podruhé, tak zažil „bad trip“- tento stav se mu vůbec nelíbil, měl 

z toho stavu deprese, nepovedl se „setting“, poté lysohlávky už raději moc nezkoušel tak 

často, tak 2x až x 3x s frekvencí 1x za rok.

V 19 letech začal více kouřit marihuanu a pít alkohol. Společně s kamarády začal 

pěstovat „venky“, nekouřili ani tolik „skunky“, které převládají v dnešní době.

Ve 21 letech zkoušel poprvé LSD, dostal ho od kamaráda k narozeninám. Svůj 

první experiment s touto látkou si pořádně naplánoval tak, že jeli s kamarádem na chatu, 

poté šli do přírody k jednomu jezeru a dali si „tripa“ čekali co se bude dít, ubalili si i 

„jointa“ a dále čekali na tu situaci až to přijde, najednou to začalo, tento stav popisuje jako 

totální úlet, najednou se vše začalo vlnit a pohybovat, les, který byl za nimi začal najednou 

hořet plameny a vše rázem obživlo, stromy se najednou začaly s větvičkami kroutit, 

kaničky v botách také obživly. Měl pocit, že vstupuje do „jinak fungujícího světa“, vše 

bylo najednou tak propojené, měl silné vizuální halucinace. Najednou začal západ slunce a 

na obloze se děli divné věci. Veškeré pocity se mu rozložily, nic nechápal, koukal co se 

děje, bylo to velice příjemné a cítil veliké spojení se vším –jako když se rozloží tělo 

pocitově a je spjaté  s přírodou,  uvádí že prožitek byl to pro něj docela ,,přelomovým  

spirituálním zážitkem´´,po tomto prožitku byl velmi ,,odvařený´´ a rád na něj vzpomínal, i 

přes to, jak se moc bál dát  si ,,tripa“, poněvadž byl před tím zvyklý zkoušet pouze 

,,přírodní látky“, LSD bral jako chemii.  

Další zkušenosti s LSD byly jako izolované příležitosti – jednou za čas, zážitky už 

nebyly takové, tak intenzivní a překvapující a hlavně už věděl, do čeho jde, měl představu 

o tom, jak to bude fungovat.

Ve 27 letech poprvé experimentoval s Meskalinem z peyotlu, který poprvé 

vyzkoušel na svém výletě v Mexiku, kde si koupil na trhu 3 kaktusy, ani pořádně nevěděl 

jak je užít. Když meskalin požil, tak měl pouze nauseu a modlil se, ať už ten stav přejde.

Ve 24 letech se předávkoval lysohlávkami -  za účelem hledání spirituálního 

zážitku pod vlivem četby Castanedyho  a Grofa a podobných „živlů“. Vyrazil si sám na 

chalupu na samotě a ,,lupnul´´ si hrozně, hrozně houbiček. Udělal si čaj ze 100 hub a 

nadvakrát skoro vypil, poté se děly hrozné věci, při tomto zážitku zažil jedny 

z nejsilnějších halucinací.



17

Ve 25 letech zkoušel kokain, když byl v Jižní Americe, bral to pouze jako 

experiment, při kterém cítil euforii, hodně ho nakopával.

Prožitky vyvolané pod vedením Šamany

Zkoušel experimentovat  2x i s ayahuascou v Kolumbii pod vedením místního 

šamana.

Ve svých 27 letech, kdy byl v Mexiku, experimentoval s posvátným jihoamerickým 

kaktusem – huachuma známější pod španělským názvem San Pedro.

Respondent Oliver, 29 let

Rodinná anamnéza:

Matka: Matce je 48 let, má dokončenou pouze základní školu, pracuje ve fabrice se 

záclonami. Má vyhřezlé plotýnky, byla na operaci, jinak je zdráva. Kouří cigarety 

a příležitostně si dá alkohol.

Otec: Otci je 54 let, má dokončenou SOU – opravář zemědělských strojů. Dříve dělal 

v JZD, nyní pracuje jako bagrista. Je silný kuřák a abuzér alkoholu. Je zdráv.

Sestra: Sestře je 28 let, má dokončenou pouze školu základní. Byla na SOU, obor-

cukrářka, ale školu nedokončila kvůli drogám. Pracovala v pekařství, nyní je na mateřské 

dovolené. Má chronickou VHC. Kouří, příležitostně si dá alkohol. Byla závislá na 

pervitinu.

Babička: Babičce je 80 let, pracovala v závodní kuchyni. Má šedý zákal, jinak je zdráva. 

Nekouří, občas se napije vaječného koňaku.

Děda: Dědovi je 80 let, pracoval jako elektrikář. Má šedý zákal, jinak se s ničím neléčí. 

Nekouří, občas si dá pivo.

Neuropsychiatrická zátěž v rodině není.

Osobní anamnéza

Zdravotní anamnéza

Porod proběhl bez komplikací, prodělal běžné dětské nemoci. Měl několik úrazů, 

Porod proběhl bez komplikací, prodělal běžné dětské nemoci. Léčil se na VHB. Měl 

několik úrazů, 3x byl pokousán psem. Jako dítě spadl na akvárium – má velmi značnou 

jizvu na zádech. Měl vyhozené rameno, když byl napaden příslušníky kobry. Má 

chronickou VHC, jinak se nikdy s ničím neléčil.

Psychiatrická anamnéza
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Pacient je opakovaně ústavně psychiatricky léčen v různých psychiatrických 

zařízeních pro polytoxikommanii.

V roce 2006 byl poprvé hospitalizován v PL s diagnózou F19 – Poruchy duševní 

a poruchy chování způsobené užíváním více drog a jiných psychoaktivních látek.

Od roku 2006 docházel do ambulantní léčby na psychiatrii.

V roce 2007 byl podruhé hospitalizován v PL s diagnózou F197 – Poruchy duševní 

a poruchy chování způsobené užíváním více drog a jiných psychoaktivních látek –

Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem.

V roce 2008 byl hospitalizován potřetí pro diagnózu F197.

Myšlení má porušené z důvodu abuzu drog, spánková deprivace z důvodu – změny 

biorytmu projevující se spánkovou inverzí.

Později mu také byly diagnostikovány: Organické poruchy osobnosti.

15.10.2009 mu byla soudně nařízená ochranná léčba okresním soudem.

r. 2010 – Poruchy chování způsobené užíváním více drog a jiných psychoaktivních 

látek a organické poruchy osobnosti, v dlouhodobé psychiatrické péči pro polytoxikomanii, 

v anamnéze – proběhlé toxické psychózy – umístěn v PL pro výkon ústavní ochranné 

psychiatrické léčby, kterou má nařízenou soudem. Průběh hospitalizace: Opakované 

výkyvy afektivity, sklony k impulzivitě, je negavistický, agresivní.

9.2.2012 – U pacienta převažuje bludná produkce, v pozadí carving na drogy, 

emoční tupost.

2.10.2012 musel být přeložen do jiné – lépe zabezpečené PL s vyšší ostrahou pro 

svou nebezpečnost sobě a okolí. Poznámka od MUDr. (TT): ,,Vyhrožoval pacientům 

„sežráním“ - pacient nemaje přístup k jiné krvi, si v pravidelných intervalech narušuje žíly 

na ruce a pije svou krev s tím, že si tímto nouzovým řešením ,,čistí čakry´´ a má-li 

příležitost, ze stejného důvodu konzumuje i syrové maso´´.

„Dále připustil, že doma ukusoval hlavy slepicím, které pak trhal na kusy, pokousal 

známého zedníka do krku a pociťoval při tom „energetickou bombu“ avšak popíral pocity 

vzteku či agrese. Je přesvědčen o svých telepatických schopnostech, vidí za roh a jí syrové 

maso zvířat „kvůli duši“. Stále zmiňuje chuť na krev.“

„Při rozhovoru typické rozpadlé myšlení psychotika v postupujícím rozkladu 

osobnosti, lze sledovat znaky archaického symbolického myšlení, primitivní kanibalismus, 

vlastnění duše, pití krve, pacient si čistí energie alespoň sáním a pitím vlastní krve, 

pojídání syrového masa apod.“

Pacient trpí organickým postižením mozku – vzniklé toxickým působením 

užívaných psychoaktivních látek. Má progredující rozpad osobnosti.
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Leden 2013 – Reziduální porucha při užívání psychoaktivních látek, organická 

porucha osobnosti, syndrom závislosti. Pacient má progredující těžký postprocesuální 

defekt osobnosti, archaické myšlení, bazální mytologická symbolika.

Červen 2014 – Reziduální psychotiká porucha při polymorfním užívání 

psychoaktivních látek, syndrom závislosti na více látkách. Pacient je trvale psychotický, 

během komunitních sezení produkuje bludy. Je velmi neochotný, nespolupracuje, tvrdí, že 

ho to ruší, nerad se nechává vyrušit z vnitřního světa. Pacient je nevypočitatelný 

v projevech jeho chování. Stav pacienta je neuspokojivý, musí pravidelně užívat 

psychofarmaka 

a i nadále zůstává nebezpečný pro společnost.

Školní anamnéza

Má dokončené pouze základní vzdělání. Na základní škole propadl 1x ve 4 třídě a 

1x v 7. třídě, udává, že mu nešel český jazyk. Studoval SOU obor: zedník, v prvním 

ročníku propadl, ve 2 ročníku byl ze školy vyhozen kvůli nedovoleným absencím, chodil 

na brigádu do autolakovny, tak to nestíhal se školou.

Pracovní anamnéza

Po vyhození z odborného učiliště pracoval na pile, poté ve stavebnictví. Pracoval 

i v pekárně spolu s jeho sestrou. Po sléze se zase vrátil k zednickým pracím.

Sociální anamnéza

Své dětství popisuje jako hodně šťastné, byl spokojen. Jeho starší sestra ale udává, 

že otec matku bil. Vypráví, že od rodičů měl vše, co potřeboval. Otec vydělával 8000,-

měsíčně a matka se o ně starala. Říká, že moc nešetřili, když otec přinesl výplatu, tak 

nakoupil hodně alkoholu a pozval své známé, ale jídlo měli vždy. Když sestra začala brát 

drogy, tak kradla rodičům peníze. V současné době je hospitalizován v PL, ale jinak bydlí 

s rodiči spolu s mladším bratrem a starší sestrou, jejím dítětem a přítelem – přítel je závislý 

na drogách.

Zájmy: Fotbal, chov zvířat

Trestně-právní anamnéza

Pacient udává, že měl policii doma každých 14 dní, alespoň 3x až 4x týdně.

Když bral drogy, tak si na ně vydělával krádežemi, byla mu udělena na 1 rok 

podmínka a veřejně prospěšné práce na 160 hodin.

V lednu 2008 byl odsouzen za trestný čin násilí proti skupině obyvatelů a proti 

jednotlivci k podmíněnému trestu odnětí svobody – vyhrožoval likvidací nejbližší rodině, 

sestře a rodičům (vyhrožoval, že je vysaje jako upír). Bylo nařízeno ochranné léčení 
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psychiatrické nejprve ambulantní formou, která byla v roce 2009 změněna na ústavní. 

Nedodržoval abstinenci od psychoaktivních látek a nenavštěvoval ambulantní léčbu.

Znalecký posudek r. 2010

„Odsouzený má rozpad osobnosti velmi silně narušen dlouhodobým užíváním 

alkoholu a psychoaktivních látek, což se prohlubuje natolik, že jeho pobyt na svobodě je 

značně nebezpečný zejména pro okolí. Objevovaly se u něho prvky sadismu spojené 

s bizarním, archaickým a místy inkoherentním myšlením, kdy inkoherence myšlení byla 

zřejmá i z jeho písemných podání adresovaných soudu. Odsouzený má narušený exekutivní 

složky a je zcela bez náhledu, neschopen dodržovat sociální normy, v chování kolísá od 

dětského familiérního až po verbálně agresivní a výhružné postoje. Jeho schopnost 

zpracovávat impulzy z okolí je rozpadlá.“

Pacient měl pro svou diagnózu nařízenou ústavní léčbu od 15. 10. 2009 do 28. 5. 

2014, ale pro jeho těžkou dekompenzaci stavu soud rozhodl, že bude i nadále 

hospitalizován v PL. Osoba jeví známky duševní choroby, nebo intoxikace a ohrožuje 

sebe, nebo okolí. Abuzus psychoaktivních látek, veliké sklony k impulzivnímu a 

agresivnímu jednání.

Znalecký posudek r. 2014

„Odsouzený má postpsychotický stav po atace způsobené abúzem, s produkcí 

neurovnanou, v myšlení s bizárními prvky, t. č. bez sluchových halucinací, v minulosti 

přítomny. V osobnosti schizoidní rysy, osobnost simplexní, dětinská, s familiárním 

chováním, bez náhledu, emotivita labilní, se sníženou sebekontrolou, agitovanost 

s možnými a hostilními projevy. U odsouzeného je přítomna: narušená značně 

degradovaná osobnost dlouhodobým abusem drog. V situaci, kdy je pod vlivem alkoholu 

nebo jiných psychoaktivních látek se stává agresivní, nevyzpytatelný ve svém chování. 

V minulosti- toxická psychóza, polymorfní závislost na drogách. Byl opakovaně ústavně 

léčen. Pobyt odsouzeného je z psychiatrického hlediska na svobodě nebezpečný a to jak 

pro okolí, tak 

i pro něj samotného, kdy odsouzený je nebezpečný svému okolí svým nevyzpytatelným 

chováním, agresivními projevy, nezodpovědným chováním, vůči sobě dalším pokračujícím 

zneužívání psychoaktivních látek. Z tohoto důvodu je na místě uložení ochranného léčení 

psychiatrického a protitoxikomanického v ústavní formě, jelikož od ambulantní formy 

tohoto léčení není možné předpokládat vzhledem k současné nespolupráci odsouzeného´´.

V únoru 2015 má proběhnout další soudní řízení ohledně pacientova duševního 

stavu.

Drogová anamnéza

Ve 12 letech začal kouřit tabák a měl i první zkušenost s alkoholem (ukradl nějaká 

piva otci v garáži a poté jej vypil s kamarády v bungru ). Ve 14 letech měl první zkušenost 

s marihuanou, která mu byla nabídnuta kamarády, stav pod vlivem marihuany se mu velice 
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líbil: „Cítil jsem se mimo sebe, strašně lehkej, jako kdybych přišel o duši.“ Ve 14 letech 

zkoušel hašiš. Zkušenost s marihuanou se mu zalíbila natolik, že ji začal i pěstovat. Bavilo 

ho čím dál více „se zmašťovat“ a tak přešel i k jiným drogám.

Ve svých 16 letech vyzkoušel pervitin, zalíbil se mu natolik, že ho v 17 začal užívat 

nitrožilně. V 16 letech snědl polovinu květu durmanu, kdy mu začaly zrnět oči, byl 

přiotrávený, tvrdí, že měl všechno tak naškrobené. V těcho letech vyzkoušel i lysohlávky, 

ale měl jen slabé halucinace. V 16 letech vyzkoušel extázi na diskotéce, ale moc ho to 

nebavilo. V 18 letech vyzkoušel kokain a necítil žádnou energii. V 18 zkoušel heroin 

intravenózně od svého kamaráda, při této příležitosti se nakazil VHC.

Ve 25 letech měl i svůj první experiment s halucinogeny v kombinaci s 

marihuanou, alkoholem a pervitinem. Udává, že to bylo moc fajn, že od té doby se 

“zbláznil”, že mu 

z toho doslova ,,šiblo” a rozjelo ho to uplně někam jinam. Změnil charakter života od 

základu.
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