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Anotace 

Bakalářská práce se snaží o hlubinnou sondu do prožívání a vnímání vlastní 

situace lidí bez domova, kteří jsou závislí na návykových látkách. V první části se 

zabývám vymezením pojmů, náhledem na příčiny, a nakonec na důsledky bezdomovectví 

v kombinaci s užíváním návykové látky. Snažím se zachytit příčinu a situaci, která 

vymrštila uživatele na ulici. Popisuji, jak závislost omezuje lidem bez domova návrat do 

většinového bydlení. Samotná výzkumná analýza zachycuje životní mezníky tří mužů 

bez domova. Výzkumem se snažím lépe pochopit mechanismy, které je v této situaci drží 

již mnoho let a nedovolí jim situaci zvrátit.  
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Annotation 

The bachelor thesis is trying to create a probe into the experience and the 

perception of the situation of homeless people who are addicted to addictive substances. 

In the first part, it deals with the definition of the concepts, the view of causes, and 

ultimately, with the consequences of homelessness combined with the use of addictive 

substance. It captures the cause and the situation that has forced the drug users to live on 

the street. It describes how addiction restricts homeless people from returning to the 

majority housing. The research itself reflects the landmarks of the three homeless men. 

With this research, I try to understand the mechanisms that have been in place for many 

years and do not allow them to reverse their situation. 
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Úvod 

Poslední rok a půl jsem v zaměstnání pracovala s lidmi bez domova, popřípadě 

s lidmi v alternativním bydlení (zahradní chaty, karavany, „squaty“). Kde se nejčastěji 

opakovalo téma závislostních poruch. Začala jsem práci s touto skupinou v terénu, 

pokračovala přes azylový dům pro muže a zakončila sociální rehabilitací. V rámci studia 

jsem také absolvovala praxi v denním centru farní charity, které se stává útočištěm pro 

lidi bez přístřeší přes den. 

Je možné se tady za symbolický poplatek najíst, dostat kávu, či čaj. Nejdůležitější 

je, že si zde klienti mohou vyprat oblečení a zajistit svou osobní hygienu. Pokud potřebuji 

dostanou nové svršky, přikrývky, batohy či boty. 

Zažila jsem v praxi kooperaci těchto složek jedné organizace, ale také návaznou 

kooperaci složek vnějších jako jsou úřady, dluhové poradny, právní poradny, lékaři, jiné 

neziskové organizace či policie. 

U všech těchto služeb a organizací je podmínkou, aby nebyl uživatel pod vlivem 

omamných látek. 

Jak se tedy žije bezdomovcům s chronickou závislostí? Těm, kteří dlouhodobě 

nesplňují podmínky těchto organizací. Proto jsem se rozhodla udělat sondu do života tří 

závislých lidí a zjistit, jak se jim žije, jaké mají možnosti a zda vědí, že existují 

organizace, které se snaží jejich život zkvalitnit. 
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Teoretická část 

1 Vymezení pojmů 

1.1 Bezdomovectví 

Bezdomovectví je celosvětový fenomén. Většinou jde o sociální problém. 

„V rozvojových zemích se týká dokonce většiny obyvatel“ (Marek, Strnad a Hotovcová, 

2012, s. 12). Existují kultury a národnosti, které mají specifikum v tom, že žijí způsobem 

života, kde nejsou vázáni domovem k jednomu místu. V našich podmínkách je domov 

základní normou. "Bydlení, jeho kvalita a dostupnost, patří do oné oblasti lidského 

i společenského života, které se jednoduše nelze vyhnout" (Lux, 2002, s. 11). 

Definice bezdomovectví není jednoznačná. Co autor, to jiný pohled a třídění 

bezdomovectví. Začneme naším zákonem. „Slovo bezdomovec je v našem právním řádu 

zastoupeno označením osoby bez státní příslušnosti“ (Marek, Strnad a Hotovcová, 2012, 

s. 12). Což není definice vhodná pro mou práci. Raději používám výraz lidé bez domova. 

Zkušenost z praxe mi velí, že sami bezdomovci reagují lépe, na toto označení. Pro svou 

práci jsou raději zvolila pojem alternativní bydlení. Aby se dotazovaní zbytečně 

neuzavírali do konfliktu, že oni se jako bezdomovci necítí. 

Domov pro nás totiž neznamená pouze střechu nad hlavou v tradičním slova 

smyslu. Ale hlavně vnitřní jistoty, bezpečí a pocitu někam patřit, zázemí, podpora v kruhu 

blízkých a pocitu být chtěný. "Nostalgická touha líčí ztracený domov jako naprosto 

bezpečné místo, jako zdroj neopakovatelných zážitků a jako jediný prostor, ve kterém 

člověk může být doopravdy sám sebou" (Keller, 2013. s.17). 

Keller stručně vysvětluje tyto dvě roviny chybějícího domova. " Proces ztráty 

domova lze chápat ve dvou souběžných rovinách: v obecné rovině jako ztráta sociálního 

zakotvení, příslušnosti ke společnosti, ve smyslu užším jako problém s konkrétním 

domovem, tedy s bydlením a provozováním vlastní domácnosti" (Keller, 2013. s.81). 

V této práci se věnuji lidem bez domova, kteří mají trvalou adresu na městském 

úřadě, protože o domov již přišli. Většinou prošli zjevným bezdomovectvím, tedy 

pobývali chvíli na veřejném prostranství a ten se stal jejich dočasným domovem. Dnes 

žijí v chatách, které jim nepatří, ale tyto chaty představují jejich jediný domov v nejširším 

slova smyslu a poskytují jim střechu nad hlavou. 
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Hradecký je označuje pojmem. „skrytí bezdomovci“. „Mají sice kde přespávat, 

ale po právní stránce jsou bezdomovci, protože nepřespávají v oficiálním bydlení a jejich 

způsob života je bezdomovectví podobný…“ (Marek, Strnad a Hotovcová, 2012, s. 14). 

Příčiny bezdomovectví jsou skutečně různé. Je těžké posoudit, zda si za to jedinec 

může sám nebo se dostal do tíživé situace. I pohled samotných bezdomovců na tuto 

otázku se různí. Nejčastěji jde o kombinaci více faktorů najednou, tzv. více faktorové 

pojetí bezdomovectví. Kde příčina je z části v klientovi a části ve společenské situaci, ve 

které se ocitl. 

Na ulici se člověk dostane po prožití určité krize a následně po selhání obou 

záchranných sociálních sítí, tedy jak té rodinné (často nemá už v této fázi nikoho 

blízkého), tak i té veřejné sítě sociálních služeb, která ho nestihla včas zachytit. „Pokud 

osoba nemá silnou síť sociálních kontaktů či nesplňuje podmínky pro získání státní 

pomoci, skončí na ulici“ (Marek, Strnad a Hotovcová, 2012, s. 18). 

Po skončení na ulici započne proces přizpůsobení na novou životní roli 

bezdomovce. Proces proměny bezdomovců má čtyři fáze: 

1. První fáze je první rok na ulici, období orientace a seznamování s pouliční 

subkulturou a novým stylem života. 

2. Fáze druhého roku je adaptace na život na ulici, je relativně stabilní. 

3. Fáze fixace bezdomoveckého stylu života a s tím změna sebepojetí osobnosti. 

Jde o mezník, kde lidé často ztratí kontrolu nad svým životem. 

4. Fáze pokračující desocializace a osobnostní devastace, typické pro delší dobu 

na ulici, spojená s aktivním užívání alkoholu a návykových látek (Vagnerová, 

Csémy, Marek, 2013). 

 

1.2 Závislost 

Sociálně patologickým jevem je bezesporu závislost. Definici závislosti můžeme 

mimo jiné také nalézt v mezinárodní klasifikaci nemocí. Jde o naplnění třech bodů, ze 

šesti znaků uvedených v mezinárodní klasifikaci nemocí (Nešpor, 2011). 

Prvním znakem je bažení. Zhoršuje sebeovládání, je provázeno stresem, snižuje 

schopnost domýšlet následky, je vyvolané nějakým spouštěčem. Druhým znakem je 

zhoršené sebeovládání – člověk se může chovat tak, jak by se za jiné situace nikdy 

nechoval (krást, lhát apod.). Třetím znakem je zanedbávání zájmů a potěšení – 
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s přibývajícím návykem člověk ztrácí veškeré zájmy a potřeby. Jeho jedinou starostí je 

droga, zanedbává rodinu, a nakonec i sám sebe. Čtvrtým znakem je pokračování 

navzdory nepříznivým následkům – člověk pokračuje v konzumaci drog, i když má již 

zjevně zdravotní potíže způsobené konzumací návykových látek, rozpadla se mu rodina 

a nemá kde bydlet. Pátým znakem je zvyšující se tolerance na látku – pokud původně 

člověk vypil šest piv za den, časem se k tomu přidá i pět panáků a šest piv se zvýší na 

devět. Šestým znakem jsou abstinenční příznaky při vysazení látky – začnou se mu třást 

ruce, nadměrně se potí, je dezorientovaný, podrážděný, nervózní a trpí zimnicí. U těžkých 

závislostí na alkoholu dochází k smrtelnému ohrožení těžkým epileptickým záchvatem 

a pověstným deliriem tremens, které je provázené mimo jiné i halucinacemi (Nešpor, 

2011). 

Počátek závislosti ovlivní vzájemné působení jedince a jeho rodiny s vrstevníky 

v kombinaci se sociálním prostředím. Riziko závislosti zvyšují osobnostní predispozice 

jako je citová labilita, zranitelnosti, úzkostnost a problémy v komunikaci. Jistými typy 

látek mohou překonat uzavřenost a živě komunikovat. V opačném případě mohou zažít 

nepoznaný klid a relaxaci, když se jiným typem látky tlumí (Nešpor, 2011). 

 

1.3 Alkoholismus 

Nadměrné užívání alkoholu čili abúzus někteří označují, jako pojem alkoholická 

toxikománie. Jde o syndrom závislosti na alkoholu. Uživatel v určitý čas pravidelně 

nadměrně konzumuje alkohol. V průběhu času se z uživatele stane uživatel závislý na 

alkoholu. Většinou po 10-12 letech soustavného pití alkoholu. Alkoholismus je v podstatě 

chronická choroba. Největší nástrahou alkoholu je jeho záludnost. Působí na psychiku 

příjemně, až euforicky. Ze začátku láká alkohol do pasti pomocí padlých zábran, 

odlehčuje psychice. A uživatel začíná svůj život vnímat jinak. Užívá pro účinky 

psychotropní látky zvané etylalkohol. Jedná se o psychotropní drogu, u které je těžké 

rozpoznat hranici závislosti. Člověk si na tento životní trend lehce zvyká. Často slouží 

jako únik před řešením osobních problémů. Které se užíváním alkoholu pouze rozšíří 

(Skála, 1987). 

Alkohol na chemické bázi dokáže nahradit všechny ostatní drogy a často se 

závislost na jiné látce změní v závislost na alkoholu, který je dostupný a relativně levný. 
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Vznik závislosti na alkoholu v základu dělíme na biologický, psychologický 

a sociologický. Samotná závislost je proměnlivá v důsledku proměnlivých prvků 

tolerance a kontroly (Skála, 1987). 

První stádium je počáteční. Budoucí závislý se neliší pitím od společenské normy. 

Pouze uživatel ví, že si pitím řeší své problémy, které jinak řešit neumí. Může i problém 

vyřešit jinak a pití omezit, ale při příštím problému bude reagovat stejně. Druhé stádium 

je varovné. Tolerance alkoholu roste až na hladinu, jež se projevuje viditelnou opilostí. 

Každou příležitost k pití využije. Ví, o nápadnosti svého pití a stydí se za ně. Pití skrývá 

a v opilosti se snaží kontrolovat. Což působí maximální psychické vypětí. A často vede 

přímo k závislosti. Jakmile uživatel ztratí kontrolu a tolerance se začne zvyšovat není 

cesty zpět do výchozího stavu. Jedinou možností je doživotní abstinence. Třetí stádium 

je rozhodné. Intoxikace na uživateli není patrná, i když tolerance stále roste. Jednoho dne 

zjistí, že příjemná hladina splynula se silnou opilostí, která se projevuje čím dál častěji. 

Rád by přestal včas na hladině, která mu byla dříve tak příjemná, ale to již není možné. 

Došlo k metabolickým změnám v organismu v reakci na konkrétní dávku alkohol. 

Protože k opilosti nedojde při každém napití, má uživatel mylný pocit, že má užívání 

alkoholu stále pod kontrolou. Ovšem častější silná opilost zvyšuje konflikty s okolím. 

Uživatel stále více času a energie věnuje do omluvy svého pití před sebou i ostatními. 

Tím klesají jeho ostatní koníčky, nezvládá své základní povinnosti a postupně mizí 

všechny jiné zájmy. Pocit viny v uživateli zatím roste a jeho osobnosti se pomalu mění. 

Na povrch se manifestují jeho nepěkné osobnostní rysy. Může být zlý, podvádět, lhát 

a nedodržovat sliby. Následně se cítí ubohý a uzavře se před světem. Začíná mu být jedno 

jaký alkohol pije. Nedodržuje správnou životosprávu a výživu. Jeho zdravotní stav se 

začíná zhoršovat. Jde o projev choroby, který je třeba odborně léčit. Poslední stádium je 

konečné. Poznáme ho bezpečně po vystřízlivění, kdy uživatel hned sáhne po alkoholu, 

a tak pije i několik dní v kuse. Organismus je již vyčerpán a poškozen. Poškozena jsou 

nejen játra, cévy a nervový systém, ale v neposlední řadě i psychika, kde se přidružují 

nejrůznější duševní poruchy. Celá osobnost degraduje na touhu po alkoholu. Najednou to 

nejde s alkoholem, ale nejde to i bez alkoholu (Skála, 1987). 
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1.4 Jiné návykové látky 

Zneužívání drog jde napříč všemi společenskými vrstvami. Není zcela jasné, 

stejně jako u alkoholu, co zneužívání drog spustí, ale bezesporu to bude více faktorů 

najednou. Drogy dělíme na měkké drogy a tvrdé (Ganeri, 2001). 

Měkké drogy: pří užití těchto látek je riziko závislosti malé nebo takřka žádné. 

Když měkkou drogu uživatel přestane užívat neobjevují se žádné odvykací potíže. Často 

se tato skupina látek označuje za přechod na tzv. tvrdé drogy. Do skupiny měkkých drog 

řadíme například produkty konopí. Historicky je užívání konopí velmi oblíbené. Zřejmě 

se rozšířilo do celého světa z centrální Asie. Dnes si ho většina uživatelů pěstuje 

nelegálně. Jde o stav uvolnění a lehké euforie s častými záchvaty smíchu. Čas je po 

intoxikaci deformovaný, vleče se. Uživatel vnímá vlastní nitro, pocity a své myšlenky. 

Dá se s nadsázkou přirovnat k meditaci. Rizika jsou hlavně v kouření. Při dlouholetém 

kouření může vzniknout rakovina plic nebo bronchitida. Krátkodobá paměť je poškozená, 

soustředění je snížené a motivace v životě se vytrácí. Zda jsou konopné látky návykové 

se zatím nepodařilo prokázat. Nejdostupnější konopnou drogou je marihuana. Jde 

o usušené květenství samčích rostlin, které se užívá jako marihuana. Marihuana má barvu 

od zelené přes fialovou až po černohnědou. Užívá se jako tzv. joint, zabalený s tabákem 

v cigaretovém papírku. Nebo se kouří v dýmce či vodní dýmce. Přidává se při vaření do 

jídla nebo do nápojů (Ganeri, 2001). 

Tvrdé drogy: u těchto látek je vznik závislosti takřka jistý. Pří ukončení užívání 

tvrdých drog je uživatel vystaven silným abstinenčním příznakům. U některých látek 

mohou způsobit i smrt. Do skupiny těchto tvrdých drog řadíme například heroin 

a pervitin. Jednotlivé drogy dělíme do několika skupin, dle jejich účinku. Stimulační 

drogy: hlavním efektem drog stimulačních je povzbuzení čili stimulace uživatele. 

Psychomotorická činnost, myšlení a bdělost je zvýšená nad běžný standard. Uživatel 

necítí únavu, chuť k jídlu a potřeba spánku je výrazně kratší. Stimulační drogy vyvolávají 

euforii. Uživatel se cítí duševně i tělesně plný síly a energie. Když látka odezní objeví se 

tzv. „dojezd“, dostaví se únava, vyčerpání, hlad, nervozita a bolest celého těla. Pokud 

trvala intoxikace několik dní, může uživatel prospat s krátkými přestávkami až několik 

dní. Rizika užívání je bezpochyby rychlé zhubnutí, celkové vyčerpání organismu, 

zvýšené riziko srdečních a mozkových příhod. Tolerance na látku se zvyšuje. Závislost 

je především psychická. Pří pravidelném zneužívání těchto látek dochází k toxické 

psychóze. Je to tak nebezpečný stav, že se dá přirovnat ke schizofrenii. Uživatel nemůže 
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rozlišit skutečnost a fantazii. Je silně paranoidní, často doprovázen halucinacemi 

a pocitem rozdvojené osobnosti. Uživatel je nebezpečný sobě (sebevražda) i okolí (útok). 

Pervitin je představitel stimulační drogy. Je velmi oblíbenou látkou. Dá se snadno vyrobit 

doma, jeho účinek je dlouhotrvající a je snadno dostupný. V čisté formě, jde o malé 

krystaly bílého prášku, chutnajícího hořce bez zápachu. V domácí prostředí se často 

vyrábí se smění nečistých látek, což je vidět na jeho barvě často s tónem žluté či fialové. 

Nečistoty zvyšují riziko poškození organismu a vzniku toxické psychózy. Pervitin se 

nejčastěji tzv. „šňupe“ - nasajeme drogu nosem nebo tzv. „šlehne“ - užití intravenózně 

(Ganeri, 2001). 

Další skupinou jsou opiáty. Opiáty celkově utlumují, otupují, zklidňují, příjemně 

uvolňují, uživatel prožívá pasivní stav bytí, realita je vzdálena a problémy života po dobu 

intoxikace mizí. Uživatel necítí hlad ani jiné základní potřeby. Opiát působí zácpu, 

zadržování moče, postupné ukončení přesunu vajíčka vejcovodem a vede až 

k neplodnosti. Někdy může opiát působit neklid, těžké dýchání, návaly horka a zimy, 

nevolnost až zvracení. Rizika jsou ve stále zvyšování dávek, až může dojít k snadnému 

předávkování uživatele. A to hlavně v případě krátkodobého vysazení, kdy se tolerance 

na látku rychle snižuje a uživatel těžko odhadne množství látky, které snese. Jde o silnou 

fyzickou i psychickou závislost. Řadí se tzv. těžkým závislostem. Abstinenční příznaky 

jsou opačné příznakům užívání. Uživatel má bolest kloubů a svalů, zimnici a husí kůži, 

silné pocení, průjem, je dehydrovaný, ztrácí tím minerály. Trvají asi týden a málokdy 

ohrožují uživatele na životě. Základem opiátů je opium. Patří k nejstarším drogám na 

světě. Je stále velmi oblíben mezi uživateli. Pravidelně je možné na polích s mákem vidět 

nelegální sběrače. Sbírá se na poli, když jsou ještě makovice zelené. Při naříznutí 

makovice z ní teče bílá šťáva. Ta za chvíli zaschne a zhnědne. Chutná trpce a hořce. Vůně 

je těžká a může vyvolat nauzeu. Nejčastěji se užívá kouřením, pojídáním a pitím 

v roztocích. Dalším představitelem opiátů je heroin. Původně vyvinut jako lék, náhražka 

za morfium, bez rizika závislosti. Po celosvětové oblibě se zjistilo, že je silně návykový. 

Dnes je heroin považovaný za nejnebezpečnější a společensky nejškodlivější 

celosvětovou drogu. V čisté formě vypadá heroin jako bílý matný prášek s hořkou chutí. 

Na ulici se běžně objevuje znečištěná forma heroinu s barvou různých odstínů hnědé. 

Užívá se nejčastěji intravenózně, nebo se kouří na folii čí s tabákem (Ganeri, 2001).  



15 

1.5 Střední věk 

Střední věk se řadí mezi věk 35 až 50 let. "Velmi dlouho se věřilo, že období mezi 

35. a 50. rokem života je výhradně časem vrcholného životního rozmachu...Je to doba, 

kdy člověk dosáhl určitého životního postavení a zisků, ale zároveň si začíná klást otázku: 

Jak dále?" (Hrdlička, Kuric, Blatný, 2006, s. 11-12). 

Dnes se na to Thorová dívá spíže tak, že v tomto období mohou dospělí plnit velmi 

odlišné sociální úkoly. „Psychický význam je připisován 40. roku života, milníku, který 

vybízí člověka k bilancování, protože reprezentuje polovinu života“ (Thorová, 2015, s. 

446). Toto bilancování často vede ke změně životního stylu a přehodnocení dosavadních 

hodnot. "Mnozí muži na tento vnitřní impulz ke změně nereagují pozitivně. ... Ze všech 

sil se vzpírají možnosti rozvinout emoce a intuici, jež při svém mladistvém běhu za 

úspěchem nepoužili" (Sheehyová, 1999, s. 151). 
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2 Příčiny a průběh závislosti na alkoholu a jiných 

návykových látkách 

Na příčiny závislosti se různí autoři dívají odlišně. Například Heller a Pecinovská 

popsali příčiny poměrně komplexně. 

"… je to s velkou pravděpodobností genetická transmise. Výrazným faktorem se 

ukazují být i biochemické zvláštnosti organismu. Dalšími důležitými faktory jsou: 

- osobnostní struktury postiženého 

- prostředí a tolerantní postoje společnosti 

- droga a její dostupnost 

- podnět-startér. 

Za přítomnosti těchto faktorů působí již mechanismy průběhové: 

- vznik a opakování situací, v nichž se podařilo dosáhnout účinku 

a uspokojení pomoci návykové látky 

- nepřítomnost jiných dostupných alternativ k řešení situaci s uspokojivým 

výsledkem." (Heller, Pecinovská, 2011, s. 9) 

Dále kladou velký důraz na toleranci k návykové látce a kontrole frekvence 

užívání návykové látky. "Rozhodujícími prvky v dynamice vývoje závislosti jsou dva 

mechanismy, typicky se měnící v jednotlivých stadiích vývoje. Jsou to tolerance 

a kontrola" (Heller, Pecinovská, 2011, s. 97). 

Ovšem Nešpor vidí příčinu závislostí velmi neurčitě. „Závislosti v užším slova 

smyslu i další návykové nemoci, které označujeme jako „závislosti“ v uvozovkách, mají 

řadu příčin. Proto jsme skeptičtí, když někdo údajně objevil příčinu závislostí nebo 

zázračný lék, který všechny závislé vyléčí“ (Nešpor, 2011, s. 50-51). Rozlišuje dva 

faktory vzniku: společenský a individuální. 

Ze sociálního hlediska se především člověk izoluje a směřuje k samotě. To 

znemožňuje komunikaci, která se omezí na nezbytné minimum. Nechce komunikovat 

o své závislosti a tomuto tématu se vyhýbá. "Jednání pod vlivem alkoholu znemožňuje 

normální, přirozenou komunikaci intoxikovaného jedince s ostatními členy domácnosti, 

nedovoluje mu pružné a tvůrčí rozhodování" (Heller, Pecinovská, 2011, s. 112). Bez 

komunikace nefungují vzájemné lidské interakce. Bez vzájemné interakce dochází 

postupně k rozpadu všech sociálních vztahů (rodina, zaměstnání, přátelé). Následně 

zůstávají v životě bez podpory a pomoci svých blízkých. Proto jsou velice ohroženi 

sebemenším životním problémem. Který je nakonec přivede na ulici jako bezdomovce.  
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3 Dopad závislosti na alkoholu a jiných návykových látkách 

na návrat bezdomovců do většinové společnosti 

"Pokud někdo žije na ulici delší dobu, obvykle se mnohé změní: jeho návyky, 

postoje, ale i některé schopnosti a osobnostní vlastnosti, a samozřejmě také sebepojetí" 

(Vagnerová, Csémy, Marek, 2013, s. 156). Patologické jevy všeobecně, mají především 

negativní důsledky. Které jsou z pravidla uživateli známé, ale jedince přesto neodradí. 

Nejčastěji si nedokáže připustit, že by se to jemu „mohlo stát“. Navzdory negativním 

důsledkům působí činitelé, kteří se podílejí na dlouhotrvající nežádoucí formě konzumu. 

Tedy tzv. „odměna“, kterou zdánlivě obdrží uživatel při užívání návykové látky. (Skála, 

1987) 

Negativní důsledky užívání působí postupnou desintegraci osobnosti, která 

v konečné fázi vrcholí osaměním. 

Osamění uživateli potvrdí domněnku, že se může spolehnout pouze na návykovou 

látku. Ve skutečnosti dělá vše pro to, aby se mu tato domněnka potvrdila. Zanedbává 

ostatní činnosti na úkor holdování závislosti. A tím se dostává do kolotoče událostí, které 

ho potopí hlouběji do závislosti a sociálního vyloučení. 

Nakonec ztrácí zájem o veškeré příbuzné a kamarády. Navazuje pouze povrchní 

styky spojené s konzumací návykové látky. Časem se objeví zdravotní a psychické 

potíže. 

„Pokud příčinu svého bezdomovectví umísťuje do vlastního selhání, může to vést 

k extrému, kdy se jedinec identifikuje s bezdomovectvím a nepokouší se dostat z ulice“ 

(Marek, Strnad a Hotovcová, 2012, s. 97). Domnívají se, že oni nemají právo na 

zaměstnání a ubytování jako většinová společnost, svůj stav považují za trest, který 

přijímají. "… mnohdy sami realisticky považují za příčinu svého propadu na ulici drogy 

nebo alkohol. Vědí, že díky nim nedokázali zvládnout svůj život tak, jak by bylo třeba 

a jak by i sami chtěli" (Vagnerová, Csémy, Marek, 2013, s. 61). 

Je třeba vystihnout správnou fázi závislosti, abychom mohli uživatele motivovat 

k léčbě. „Ve výkonu terénní práce se setkáváme s osobami bez domova závislými na 

alkoholu ve všech fázích modelu změny, tedy před uvažováním o změně, ve fázi 

uvažování o změně, ve fázi rozhodování, v akci i ve fázi udržování změny, ale i relapsu. 

Model kola změny lze využít i k motivačním rozhovorům s bezdomovci o změně 

životního stylu“ (Marek, Strnad a Hotovcová, 2012, s. 27-28). 
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V praxi vidíme u bezdomovců psychosociální bariéry v návratu do společnosti. 

Marek, Strnad a Hotovcová určují tyto bariéry: nezaměstnanost, závislost na návykových 

látkách, rozpad rodiny a sociální izolace, pobyt v ústavu či ve vězení, psychické potíže 

a nemoc a nastavení sociálního a zdravotního systému. Tyto bariéry jsou vždy 

v kombinaci. 

Největší motivací pro změnu bývá tzv. „pád až na dno“. Uživatel-bezdomovec 

v této situaci uzná, že je toho již na jednoho moc. A přijímá pomoc od sociálních 

a zdravotnických služeb. 

. 
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Praktická část 

4 Popis výzkumu a výběr respondentů 

Zvolila jsem lidi bez domova, kteří mají trvalé bydliště napsané na městském 

úřadě. Ale nežijí přímo na ulici. Žijí v zahradních chatách, které nevlastní a je to 

momentálně jejich jediný domov. 

Aby byl můj výzkum více objektivnější, vybrala jsem takový vzorek lidí bez 

domova, kteří se stýkají s někým, kdo domov má a žije život ve většinové společnosti. 

Tato blízká osoba mi pomohla dokreslit příběh zkoumané osoby. Tak, aby byl kvalitativní 

výzkum skutečně sondou do hloubky životní situace dotazovaných osob. 

Podmínkou pro rozhovor s těmito osobami bylo nejen bezdomovectví, ale 

kombinace s duševní poruchou, respektive se závislostí dotazovaného. 

5 Metodika výzkumu 

Pro svou sondu do života a nitra lidí bez domova, kteří se potýkají se závislostí 

jsem zvolila kvalitativní výzkum, abych mohla nahlédnout hluboko do prožívání 

a setrvávání v této nelehké životní situace. „Kvalitativní výzkum může být chápán jako 

doplněk kvantitativního výzkumu či jako protipól k vědecky jednotné vědě, která je 

postavena na přírodovědných základech“ (Hendl, 2008, s. 47). 

Zvolila jsem polostrukturovaný rozhovor s respondenty v jejich přirozeném 

prostředí, tedy na místě, které momentálně vnímají jako svůj jediný domov. „Jedinečnost 

a neopakovatelnost je chápána jako odlišnost jednotlivých lidí a je v zorném poli 

idiografického přístupu. Kontextuálnost zde znamená, že určité fenomény platí vždy jen 

v určitém prostředí. Procesuálnost a dynamika zas vyzdvihuje vývoj zkoumaného 

fenoménu. Reflexivitou rozumíme vzájemné ovlivňování probanda výzkumníkem 

a výzkumníka probandem“ (Miovský, 2006, s. 17-18). 

Pro lepší přehlednost jsem zvolila polostrukturovaný rozhovor s otevřenými 

otázkami. „Tento typ rozhovoru se používá, když je nutné minimalizovat variaci otázek 

kladených dotazovanému. Redukuje se tak pravděpodobnost, že se data získaná 

v jednotlivých rozhovorech budou výrazně strukturně lišit“ (cit. Dle Hendl, 2005, s. 173). 

Níže jsem si zvolila základní výzkumné otázky pro své výzkumné téma. 

„U kvalitativního výzkumu si výzkumník na začátku vybírá výzkumné téma a určuje 
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základní výzkumné otázky. V průběhu výzkumu examinátor postupně analyzuje data, 

upravuje výzkumný plán, provádí deduktivní i induktivní závěry (Hendl, 2008, s. 48). 

Respondenty jsem hledala metodou „sněhové koule“. Stanovila jsem si, že jde 

o lidi bez domova, závislé na návykových látkách, ve věku 35-50 let, kteří mají stále 

vazbu na své blízké. Blízcí mají domov a návykové látky neužívají. Začala jsem pátrat ve 

svém okolí a našla tři respondenty a jejich blízké ochotné hovořit o své situaci. Této 

metodě výběru se říká tzv. „metoda sněhové koule.“ Jeden se najde a ostatní se sami 

přidají. 

5.1 Tematická analýza 

Je velmi používaná v kvalitativním výzkumu, ale těžce uchopitelná. 

V článku Braun a Clark, 2006, s. 5. tvrdí, že tematická analýza nabízí flexibilní 

přístup k analýze kvalitativního výzkumu. „Through its theoretical freedom, thematic 

analysis provides a flexible and useful research tool, which can potentially provide a rich 

and detailed, yet complex account of data“ (Braun, Clark, 2006, s. 5). 

Tematická analýza je komplikovaná a rozsáhlá výzkumná metoda, kde je důležité 

dbát na jasnost a stručnost textu. „Thematic analysis is a method for identifying, 

analysing, and reporting patterns (themes) within data.“ (Braun, Clark, 2006, s. 6) 

Braun a Clark, 2006, s.36 popsali šest fází analýzy. U překlad těchto šesti fází 

jsem se inspirovala diplomovou prací Zkušenost žen a mužů se šikanou na pracovišti 

(Břeňová, 2012, s. 56-57). 

1) Seznámení se s daty 

2) Generování počátečních kódů 

3) Hledání témat 

4) Přezkoumání témat 

5) Definování a pojmenování témat 

6) Sepsání zprávy 

5.2 Vlastní předporozumění zkoumanému tématu 

V mém blízkém okolí jsem se setkávala s tématem lidí bez domova, kteří se 

potýkají se závislostí řadu let. Osobně znám lidi, kteří takto žijí a také znám jejich blízké, 

kteří se museli s touto situací vypořádat. 
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Když jsem nastoupila do školy a volila si praxi zjistila jsem, že toto téma je mi 

nejblíže a zároveň jsem chtěla vědět o tomto tématu více informací. 

Proto jsem se rozhodla jít odborně pracovat s lidmi bez domova do farní charity, 

kde jsem pracovala rok a půl. Prošla jsem terénní práci, azylový dům pro muže a sociální 

rehabilitaci. Také jsem pracovala na stáži v denním centru pro lidi bez domova. 

Myslím si, že jsem nikdy lidi bez domova ve svém nitru neodsuzovala a svým 

způsobem je i chápu. Na druhé straně chápu i jejich blízké, kteří se s touho situací museli 

dlouho vyrovnávat. 

V praxi se mi potvrdilo, že změnit život lidem bez domova, kteří se potýkají 

s různým druhem závislosti je velmi obtížené a často nemožné. Proto mě zajímá, jak žijí 

a jak se jim žije na okraji společnosti. 

5.3 Etika výzkumu 

Zvolila jsem tři muže, ve věkovém rozmezí 34-45 let. Bohužel žádná z oslovených 

žen neměla zájem o rozhovor do mé práce. 

Všichni dotazovaní podepsali informovaný souhlas a souhlasili se zpracováním 

informací, které mi poskytly. Dva dotazovaní souhlasili, abych si náš rozhovor nahrála. 

Tyto rozhovory jsem následně přepsala a vymazala, tak, jak jsem se s dotazovanými 

domluvila. Jeden s nahráváním nesouhlasil, jeho odpovědi jsem zapisovala. Odpovědi 

jsem neměnila. Po nechala jsem všechny hovorové výrazy, které od respondentů zazněly. 

Některé výrazy, které se běžně neužívají ani hovorově, jsem dala do uvozovek.  

K dotazovaným jsem se dostala přes jejich blízké, kteří byli ochotni pustit mě do 

svého světa. A přiznat, že jejich blízký je člověk bez domova závislý na alkoholu a jiných 

návykových látkách. Tyto blízké jsem našla ve své vztahové síti, tedy jsou to kamarádi 

a známý lidí, které znám. 

Rozhovory trvali 3-4 hodiny a pokud jsem potřebovala něco pochopit do hloubky 

dotazovala jsem se doptáváním na konkrétní věc. 

Každý dotazovaný dostal 200 Kč za poskytnutý rozhovor. 

 

5.4 Výzkumný problém a výzkumné otázky 

Výzkumný problém je pro mě souvislost mezi ztrátou domova a závislostí. 

Výzkumné otázky si kladu tyto: 
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Jak rozumí lidé bez domova své situaci a zároveň užívání návykových látek? 

Jaký je životní způsob lidí bez domova, kteří se potýkají se závislostí? 

Snažím se zachytit jednotlivé možné příčiny bezdomovectví a závislosti a popsání 

dopad na dotazovaného. Následně jsem chtěla navrhnout hypotetické řešení této situace 

a vžít se do role sociálního pracovníka právě u tohoto výzkumného vzorku. 

Výzkum jsem rozdělila na tři pohledy: na pohled dotazované osoby bez domova, 

na pohled jeho blízké osoby a konečně na pohled můj, tedy pohled hypotetického 

sociálního pracovníka v sekci diskuze. 

Pohled dotazované osoby jsem rozdělila na sekce: bydlení, návykových látek, 

zdravotní stav, ekonomické situace a zaměstnání, sociální síť, vzpomínky, dětství 

a rodina, vztah ke společnosti, současná a budoucí situace. Myslím si, že každý sociální 

pracovník, který chce pochopit situaci svého klienta, by měl mít povědomí o těchto 

otázkách u svých klientů. Aby jim mohl, co nejkvalitněji pomoci. 

Těmito sekcemi se snažím udělat sondu do prožívání, vnímání a chápání vlastního 

života dotazovaných. Lépe pochopit příčiny, které je dovedlo do této situace, zmapovat 

následky a nastínit jejich budoucnost, tak, jak ji dnes vidí. 

V pohledu blízké osoby zjišťuji, zda se vnímání životní situace lidí bez domova 

v něčem shoduje s vnímáním této situace pohledem jejich blízkých, tedy osoby, které na 

dotazovaném prokazatelně stále záleží. 

V posledním pohledu popisuji svůj dojem a postřehy z rozhovoru a prostředí 

s dotazovaným a následně navrhuji hypotetické řešení, ke kterému bych směřovala, 

pokud bych byla v roli sociálního pracovníka dotazovaných. 

5.5 Struktura rozhovoru 

Rozhovory jsem analyzovala dle Tematické analýzy. Dva rozhovory jsem 

několikrát poslouchala a třetí jsem si opakovaně četla. 

Nejprve jsem analyzovala jednotlivé respondenty a následně jsem hledala 

v jednotlivých analýzách shodné rysy. 

Zkoumala jsem tři respondenty: 

Pan J, ve věku 43 let 

            Pan L, ve věku 34 let 

            Pan P, ve věku 46 let 
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Všem jsem položila tyto otevřené otázky: (otázky jsem pro přehlednost a lepší 

vyhodnocování rozdělila do jednotlivých sekcí, v rozhovoru vyplývaly samy nebo jsem 

se na ně nahodile doptávala) 

Způsob života bez domova: 

-Kde spíte? 

-Jak dlouho žijete a spíte v alternativním bydlení? 

-Jaká situace předcházela tomuto bydlení? 

-Když si můžete vybrat, dáte přednost životu v bytě/domě nebo alternativnímu 

bydlení v chatě/“squatu“? 

-Máte pocit, že nemáte domov? 

Návykové látky: 

-Užíváte nebo užíval jste denně alkohol či drogy? 

-V jakém množství? 

-Jak dlouho? 

-Baví nebo bavilo Vás užívání? 

-Co Vám užívání přináší/přinášelo? 

-Co Vám užívání bere/bralo? 

-Cítíte nebo cítil jste se závislý? 

-Co si myslíte, že byla příčina vaší závislosti? 

-Je nějaká spojitost mezi užíváním návykové látky a způsobem Vašeho bydlení? 

-Co předcházelo užívání návykových látek? 

Zdravotní stav: 

-Máte nějaké zdravotní potíže? 

-Jaké? 

-Souvisí s Vašim bydlením? A jak? 

-Souvisí s užíváním návykových látek? A jak? 

Ekonomickou situaci a zaměstnání: 

-Pobíráte sociální dávky? 

-Stačí vám tyto dávky na vaše potřeby? 

-Kde berete zbytek peněz pro Vaši potřebu? 

-Kde si opatříte věci pro Vaši potřebu? 

-Byl jste někdy zaměstnaný? Jak dlouho? 

-V jakém oboru? 

-Jaké máte vzdělání? 
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-Máte nějaké dluhy? 

-Je nějaká spojitost mezi dluhy a Vaší nezaměstnaností? 

-Kolik Vám zbývá z platu, když zaplatíte dluhy? 

Sociální síť: 

-Máte kontakt s někým z Vaší rodiny? 

-Jak často se stýkáte? 

-Jak se staví k Vaší situaci? 

-Máte kontakt s lidmi, kteří alternativně nebydlí? 

-Jak často se stýkáte? 

-Jak se staví k Vaší situaci? 

-Jste v kontaktu s nějakým sociálním pracovníkem? 

-Z jaké organizace? 

-Jak často za ním docházíte? 

-Jak se k Vaší situaci staví? 

-Znáte v tomto místě (Praha) jiné organizace, které se zabývají lidmi bez domova 

nebo závislostmi? A jaké? 

Vzpomínky, dětství a rodina: 

-Jaké bylo Vaše dětství? 

-Vyrůstal jste v úplné rodině? 

-Byl jste svědkem násilí ve Vaší rodině? 

-Byl jste přítomný nebo jste byl sám obětí zneužití v dětství? 

-Jaký byl Váš první sexuální zážitek? 

-Jaké byly Vaše partnerské vztahy? 

-Žijete aktivním sexuálním životem? 

-Máte vztah? Jak dlouho trvá? 

-Máte děti? Vídáte je? Jak se staví k Vaší situaci? 

Vztah se společností: 

-Máte záznam v trestním rejstříku? 

-Chcete udělat něco pro zařazení do většinové společnosti? 

-Může pro to udělat něco někdo jiný? 

-Co je největší překážkou pro návrat do většinové společnosti? 

-Máte strach z návratu? Co je příčinou tohoto strachu? 

-Jste odpovědní za svůj osud? 

-Kdo je za něj zodpovědný? 
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Současná a budoucí situace: 

-Jste spokojený se svou životní situací? 

-Jak a kde si teď představujete sebe v ideální situaci? 

-Jak a kde si představujete sebe za rok? 

-Jak a kde si představujete sebe za 5 let? 

-Jak a kde si přestavujete sebe v seniorském věku? 

Jejich blízkým osobám jsem položila doplňující otevřené otázky, vztahující 

se k situaci respondentů: 

-Myslíte si, že je Váš blízký spokojený se svým bydlením? 

-Myslíte si, že Váš blízký nalezl domov? 

-Co vy si představujete pod pojmem domov? 

-Jak se díváte na bydlení Vašeho blízkého? 

-Přál byste si, aby Váš blízký žil v tradičním bydlení? 

-Pomáháte mu s něčím? Čím, jak, jak často? 

-Myslíte si, že je pro něj pomoc důležitá? 

-Je pro Vás důležité mu pomoci? Jak? 

-Jak jste se se svým blízkým seznámil? 

-Jak dlouho se znáte? 

-Znali jste se ještě před závislostí? 

-Jaký byl? 

-Co ho k závislosti dle Vás vedlo? 

-Jak vnímáte jeho závislost? 

-Je možné mu nějak pomoci z Vaší stany? 

-Stojí o pomoc se závislostí? 

-Vnímáte nějakou souvislost mezi jeho způsobem bydlení a závislostí? 

-Vnímáte nějakou souvislost mezi jeho osobností, způsobem bydlení a závislostí? 

-Vnímáte nějakou souvislost mezi jeho dětstvím a jeho nynější situací? 

-Vybavujete si nějaký silný zážitek, který ho mohl ovlivnit do budoucna? 

-Jak jste ho vnímal před závislostí? 

-Jak jste ho vnímal, když většinově bydlel? 

-Jak ho vnímáte dnes? 

Pohled sociálního pracovníka: 

V diskuzi jsem se zaměřila na body, které mi při rozhovoru s respondenty přišly 

podstatné, ale nevešli se do odpovědí ke strukturovaným otázkám. 
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Životní postoje a události, které většinou zazněli od respondentů jako doplňující, 

ale ve výsledku vyzněli jako důležité mezníky jejich života. 

Popisuji zde, v jakých podmínkách klienti žijí. Dva mi dovolili vyfotit jejich 

chaty, které jsou součástí příloh k této práci. 

Vykresluji, zda se respondenti o svůj vzhled starají a jestli žijí v upraveném 

a čistém prostředí. 

Snažím se zachytit svůj pohled na respondentovu realitu. Takže se detaily 

u jednotlivých klientů liší. 

Na závěr navrhuji hypotetické řešení jejich situace z pohledu sociálního 

pracovníka se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii a prognózu, kdyby 

postup dodrželi. 

6 Výsledky analýzy 

Pan J, muž, 43 let 

Pan J je svobodný, má třináctiletou dceru, s kterou nežije a viděl ji naposledy před 

půl rokem, žije s kocourem, odpracoval v životě 10 let, momentálně nepracuje. Jedná se 

o mého kamaráda z dětství a jeho blízká osoba je můj druhý kamarád z dětství. 

Velmi mě překvapil pořádek na zahradě, až přepečlivé uspořádání, a to 

i v zahradním domku. Všude bylo čisto. Kocour, s kterým žije asi dva roky měl plnou 

misku. 

Pan J byl upravený, čistě oblečený, nic nezapáchalo. Na první pohled nebylo 

zřejmé, že jde o bezdomovce. Ovšem dle gest bylo na první pohled zřejmé, že jde o muže 

s letitou závislostí na drogách. 

Bylo zajímavé sledovat, jak se odvrací od lidí a společnosti, ale zároveň mu 

vztahy chybí a čerpá tedy z přírody, v které žije. 

Původně obsadil polorozpadlou maringotku na zarostlém pozemku, kde žil bez 

kamen čtyři roky. Po události, o které sám hovoří v rozhovoru, kdy přestal brát do 

metadonu jiné návykové látky změnil svůj vztah k prostředí, v kterém spal. 

Celou zahradu vyklestil, vysázel nový trávník, udělal skalky, krmítka a houpací 

síť. 

Matka mu koupila zahradní domek, který si sám složil a k okolí začal mít jiný 

vztah. 
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Překvapilo mě, že má plno koníčků: zahradničení, chov koček, čtení (za rok si 

půjčil a přečetl přes 300 knih, i v chatě měl velkou knihovnu, dalekohled na pozorování 

ptáků a určování jejich druhů, učí se znát rostliny a stromy a zájem o politické dění. Je 

v něm nějaká silná zásadovost. 

Způsob života bez domova: 

Poprvé na ulici se pan J dostal ve 31 letech, což bylo roku 2005. 

„… mě vždycky někdo vyhodil. Respektive nějaká přítelkyně mě vždycky vyhodila, 

no. Já jsem více méně jenom kradl, že jo. Vydělával jsem na drogy.“ (protokol J, řádek 

45-47) 

Zažil situaci, kdy neměl střechu nad hlavou půl roku, jezdil autobusem celé noci. 

V tu dobu mu to nepřišlo divné. 

První „domov“ na ulici si našel asi před šesti lety. Byla to opuštěná rozpadlá 

maringotka na okraji Prahy. Nastěhoval se a začal ji pomalu vylepšovat. 

Reakce okolí na bezdomoví: 

Reakce okolí na nový domov pana J byla negativní. Matka byla šokována, jak jí 

syn žije. 

„…Chudák máme, když to viděla, když tady byla prvně. Tak se úplně z toho 

zhrozila. Ona si furt myslela, že mám nějakou, alespoň trošku normální boudu. Ale pak 

když to viděla chudák, tak se úplně rozplakala, že bydlím v zemljance…“ (protokol J, 

řádek 98-101) 

Poté, co mu matka zařídila u majitele zahrady, že ji může obývat legálně, mu 

koupila zahradní domek, v kterým pan J našel svůj domov a pocit štěstí. Toto období trvá 

již dva roky a do života pana J přineslo stabilitu a zájmy o zahradu a zvířata. Jeho 

kamarád pan M se o domově pana J vyjadřuje vesměs positivně. 

„Závidím mu krásnou zahrádku a klid, ale bez energií, a především bez vody mi 

přijde nedostatečně pohodlné, on si ale zvykl.“ (Protokol J, řádek 509-510) 

Návykové látky: 

První zkušenost s návykovými látkami zažil pan J asi v 19 letech se svým 

nejlepším kamarádem panem M. 

„.. Dášu jsem ukecal, aby nám přinesla nějaký pervitin. Dali jsem si společně 

s M u mě v pokoji.“ (protokol J, řádek 157-159) 

• Příčiny užívání 

Příčina jeho závislosti mu není přesně známa, ale občas ho napadá, že to mělo 

příčinu v pojetí sebe sama. 
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„…nemohl jsem být nejlepší, tak jsem chtěl být nejhorší… (protokol J, řádek 255) 

Po několika letech užívání pervitinu poprvé ochutnal heroin, a to mu změnilo 

život. Cítil, že to je to, co hledal. Zajímalo mě, co mu heroin přináší, respektive co mu 

nahrazuje. 

„Klid no, štěstí a klid…. Vyrovnanost.… Byl jsem víc vyrovnaný se sebou, jistější, 

byl jsem schopný někde otevřít pusu, na něco se zeptat, nestyděl jsem se tak a tak, že jo. 

Mě spíše opiáty „spídují“. Udělá mi to nějakou aktivitu. Začnu se šťourat někde na 

zahradě jako práci… Hezky se mi na tom čte, nebolí mě hlava po dvaceti stránkách.“ 

(protokol J, řádek 197-203) 

Dnes už dva roky nelegální drogy nebere, chodí na substituční léčbu do organizace 

Drop-in, kterou dnes svědomitě dodržuje. 

• Důsledky závislosti na prožívání 

„: No, jéje. Určitě. Fyzická i psychická závislost, ty jsou tak stejně na tom. Pokud 

mám už málo lahviček Metadonu, tak cítím už paniku. Panikařím, že mi bude blbě a jsem 

tady a neustále koukám na hodiny, jestli už bude zítra, kdy si už pro to pojedu!“ (protokol 

J, řádek 221-224) 

Do budoucna vidí svou závislost v nezměněné podobě. 

„…Stále budu chodit na metadon, to bude jistý. Nemám tendenci z toho vylézt. 

Nechci snižovat dávky metadonu.“ (Protokol J, řádek 497-498) 

Zdravotní stav: 

Fyzický zdravotní stav si pan J musí hlídat pravidelně každý rok, aby mohl pobírat 

substituční léčbu. Vždy absolvuje všechna vyšetření donese je do Drop-in. Jeho fyzický 

stav je po 24 letech užívání dle jeho slov velmi dobrý. 

V další části rozhovoru, která se ovšem zdraví netýká, přiznává, že bere 

antidepresiva, a že má diagnostikované duševní obtíže. Myslí si, že psychické obtíže měl 

od dětství a nespojuje je ani s bezdomovectvím, ani s užíváním návykových látek. 

„…Třeba teď mám zase od doktora antidepresiva… diagnostikovali, že je to jako 

nějaká deprese, plus nějakou panickou ataku a sociální fobii. Já ty lidi fakt nemusím, dost 

mě to rozčiluje a moc velký okruh lidí, to mě úplně deptá.“ (protokol J, řádek 435-439) 

Ekonomická situaci a zaměstnání: 

Pan J má odpracovaných zhruba deset let. Pracoval jako pomocný kuchař, 

zaměstnanec benzínové pumpy a jeřábník. 
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Asi od roku 2007 je nezaměstnaný a momentálně nepobírá žádné sociální dávky. 

Z pracovního úřadu byl vyloučen za odmítnutí volného místa. Sám té situaci nerozumí 

a nechápe, proč ho vyloučili. 

O tom, že má dluhy pan J ví. V průběhu mnoha let nemá uhrazené zdravotní 

a sociální pojištění. A dnes nemá přehled o tom, kolik peněz celkem a kde dluží. Tuší, že 

má několik exekucí. Chápe to také jako důvod, proč dnes nechce vydělávat víc, než je 

životní minimum. 

„No, jasně, okamžitě mi skočí na plat. Proto ani nemám touhu vydělávat víc než 

to životní minimum. Protože to nemá význam jako.“ (Protokol J, řádek 472-473) 

Dnes se živý prodejem části metadonu a občasnou brigádou, aby mohl uhradit 

alimenty. 

Sociální síť: 

Matku často na kole navštěvuje, bydlí asi 7 km od jeho chatky. 

Dceru vídá minimálně. Asi jednou za půl roku. Myslí si, že ho má stále ráda 

a o jeho situaci netuší. 

Zbyl mu jediný kamarád z dětství pan M, s kterým začínali před lety užívat drogy, 

a který dnes žije normální rodinný život. Myslí, že pan J nalezl konečně domov a klid. 

A že je pro pan J důležité být s ním v kontaktu. 

„…Neméně důležitý je prostý kontakt se mnou (konverzace, sdílení zážitků apod.) 

(Protokol J, řádek 517-518) 

Momentálně je bez přítelkyně. Nějakou by chtěl, ale nesmí to být narkomanka. 

„Já jsem vždycky žil s holkou, která nebrala, nikdy bych si nezačal s feťačkou, 

ještě řešit závislost někoho jiného. Chtěl jsem mít nějakou motivaci. A moc jsem se bál 

nemocí… (Protokol J, řádek 76-78) 

Vzpomínky, dětství a rodina: 

Na první pohled vyrostl pan J v úplné rodině, ale jak sám vylíčil, on ji tak od osmi 

let nevnímal. Rodiče se hádali, byli k sobě chladní a pan J se v jejich přítomnosti necítil 

komfortně. 

„Hm. Rodiče se rozvedli, když mi bylo sedmnáct nebo osmnáct. Ale já jsem to 

věděl asi už od osmi let, že nějaké hádky jsem vyrozuměl, že se jako domluvili, že se 

rozvedou až mi bude osmnáct. Přišlo mi to úplně padlí na hlavu. Stejně měli každý jinde 

ložnici. Bylo to spíš na škodu. Oni si mysleli jako pro dobrotu, ale spíš to bylo na škodu. 

Vzájemně si pomlouvali rodiny, hrozný pokrytectví tam bylo, úplně pekelný. Vůbec se 

nikdy sebe nedotkli. Víš, já jsem nikdy nic takového v životě neviděl. Tak potom jakýkoli 
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kontakt mi přišel divný s osobou druhého pohlaví. Víš, taková ukázka totálně citově 

zamrzlé rodiny. Rodiče se hádali po nocích. Mysleli, že to neslyším a samozřejmě, že jsem 

to slyšel.“ (Protokol J, řádek 373-381) 

I když se rodiče pro pana J snažili udělat vše, co bylo v jejich silách, on to vnímal 

negativně. 

Popisuje, že vztah s matkou ani otcem nebyl v dětství ideální, i když mu ostatní 

záviděli skvělou rodinu. 

„Matka mi furt stála za prdelí, furt abych neměl hlad a abych se najedl, že jsem 

hubený, aby mi nebyla zima a přijď ve čtyři na svačinu a v sedm přijď na večeři a po 

večeři už nikam nepůjdeš, a to bylo peklo ne. Táta se o mě jako zajímal, furt mi stavěl 

nějaký motorky a hrozně se u toho vztekal, hrozně na mě řval, takže jsem se toho bál. Bylo 

to spíš jako za trest. On to jako dělal pro mě, abych měl radost a dělal to takovým 

způsobem, že když řekl, že se půjdeme prostě projet na té motorce, co pro mě postavil, tak 

já jsem to bral jako trest. Řval neuměl cokoli vysvětlit, všechno to bral jako samozřejmě, 

že to musím znát a vědět, a když jsem to neznal nebo nevěděl nebo neuměl, tak prostě 

začal ječet. Děsný no...“ (Protokol J, řádek 357-365) 

Vztah se společností: 

Asi nejlépe vztah ke společnosti popisuje pan J sám. Vyhovuje mu odstup 

a samotářské záliby jako zahrada a péče o kocoura. S ostatními bezdomovci a narkomani 

se nestýká. 

„Já myslím, že ve společnosti docela jsem a víc ve společnosti rozhodně netoužím 

být.“ (Protokol J, řádek 468-469) 

Trestí rejstřík doufá, že má dnes prázdný. Nikdy nebyl ve výkonu trestu. Měl 

několik podmínek za krádeže a prodej drog. 

• Postoj k svojí situaci 

Je si vědom toho, že za svůj život si může sám a neviní z toho okolí. 

„Za to, jak jsem dopad? Jestli jsem za to odpovědný? Rozhodně, no. Můžu si za 

to sám, takhle jestli to mám chápat. Vnímám to spíš tak, že se mám líp, než si zasloužím. 

Přijde mi, že jsem provedl tolik věcí, že bych se měl mít na tom světě hůř, jednu dobu… 

(Protokol J, řádek 475-478) 

Současná a budoucí situace: 

Svou současnou situaci pan J hodnotí positivně. Vlastně asi v ideální situaci by 

moc věcí neměnil. Pouze by si přál, aby mohl na zahradě zůstat, nejlépe, aby mu patřila. 
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I jeho blízký pan M vidí jeho situaci positivně a přál by mu více intimních 

sociálních kontaktů. 

Svou budoucnost pan J moc neposuzuje. Nejvíce vidí rok dopředu, kde vnímá 

svou situaci nezměněnou. 

„Doufám, že stejně jako letos.“ (Protokol J, řádek 492) 

 

Pana L, muž, 34 let 

Pan L je dvakrát rozvedený. Má s první ženou syna třináct let. S poslední bývalou 

přítelkyní dceru dva roky. Žije sám se svým psem v pronajaté zahradě, kde si předělal 

chlív na obydlí. Jedná se o kamaráda mé kamarádky paní E. 

Hned u branky mě zaujalo stádo ovcí, které se páslo v odděleném výběhu na 

zahradě. Když jsem přišla do zahrady zjistila jsem, že má tři velké skleníky, v kterých 

pěstuje zeleninu a marihuanu. Vysázené nové stromky, které při našem rozhovoru 

zasypával dokola kůrou. Bylo zřejmé, že k tomuto místu má vztah. 

Když mi vyprávěl o svém životě, pochopila jsem, že vztahy jsou jeho celoživotní 

téma. 

V rodině se se závislostí nesetkal. Vyprávěl, jak vyrůstal jen s maminkou a chyběl 

mu mužské vzor. 

Pan L byl čistý, upravený a na první pohled nebylo patrné, že je bez domova. 

I když on sám se přímo bez domova necítí. 

Počátek života bez domova: 

Pan L se poprvé na ulici dostal asi před pěti lety. 

„…jsem se dostal do společnosti různých Slováků... Kde se hodně pilo, hulilo 

a takovéto věci.... A pak ten jeden, …tak to podělal, že jo a podělal nás všechny. Takže 

jsem skončil na Opatově ve slepě…, kde jsem bydlel.“ (protokol L, řádek 27-31) 

První „domov“ na ulici si našel hlavně pro to, aby si mohl vzít spět svého psa, 

kterého musel dát na čas k matce. Jeho psí společník začal velmi trpět, když byl sám 

zavřený celé dny ve sklepě bez oken, aby pan L mohl vydělat nějaké peníze na jídlo. 

Jedná se o rozlehnou zahradu na konci Prahy, kde první žil ve staré dřevěné chatě. Když 

shořela, předělal si staré zděné chlívy na bungalov. Vybudoval tam kuchyň spojenou 

s obývacím pokojem, ložnici, kde maluje obrazy, a dokonce vanu s toaletu. 

„Spím tady, ve chlívě. Předělaným na příbytek.“ (protokol L, řádek 3) 
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Reakce matky na bezdomoví: 

Jeho nejbližší, tedy matka se může k jeho situaci vyjádřit až za poslední rok, 

protože dříve se nějakou dobu nestýkali a pan L situaci tajil. 

„Ze začátku s toho byla nějak v děsu, že bydlím na chatě, na okraji města jako 

bezdomovec…“ (protokol L, řádek 226-227) 

Reakce přátel 

Reakce okolí jsou do dnes ambivalentní. Jedni jsou zaskočeni situací pana 

L a nemají pochopení. Druzí jsou nadšeni a díky snaživé práci pana L chápou jeho situaci 

jako alternativní způsob života k současnému systému. 

Kamarádka paní E má dojem, že v jeho situaci je to to nejlepší řešení, které je pro 

něho přínosem. 

„Myslím, že si z těch starých chlívků vytvořil nádherný bungalov. Ano, má to své 

mouchy a není to žádný luxus, ale myslím, že po tom on netouží. Teď je konečně rád, za 

to, co má. A to je pro něj velkým ponaučením a novinkou.“ (protokol l, řádek 414-416) 

Návykové látky: 

První zkušenost s alkoholem a trávou měl pan L ve čtrnácti letech a rád se na 

těchto látkách bavil s přáteli. 

„Jakože kouřil jsem trávu od čtrnácti… a jelikož jsme měli známé, tak jsme šli na 

pivo.“ (protokol L, řádek 74-78) 

Příčiny užívání 

Jako ostatní ani on přesnou příčinu užívání návykových látek nezná. Vnímá to 

jako něco v jeho psychice, nějaký nátlak. 

„... Byl to zase nátlak jako psychický a v podstatě ve mně, to tak nějak probudilo 

to, že jsem si říkal, když můžou všichni tak já, co můžu ztratit a chtěl jsem to zkusit! Měl 

jsem pocit, že už nemám co ztratit…“ (protokol L, řádek 105-107) 

Důsledky závislosti na prožívání 

Návykové látku mu nahrazují psychické napětí, které v něm některé životní 

situace vyvolávají. 

„…Prostě, že něco udělala a já jsem začal zjišťovat, že mě to dostává do stavu, 

přesně, že začínám chuť mít na pití a tak... (protokol L, řádek 263-264) 

Psychický diskomfort 

Fyzický zdravotní stav nevnímá dobře, před třemi lety mu zjistili zelený zákal, 

rozpadá se mu oční barvivo a dostal zánět do kolene. 
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Ve vztahu s partnerkou, s kterou má dvouletou dceru, začal vnímat psychické 

problémy, které systematicky neřeší, i když byl i v krizovém centru pro radu. 

„Přišla mi velká únava, práce, psychická vyčerpanost, prostě, vybité baterky, 

totálně.“ (protokol L, řádek 274-275) 

Ekonomická situaci a zaměstnání: 

Pan L pracoval po vyučení téměř bez přestání jako živnostník. Po epizodě 

s pervitinem mu vznikl velký dluh na sociálním pojištění, takže již asi pět let pracuje „na 

černo“. 

Sociální dávky nikdy nepobíral, prvně v životě za něj stát platí zdravotní a sociální 

pojištění, a to první měsíc. 

Přesnou výši svých dluhů nezná, neví, jaké exekuce na jeho jméno momentálně 

probíhají, protože trvalou adresu má na úřadě v rodném městě. 

„Asi jo, asi určitě. Asi dost, nevím, třeba do půl milionu si myslím. Nesplácím, ale 

pracuji na tom, že to zaplatím. Nějaké exekuce na sebe možná mám.“ (protokol L, řádek 

197-198) 

Rozsáhlá sociální síť: 

Asi přes rok se opět stýká s matkou a vztah s ní hodnotí pozitivně, dokonce si 

i hodiny volají, což nikdy před tím nezažil. 

Syna vídá pravidelně každé dva měsíce. Navštěvuje ho již sám, dorazí za ním 

vlakem a zůstane několik dní. 

„Začal pomáhat mé mámě a ta mu dává za to kapesné, za které jezdí za mnou.“ 

(protokol L, řádek 363-364) 

Dceru moc nevidí, bývalá partnerka s ním nekomunikuje, jen její matka. Dceru 

viděl naposledy před dvěma měsíci. 

Má mnoho kamarádů a všichni jsou v bytové situaci úspěšní, přiznává, že někteří 

jsou i závislý. 

Stálou partnerku momentálně nemá a sám říká, že ji teď nechce, žije teď volnějším 

mileneckým životem. 

Vztah s matkou v dětství 

Oba rodiče neměl, vyrůstal pouze s matkou. Která se před jeho narozením 

rozvedla s manželem, který ale nebyl otcem pana L. Ví, kdo je jeho otec, ale nikdy s ním 

nehovořil. 
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Bydlel s matkou v moderním domku se zahradou v malém městě. Matka se 

snažila zastávat obě rodičovské role, ale míjela se účinkem. Vztah s matkou byl 

komplikovaný. 

„…Hlavně v pubertě, když jsem byl vzdorný. Ty mi přeci nebudeš říkat, jak, když 

už jsem velký…“ (protokol L, řádek 325-326) 

 

Nespokojenost se systémem: 

I panu L vyhovuje odstup od společnosti. Ví, že má problém s autoritou a rád 

pracuje jako solitér. I ve svém osobním životě mu nejvíce vyhovuje život se psem. 

„…Mě vadí kontakt s tím systémem a já jim ty peníze dát nechci, vadí mi ten 

systém. Stejně to tak s tím systémem do nekonečna nejde, jednou se změní. Prostě ten 

systém mi nevyhovuje...“ (protokol L, řádek 378-380) 

Kámen, co stahuje 

V současnosti je rád, za to, co dokázal. Už nemusí žít po sklepích. Jen, kdyby ho 

nestahoval ten kámen jménem dluh. 

„… Možná ta bezdlužnost, ten kámen by spadnul…“ (protokol L, řádek 391-392) 

Sen o budoucnosti 

Budoucnost spojuje s matkou a synem. 

„Tady. Doufám, že máma bude bydlet někde poblíž a spokojená a syn by mohl být 

u ní.“ (protokol L, řádek 398-399) 

 

Pan P, muž, 46 let 

Pan P je třikrát rozvedený, má jednoho syna 13 let s paní, kterou si niky nevzal. 

Rozešli se, když byl synovi 1 rok. S jinou bývalou přítelkyní má pětiletou dceru 

a dvouletého syna. Žije sám v zahradním domku svého bratra. Přítelkyně, s kterou má 

dvě děti je má známá. 

Pan P přišel na schůzku pozdě, málem jsem to vzdala. Byl zanedbaný, neoholený, 

nečesaný, ale oblečení měl čisté. Na první pohled působil utrápeně, negativisticky 

a depresivně. Při některých otázkách byl podrážděný, i když věděl, že nemusí odpovídat, 

pokud nechce. Nedovolil mi nahrát rozhovor na diktafon pro účely mé práce. 

Jako u jediného jsem měla pocit, že to dělá kvůli slíbené finanční odměně. 

A i když asi nad sebou přemýšlí, nevnímala jsem tak velký nadhled. I když sdělil, že si 

za svou situaci může sám, několikrát v rozhovoru naznačil, že si to plně nemyslí. 
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Pan P totiž zpíval v kapele, která svého času vyhrála českou rokovou ligu. Vlastně 

ho zpěv doprovázel celý život. Už v patnácti letech založil svou první kapelu, kde zpíval 

a skládal texty. Momentálně v žádné kapele nepůsobí. A na dotaz, zda má koníčky 

odpověděl negativně. 

Žije v zanedbané zahradní chatě svého bratra. V chatě byl nepořádek, bylo vidět, 

že k ní nemá vztah a chodí tam jen přespávat. Také jako jediný měl pocit, že domov nemá. 

Je zřejmé, že asi tento postoj zapříčiní, zda se člověk místu, kde spí, i když není jeho 

chová s úctou, či nikoli. 

Závislosti se v jejich rodině již objevili jeho otec měl několik let problém 

s „gamblingem“ a jeho maminka celý život bere prášky na nervy, je psychicky labilní. 

Počátek života bez domova: 

Pan P se poprvé na ulici dostal před půl rokem. Žil je jsou přítelkyní posledních 

sedm let, před pár měsíci ho opustila a on se musel odstěhovat z podnájmu, kde žili. 

„…. Odjel jsem zpátky k rodičům, u kterých jsem chvíli bydlel, ale to nefungovalo, 

takže mi brácha dovolil bydlet u něj na zahradě. “ (protokol P, řádek 58-59) 

Reakce bývalé přítelkyně na bezdomoví: 

Bývalá přítelkyně pana P je ráda, že nezůstal na ulici. 

„Na jeho bydlení se dívám tak, že jsem ráda, že po našem rozchodu měl vůbec 

kam jít. …“ (protokol P, řádek 239-240) 

Bývalá přítelkyně paní L má dojem, že v jeho situaci je to to nejlepší řešení, které 

je pro něho přínosem. 

Návykové látky: 

První zkušenost s alkoholem si pan P nevybavuje, ale pravidelně pije již od 

puberty. 

„…pivo piju už asi od 15.“ (protokol P, řádek 74) 

Důsledky závislosti na prožívání 

Sám neuvádí, že by mu návykové látku něco nahrazovaly, pouze připouští nudu. 

„…Tak jsem nejspíš z nudy chodil do hospody častěji... (protokol P, řádek 23) 

Podpora alkoholu 

Jeho bývalá přítelkyně uvádí, že ji svěřil důvody, proč rád pije. 

„Co mi vždycky říkal, tak že třeba se mu lépe komunikuje s lidmi. pokud pije, že 

jinak to neumí a radši pořád mlčí.“ (protokol P, řádek 305-306) 

Ekonomická situaci a zaměstnání: 
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S malými přestávkami pracuje pan P celý život. A to i dnes, kdy má na sebe 

nejrůznější exekuce, takže mu z výplaty zbývá minimum. 

Přesnou výši svých dluhů nezná, ale splácí je v exekucích, protože oddlužení mu 

stornovaly z důvodu neplacení, když přišel pod vlivem drog o řidičský průkaz a nemohl 

vykonávat práci řidiče. 

„Dluhy mám, i když poměrně velkou část jsem zaplatil v rámci oddlužení…“ 

(protokol P, řádek 122) 

Rodinný sociální síť: 

S oběma rodiči i se sourozenci je v kontaktu. S dětmi se snaží vídat pravidelně. 

Ale jeho nejstarší syn s ním kontakt odmítá. 

„S rodiči jsem v denním kontaktu (chodím k nim minimálně na jídlo), s bratrem 

se vídáme, tak jak to vyjde. Za dětmi se snažím jezdit min. jednou za dva měsíce.“ 

(protokol L, řádek 155-157) 

Stálou partnerku momentálně nemá, ale milenecký vztah prožívá. 

Vztah s rodiči 

Vyrůstal v úplné rodině. Rodiče rozvedli, když mu bylo 17 let. Vnímá to 

bezproblémově, dokonce jeho otčím byl otcův kamarád a všichni se spolu pravidelně 

scházeli. I s novou manželkou svého otce vychází dobře. 

Vztahy v rodině hodnotí nadmíru positivně. 

„…. S rodiči jsem měl, mám dobrý vztah, mám je rád…“ (protokol P, řádek 175) 

Překážka v návratu 

Ke společnosti má pan P kladný vztah, rád by se zapojil do většinové společnosti, 

ale cítí překážky, které mu to neumožní. 

„Největší překážkou jsou v tuto chvíli peníze. Strhávají mi exekuce z platu 

a platím alimenty.“ (protokol P, řádek 213-214) 

6.1 Společná témata 

Každý je jedinečná bytost, a proto každý z mých respondentů se do situace dostal 

trošku jiným způsobem a také se jiným způsobem s touto situací vyrovnává. 

Ve všech třech rozhovorech je vidět, že některá témata se u všech tří respondentů 

prolínají. 

Nemít peníze na bydlení 
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Všichni by chtěli bydlet ve vlastním bydlení ať již v bytě nebo v chatě se 

zahradou. Shodně potvrzují, že na uhrazení bydlení neměli peníze. Situace je donutila 

tento náklad ve svém životě zrušit, i když byli zaměstnaní a vydělávali peníze. 

„… jsem měl asi dvakrát pronajatý svůj byt. Jestli jsem zaplatil vždycky jeden, 

dva nájmy tak to bylo hodně…“ (protokol J, řádek 266-267) 
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Nemožnost soužití s blízkými 

Popisují, že jejich blízcí s nimi nakonec nechtěli žít a oni se ocitli bez domova. 

Důvody jsou různé, ale vše se nakonec točí ohledně jejich závislosti a projevů na 

návykových látkách. 

„… v opilosti dělal bordel a přítelkyně mě vyhodila z bytu a pak jsem neměl kam 

jít…“ (protokol P, řádek 93-94) 

Důsledky závislosti na prožívání 

Shodně přiznávají, že mají problémy s návykovými látkami již mnoho let, že jim 

přináší určité psychické uvolnění a jsou prostředkem, kterým řeší své životní starosti. 

„…Byl jsem víc vyrovnaný se sebou, jistější, byl jsem schopný někde otevřít pusu, 

na něco se zeptat, nestyděl jsem se…“ (protokol J, řádek 199-200) 

„…a pokud si dám pivo nebo zakouřím (trávu), tak jsem schopný s lidmi 

mluvit…“ (protokol P, řádek 77-78) 

Reakce matek 

Kolem nich zůstali především matky, které se snaží svým dětem stále pomáhat 

a svým způsobem pochopit jejich situaci. 

„… Máma mi občas něco koupí…“ (protokol J, řádek 298) 

Reakce jejich dětí 

Jejich děti o situaci neví, nebo se ji snaží omluvit. 

„Nevím, jak to vnímá, ale když se bavíme, tak říká, že hold mám smůlu v životě…“ 

(protokol L, řádek 355-356) 

Dluhy 

Nejvíce je demotivují dluhy. Rádi by se zapojili do pracovního procesu, ale vidina 

minimálního zůstatku z výplaty je nemotivuje k výdělku. Všichni mají dluhy v rádu sta 

tisíc a aktivní exekuce. 

„… Jednu dobu jsme to měl nastavený i tak, že už dost, když máš dluhy nic ti 

nevezmou a nechtěl jsem je platit…“ (protokol L, řádek 380-382) 

Vztahová síť 

Vztahová síť jim převážně zůstala nebo ji mají tak velikou, jak si sami určí, necítí 

se izolovaní a opuštění. 

„S rodiči jsem v denním kontaktu (chodím k nim minimálně na jídlo), s bratrem 

se vídáme, tak jak to vyjde…“ (protokol P, řádek 155-156) 
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Záznam v rejstříku trestů 

V trestním rejstříku záznam mají všichni tři, ale nikdy nebyli ve výkonu trestu. 

„Mám tam záznam za alimenty. A ten alkohol byl vždycky problém. Takže mám 

výtržnictví v opilosti…“ (protokol L, řádek 368-369) 

Postoj k svojí situaci 

V tomto bodě se jednoznačně shodují. Život, který vedou je jejich dílem a nikdo 

jiný ho změnit nemůže. 

Zatím si nenechávají od nikoho pomáhat a nejsou v intenzivním kontaktu se 

sociálním pracovníkem. 

Snaží se změnit svůj život tak, jak jim umožňují jejich síly a schopnosti. 

„… Můžu si za to sám, takhle jestli to mám chápat…“ (protokol J, řádek 475-476) 

Budoucnost 

Nikdo z nich si neumí představit budoucnost déle, než na jeden rok do předu. 

Většinou žijí přítomností a neplánují, co budou děla za pár let. 

„Snad budu ještě žít, to také není jisté…“ (protokol J, řádek 494) 

7 Diskuse 

Stěžejní téma mé práce byly dvě otázky. Jak rozumí lidé bez domova své situaci 

a zároveň užívání návykových látek? A jaký je životní způsob lidí bez domova, kteří se 

potýkají se závislostí? Respondenti v rozhovoru popsali celý svůj život a vysvětlili, jak 

ho prožívali. Jak zápasili celý se svou závislostí, která je nakonec přivedla na ulici. 

A nakonec, jak se s touto situací vyrovnali. 

Analyzovala jsem rozhovory tematickou analýzou. Několikrát jsem rozhovory 

poslouchala a pročítala. Analyzovala jsem první jeden rozhovor po druhém, kde se 

ukázalo, že ve všech třech rozhovorech je mnoho společných kódů. Které jsem popsala 

v kapitole Společná témata. Kódy jsem diskutovala s vedoucím práce a některé jsem 

pozměnila. Nakonec jsem jich objevila deset. 

Vybrala jsem tři respondenti přes své kamarády a známé. Všichni byli poměrně 

sdílní a snažili se odpovídat věrohodně. Data jsem ve dvou případech nahrála na diktafon 

a následně přepsala. Tím jsem získala rozsáhlá data. U jednoho respondenta nahrávání 

nebylo možné, tak jsem odpovědi zapisovala, tím jsem získala výrazně méně dat. Jeden 

dokonce požádal o nahrávku rozhovoru, aby se mohl nad sebou zamyslet. 
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Jako limit své práce vidím málo respondentů. Tři jsou příliš úzký výzkumný 

vzorek. I když rozhovory byly rozsáhle a zjistila jsem od respondentů a jejich blízkých 

velký obsah dat. 

Jako positivní vnímám, že jsem rozhovory vedla v domovském prostředí mých 

respondentů. Dva zahradní domky jsem si mohla nafotit a jsou v příloze k mé práci. Také 

jsem v příloze zařadila dvě tzv. „kulturní vyžití“ mých respondentů. Jedná se o zátiší 

s křížem a obraz malovaný mým respondentem. 

Z výsledků jsem zjistila, že respondenti většinou vědí, co se s nimi děje, i na koho 

se mohou obrátit, ale nemají chuť řešit svou situaci s pomocí někoho zvenčí. Raději se 

snaží se situací vypořádat samy, což se jim daří velmi pomalu a nejvíce je limituje jejich 

psychický stav a dluhy. Jejich okolí jim pomáhá, jak může, ale o pomoc se závislostí 

nikdo z nich nestojí a pomoci s bydlením je zase mimo možnosti jejich okolí. 

Tento výzkum mě inspiroval k myšlence, že by bylo dobré s těmito respondenty 

intenzivně pracovat v rámci sociální práce a psychoterapie. A pokračovat v jejich 

výzkumu například po dvou letech intenzivní práce. Proto jsem navrhla hypotetické 

řešení jejich situace sociální pracovnicí, které jsem nastínila v této sekci u každého 

respondenta zvlášť. 

Diskuse Pan J: 

Z pohledu sociální pracovnice bych ho v prvé řadě navázala na úřad práce, aby se 

mu nezvyšoval dluh na zdravotním pojištění. Také by bylo dobré, kdyby měl alespoň 

nějaké legální peníze, které by pravděpodobně předal své bývalé přítelkyni na alimenty 

za dceru. Po rozhovoru s panem J jsem zjistila, že rozhodně méně platit na dceru ani 

v jeho situaci za žádných okolností nechce. 

Jako druhý krok bych ho navázala na individuální psychoterapii, v souvislosti 

s psychiatrem, ke kterému dochází a s antidepresivy, které užívá. Bylo by dobré, kdyby 

na individuální psychoterapii začal řešit příčiny svých úzkostí, fobií a panických ataků 

a možná, že za čas by svou psychickou situaci nemusel vyrovnávat opiáty. 

Po zvládnutí individuální terapie by byla vhodná skupinová terapie, která by mu 

mohla pomoci od vztahů s kocourem a šnekem ke vztahům s lidmi. 

Po ustálení psychické situace bych s panem J začala řešit jeho dluhy a případné 

oddlužení v souvislosti se zařazením do pracovního procesu. 

Diskuse Pan P: 

Pokud bych byla sociální pracovnicí pana P, v prvé řadě bych řešila jeho závislost 

na alkoholu a psychická stav. Domnívám se, že v jeho případě by byla vhodná tříměsíční 
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hospitalizace v PL na oddělení závislostí a následná minimálně rok trvající komunita. 

Protože je momentálně bez papírů za profesionální řízení pod vlivem drog (marihuana 

a alkohol) a zjevně se jeho stav nezlepšil. Vycházím z vyjádření jeho bývalé přítelkyně 

a z osobní zkušenosti s panem P. Nemá motivaci ke změně a díky své závislosti musí 

často měnit zaměstnání, protože ho za pár měsíců vyhodí z každé práce za nevhodné 

chování. Určitě mu prospěje komunitní režim a komunitní socializace. V rámci jeho 

komunitní léčby bych navrhla individuální psychoterapii, aby našel smysl svého života 

a začal se v životě cítit lépe. Po ukončení komunity a zapracování v zaměstnání je třeba 

zkusit opět oddlužení. 

Vzhledem k tomu, že má početnou rodinu asi žádný majetek nezdědí a také 

vzhledem k jeho věku, nevidím do budoucna jeho prognózu nejlépe. Ale pokud se zabaví 

závislosti a přiblíží se na psychoterapii k sobě a tím získá větší psychickou stabilitu, mohl 

by vytvořit pár s ženou, u které by mohl žít spokojený život. 

Diskuse Pan L: 

Pokud bych byla sociální pracovnicí pana L určitě bych s ním v prvé řadě řešila 

jeho dluhy. Respektive se zaměřila na to, aby začal pracovat legálně a tím rapidně zvýšil 

svůj příjem. Pak požádala o oddlužení, což by panu L pomohlo i v psychické situaci 

i v postoji ke společnosti. Po zapracování a oddlužení bych mu doporučila individuální 

psychoterapii, kde by si měl především vyřešit svůj postoj ke vztahům a svým bývalým 

partnerkám, s kterými má děti. Možná, že by našel sám sebe a nepotřeboval by k usnutí 

a přemýšlení marihuanu. Také by to mohlo řešit jeho epizodické pití. 

Je vcelku mladý a své dluhy by brzy uhradil. Pak by si mohl splnit svůj sen 

a pořídit si pozemek a na něm si postavit svůj vlastí dům. Pokud by s ním pracoval 

sociální pracovník a psychoterapeut vidím jeho situaci velmi dobře. 

Ke změně by respondentům jistě prospěla bezplatná psychoterapeutická pomoc, 

bezplatná dluhová poradna a důvěra v sociálního pracovníka, který je může navázat na 

potřebné služby. V Praha ze těchto služeb poměrně dost. Namátkou by pomohla: 

Naděje: 

„Nabízíme ubytování v azylových domech a tréninkových bytech, přenocování 

v noclehárnách, jídlo a sprchu v nízkoprahových denních centrech, rozhovor se sociálním 

pracovníkem nebo psychologem, přímou pomoc v ulicích města, krátkodobé pracovní 

aktivity, zdravotní ošetření v ordinacích praktického lékaře, gynekologie, stomatologie 

a psychiatrie.“ (www.nadeje.cz) 

Magdaléna o.p.s. 

http://www.nadeje.cz/
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„Obecně prospěšná společnost Magdaléna je nestátní nezisková organizace, která 

působí ve Středočeském kraji a v Praze a poskytuje ucelený systém zdravotních 

a sociálních služeb v oblasti prevence a léčby různých typů závislostí.“ 

(www.magdalena-ops.eu) 

Sanonim z.ú. 

„Je nestátní neziskovou organizací, která od svého založení v r. 1990 působí 

v oblasti drogových závislostí. Lidem ohroženým drogami a jejich blízkým poskytuje 

pomoc v síti programů a služeb, které tvoří komplexní systém prevence, péče, léčby 

a resocializace.“ (www.sanonim.cz) 

Dluhová poradna: 

„Dluhová poradna poskytuje bezplatné poradenství a dokáže pomoci i lidem ve 

zdánlivě neřešitelných situacích.“ (www.dluhovaporadna.cz) 

  

http://www.magdalena-ops.eu/
http://www.sanonim.cz/
http://www.dluhovaporadna.cz/
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Závěr 

Bakalářská práce měla přiblížit prožívání a chápání vlastní situace bezdomovců, 

kteří se potýkají s návykovými látkami. Jedná se o muže středního věku, od kterých 

společnost očekává splnění mnohých mezníků a život v určité „normě“, 

Také blízcí a rodiny těchto lidí bývají zasaženi jejich situací a snaží se s ní, co 

nejlépe vyrovnat. Jak bezdomovci, tak jejich rodiny si procházejí různými fázemi změny. 

Šetřením jsem zjistila, že i když ne vždy mají respondenti náhled na svou problém 

s návykovými látkami, tak ve všech třech případech byla přímo nebo nepřímo situace, 

která dovedla respondenty na ulici svázána s užíváním legálních nebo nelegálních 

návykových látek. 

Jako poslední, kdo těmto lidem většinou z rodiny zůstanou jsou matky, kteří se 

dlouho snaží svým dětem se situací pomoci. Někdy zůstávají i celé rodiny jako v případě 

jednoho respondenta. Tři respondenty jsem našla pomocí jejich blízkých a rodinných 

příslušníků. 

Rozhovory jsem vedla polostrukturovaný a snažila se zjistit, co nejvíce věcí od 

respondentů. Od prožívání a vnímání vlastního dětství a rodiny, prvních lásek a vzdělání, 

až po první životní zklamání a kontakt s návykovou látkou. Nakonec jsem se snažila 

zaměřit na prožívání bezdomovectví, na snahu situaci zvrátit a na vidinu budoucnosti. 

Respondenti prožili standardní dětství v úplných či neúplných rodinách, ale 

nakonec se vždy do osmnáctého roku jejich rodiče rozvedli. První milostné zkušenosti 

byly povrchní a náhodné. Shodně jsou všichni tři vyučeni bez maturity. Jejich život jim 

přinášel od mladé dospělosti zklamání a neúspěch. Proto bylo lehké zůstat v kontaktu 

s návykovou látkou, která jim přinášela úlevu a únik. Utíkali tak dlouho, až se dostali do 

bytové izolace na okraj společnosti. Zkušenost s bezdomovectvím se liší ve vztahu na 

čase, který na ulici prožili. Dva respondenti, kteří takto žijí déle, než čtyři roky jsou hrdí 

na své nové domovy v zahradních chatkách, protože to pro ně znamená vzestup. A je zde 

náznak na zvrácení situace. Jeden, který není na ulici ani rok, není spokojen a je to 

pochopitelné. Situaci by rád zvrátil, ale zatím nevidí řešení. Budoucnost neplánují delší, 

než jeden rok dopředu. 

Rozhovor jsem analyzovala pomocí tematické analýzy, odhalila jsem 

u respondentů několik kódů, které se u všech opakují, ale i kódy, které jsou unikátní. 

Otázky jsem směřovala zejména k tématům, která byla pro mou práci stěžejní, a na která 

jsem hledala, alespoň náznak odpovědi. Jsou to dvě zásadní otázky. Jak rozumí lidé bez 
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domova své situaci a zároveň užívání návykových látek? A jaký je životní způsob lidí bez 

domova, kteří se potýkají se závislostí? 

Z tohoto šetření vyplynulo, že respondenti mají největší potíže s psychickým 

stavem a se sebepojetím. Proto si myslím, že by bylo dobré zřídit pro lidi bez domova 

bezplatné psychoterapeutické skupiny a individuální sezení. Tak, aby se jejich situací 

mohl zabývat někdo skutečně intenzivně a dlouhodobě. Velkou nevýhodou je cenová 

nákladnost celého projektu. 

Obohacení vidím v lepším a detailnějším porozumění situaci lidí bez domova 

závislých na návykových látkách. Jejich prožívání sebe sama. Všimla jsem si jejich velké 

křehkosti a zranitelnost, kterou se snaží za každou cenu skrýt. A i přes to, že mají ještě 

zachovalou část sociální sítě, tak se ve své podstatě cítí velmi osamělý. Je třeba ke 

každému do budoucna přistupovat jednotlivě a vnímat právě jeho příběh a potřeby. 
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Příloha A: protokol J, rozhovor 1, pan J, věk 43 let 1 

Já: Tak jsem začala nahrávat.  2 

Já: Nikomu to pouštět nebudu, to je jen pro mě, abych si to v klidu přepsala. 3 

Pan J.: Nevadí mi to.  4 

Pan J.: Budu kouřit, nevadí ti to? 5 

Já: Ne, také jsem dřív kouřila, ale už dlouho nekouřím. 6 

Já: A od kolika kouříš? 7 

Pan J.: Asi od šestnácti. Ale já moc nekouřím, dneska. Třeba proti M. kouřím málo.  8 

Já: M. kouří? 9 

Pan J.: Hrozně, fakt úplně nechutně. A hlavně je tu půl hodiny a vykouří 4 cigára. 10 

Fakt kouří úplně hrozně.  11 

Já: No, stalo se. První otázka je: Kde spíte?  12 

Pan J.: To je tady. 13 

Já: To asi nemusíš popisovat, to si budu pamatovat. Druhá otázka. Jak dlouho spíš 14 

prostě venku, na ulici, bez domova.  15 

Pan J.: No teď naposled jakoby bez domova jsem… Já nevím asi 6 nebo 7 let. A 16 

předtím tak ještě občas třeba rok jsem bydlel doma a zase rok venku, a tak. U té 17 

bývalé, co s ní mám dítě. Od roku asi 2001 jsem více méně vždycky bydlel u ní, no. 18 

No, byly taky přestávky, že jsem tam třeba rok nebyl. 19 

Já: A ona také bere? 20 

Pan J.: Ne!  21 

Já: Takže bez domova asi také nikdy nebyla. 22 

Pan J.: Ne! 23 

Já: Jak jste se seznámili? 24 

Pan J.: Já jsem ji… Jel jsem z hor. Dělal jsem na horách dvě sezóny. Jel jsem z hor a 25 

potkal jsem ji tam na přechodu. Ona se ke mně přihlásila. Já jsem si myslel, že se ke 26 

mně hlásí jenom tak, že je nějaká opilá nebo tak. Prostě veselá. A ona mi řekla, že 27 

mě zná z Uhříněvsi, že jsme se tam jednou potkali v nějaké hospodě s nějakýma 28 

známýma, ale to já jsem ji vůbec nepoznal. A pak jsme spolu jeli do Prahy a nějak 29 

jsme spolu potom chodili a byli, no.  30 

Já: A to bylo před kolika lety? 31 

Pan J.: To se stalo někdy roku 2001 nebo tak.  32 

Já: Takže počkej, takže ty už máš tak šestnáctiletou dceru? 33 
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Pan J.: Třináctiletou. 34 

Já: Ty jo, tak velkou? A vídáte se? 35 

Pan J.: No, minimálně. 36 

Já: A zná tě? 37 

Pan J.: No, to jo.  38 

Já: A platíš na ní alimenty? 39 

Pan J.: No, snažím se.  40 

Já: A jaká situace předcházela tomu, než se dostal na ulici, asi by mě zajímalo 41 

hlavně, jak ses dostal na ulici poprvé a teď naposledy. 42 

Pan J.: Poprvé asi v roce 2005, myslím, že mi bylo 31 let nebo tak něco.  43 

Já: A co tomu předcházelo? 44 

Pan J.: Předcházelo tomu to, že mě vždycky někdo vyhodil. Respektive nějaká 45 

přítelkyně mě vždycky vyhodila, no. Já jsem více méně jenom kradl, že jo. 46 

Vydělával jsem na drogy. 47 

Já: A co jsi kradl? 48 

Pan J.: Žvýkačky jsem kradl. Celý ty plata, za tričko, chodil jsem do Makra po 49 

deseti platech. Plato se dalo prodat tak 150–200 Kč, podle toho, jaké žvýkačky. To 50 

bylo docela dobrý. Prodáš to v každý trafice, je to rychlý. Lidi ti za to utrhají ruce. 51 

Ale oni na to byli hrozně vysazení. Třeba to Makro, které má všechno zboží volně 52 

přístupné, tak potom v čase, asi po roce naší pravidelné docházky, tak je normálně 53 

daly pod zámek do skříňky. 54 

Já: (směji se) 55 

Pan J.: My jsme tam chodili vždycky dvakrát ve třech. Ještě s jednou holkou a 56 

klukem. Takhle jsme se točili, udělali jsme dvě návštěvy. Vždycky jsme si to 57 

schovávali někde do křoví. No a na jednu návštěvu jsme každý odnesli třeba dvacet 58 

plat. Celkem jako šedesát plat za jednu návštěvu, takže to bylo jako … 59 

Já: oni tam nemají kamery? 60 

Pan J.: No, mají, ale my jsme byli docela šikovný. Jako chytli nás málo kdy. Když 61 

už Praha byla malá, tak jsme měli auto a jezdili jsme Příbram a všechno možný, Ústí 62 

nad Labem a Plzeň. Pak jsme to prodávali do jiného velkoskladu, kde jsme s tím 63 

člověkem byli tak za dobře, že nám byl ochoten půjčit třeba 4000 Kč. Protože už na 64 

nás před tím vydělal tolik, že i kdybych mu je nevrátili, tak už na nás vydělal před 65 

tím tolik, že se mu to vyplatilo. Jasně, že nám to nepůjčil hned, ale třeba po půl roce 66 

nám to byl už ochoten půjčit. Takže jsme si nakoupili benzín do auta heroin a jeli 67 
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jsme, že jo. Pak jsme mu to vrátili, že jo. No, takže takhle, no. (směje se) Jé, M. 68 

akorát volá. Čau, teď jsme akorát začali. Ptá se, jestli se má stavit? 69 

Já: Tak až za hodinu. Ať doděláme ten rozhovor. Nejdřív za hodinu! Takže teď jsi 70 

říkal, že ta poslední situace vlastně bylo to samé, přítelkyně tě vyhodila, asi 71 

z důvodů, že jsi nepracoval a bylo malé dítě? 72 

Pan J.: Tak čtyři, pět. Já jsem toho měl ale také už dost. My jsme se potom hádali 73 

půl roku. Byl to zase takový omyl. 74 

Já: A hele, jak to vůbec jde, jako když ty jsi bral a ona ne.  75 

Pan J.: Já jsem vždycky žil s holkou, která nebrala, nikdy bych si nezačal 76 

s feťačkou, ještě řešit závislost někoho jiného. Chtěl jsem mít nějakou motivaci. A 77 

moc jsem se bál nemocí. A za celou dobu jsem žádnou nemoc nechytil. Nikdy jsem 78 

si s nikým nepůjčil ani lžičku. Vzpomínám si, že jednou jeden kluk nasypal náš 79 

heroin na jeho lžičku a já mu řekl, že to nechci! Když jsem byl v Němčicích, tak 80 

jsem byl snad jediný zdravý. Doktor se mě ptal: „Vy jste si nepíchal?“ A já a proč, já 81 

jsem nedělal nic jiného, než jsem si píchal a on na to: „Že nemáte žloutenku.“ A já 82 

na to, že to snad nemusí mít každý.  83 

Já: Tak to je dobrá disciplína… Další otázka je, kdyby sis mohl vybrat, že bys mohl 84 

bydlet tady, nebo bys šel bydlet například do bytu, kdyby ho stát dával zdarma nebo 85 

bys ho zdědil… 86 

Pan J.: Já jsem tady hrozně šťastný. Poprvé v životě jsem šťastný. Poslední dva roky 87 

je to fajn. Úplně skvěle se mám.  88 

Já: Takže máš pocit, že máš domov? 89 

Pan J.: No, určitě. Akorát bych ještě potřeboval něco se zuby. 90 

Já: Co máš se zuby? 91 

Pan J.: Žádný nemám. No, asi čtyři mám vepředu. No, ne, víc třeba šest, osm. 92 

Já: A to je v důsledku braní drog? 93 

Pan J.: Jo, jo. To i před tím, když ta bouda vypadala jako pekelně. To tady bylo, stála 94 

taková ta, čelo maringotky, a já jsem si to různě zvětšil plachtou a tak. Byl tam 95 

stanový přístavek. Vevnitř byl prostor jak v osobním autě a musel jsem tam být 96 

takhle ohnutý. A když jsem tam dal kamna, tak jsem je musel zakopat do země, aby 97 

se tam jako vešly na výšku. Chudák máma, když to viděla, když tady byla prvně, tak 98 

se úplně z toho zhrozila. Ona si furt myslela, že mám nějakou, alespoň trošku 99 

normální, boudu. Ale pak, když to viděla, chudák, tak se úplně rozplakala, že bydlím 100 
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v zemljance. Vůbec nemohla pochopit, že jsem tady rád, a tak. No a na to konto mi 101 

potom koupila toto.  102 

Já: (odehrálo se v úvodu, když jsem ještě nenahrávala, cestou na zahradu) Už jsme 103 

mluvili o tom, že alkohol nepiješ, drogy teď nebereš, že jsi na Metadonu. Řekneš 104 

mi, jak si se dostal na Metadon? 105 

Pan J.: Já jsem před tím zkoušel nějakou jinou substituci. Subutex a tak. Ale to nějak 106 

nebylo to pravé. Hlavně to stálo peníze. Metadon je zdarma, pokud jsi u všeobecné 107 

pojišťovny. No a někomu více vyhovuje Subutex, protože je takový víc volnější. 108 

Dojde si s receptem do lékárny a nikdo ho moc nekontroluje. Ale na Metadon musíš 109 

povinně nastoupit a chodíš každý den. Přijdeš, dostaneš skleničku, tu vypiješ, a já 110 

chodím do centra na Novodvorskou. Oni mi dělají průběžně „toxi“, kontrolují, a 111 

když tam máš nějaký pervitin nebo nějaký jiný opiát, a stane se to jednou, tak máš 112 

„tyty“, a když se to stane podruhé, tak ještě „tyty“, a když po třetí, tak tak máš 113 

stopku na tři měsíce. A ještě nastoupíš na dávce asi 35 mg a postupně zvětšuješ, aby 114 

ti ta dávka vyhovovala, až do 150 mg. Můžeš si to upravit přesně, aby ti to bylo šitý 115 

na míru. Takže když tě vyhodí, tak ti to musí zase pomalinku snížit, je to takový 116 

jako složitý. Nemohou tě vyhodit ze dne na den. To prostě nejde. Je to i ohrožující 117 

na životě. Ale když procházíš těmi testy v pořádku a najdeš si nějakou práci, tak se 118 

postupem času dostaneš, že chodíš jenom třikrát týdně, pak jen dvakrát týdně, pak 119 

jednou týdně. Dostaneš to s sebou v takových to lahvičkách na ty dny, co bys tam 120 

normálně přišel. Takže já teď chodím momentálně jednou týdně ve středu. Což je 121 

dnes. Byl jsem tam, vyzvedl jsem si šest lahviček, jednu jsem tam vypil, takového 122 

panáka, co vyjede ze stroje. Absolvuji dvě minuty pohovor, jenom jak se máte, a 123 

pokud jsem vylosovaný, tak musím dát moč, a pokud by byla pozitivní, tak bych 124 

chodil zase dvakrát týdně, ne jednou, a musel bych chodit do nějaké skupiny a přišel 125 

by nějaký trest, no.  126 

Já: A skupina to je jako nějaká psychoterapie? 127 

Pan J.: No, jo. A když se vrátím k tomu, tak brzy už budu chodit jen jednou za 14 128 

dní, to je taký ten top.  129 

Já: A jak dlouho chodíš na Metadon? 130 

Pan J.: Asi čtyři roky.  131 

Já: A jestli jsem dobře pochopila, tak dva roky jsi do toho nějak drogy bral? 132 

Pan J.: No, já jsem bral, já jsem podváděl s močí. Měl jsem takový pytlík s močí 133 

pověšený na krku od fyziologického roztoku, víš, jak je normálně. S takovou tou 134 
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brzdou originál. A do toho jsem vždycky sehnal nějakou čistou moč od někoho, že 135 

jo. A ta sestra stála za mnou a já jsem pustil do kelímku tu čistou moč jako. Ale 136 

jednou mě u toho chytli. Bohužel, byl to hrozný, hrozný trapas! Hrozně jsem se 137 

styděl! Bylo mi docela jedno, co se mnou udělají, ale ostuda to byla pro mě hrozná. 138 

Já jsem pak myslel, že tam omdlím. Děsný to bylo, takhle jsem se nestyděl snad 139 

v životě. Ještě taková hodná sestra mě chytla. No a mohli mě i vyhodit za to. To je 140 

takové dost nepříjemné porušení řádu. Naštěstí to jako neudělali. Jsem v tu dobu 141 

chodil také jednou v týdnu. Tak jsem musel zase zpět, půl roku jsem chodil každý 142 

den, zase jak idiot. To bylo hrozný. To bylo předloni v létě. Zrovna bylo takový 143 

vedro. Já každý den jsem se táhnul odsuď autobusem až na Bulovku. To je snad dvě 144 

hodiny cesty, protože autobusy nenavazují. No, peklo, peklo fakt, na zemi. Hrozný 145 

to bylo. No a pak jsem se zase dostal zpátky, a teď už chodím jednou týdně a brzy 146 

budu chodit jednu za čtrnáct dní, no. A od té doby jsem se zařekl, že na to seru, že 147 

mi to za to nestojí, že už prostě brát nebudu! Aby mě chytli znova a vyhodili mě 148 

nebo něco prostě. Za tu ostudu už jsem se prostě zařekl, že ne! Nic, žádná pozitivní 149 

„toxi“. Takže od té doby, to, se stalo předloni 22. května, takže teď nedávno jsem 150 

měl výročí dva roky, co jsem absolutně čistý od nelegálních látek.  151 

Já: Dobrý! Hele a co jsi všechno bral? 152 

Pan J.: No, pervitin a opiáty, no.  153 

Já: A od kdy bereš? 154 

Pan J.: No, já nevím asi od 19, no. Těch, počkej, kolik to je, asi 24 let.  155 

Já: A pamatuješ si, jak to začalo? 156 

Pan J.: No, vím, no. Dášu jsem ukecal, aby nám přinesla nějaký pervitin. Dali jsme 157 

si společně s M. u mě v pokoji.  158 

Já: A to jste „šnupali“? 159 

Pan J.: Ne, jehlou hned. No, jasně!  160 

Já: A co vás vedlo k tomu, že hned jehlou? 161 

Pan J.: Nás ani nenapadlo si „šňupnout“, Dáša nám to šlehla a bylo. Pamatuji se, že 162 

v poslední chvíli jsme se jako báli. Že jsme se dohadovali, kdo půjde první. A 163 

nakonec jsem šel první já. Jsem taková povaha.  164 

Já: A to jste oba chodili na střední školu? 165 

Pan J.: Ne, to už jsme měli po.  166 

Já: A ty jsi chodil na VŠ? 167 

Pan J.: Ne, já jsem dělal nějaký učňák. Mě odevšad potom vyhodili. Já jsem chodil 168 
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hrozně za školu. Já jsem chodil do zoologické zahrady místo do školy, se koukat na 169 

tučňáky a tak.  170 

Já: Jakože tě to ve škole nebavilo? 171 

Pan J.: Hm, moc ne.  172 

Já: A mělo to souvislost s drogami? 173 

Pan J.: Ne, to vůbec. To nemělo ani s nějakým pitím piva nebo tak. Mě to prostě tam 174 

nebavilo. Já jsem … Máma se furt o mě starala, byla se mnou doma celou základní 175 

školu, bydlel jsem dvě stě metrů od školy. Vždyť to víš. A přišel jsem domů, a to už 176 

jako „nemáš hlad?“ a tohle to, hrozný, mně stála furt za zadkem. A o všechno se furt 177 

starala, a to bylo k nedýchání!  Takže najednou já jsem začal jezdit do Prahy a byl 178 

jsem jakoby bez dozoru, a to bylo úplně… Ještě jsem jako musel chodit oblečený 179 

tak, jak ona si přála, což bylo úplně hrozný. To mě úplně ničilo. V té době se 180 

registrovalo jako někdo jako vekslák, v té době byly ty subkultury hrozně daný, že 181 

jo. Nějaký „metaláci“ a „folkaři“, „depešáci“, „černí“ a „veksláci“, no.  182 

Já: Mně vždycky přišlo, že jsi chodil oblíkaný jako nějaká módní ikona.  183 

Pan J.: To se dozvídám věci. (směje se) Takže tak, jsem byl najednou úplně šťastný. 184 

Jsem byl bez té šílené kontroly jako. Nikdo za mnou nestál celý den, nic jsem 185 

nemusel. Takže jsem moc do té školy nechodil.  186 

Já: Jaké množství drog jsi bral? 187 

Pan J.: Na které jsem měl peníze. Tak do toho gramu jsem se snažil brát. Denně 188 

maximálně heroinu. Já jsem začal pervitinem, první tři nebo čtyři roky jsem bral 189 

pervitin. A samozřejmě jsem to neuměl, to ještě byl pervitin normálně ze Solutanů, 190 

takže z efedrinu, nikoli z pseudoefedrinu. Takže jsem na tom neuměl vůbec jíst, 191 

takže jsem strašně zhubnul. A do toho nějaký „stíhy“ a tak. A pak jsem konečně 192 

ochutnal heroin. No, a to byla láska na první pohled! To byla fakt láska na první 193 

pohled. Jako…. (směje se). Vím, že jsem si řek: „Jo, to je ono!“ To si pamatuji, že to 194 

byl první můj dojem.  195 

Já: A co ti na začátku dávalo? 196 

Pan J.: Klid no, štěstí a klid nebo já nevím …. Vyrovnanost. Je to furt to samé. 197 

Metadon funguje prostě podobně. Má podobný „nájezd“ a tak. V podstatě to samé. 198 

Byl jsem víc vyrovnaný se sebou, jistější, byl jsem schopný někde otevřít pusu, na 199 

něco se zeptat, nestyděl jsem se tak a tak, že jo. Mě spíše opiáty „spídují“. Udělá mi 200 

to nějakou aktivitu. Začnu se šťourat někde na zahradě jako práci. Zas ty velké 201 

dávky tak neberu, nemám to rád. Odpadnout. Je to zbytečné si zvyšovat toleranci, 202 
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jako proč? Hezky se mi na tom čte, nebolí mě hlava po dvaceti stránkách.  203 

Já: A trávu kouříš? 204 

Pan J.: Jako vůbec, to mě hrozně „stíhuje“, to je peklo. Jednou jsme si vzali s Dášou 205 

nějaký „kámen“, to byl halucinogen. Tak jsme si ho bohužel dali do 206 

„buchny“ v Úvalech na nádraží na půl, a když jsem si to dali, tak ona si vzpomněla, 207 

že jí to dal nějaký kluk, že to má dát do pití a rozdělit mezi pět lidí. To bylo hrozný! 208 

To bylo něco tak hrozného, dojít zpátky z nádraží domů. To bylo snad na dva dny. 209 

Několikrát jsme se topili v moři, hrozná to bylo. Dáše se udělalo blbě a chtěla vodu, 210 

takže jsme museli jít do hospody pro nějakou sodovka. A když jsem vylez z té 211 

hospody a otočil jsem se, tak celá ta hospoda byla venku a koukala, kam jdu. 212 

Nevím, co jsem tam dělal, ale pak dlouhou dobu, když jsem kolem jel autem nebo 213 

něco, tak jsem se kouknul úplně někam jinam. Jestli jsem se tam zapomněl dvacet 214 

minut nebo já nevím… Něco se stalo, musel jsem vypadat hrozně jako. Od té doby 215 

jsem hrozně hubený. Měl jsem nějaké ty krátké červené vlasy. To muselo stát za to, 216 

co jsem tam provedl, no.  217 

Já: Změnilo se nějak prožívání heroinu za ty roky? 218 

Pan J.: Ne, ne. Vůbec.  219 

Já: Cítíš se závislý? 220 

Pan J.: No, jéje. Určitě. Fyzická i psychická závislost, ty jsou tak stejně na tom. 221 

Pokud mám už málo lahviček Metadonu, tak cítím už paniku. Panikařím, že mi bude 222 

blbě, a jsem tady a neustále koukám na hodiny, jestli už bude zítra, kdy si už pro to 223 

pojedu!  224 

Já: Berou ti něco drogy? 225 

Pan J.: To je otázka. Jestli celkově mi něco vzaly, nebo teď momentálně. Teď 226 

momentálně mi neberou nic, si myslím. Jo, berou mi svobodu. Nemůžu nikam na 227 

čtrnáct dní odjet, nebo na půl roku. Nemůžu se zvednout a na půl roku někam odjet. 228 

Nejde to. Jsem připoutaný tady tomu programu, že jo. Jo, můžu abstinovat, 229 

samozřejmě, nikdo mě nenutí tam chodit. Já jsem naposledy abstinoval, když jsem 230 

byl v Němčicích v roce 2005, tam jsem byl rok. Potom jsem ještě chvíli abstinoval. 231 

No a já jsem se dost trápil. Dokud jsem byl v Němčicích, byl jsem jakoby krytý 232 

pocitem chráněného prostředí nějaké té komunity a kdesi cosi. A chodil jsem do 233 

Strakonic do nějaké práce, oddělávat si takové ty hodiny, víš, ty veřejně prospěšné 234 

práce. Tak mě to ani nenapadalo brát, jako. Tak jsem tam byl docela spokojený, 235 

šťastný, ale když jsem se vrátil do Prahy, tak jsem se začal hned hrozně trápit. Teď 236 
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do toho ta bývalá přítelkyně. Já jsem se k ní nastěhoval, zase. Bylo mě půl, z ničeho 237 

jsem neměl takovou radost. Bylo to takový, já nevím, nebylo to ono.  Možná, 238 

kdybych zůstal tam někde, třeba na Šumavě. Jenže v té době jsem furt měl pocit, že 239 

se k ní musím vrátit. Já jsem vlastně neměl jinou možnost, kam jít. Matka, ta mě 240 

domů moc nechtěla, v té době. Ani bych tam nešel. Ona v té době bydlela u ségry, 241 

neměl ještě svůj dům postavený. Tak to ani nešlo. K fotrovi, to vůbec ne. Takže já 242 

jsem neměl kam jít. Jedině k ní nebo do nějakého doléčovacího programu. A tak, no. 243 

To už jsem měl pocit, že bych to s dalšími lidmi nevydržel ani minutu. Já jsem tam 244 

trpěl s těmi moc lidmi. Jak jsem takový samotář, tak tam prostě furt někde být ve 245 

skupině třiadvaceti lidí, to bylo jako peklo občas, jako. Já jsem vstával jenom kvůli 246 

tomu o dvě hodiny dřív, jenom, abych si ráno dal kávu v klidu sám, a tak jako.  247 

A celkově mi to vzalo. Mohl jsem být někde jinde, žít jinak. Mohl jsem mít život 248 

úplně jiný, no. Možná asi lepší, nevím, mohl jsem někde cestovat, něco jsem mohl 249 

mít. Mě bavila ta auta, měl jsem nějaké vysněné auto, veterána. Tak jsem ho mohl 250 

mít, jako. Takhle jsem si žádné sny moc nesplnil. Mohl jsem mít nějakou ženskou, 251 

třeba nějakou rozumnou. Mohl jsem někým někde být. Občas mě to mrzí, ale to jsou 252 

takové jenom záchvěvy, většinou ani moc ne.  253 

Já: Co myslíš, co bylo příčinou, že jsi začal brát? 254 

Pan J.: (dlouho mlčel) Nevím, nemohl jsem být nejlepší, tak jsem chtěl být nejhorší. 255 

Občas mě napadá. Nejlepší, víš, to bylo zabraný nebo by to stálo hrozně práce, ale 256 

stejně by to člověk nezvládl. Na to musí mít hlavu nebo něco. Tak jsem chtěl být 257 

alespoň nejhorší.  258 

Já: A s někým konkrétním jsi soupeřil? 259 

Pan J.: To ne, jen tak obecně na té vsi. To mě tak napadá. Jednu dobu jsem měl 260 

touhu šokovat, jako negativně, takové chutě. I jako kamarády, takové ty, co jsme se 261 

scházeli v klubovně a tak. Před nimi jsem se snažil být nejhorší. Oni jen chlastali a 262 

hulili, a to já ne.  263 

Já: A vidíš nějakou spojitost mezi užívání návykových látek a tím, že jsem zůstal 264 

bez domova? 265 

Pan J.: Určitě, no. Tak na svůj domov jsem samozřejmě finance neměl, i když jsem 266 

měl asi dvakrát pronajatý svůj byt. Jestli jsem zaplatil vždycky jeden, dva nájmy, tak 267 

to bylo hodně. A doma mě nikdo nechtěl mít, se jim nedivím, protože jsem každého 268 

okradl. A tak jako. Od mámy, přes tu přítelkyni, kdokoli si mě nasadil domů, tak 269 

jsem ho okradl po nějaké době. Takže proč by mě měl mít doma, že? Nedalo se mě 270 
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mít doma. Jsem moc nedělal výjimky. Jsem řešil akorát, jestli je mi teď dobře a jestli 271 

budu mít drogy na ráno, kam půjdu ráno dělat peníze. A to byl takový obrys, kam 272 

jsem dohlédl. Jednu zimu jsem jezdil jenom autobusem. Neměl jsem kam jít, ale 273 

vůbec mi to nepřišlo. Počkal jsem na ty známé, až přijedou zase do Prahy, a šli jsme 274 

dělat peníze. Teď si to neumím představit, teď bych se zbláznil, kdyby mě to vrhlo 275 

do té stejné situace, tak bych se asi zabil! To bych se fakt zbláznil. Nemohl bych si 276 

číst, nic, nevyspal bych se, musel bych být mezi lidmi, zešílel bych asi během 277 

dvaceti minut. Ale tenkrát mi to nevadilo.  278 

Já: A kam ses chodil koupat a převléci se? 279 

Pan J.: On mě vždycky někdo pustil domů. To jako jo. Vždycky jsem se k někomu 280 

nacpal. I tady v Kolovratech.  281 

Já: Pobíráš sociální dávky? 282 

Pan J.: Ne, měl jsem to chvilku, ale pak mě vyhodili z úřadu práce. Měli jsme tam 283 

výběrové řízení do agentury GS 24, která rozváží peníze do bankomatů. A paní nám 284 

dopředu řekla, pokud někdo ví, že by to bylo nereálné, aby tam pracoval, ať to 285 

rovnou řekne, ať nemusejí s nimi dělat celé to kolečko, kontrola u doktora a kdesi 286 

cosi, že jo. Ztrácíme čas my i vy. No, tak jsem se přihlásil, že jako bývalý narkoman 287 

a aktivní zloděj, že mi to přijde nereálné, abych se dostal k takové agentuře a dali mi 288 

zbraň. Řekl jsem, že je to celé nesmysl. Paní mi to odkývala, ale ta, co tam byla 289 

z pracovního úřadu, mi napsala, že jsem odmítl práci a vyhodili mě. Tak jsem ji 290 

poslal do hajzlu, protože to mi přišlo jako „sviňárna“ první kategorie. Ona mi řekla 291 

jako důvod, že jsem tomu ani nedal šanci. Tak jsem ji řekl, zda si opravdu myslí, že 292 

by někdo dal závislému člověku zbraň… 293 

Já: Kde bereš peníze na své potřeby? 294 

Pan J.: Na to ti odpovím mimo záznam. (Mimo záznam vypověděl, že část Metadonu 295 

prodává, a to pokryje všechny jeho skromné potřeby včetně placení alimentů.)  296 

Já: Kde jsi opatřuješ denní potřeby? 297 

Pan J.: Vše kupuji v Lidlu. Máma mi občas něco koupí a občas něco dostanu od 298 

někoho. Nějak nemám moc potřeb. Nové oblečení si nekupuji, jen sekáč nebo jsem 299 

něco našel. Než umřel ten pán, co bydlel blízko mě, tak mi pořád něco nosil, co 300 

vyhrabal v kontejnerech. Naposledy mi donesl tyhle boty. Já bych nikdy na 301 

„kontíky“ sám nešel, na to jsem moc hrdý, to nedělám.  302 

Já: Říkal jsi, že jsi pracoval na horské chatě, kde všude jsi pracoval a od kdy 303 

nepracuješ? 304 
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Pan J.: Nedělám asi od roku 2007 nebo 2008. Naposledy jsem jezdil na těch 305 

jeřábech v Uhříněvsi, jak jsi kolem nich teď jela, tam jsem dělal naposledy. Jsem to 306 

měl asi čtyři minuty od baráku. Jsem bydlel v Uhříněvsi. Dělal jsem tam asi rok a 307 

půl. Pak jsem se hodil marod s depresemi na tři měsíce a nějak jsem tam nezvládl 308 

nastoupit potom zpět. Docela mě to mrzí, to byla dobrá práce. Byl jsem tam sám, že 309 

jo. V té kabině, nikdo mě nebuzeroval, práce mi šla, když nebylo co dělat, tak jsem 310 

si mohl číst, měl jsem za to dvacet pět čistého v té době. Chválili mě, měli mě rádi, 311 

bylo to dobrý. To jsem posral, to mě mrzí. Jenže v té době jsem aktivně bral. Takže 312 

mě tam třeba můj dealer, který bydlel na Hájích, vozil do práce. Zavolal jsem šéfovi, 313 

že jdu na záchod a šel jsem před budovu, dal jsem mu prachy, on mi dal materiál, já 314 

jsem si to nahoře uvařil a „šlehnul“ jsem si, a jel jsem dál.  315 

Já: A jak na to reagovali kolegové? 316 

Pan J.: Nevěděli to. 317 

Já: A šel bys ještě pracovat? 318 

Pan J.: Jo, já jsem teď jezdil občas na takový ty brigády. Teď jsem byl lepit nějaký 319 

ty etikety do velkoskladu a docela mě to bavilo, no. Za ten den jsem měl i se 320 

stravenkou asi devět set třicet korun. Musím, kvůli těm alimentům.  321 

Já: A jak to máš se sociálním a zdravotním pojištěním?  322 

Pan J.: To neplatím. To mám úplně katastrofální všude. 323 

Já: A víš, v jaké výši máš dluhy? 324 

Pan J.: Nevím. Já jsem to chtěl zjistit na poště. Ale platí se výpis podle počtu 325 

stránek, co ti vyjede. A paní mi to zjišťovala a řekla mi, že mi vyjede, že to bude stát 326 

pět set. A tak jsem usoudil, že to zase tak nutně nepotřebuji.  327 

Já: A chodí nějaké exekuce?  328 

Pan J.: To netuším, já mám adresu na obecním úřadě už asi patnáct let. Tak to asi 329 

chodí tam. Já žádné půjčky v životě neměl, a jezdit v MHD se mi také nějak daří. Já 330 

nemám to sociální a zdravotní.  331 

Já: A kolik let jsi tedy celkově pracoval?  332 

Pan J.: Asi deset let. (směje se) Na to, že je mi 43 let. A furt matka: „Co ty budeš mít 333 

za ten důchod?“ Teď sama nastoupila v únoru do důchodu.  334 

Já: A kde jsi všude pracoval?  335 

Pan J.: Dělal jsem na benzince, na horách v kuchyni, jezdil jsem na jeřábech.  336 

Já: Říkal jsi, že jsi vyučený, v jakém oboru? 337 

Pan J.: Soustružník, obráběč kovů. Já se na to nemohu ani podívat. Mě to vůbec 338 
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nezajímalo. To byl takový omyl, já jsem to vůbec nepochopil, proč mě na to vůbec 339 

nacpali. Oni mě nacpali na nějakého mechanika, seřizovače, abych měl vůbec 340 

maturitu. Vůbec jsem to nepochopil, proč jako. Matka mě tam nacpala, já jsem 341 

nebyl sám schopen se rozhodnout. I když trošku jsem chtěl na automechanika. Mě 342 

se nějak nikdo neptal a nacpali mě na tohle, k čemu jsem neměl vůbec žádný vztah, 343 

vůbec mě to nezajímalo. Takže jsem tam nechodil a vyhodili mě. Pak mě přehodili 344 

na tohle, abych měl vůbec něco, to jsem tedy jako dochodil. No, ale úplně to byl 345 

začátek všeho, to byl začátek všeho konce. Tohle to. Matka byla umanutá tím, abych 346 

měl maturitu. Mě třeba baví vařit, dělal jsem to rád, fakt mě to bavilo. Nevím, proč 347 

mě nedali třeba na kuchaře nebo automechanika, nebo na něco normálního.  348 

Já: A konzultoval jsi to s rodiči? 349 

Pan J.: Ne, já si z dětství spoustu věcí vůbec nepamatuju. Občas se bavím s mámou 350 

a koukám úplně s otevřenou hubou, co že se to dělo. To mě hrozně mrzí, že to 351 

vzdělání jsem takhle hrozně posral. Teď co bych za to dal, kdybych mohl chodit do 352 

nějaké školy. Vrátit se zpátky do této doby a fakt se učit a neflákat to. To mě hrozně 353 

mrzí, to vzdělání. Snažím se teď dovzdělat sám nějak samostudiem tady. Protože 354 

čím člověk víc ví, tak zjišťuje, že fakt nic neví, no. Je to fakt tristní, no.  355 

Já: Ty jsi říkal, že si na dětství moc nepamatuješ. Pamatuješ si alespoň něco? 356 

Pan J.: Matka mi furt stála za prdelí, furt abych neměl hlad a abych se najedl, že 357 

jsem hubený, aby mi nebyla zima, a „přijď ve čtyři na svačinu“ a „v sedm přijď na 358 

večeři“, a „po večeři už nikam nepůjdeš“, a to bylo peklo, ne. Táta se o mě jako 359 

zajímal, furt mi stavěl nějaký motorky a hrozně se u toho vztekal, hrozně na mě řval, 360 

takže jsem se toho bál. Bylo to spíš jako za trest. On to jako dělal pro mě, abych měl 361 

radost, a dělal to takovým způsobem, že když řekl, že se půjdeme prostě projet na té 362 

motorce, co pro mě postavil, tak já jsem to bral jako trest. Řval, neuměl cokoli 363 

vysvětlit, všechno to bral jako samozřejmě, že to musím znát a vědět, a když jsem to 364 

neznal nebo nevěděl nebo neuměl, tak prostě začal ječet. Děsný, no. On teď je na 365 

tom docela špatně, vypadá to, že každou chvíli umře. Tak jsem mu loni psal takový 366 

dopis, tam jsem mu psal takový rozlučkový, a on mě nechtěl ani vidět. My jsme se 367 

neviděli asi deset let. A tak jsem mu to tam psal, že tohle bych si s ním vyřídil, 368 

kdyby nebyl tak nemocný.  369 

Já: A mamka je zdravá? 370 

Pan J.: Jo, ta jo. Pořád do mě hučí, ať si najdu nějakou bábu. (směje se) 371 

Já: Vyrůstal jsi v úplné rodině? 372 
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Pan J.: Hm. Rodiče se rozvedli, když mi bylo sedmnáct nebo osmnáct. Ale já jsem 373 

to věděl asi už od osmi let, že nějaké hádky jsem vyrozuměl, že se jako domluvili, 374 

že se rozvedou, až mi bude osmnáct. Přišlo mi to úplně padlé na hlavu. Stejně měli 375 

každý jinde ložnici. Bylo to spíš na škodu. Oni si mysleli jako pro dobrotu, ale spíš 376 

to bylo na škodu. Vzájemně si pomlouvali rodiny, hrozný pokrytectví tam bylo, 377 

úplně pekelný. Vůbec se nikdy sebe nedotkli. Víš, já jsem nikdy nic takového 378 

v životě neviděl. Tak potom jakýkoli kontakt mi přišel divný, s osobou druhého 379 

pohlaví. Víš, taková ukázka totálně citově zamrzlé rodiny. Rodiče se hádali po 380 

nocích. Mysleli, že to neslyším, a samozřejmě, že jsem to slyšel.  381 

Já: Byl jsem svědkem nějakého násilí v rodině?  382 

Pan J.: Ne, to ne.  383 

Já: A zneužívání.  384 

Pan J.: To taky ne.  385 

Já: A jak často se stýkáš s rodinou? 386 

Pan J.: S dcerou se vídám málo. Její máma dělá potíže a dělá naschvále. Ona je teď 387 

hrozně naštvaná na to, že mě sice donutila, že platím málo alimenty a podala na mě 388 

stížnost na policii, takže teď platím jako přesně, ale předtím dostávala ještě peníze 389 

od mé mámy, ještě jako na dítě, a platila jí kroužky a tak, jenže to ještě máma 390 

chodila do práce a měla relativně dost peněz. Teď má matka jen důchod a já platím 391 

celé tři tisíce, jak mám, tak jí nedává nic. Jenže ona zjistila, že má míň, než měla 392 

před tím, tak dceru nedává ani k babičce. I když tam jezdila dcera ráda.  393 

Já: A není to trochu moc. tři tisíce, když nepobíráš ani dávky? 394 

Pan J.: Není, když je jí třináct, tak tam ty potřeby jsou. Nižší částka měla smysl, 395 

když jí bylo pět, dnes ne. Kdybych jí posílal méně, asi bych se musel propadnout 396 

studem.  397 

Já: Musím, říct, že mě za celý rozhovor překvapuje, jak jsi v některých věcech 398 

svědomitý.  399 

Pan J.: Já se bojím, aby mě nezavřeli. Já bych tam nevlez, to bych se raději nechal 400 

tady přejet vlakem. Já si vždycky říkám, jestli mi to za to stojí, vždycky si sečtu ty 401 

plusy a mínusy jako. Víš, co mě stojí méně sil. Například jedu do pro Metadon a už 402 

je mi blbě a přistoupí stará paní, tak mě stojí méně sil se zvednout a pustit ji než 403 

celou dobu dělat, že ji nevidím.  404 

Já: A kdy jsi viděl dceru naposledy a jak se staví ke tvé situaci? 405 

Pan J.: Letos jsem ji jednou viděl. Má mě ráda furt, jako jo, se divím. Neví, že 406 
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bydlím tady. A myslím si, že neví, že beru drogy. Nebavili jsme se o tom. 407 

Já: A jak se k tomu staví mamka? 408 

Pan J.: Už si zvykla. Myslím, si, že je teď docela spokojená. Ví, že neberu, a vidí, že 409 

vypadám normálně, furt stejně. Relativně dobře, a tak. Jako ví, že se nikde 410 

netoulám, že jsem furt doma, čtu si. Myslím, že si oddechla, protože ví, že přijedu a 411 

vykládám jí, co jsem udělal nového na zahradě za celou dobu, co jsem četl, a co 412 

kocour. Furt jí ukazuji fotky kocoura, kocour sem a kocour tam. Je docela klidná, že 413 

se nic moc neděje. Akorát do mě hučí kvůli zubům a ať si najdu nějakou tu ženskou.  414 

Já: Máš nějaký kontakt s lidmi, co neberou, kromě mamky a dcery? 415 

Pan J.: S M. (To je kamarád z dětství, který s panem J. začal užívat drogy, ale dnes 416 

dávno neužívá a žije rodinný život.) Já se moc s nikým nestýkám, všichni mě serou, 417 

chci být sám.  418 

Já: Takže se sociálním pracovním nejsi v kontaktu? 419 

Pan J.: Ne. Máme tedy na tom Metadonu jednou za půl roku pohovor a musím tam 420 

jít. On se mě zeptá, co potřebuju, jak žiju, co mě baví, a tak. Jinak nic.  421 

Já: Co to je za organizaci? 422 

Pan J.: Drop-in. 423 

Já: Znáš nějaké jiné organizace v Praze, které se zabývají lidmi bez domova nebo 424 

závislostí? 425 

Pan J.: Nevím.  426 

Já. A ta pomoc, kterou v Drop-in dostáváš, ti stačí? 427 

Pan J.: Nic nepotřebuji. Nevím, o co bych si říkal a proč.  428 

Já: Ty jsi říkal, že si zdraví dost hlídáš, máš nějaké jiné zdravotní potíže kromě 429 

zubů? 430 

Pan J.: Ne, nemám. Jaterní testy mám fakt dobrý, na ně musíme chodit povinně 431 

každý rok, interní vyšetření, odebrat krev, udělat si ty všechny rozbory, a pak to do 432 

Drop-in přinést.  433 

Já: A jinak se cítíš subjektivně dobře? 434 

Pan J.: Jako jo. Třeba teď mám zase od doktora antidepresiva. Už jsem je párkrát od 435 

doktora bral. První mi to přišlo, že to není moc dobrý. Ale pak, postupem času, když 436 

jsem to začal brát, jsem zjistil, že je to jako růžovější. A když mě diagnostikovali, že 437 

je to jako nějaká deprese, plus nějakou panickou ataku a sociální fobii. Já ty lidi fakt 438 

nemusím, dost mě to rozčiluje, a moc velký okruh lidí, to mě úplně deptá.  439 

Já: A myslíš, že jsi to měl stále, třeba i v mládí? 440 
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Pan J.: Já si myslím, že furt. Já jsem nikdy o ty kolektivy nestál.  441 

Já: A nějaká příčina tě napadá? 442 

Pan J.: Mě nenapadá nic. Jsem takový. Jsem tak komponován.  443 

Já: Jaký byl tvůj první sexuální zážitek? 444 

Pan J.: S vesnickou kráskou, ona byla o dva roky starší než já. Bylo mi 17 let a byl 445 

jsem všem trošku pro smích, že jsem panic. A ona se za mými zády se všemi 446 

vsadila, že mě toho zbaví. A skončilo to nakonec tak, že jsme spolu chodili rok a 447 

půl, než se odstěhovala pryč. Já jsem měl pocit, že o něco přicházím s jednou 448 

holkou.  449 

Já: Jaké byly partnerské vztahy v tvém životě? 450 

Pan J.: Takový delší byly asi čtyři nebo tři. Asi tři byly nad rok. Aby to byly holky 451 

s vyšším vzděláním a nebraly. Aby mě motivovaly. Jako nějakou husu, která se jen 452 

všemu směje, po tom jsem netoužil. Abych se mohl něco dozvědět. Přišlo mi to 453 

rozumnější. 454 

Já: Žiješ teď aktivním sexuálním životem? 455 

Pan J.: Životem nežiji asi sedm let nebo tak nějak.  456 

Já: Vztah asi nemáš? 457 

Pan J.: Ne, ne, jedině s kocourem. (směje se) 458 

Já: Jak jsi na tom s trestním rejstříkem? 459 

Pan J.: Teď momentálně asi čistý. Měl jsem tam dřív podmínky za krádeže a jednou 460 

za výrobu a distribuci, že jsem prodal nějaký Rohypnol, a oni mě u toho hloupě 461 

chytli.  462 

Já: Občanský průkaz máš? 463 

Pan J.: To bych nemohl chodit na Metadon, kdybych neměl občanku a kartičku 464 

pojišťovny.  465 

Já: Co můžeš udělat pro to, aby ses mohl vrátit do společnosti, tedy pokud se tam 466 

chceš vrátit? 467 

Pan J.: Já myslím, že ve společnosti docela jsem, a víc ve společnosti rozhodně 468 

netoužím být.  469 

Já: Teď mě napadlo, kdybys nastoupil opět do práce, nebudou ti strhávat nějaké 470 

exekuce? 471 

Pan J.: No, jasně, okamžitě mi skočí na plat. Proto ani nemám touhu vydělávat víc 472 

než to životní minimum. Protože to nemá význam jako.  473 

Já: Jsi odpovědný za svůj osud? 474 
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Pan J: Za to, jak jsem dopad? Jestli jsem za to odpovědný? Rozhodně, no. Můžu si 475 

za to sám, takhle jestli to mám chápat. Vnímám to spíš tak, že se mám líp, než si 476 

zasloužím. Přijde mi, že jsem provedl tolik věcí, že bych se měl mít na tom světě 477 

hůř, jednu dobu. Samozřejmě, že jsem rád, že jsem na tom takhle. Ona to byla tady 478 

řehole, v té boudě v zimě bez kamen. Tady to zapadlo celé sněhem, bylo mínus 479 

tenkrát asi dvacet, tam nebyly žádné dveře, tenkrát jen hadr pověšený, já celý den 480 

jsem tam ve spacáku takhle ležel s nějakým igelitem. Bylo to docela těžké, abych 481 

nezmrzl.  482 

Já: Já myslím, že to si nezaslouží nikdo.  483 

Pan J.: Takže taky jsem si to jako užil, no.  484 

Já: Jsi tedy spokojený se svou situací? 485 

Pan J.: Rozhodně! To také nemůže říct každý.  486 

Já: Jak a kde si teď představujete sebe v ideální situaci? 487 

Pan J.: Jen tenhle celý pozemek bych přenesl někam dál od Prahy. Děsí mě ta 488 

dálnice, kterou tady za pozemkem jednou postaví. A kdybych byl vlastníkem 489 

tohohle pozemku, mám to tady rád a hodně jsem se tu napracoval.  490 

Já: Jak a kde si představujete sebe za rok?  491 

Pan J.: Doufám, že stejně jako letos.  492 

Já: Jak a kde si představujete sebe za 5 let?  493 

Pan J.: Snad budu ještě žít, to také není jisté. Dost často mi kamarádi na Metadonu 494 

umírají.  495 

Já: Jak a kde si přestavujete sebe v seniorském věku?   496 

Pan J.: To bude horší, pokud se toho dožiju. Stále budu chodit na Metadon, to bude 497 

jistý. Nemám tendenci z toho vylézt. Nechci snižovat dávky metadonu.  498 

Já: Já ti moc děkuji, z mých otázek je to všechno. Já to tady vypnu. 499 

Pohled blízké osoby, kamarád z dětství pan M, 43 let:  500 

Já: Myslíte si, že je Váš blízký spokojený se svým bydlením?  501 

Pan M.: Jsem přesvědčený, že celkově ano. 502 

Já: Myslíte si, že Váš blízký nalezl domov? 503 

Pan M.: Ano. 504 

Já: Co vy si představujete pod pojmem domov? 505 

Pan M.: Místo, kde žiju s rodinou, kde mě znají v hospodě, místo, po kterém se mi 506 

na dovolené stýská. 507 

Já: Jak se díváte na bydlení Vašeho blízkého? 508 
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Pan M.: Závidím mu krásnou zahrádku a klid, ale bez energií, a především bez vody, 509 

mi přijde nedostatečně pohodlné, on si ale zvykl. 510 

Já: Přál byste si, aby Váš blízký žil v tradičním bydlení? 511 

Pan M.: Nevím. Jemu to, myslím, vyhovuje. 512 

Já: Pomáháte mu s něčím? 513 

Pan M.: Čím, jak, jak často? Ano, trochu finančně, pokud onemocní on nebo jeho 514 

kocour, vozím je po doktorech, půjčuji mu nářadí. 515 

Já: Myslíte si, že je pro něj pomoc důležitá?  516 

Pan M.: Myslím, že ano. Neméně důležitý je prostý kontakt se mnou (konverzace, 517 

sdílení zážitků apod.). 518 

Já: Je pro Vás důležité mu pomoci? Jak? 519 

Pan M.: Dělá mi dobře mu pomáhat, „velkou“ pomoc ze své situace podle mého 520 

nevyžaduje ani nepotřebuje. 521 

Já: Jak jste se se svým blízkým seznámil? 522 

Pan M.: V raném dětství nás seznámili naši rodiče. 523 

Já: Jak dlouho se znáte?  524 

Pan M.: Necelých čtyřicet let. 525 

Já: Znali jste se ještě před závislostí? 526 

Pan M.: Ano. 527 

Já: Jaký byl?  528 

Pan M.: Stejný jako nyní. Jeho povahu hodnotit nechci. 529 

Já: Co ho k závislosti dle Vás vedlo?  530 

Pan M.: Nevím. 531 

Já: Jak vnímáte jeho závislost?  532 

Pan M.: V současné době jako kontrolovanou (Metadon), obecně jako prostředek k 533 

tomu, aby byl schopen sám ze sebou vydržet. To je ovšem pouze můj subjektivní 534 

pohled. 535 

Já: Je možné mu nějak pomoci z Vaší stany?  536 

Pan M.: Určitě ano, pokud si pomoc vyžádá. 537 

Já: Stojí o pomoc se závislostí?  538 

Pan M.: Ne. 539 

Já: Vnímáte nějakou souvislost mezi jeho způsobem bydlení a závislostí? 540 

Pan M.: Ano. 541 

Já: Vnímáte nějakou souvislost mezi jeho osobností, způsobem bydlení a závislostí? 542 



17 

Pan M.: Ano. 543 

Já: Vnímáte nějakou souvislost mezi jeho dětstvím a jeho nynější situací? 544 

Pan M.: Ano. 545 

Já: Vybavujete si nějaký silný zážitek, který ho mohl ovlivnit do budoucna? 546 

Pan M.: Bohužel jsem téměř ztratil paměť, tedy ne. 547 

Já: Jak jste ho vnímal před závislostí? 548 

Pan M.: Podobně. 549 

Já: Jak jste ho vnímal, když většinově bydlel?  550 

Pan M.: Jako daleko méně soběstačného. 551 

Já: Jak ho vnímáte dnes?  552 

Pan M.: Je stále jeden z mých nejbližších přátel. Přál bych mu nějaký láskyplný 553 

vztah, nebo alespoň intimní život s nějakým děvčetem. Až nezdravě se upnul na 554 

kocoura, kterého jsem mu před několika lety věnoval, poněvadž moje žena byla 555 

přesvědčená, že v něm (v kocourovi) sídlí zlo. 556 
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Příloha B: protokol L, rozhovor 2, pan L, věk 34 let 1 

Já: Tak že to jede, já to tady takhle položím. Tak. Popíšeš mi, kde spíš? 2 

Pan L.: Spím tady, ve chlívě. Předělaným na příbytek. 3 

Já: A kde ten příbytek je? 4 

Pan L.: V sadu za Prahou.  5 

Já: A to jsi předělával sám? 6 

Pan L.: Sám, celé.  7 

Já: A jak ses sem dostal? 8 

Pan L.: Hledal jsem zahradu pro psy. A pak jsem zjistil, že jsou zahrady i s chatkou. 9 

Tak jsem hledal zahradu s chatkou malou. Pak jsem našel tohle, jakože, a bylo to 10 

velký, 6000 m2. A pak nějak shoda okolností, že jsem zrovna znal i lidi, co to 11 

pronajímali. To byla taková strašná náhoda. Šel jsem se jich zeptat jen tak, jestli 12 

náhodou něco nemají. A před tím den jsem našel tady tohle na internetu. A zdálo se 13 

mi to moc jako velké, ale za ty peníze je to za nic v podstatě. Za osm set na měsíc 14 

celý.  15 

Já: A kde bereš vodu? 16 

Pan L.: Ze studny, která tu je, a pitnou kupuji.  17 

Já: A já jsem si všimla, že si ohříváš vodu na sprchování... 18 

Pan L.: Jo, to jsou lázeňská kamna. Tady před tím nebylo nic, jen ta stará chata a ty 19 

starý chlívy. Ty tady stály. To bylo vlastně jediné zděné ty chlívy, jinak všechno 20 

dřevěné.  21 

Já: Jak dlouho tady bydlíš? 22 

Pan L.: Teď už, člověče, čtvrtý rok jedu. V červenci to bude čtyři roky. 23 

Já: A jak ses sem vlastně dostal? My jsem se potkali, a to jsi bydlel ve spolubydlení 24 

s mou kamarádkou. 25 

Pan L.: No, pak jsem, když jsme se už nepotkali, byl v podnájmu v domě ještě s B., 26 

že jo. Toho znáš. No a vod B.… No a pak jsem vlastně pokračoval v hledání toho 27 

partnera. (směje se) A skočilo to tak, že jsem opět neuspěl, že jo, a tak to šlo dál, dál, 28 

dál. Prošel jsem asi tři takovýto spolubydlení, jako ale domy už potom.  29 
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Já: Tam jsi byl proto, že jsi neměl peníze na bydlení? 30 

Pan L.: No, jo, dělal jsem palety. Palety jsem spravoval na Hostivaři. 31 

Já: Ano, si vzpomínám, že jsme se v té době potkali někde na Letňanech.  32 

Pan L.: No, a pak jsem jel do Německa na návštěvu a naskytla se mi tam práce 33 

dlaždiče. A cestou zpátky jsem potkal Elišku.  34 

Já: A ty jsi jel do Německa jen na návštěvu.  35 

Pan L.: Jo, říkal jsem si, co mě tady drží, když tady žiju jen ve sklepě. A tam jsem 36 

začal malovat. No a vlastně to bylo do Mnichova vlakem, tam jsem byl čtyři pět dní 37 

mezi tím, co jsem tam byl s těma známýma, tak právě přišlo tohle, jestli tam nechci 38 

zůstat, dělat, co si mám vyřídit, formuláře, kraviny, že by to šlo. No a zpátky zase 39 

přes „Jízdomat“ a v tom autě, když přijeli seděla, ona se vracela ze Švýcarska 40 

zrovna Eliška. Tak jsme jeli, ona celou cestu jako nemluvila, spala. Až na 41 

„Hlaváku“ jsme se začali bavit, a ona že jede do Hradce. A že pojede druhým přes 42 

Pardubice, dali jsme si „maily“, a pak jsem jel na návštěvu do Hradce a už jsem se 43 

do Německa nikdy nevrátil. No, a tak jsem se dostal až sem v podstatě.  44 

Já: Když si můžeš vybrat, dáš přednost životu v bytě/domě, nebo alternativnímu 45 

bydlení v chatě? 46 

Pan L.: Tady, Jako byt je dobrý, dům taky, jako jsou tam ty vymoženosti, ale už 47 

jsem to zkusil párkrát a nevím, čím to je, ale prostě jsem tam třeba čtrnáct dní a 48 

začne mě to srát všechno a potřebuji sem.  49 

Já: Máš pocit, že máš tady domov? 50 

Pan L.: Jo. 51 

Já: Užíváš nebo užíval jsi denně alkohol čí drogy? 52 

Pan L.: Ano!  53 

Já: Jaký alkohol? 54 

Pan L.: Všechen, i tvrdý.  55 

Já: A jak jsi mluvil o těch Slovácích, tak to jsi pil hodně? 56 

Pan L.: Teď hodně nepiji. S nimi jsem pil hodně. Třeba litr vodky denně. Třeba půl 57 

roku v kuse. To jsem se po druhé oženil při tom. Dnes piji výjimečně, takhle když 58 
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někdo přijde. Mám tu dva známé. S jedním víno, on koupí flašku a pijeme jí tady 59 

z těch malých skleniček, takže třeba na dva večery. A moudře hovoříme. Dva písaři. 60 

A pak je druhý, který má obdobné problémy, co o nich teď hovoříme, co se týká 61 

drog, ale jakože dobrý člověk, zatím to nějak koriguje, myslím si, že já a ten druhý, 62 

že ho tak nějak směrujeme. On sám teď nedávno přišel a říká, že moc děkuje za to, 63 

že jsem takový, jaký jsme, že by taky už mohl být někde… No, není na tom zle, dělá 64 

ve státním podniku a má byt. Je starý jako já, ale prostě …  65 

Já: A ještě stále jsi ženatý? 66 

Pan L.: Ne, už jsem rozvedený.  67 

Já. A jak je to s drogami? 68 

Pan L.: Hele, měl jsem takové asi… No, je to minulost. Ještě když jsem dělal na 69 

Barrandově, tak jsem měl takový roční úlet pervitinový, před tím, bych řekl, ještě tři 70 

roky před tady tímto, to byl můj první začátek někdy ve dvaceti čtyřech, když jsem 71 

to poprvé zkusil. Myslím pervitin. To bylo na Moravě, v podstatě s lidmi, který ho 72 

brali celý život, co jsem je znal. Znali jsme se dlouho. A bylo to z důvodu zase, že 73 

nervy a takhle, a prostě jsem si řekl, tak jo! Jakože kouřil jsem trávu od čtrnácti. 74 

Jednoho dne jsem šel s mým dobrým kamarádem, který měl gymnázium a super 75 

prospěch, hrál všechny možný sporty, byl profesionální basketbalista v podstatě už 76 

v těch letech a v životě bych do něj neřekl, že něco, a jelikož jsme měli známé, tak 77 

jsme šli na pivo a on prostě říká: „Půjdeš se mnou na „fajku“?“ A do té doby já byl 78 

těžce proti. No a s ním jsem si poprvé zahulil, když to tak řeknu, protože jsem si 79 

řekl, když jakože gymnazisti „hulej“, tak prostě proč bych nemohl já, že jo. Vždyť 80 

to není žádný debil. Možná jsem si to říkat neměl.  81 

Já: A jaký to bylo? 82 

Pan L.: To už si nepamatuji, ale dobrý to bylo. Ty první roky jsem se jenom smáli. 83 

Na učňáku tam už kouřilo hodně lidí. Nehulili jsem každý dne, ale když se někam 84 

šlo, když něco někde. Někdy po škole. Ale nekouřili jsme „jointy“, ale spíš „fajky“ a 85 

„šlukovky“. Pak začaly různý „párty“, tam už to bylo větší. Ale zatím žádný drogy. 86 

Třeba jako „éčko“ jsem také poprvé zkusil možná až ve dvaceti pěti letech.  87 

Já: S první manželkou jste pili nebo kouřili? 88 
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Pan L.: Manželka pila, tedy pila, manželka kouřila trávu hodně. To kouří všechny 89 

ženský, co jsem kdy měl. A pila, že jsme spolu chodili na pivo, tak jak se chodí ty 90 

párečky, opiješ se v pátek, zábava, diskotéka.  91 

Já: A proč jsem se rozvedli? 92 

Pan L.: Protože měla rozverné „mezinoží“. 93 

Já: Myslíš tím, že tě podváděla? 94 

Pan L.: Podváděla, no. A celkem okatě, až to bylo blbý. No a pak začaly spory, a 95 

jelikož mi bylo dvacet, tak mě nenapadlo nic lepšího než jí to začít vracet. A tím to 96 

skončilo všechno v prdeli! A když jsme se rozešli, já jsem si pak našel jinou holku, 97 

co měla taky malého kluka. A byla sirotek, měla jen bráchu. Ten si na pervitinu 98 

ulítl, a to ještě já jsem s tím nic. No a kdy jsem se pak s touhle rozešli. Já jsem odjel 99 

dělat do Chorvatska, přijel jsem po tři čtvrtě roce. Chvilku jsem se tady poflakoval a 100 

byla tam první zkušenost s chemii, ten papír. No a pak jsem tady byl nějakou dobu 101 

v Kroměříži, asi dva, tři měsíce, pak jsem jel do Prahy. A na brigádu, a už jsem tady 102 

zkysnul, to začalo to spolubydlení. První si pamatuji na Francouzské, kde bydlelo 103 

šestnáct lidí na bytě. Jsem přijel s báglem s tisícovkou v kapse, to bylo zajímavé. A 104 

přesně nevím. Byl to zase nátlak jako psychický a v podstatě ve mně to tak nějak 105 

probudilo to, že jsem si říkal, když můžou všichni, tak já, co můžu ztratit, a chtěl 106 

jsem to zkusit! Měl jsem pocit, že už nemám, co ztratit. A byla to fakt darda, ještě 107 

čtyři dny jsem na tom běhal. A to jsem začal blbnout, začal jsem vozit pervitin 108 

Kroměříž‒Praha. A nevím, co mě k tomu dohnalo, je to jak s kouřením, prostě, buď 109 

se mi začne špatně dýchat, nebo mi to nedělá dobře, prostě se mi to nelíbí, tak to 110 

nedělám. Tak to skončilo, to bylo takové, já nevím, dva, tři měsíce. Pak dva, tři roky 111 

nic. Mezi tím jsem kouřil trávu a pil. Makali jsem 10‒12 hodin, po práci do 112 

hospody, vypili jsme hektar, dali si brko a šli spát. A ráno v sedm zase. A tak to jelo 113 

několik let. Tři si myslím. A pak jednoho krásného dne napadlo mě nebo Z., nevím, 114 

že bychom si mohli přepudrovat nosy, a tím začala ta druhá etapa. Ale nebylo to, že 115 

bychom se šli bavit, ale začali jsme na tom dělat. Třeba 400 hodin měsíčně, a tak. 116 

Bavilo nás dělat, a nikdo neměl 400 hodin, že jo. (směje se) A to bylo rok, a pak, 117 

když jsem vážil nějakých 52 kg, tak se trošku zděsil, už to asi bylo jasný každému, 118 

co se děje. A pak to bylo ze dne na den, prostě… A hodně tomu pomohl potom 119 

vlastně. Takhle to řeknu, já jsem začal dělat hodně ten business ohledně kulis. 120 
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Potkal jsem holku, Slovenku. A mezi tím jsem začal s tady tím, ona byla na 121 

Slovensku, studovala, a já jsem byl tady. Když řeknu, prvního půl roku jsem byl 122 

hodný, pak jsme chtěli hodně hodin, a začalo se brát. A pak se do toho naskytla 123 

příležitost, přišel tam prostě Pytlík, budeme mu říkat tak, začal s námi dělat. A ten 124 

prostě měl ke všemu kousek. A jak měl ke všemu kousek, tak to bylo všude, kdy, 125 

jakkoliv. Peníze byly. Do toho nějaké půjčky, protože se rozjížděl business na 126 

nářadí. Ty samozřejmě skončily, víš kde. Více méně v drogách a něco v té holce.  127 

Já: A cítil ses závislý na perníku? 128 

Pan L.: Jo!  129 

Já: A na trávě.  130 

Pan L.: Psychicky. Bych řekl, že asi to má něco do psychiky, protože i teď mám 131 

výpadky, mně to vypíná, už jsem na to přišel, že už to není jak dřív, že se na tom 132 

člověk baví, ale když chci jít třeba brzy spát a vím že, furt mi to v té hlavě šrotuje, 133 

tak si ubalím prostě brko a vím, že za pět minut jsem tuhý. To samé, když tady 134 

přijdou známý.  135 

Já: Máš pocit, že ti tráva něco bere? 136 

Pan L.: Myslím si, že ani nebere, ani nedává, že je to prostě takový životní styl. Jak 137 

je někdo prodavač a někdo je stavitel.  138 

Já: A tak jsi to měl s trávou vždycky? 139 

Pan L.: Myslím si, že to začalo až pozdější dobou. Ze začátku to byla zábava, a pak 140 

proto, že to dělali všichni, pak přišla ta psychická závislost, protože když nejsem 141 

v kontaktu s lidmi, tak mě to ani nenapadne. Ale prostě přijde kdokoli, ubalí brko a 142 

neřeknu ne. Zakouřím si. A teď už jsem takový, že vím, že fakt mám něco 143 

důležitého dělat, tak prostě ne jako stopnu to všechno a možná proto jsem se i 144 

odstranil sem, že mám klid, takhle od těch lákadel všech. Má to něco na sobě, určitě 145 

jo! Nevěřím tomu, když někdo říká, že tráva není závislá, rozhodně je. Poznám i na 146 

stavech, po té době, že když má člověk chvilku meditovat, že to dělá… Vidím sám 147 

na sobě ty změny. To se asi málokomu stane. Všichni si říkají, jo dobrý, tak 148 

přestanu, čtrnáct dní nehulím, pak začnu, a co. A já to vidím, jak se chovám. Ono je 149 

to vidět i na těch druhých, ale málokdo si to uvědomí asi.  150 
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Já: Já jsem pochopila, že když máš pocit, že ta droga tě má moc v moci, že se na to 151 

vykašleš a najednou to neděláš.  152 

Pan L.: Hm. Je to možné no, je to všechno o sebeovládání. Jako nepoužívám to 153 

k tomu jako každý, všichni se na tom chtějí asi bavit. Mě třeba teď tráva přešla do 154 

toho, že spíš na ni přemýšlím víc. Nemám si, s kým co říct, protože mi to jede 155 

vevnitř. Taková spíš meditační než bavící. Jo, ale je to jen tady u tohohle. Dospěl 156 

jsem až k názoru, že kdokoli a jakkoli užívá chemickou drogu, a ti co jí nabízí, tak 157 

ještě víc! Poznal jsem spoustu dobrých lidí, co už dobří nejsou, a jenom díky tady 158 

tomuhle. Což by si mělo spousta lidí uvědomit. Ale to je těžký. A první by se mělo 159 

začínat od dětí. Všichni chtějí měnit dospělý a léčit je, ale nikdo nevěnuje prevenci 160 

dětem. Oni to do nich budou hučet, ale to dítě to pochopí jedním uchem tam a 161 

druhým ven. A pak si vzpomenou ve třiceti, že jim to někdo říkal. Ale to už bude 162 

třeba pozdě.  163 

Já: Je nějaká spojitost mezi užíváním návykové látky a způsobem tvého bydlení? 164 

Pan L.: Jakože jsem se dostal sem? Nedokážu to tak úplně specifikovat, že jo, 165 

myslím si, že něco na tom bude. Že mi to ten směr hodilo. Ale to si myslelo plno 166 

lidí, že tu žiju jako bezdomovec, i moje máma, ale když sem poprvé přijela, tak 167 

zjistila, že je to úplně o něčem jiném. Jo, do toho sklepa jsem se dostal kvůli tomu, 168 

že jsem chlastal s těmi Slováky. A že mi ten jeden nedal to, co mi měl dát. A já jsem 169 

se ze dne na den ocitl úplně bez koruny, bez ničeho a bez bydlení. Na což jsem byl 170 

moc hrdý vrátit se k mámě a říct, že nemám vůbec nic, a tak jsem vymýšlel nějakou 171 

alternativu. Jeden den jsem spal venku a jeden u kámoše, a pak jsem si našel sklep. 172 

Ale nedalo se tam být pořád, bylo to bez oken. Nejde to, nedoporučuji. Byl jsem tam 173 

sám se psem. A pak musel jít pes na Moravu, a to byla druhá věc, že ten pes mě drží 174 

taky hodně.  175 

Já: Máš nějaké zdravotní potíže? 176 

Pan L.: Je to tak tři roky, co mi něco zjistili a nikdo nevěděl co, něco s hlavou. Tak 177 

jsem prodělal nějaký vyšetření. Měli podezření na roztroušenou sklerózu. No, a 178 

nakonec nezjistili nic. Pak mi řekli, že mám zelený zákal, že se mi rozpadá oční 179 

barvivo. To bylo během půl roku, tak jsem šel marodit, to bylo ve chvíli, kdy jsem 180 

poznal Elišku. Dostal jsem zánět do kolene a nemohl jsem chodit. Šel jsem tedy 181 



24 

marodit na Moravu k mámě, která šla na operaci s kyčlí. A pak mně docházely 182 

nervy, tak jsem se uschopnil a od té doby jsem nebyl u doktora.  183 

Já. A máš pocit, že to má souvislost s tvým stylem bydlení nebo závislostí? 184 

Pan L.: Ne. 185 

Já: Pobíráš sociální dávky? 186 

Pan L.: Nepobírám nic od státu, ani korunu. Beru! Platí za mě teď první měsíc 187 

zdravotní pojištění.  188 

Já: V jakém oboru ji pracoval? 189 

Pan L.: Číšník, stavitelství, kulisy, všechno, co se dělá rukama.  190 

Já: A teď pracuješ jak? 191 

Pan L.: Pracuji šest dní v týdnu osm, devět hodin denně. Dřevostavby, tesař, 192 

sádrokartonář, zedník, malíř, všechno, co se týká stavby domu.  193 

Já: A jaké máš vzdělání? 194 

Pan L.: Jsem vyučený, opravář zemědělských strojů.  195 

Já: Máš nějaké dluhy? 196 

Pan L.: Asi jo, asi určitě. Asi dost, nevím, třeba do půl milionu si myslím. 197 

Nesplácím, ale pracuji na tom, že to zaplatím. Nějaké exekuce na sebe možná mám. 198 

Mám dluh na sociálním a zdravotním. Proto nemohu být živnostník, protože mám 199 

dluh na sociálce, jinak bych zase živnostník byl, ale prostě to nejde. A nikam do 200 

zaměstnání bohužel nemůžu, protože tam nemohu docházet každý den a být tam od 201 

sedmi do osmi. Mám s tím problém. Zjistil jsem, že mám problém s autoritami. A 202 

takový věci a s různýma… Prostě mám problém, že lidi po tobě něco vyžadují a 203 

sami se chovají jinak. A hlavně v této době není přístup k zaměstnancům zrovna ten 204 

nejlepší. Prostě já tady tohle neuznávám.  205 

Já: A v té práci, kde teď jsi, tam si rozumíte? 206 

Pan L.: Tam jsem si sám svým pánem. Máme nějaký kolektiv, ale já jsem si tam 207 

vytvořil místo, jak dělám všechno, tak jsem takový, když se jede něco opravit, 208 

přivést, navést nebo samostatná práce jako malování, kde není třeba moc lidí.  209 

Já: Kolik si tak vyděláš? 210 
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Pan L.: Tak 150 000 Kč za rok, včetně prodeje ořechů a směnného prodeje.  211 

Já: A vidíš nějakou spojitost mezi dluhy a závislostí? 212 

Pan L.: Jo, jo, to byl ten pervitin. Jo! Nebýt toho, tak tady tohle není. Ale nebýt 213 

toho, tak nejsem tady, si myslím, a nepřemýšlím tak, jak přemýšlím teď o světě. 214 

Já: Myslíš tedy, že ti to i něco dalo? 215 

Pan L.: V podstatě jo. Zažil jsem to a vím, že je to hnusný a nepřál bych to nikomu. 216 

Kdyby tamten nebo tamten, co tu je asi nad námi, dal, chtěl bych všem lidem okolo 217 

říct, ať to fakt nedělají, že to nestojí za to. Je to blbý, to takhle přirovnávat a říct 218 

někomu, aby si to zkusil, aby věděl, o čem to je. Inspiroval mě k tomu jeden malíř, 219 

který to vyjadřuje obrazy, které maluje, maluje svou bolest. Třeba cvičí a snaží se 220 

namalovat bolest svalů. A ten mi říkal, že můžu namalovat, co mi to bere, co mi to 221 

dává. Jakkoli se vyjadřovat.  222 

Já: Ty teď děláš načerno?  223 

Pan L.: Jo.  224 

Já: Máš nějaký kontakt s rodinou? 225 

Pan L.: Asi rok a půl se stýkám zase s mámou, je to takové dobré. Ze začátku z toho 226 

byla nějak v děsu, že bydlím na chatě, na okraji města jako bezdomovec, a 227 

nedokázala pochopit, že tvořím nějakou alternativu života v nezávislosti na sociální 228 

síti, která je tu vybudovaná. V davové psychóze, která mně prostě strašně vadí. 229 

K tomu mě dovedly tyhle zkušenosti s drogami, že jsem prostě pochopil, že ten svět 230 

venku je fakt špatný. Mám teď úplně jiné hodnoty než dřív. Nejvíce si vážím, že 231 

mohu být šťastný a že jsem úplně svobodný. Nejsem závislý na nikom.  232 

Já: Jak často se s mamkou stýkáte? 233 

Pan L.: Voláme si hodně teď poslední dobou, i nevídaně, takové ty dlouhé 234 

rozhovory, co jsem nikdy nezažíval. Jakože jsou tam takové ty chvíle, kdy se 235 

chytíme, a ty lidi se pohádají, to asi zůstane na věky věků, ona je nátura taky sama o 236 

sobě. Ale také se hodně změnila a myslím si, že po té první návštěvě tady se změnila 237 

úplně. Ona furt nechápala, že myslí hrozně materiálně, že řeší furt peníze, co budeš 238 

a jak budeš, ty ani na dovolenou nemůžeš. Já jsem se jí to nesnažil vysvětlovat, já 239 

jsem jí to necpal. Pochopila to sama. Přijel odsud poprvé syn v pohodě a ona 240 

pochopila, že to není asi úplně squat, jak by si myslela. V lesíku v přístřešku a hnijí 241 
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za živa, k tomu bych se třeba nikdy nechtěl dopracovat. Myslím si, že je to prostě 242 

stejně jen tou leností toho člověka, i když je alkoholik nebo závislý na drogách. Tak 243 

ta práce léčí.  244 

Já: Stýkáš se s hodně lidmi, kteří takto alternativně nebydlí? 245 

Pan L.: Moji známý jsou úplně normální lidi. Hodně z nich nechápe, když se 246 

rozvykládám, co jsem zač a kde bydlím a co dělám, tak tomu trošku nerozumí. Ale 247 

je zase fakt, že teď mě začalo těšit, že přes ty různé známé se sem dostanou lidi, 248 

třeba jako dneska ty, a přesně nemají na to ten názor, že když tady žiješ se 249 

slepicemi, ovcemi na okraji Prahy v bývalém chlívě… V podstatě i ty domácí, když 250 

přišli, oni jsou takový můj příklad, tatínek má sedmdesát, a ještě stále dře, sadí 251 

stromy. Baví mě.  252 

Já: Jsi v kontaktu se sociálním pracovníkem? 253 

Pan L.: S mými určitě ne. 254 

Já: Znáš nějakou organizaci v Praze, která se stará o závislé lidi nebo lidi bez 255 

domova? 256 

Pan L.: Byl jsem teď v Bohnicích na nějakém nezávislém sezení právě o téhle 257 

problematice závislostí. Maloval jsem dům jedné paní doktorce, co tady dělá 258 

v Bohnicích, dozvěděl jsem se, že dělá logopedku alkoholikům a závislým, co přišli 259 

o řeč, učí se znovu. Měl jsem problémy teď psychické s tím, když jsem řešil Elišku. 260 

Vlastně druhá žena a dítě. Nechtěl jsem psychologii. Byl jsem v krizovém centru 261 

popovídat si. Jo, byl chvilku klid, pak přišla nějaká injekce, jakože nějakého jejího 262 

výboje. Jak bych to řek. Prostě, že něco udělala a já jsem začal zjišťovat, že mě to 263 

dostává do stavu, přesně, že začínám mít chuť na pití a tak. A to nechci, že jo. Takže 264 

jsem nejdříve šel do krizového, pak jsem sháněl různě sezení a debaty. Na což ona 265 

mi přeposlala, ono to bylo soukromé (myslí tu paní doktorku). Tedy teď je to už 266 

veřejné. Nejdříve se scházeli jen doktoři, a teď už i pacientům, a i veřejně přístupné. 267 

Bylo nás tam asi osm. Z toho tam bylo asi dva pacienti, já úplně nezávislý, a zbytek 268 

lékaři a sociální pracovníci. Ale dělají po celé republice. A to sezení je ve stylu, že 269 

vykládají tu práci s lidmi, kam až dospěli, co dělali, každý tam má nějaký výstup. 270 

Volná debata, je to asi dvě tři hodiny. A tam jsem se tak nějak seznámil s touto 271 

problematikou, drogy, alkohol, psychika.  272 

Já: A chodíš někam pravidelně? 273 
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Pan L.: Ne, to nechodím. Přišla mi velká únava, práce, psychická vyčerpanost, 274 

prostě, vybité baterky, totálně.  275 

Já: A když se ti stane něco podobného, tak víš, na koho se obrátit? 276 

Pan J.: No, dřív jsem hledal pomoc zvenku, ale v podstatě teď jsem zjistil, že tu 277 

pomoc zvenku nepotřebuji, že se jako dokážu… Neříkám, že se z toho dokážu 278 

dostat, vím, kdy se cítím a kdy se necítím a myslím si, že nějaké mé meditace a můj 279 

stav klidu. Dokáži si to rozložit už sám v sobě. Začal jsem se na určité věci dívat, 280 

jako kdyby s nadhledem. Neřeším to jako já konkrétně, ale snažím se na to dívat 281 

globálně. A když už je to, jakože já už nevím, tak nezávisle navrhnu téma v určité 282 

společnosti, a pak už jenom poslouchám. A z toho vyvozuju. Vyslechnu si jejich 283 

názory a z toho vyvozuji. A když už potom fakt člověk neví, tak jako jo, je potřeba 284 

někoho vyhledat. Za každou cenu. Tohle se nesmí podceňovat.  285 

Já: Já vím, že jsi vyrůstal jen s maminkou. 286 

Pan L.: Hm. Vím, kdo je táta, ale neznám ho. Teď se máma rozpovídala, táta by se 287 

možná měl, ale situace tomu nenasvědčovala, aby mohl. Protože máma byla vdaná 288 

za někoho jiného, kdo dítě nechtěl, a s kým se potom rozvedla. Proto on platil jen 289 

minimum a od začátku to bral jen jako dárce spermatu. Vytkl jsem jí, že mi to mohla 290 

říct už dávno. Když jsem byl mladý, nemusel jsem mít zlost, že se na mě vysral a 291 

nechtěl mě. Podstatnou část života jsem cítil zášť vůči člověku, který za to ani 292 

nemohl. Ale na druhou stranu, když to teď vidím jako otec, a i když někdy 293 

pochybuješ, jestli je to tvoje, tak stejně mi to nedá a jsem stále v kontaktu s dětmi.  294 

Já: Jak často děti vidíš? 295 

Pan L.: Teď pravidelně, co jsem se pohádal s jeho mamkou ohledně placení 296 

alimentů. Byly doby, že ať jsem bydlel kdekoli, tak za mnou jezdil tak dvakrát, 297 

třikrát ročně na víkend až týden. Byly doby, kdy jsme se tři měsíce neslyšeli. To 298 

nebylo dobrý. Další rodinu už jsem nechtěl. Až s Eliškou vlastně, když jsme se 299 

rozešli a zase se vrátila. Tak jsem pro ni chtěl něco udělat, a co můžeš udělat víc, 300 

než založit rodinu a chtít být s tím člověkem. Ale stejně to nedopadlo. Je fakt, že jí 301 

nevadilo, kde žijeme, ale pak se karta obrátila. A hodně lidí tvrdí, že asi něco brala 302 

nebo bere, nevím. Teď jsem v kontaktu s jejími sociálními pracovnicemi ohledně 303 

dcery. Tam už to jinak nešlo, na ni nebyl žádný metr, ani její máma. Ona u mámy 304 

jen bydlí a nekomunikuje s ní, jako to dělala pak tady. No, tedy vím, že měla 305 
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nějakou zkušenost s pervitinem. Evidentně něco brala, ne málo, byla ve špatném 306 

stavu, to potvrdila i její máma.  307 

Já: A stará se o malou Elišku? 308 

Pan L.: To zase jo. Tam je to právě jakože jak psychické trauma z něčeho, tak prostě 309 

v kombinaci s tou drogou, a možná i zažívala něco v mládí. Když jsme se poznali, 310 

říkala, že nehulí, že nechce. A pak jsme byli někde a ona si zahulila a hulila, tak že 311 

já nikdy tak nehulil a nedalo se s ní mluvit.  312 

Já: A jak často vídáš dceru? 313 

Pan L.: Teď jsem ji neviděl dva měsíce. V kontaktu jsem furt s babičkou (máma 314 

Elišky). Řešil jsem i se sociálkou a dohodli jsme se, že bychom to měli nechat 315 

uklidnit. Je to sice těžké, nevidět ji, ale bude to lepší. Je to stejné jako s první ženou, 316 

tak se také ve třiceti vrátila k drogám a bylo to v prdeli. Lidi se neumí bavit bez 317 

toho, aby pili nebo hulili. Může za to ten venkovní svět. I na blbé Mezi ploty, to je 318 

nealkoholický festival, pašují chlast, aby se tam mohli bavit.  319 

Já: Byl jsi někdy svědkem násilí v rodině? 320 

Pan L.: Akorát když mě máti křesala. Moje máma je vznětlivé povahy. Neříkám, že 321 

to bylo týrání, ale nebyl to výchovný pohlavek. Když jí chytí amok, tak tě bouchne 322 

čímkoli jakkoli a kamkoli, ale ne zase tak, že by ti ublížila. Prostě dostaneš pořádně 323 

přes hubu. Zastávala funkci otce, ona si myslela, že to tak chlapi dělají, prostě. 324 

Hlavně v pubertě, když jsem byl vzdorný. Ty mi přeci nebudeš říkat jak, když už 325 

jsem velký. Ale zase, když někdo ublížil mně, tak to šla také hned řešit, nadávala a 326 

hned rodiče. A hned jsem také schytal i já.  327 

Já: Byl jsi obětí nebo svědkem zneužívání v dětství? 328 

Pan L.: Ne. 329 

Já: Jaký byl tvůj první sexuální zážitek? 330 

Pan L.: Úžasný! Bylo to na mezi. Byly to dvě sedmnáctileté holky, když jsem šel 331 

z diskotéky ve čtrnácti dom, tak mě zneužily. A najednou, bylo to příjemné. Pak 332 

jsme se už ani nezdravili, ale potkávali jsme se. Cítil jsem se jako velký kluk. 333 

Prožíval jsem, že nejsem panic. A že jsem hrdina, že jsem to vůbec vydržel.  334 

Já: Jaké byly tvé partnerské vztahy? 335 
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Pan L.: To bylo v sedmnácti. To bylo vážné, ona byla z vesnice a já ve městě. Pak 336 

jsem byl na vojně a myslel jsem si, že to ten vztah změní, ale neměl jsem žádnou 337 

jinou. Až pak v Kroměříži, těsně před koncem vojny, jsem potkal svou první ženu. 338 

A já jsem do ní byl už do patnácti zblázněný. A neviděl jsem ji strašně dlouho. A 339 

slovo dalo slovo. A to bylo spontánní a úplně neuvěřitelný, že jo. Byl to spíš chtíč, 340 

než tohle… Pak jsem toho trošku litoval. A tam byly první zážitky s nevěrou. 341 

Pochopil jsem, že jsou asi všichni nevěrní, že je to tak normální.  342 

Já: A ovlivnilo to tvé vztahy? 343 

Pan L.: Pak jsem měl jen krátké známosti. Až jsem potkal tu Slovenku, kde bylo vše 344 

ok, dokud byly prachy. A pak mě ze dne na den opustila kvůli nějakému Markovi. A 345 

pak jsem to rozjel na plné pecky. Já ani nevím proč. Prostě jsem byl asi v podstatě 346 

debil. Až jsem potkal po letech Elišku. Měla něco v sobě, že fakt jsem se do ní 347 

zbláznil. Asi po roce zase debakl a hádky. Ona si myslela, že jí podvádím a stále po 348 

někom koukám. Já si myslím, že si vždycky někdo někoho najde, že je mu tak 349 

špatně z té citové vyprahlosti, že chce, aby mu bylo líp. A to všechno mi dospělo 350 

k tomu, že nevěra není normální a lidé by se k sobě takto chovat neměli.  351 

Já: Žiješ teď aktivním sexuální životem? 352 

Pan L.: Příležitostně. Mileneckým, starý známý.  353 

Já: Jak vnímá tvé bydlení tvůj třináctiletý syn? 354 

Pan L.: Nevím, jak to vnímá, ale když se bavíme, tak říká, že hold mám smůlu 355 

v životě.  Někdy se mě ptá, jestli vím, že i on to má těžké. Takže máme pocit, že 356 

jsme na stejné lodi. Někdy se mě ptá, proč tak bydlím, a tak mu vysvětluji, že je to 357 

z finančních důvodů a tak. A nestaví se k tomu jakkoli záporně. Teď spustil, že chce 358 

také zahradu a sázet. Je pracovitý. S mámou prožil krásné dětství, nechápu, proč to 359 

ta žena tak posrala. Z bytu a vlastního pokojíčku se musel odstěhovat do jednoho 360 

pokoje se svou tetou a strejdou, a vychovává ho babička. První žena od třiceti let 361 

bere pervitin a o syna se už čtyři roky nestará. Syn přešel na trojky a čtyřky, stal se 362 

z něho takový sígr, že jo. A teď už má zase trojky a lepší se to. Začal pomáhat mé 363 

mámě, a ta mu dává za to kapesné, za které jezdí za mnou. A pak máma pochopila, 364 

že se chtěla odstěhovat za mnou. Chce prodat dům, a já jí seženu pozemek a 365 

postavím dům. Pochopila, že její zdraví je slabé a já odsud nepůjdu.  366 

Já: Jak je to s tvým trestním rejstříkem? 367 
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Pan L.: Mám tam záznam za alimenty. A ten alkohol byl vždycky problém. Takže 368 

mám výtržnictví v opilosti. Mám období, kdy půl roku nepiji, a pak přijde nějaká 369 

výchylka psychického rázu, práce, děti, ženy… 370 

Já: Chápu správně, že do většinové společnosti se už vrátit nechceš? 371 

Pan L.: Myslíš do bytu a normální práce? Já chci dělat normálně. Doplatit si sociální 372 

a dělat živnostníka, ale ne do továrny. Nejsem schopný si vše včas zaplatit, možná, 373 

že je to nějaká nemoc. Nemám účty, platím vše hotově. Mám peníze v kapse a 374 

přijdu až do té společnosti, a jakmile vidím tu prodejnu, tak se otočím a jdu pryč, a 375 

zaplatím si třeba i to penále. Mám k tomu odpor. Teď to dělám tak, že peníze 376 

posílám mámě, a ona je platí za mě, i alimenty. Já je chci platit, ale nesouhlasím 377 

s myšlením, proč bych je měl platit. Mně vadí kontakt s tím systémem, a já jim ty 378 

peníze dát nechci, vadí mi ten systém. Stejně to tak s tím systémem do nekonečna 379 

nejde, jednou se změní. Prostě ten systém mi nevyhovuje. Jednu dobu jsem to měl 380 

nastavený i tak, že už dost, když máš dluhy, nic ti nevezmou, a nechtěl jsem je 381 

platit. Ale na druhou stranu jsem chtěl dětem něco nechat. Aby ty váhy byly 382 

vyrovnaný. Tomu systému jen dáváš, a on ti nic nedá. K tomu mě dovedly ovce a 383 

tráva.  384 

Já: Cítíš se zodpovědný za svůj život? 385 

Pan L.: Nemůže za to nikdo jiný. Cestu si určuješ sám. I když někoho potkáš, tak ty 386 

se můžeš rozhodnout, jestli s ním chceš být, nebo ne.  387 

Já: Jsi spokojený se svou životní situací?  388 

Pan L.: V podstatě ano. 389 

Já: Jak a kde si teď představuješ sebe v ideální situaci? 390 

Pan L.: Asi by byla trošičku jiná, ale v podstatě tohohle ražení. Možná ta 391 

bezdlužnost, ten kámen by „spadnul“. Chtěl bych, aby to vypadalo podobně jako 392 

tady, nevadí mi můj alternativní styl bydlení. Ale chtěl bych, aby se mnou byly děti, 393 

koneckonců i ta máma, o kterou bych se chtěl postarat, protože ty roky už tam jsou. 394 

Takže si myslím, že bych chtěl ten dům, ale dřevostavba, bungalov, velká zahrada, 395 

sad, bez dluhů a prostě ta rodina. Z partnerky mám ale obavy. 396 

Já: Jak a kde si představujete sebe za rok? 397 
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Pan L.: Tady. Doufám, že máma bude bydlet někde poblíž a spokojená, a syn by 398 

mohl být u ní.  399 

Já: Jak a kde si představujete sebe za 5 let? 400 

Pan L.: Jestli tady ještě budu.  401 

Já: Jak a kde si přestavujete sebe v seniorském věku? 402 

Pan L.: Budu pracovat až do smrti.  403 

Pohled blízké osoby, paní E., kamarádka, 35 let: 404 

Já: Myslíte si, že je Váš blízký spokojený se svým bydlením? 405 

Paní E.: Myslím, že konečně začíná být spokojený. Tak poslední dva roky. 406 

Já: Myslíte si, že Váš blízký nalezl domov? 407 

Paní E.: Svým způsobem ano. Lépe to v jeho situaci zatím nejde. 408 

Já: Co vy si představujete pod pojmem domov? 409 

Paní E.: Pro mě je to místečko, kde mám svůj koutek, kde jsem jenom já 410 

v naprostém bezpečí. Dále bezpečné místečko pro mé nejbližší, kde je nám spolu 411 

krásně a máme zde společný záměr, který realizujeme. 412 

Já: Jak se díváte na bydlení Vašeho blízkého? 413 

Paní E.: Myslím, že si z těch starých chlívků vytvořil nádherný bungalov. Ano, má 414 

to své mouchy a není to žádný luxus, ale myslím, že po tom on netouží. Teď je 415 

konečně rád za to, co má. A to je pro něj velkým ponaučením a novinkou.  416 

Já: Přála byste si, aby Váš blízký žil v tradičním bydlení? 417 

Paní E.: Ano, přála bych mu jeho vlastní pozemek a věřím, že dům by si tam svýma 418 

rukama vystavěl. Byt bych mu nepřála.  419 

Já: Pomáháte mu s něčím? Čím, jak, jak často? 420 

Paní E.: Nepomáhám mu. Jen s ním strávím pár chvil a pokecáme.  421 

Já: Myslíte si, že je pro něj pomoc důležitá? 422 

Paní E.: Snad ho trošku inspirují naše rozhovory. Myslím si, že jsem na něj měla 423 

trošku vliv ohledně meditace. Ale možná, že si fandím. A také se mu snažím předat 424 



32 

poselství, že kvalitní lidské vztahy existují, a není třeba se jich bát. To se mi asi moc 425 

nedaří předat.  426 

Já: Je pro Vás důležité mu pomoci? Jak? 427 

Paní E.: No, pomoci si může jen sám. Mohu jen inspirovat.  428 

Já: Jak jste se se svým blízkým seznámila? 429 

Paní E.: Před deseti lety nás seznámila naše společná kamarádka. To jsem byla ještě 430 

jiná a hledala jsem jen zábavu. Chvíli jsme spolu dokonce spali, asi půl roku, ale jak 431 

to u pana L. bývá, hned, jak potkal nějakou jinou, na mě zapomněl. Dlouho jsme se 432 

pak nebavili, tedy já s ním. Dnes bych mu přála, aby také nalezl stabilitu. Roky nás 433 

už dohání a já vím, že život si v šedesáti do pořádku dá těžko.  434 

Já: Jak dlouho se znáte? 435 

Paní E.: Asi deset let. 436 

Já: Znali jste se ještě před závislostí? 437 

Paní E.: Ne. 438 

Já: Co ho k závislosti dle Vás vedlo? 439 

Paní E.: No, já myslím, že neunáší realitu tak, jak si ji tvoří a jinak ji tvořit neumí, 440 

takže z ní utíká, a tím to dělá ještě horší.  441 

Já: Jak vnímáte jeho závislost? 442 

Paní E.: Jak jsem řekla, jako únik. 443 

Já: Je možné mu nějak pomoci z Vaší stany? 444 

Paní E.: Jestli se ptáte na závislosti, tak ne. A jak jsem řekla, každý si může pomoc 445 

jedině sám.  446 

Já: Stojí o pomoc se závislostí? 447 

Paní E.: Nestojí, ale ocení každého kamaráda, který ji nemá. 448 

Já: Vnímáte nějakou souvislost mezi jeho způsobem bydlení a závislostí? 449 

Paní E.: Určitě ano. 450 

Já: Vnímáte nějakou souvislost mezi jeho osobností, způsobem bydlení a závislostí? 451 

Paní E.: Samozřejmě. 452 
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Já: Vnímáte nějakou souvislost mezi jeho dětstvím a jeho nynější situací? 453 

Paní E.: To nemohu posoudit. Neznali jsme se.  454 

Já: Vybavujete si nějaký silný zážitek, který ho mohl ovlivnit do budoucna? 455 

Paní E.: Asi jeho poslední vztah, nikdy jsem nepochopila, co na té ženě viděl a proč 456 

se k ní stále vracel. I přes to, že ji podváděl jako každou jinou, a dokonce výjimečně 457 

i ona jeho. Možná to byl ten důvod. Že ona nebyla ta hodná, ale jeho odraz.  458 

Pak určitě jeho bydlení ve sklepě. Tam došel k velké pokoře. Hodně se pak změnil. 459 

Rozhodně k lepšímu. Těžko říct, je hodně komplikovaný a uzavřený.  460 

Já: Jak jste ho vnímal před závislostí? 461 

Paní E.: Neznala jsem ho. 462 

Já: Jak jste ho vnímala, když většinově bydlel? 463 

Paní E.: Musím říct, že byl horší než dnes. Nějak si nevážil lidí a s ženami zacházel 464 

obzvlášť špatně. Vlastně mu to paradoxně moc prospělo.  465 

Já: Jak ho vnímáte dnes? 466 

Paní E.: Začíná se setkávat a seznamovat sám se se sebou. Zatím k tomu potřebuje 467 

trávu. Přála bych mu, aby to dokázal i střízlivý.   468 
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Příloha C: protokol P, rozhovor 3, pan P, věk 46 let 1 

Bydlení: 2 

Já: Kde spíte? 3 

Pan P.: V zahradním domku mého bratra. Domek má bratr a jeho rodina po 4 

našich rodičích. 5 

Já: Jak dlouho žijete a spíte v alternativním bydlení? 6 

Pan P.: Cca půl roku. 7 

Já: Jaká situace předcházela tomuto bydlení? 8 

Pan P.: Žil jsem se svou přítelkyní a dětmi v bytě v pražských Holešovicích. 9 

Mám jisté finanční problémy (dluhy a exekuce). Tuto situaci jsem řešil za 10 

pomocí přítelkyně osobním bankrotem ‒ dluhy jsem měl ještě před tímto 11 

vztahem. Na začátku našeho vztahu jsem cca dva roky pracoval jako řidič 12 

kamionu. Po roce našeho vztahu se nám narodilo první dítě (dcera, za chvíli jí 13 

bude 5 let). Po roce od narození dcery jsem svou vinou přišel o práci.  Občas 14 

jsem kouřil marihuanu (i v práci), no a na Vánoce v roce 2013 mě v práci 15 

zastavila policie a rovnou mi udělali test na drogy, já si chvíli před tím akorát 16 

zahulil, tudíž jsem přišel o řidičák a o práci. Pak jsem asi rok měl jen nějaké 17 

brigády a začal víc pít, většinu peněz, co jsem brigádami vydělal, jsem nechal v 18 

hospodě. Po roce jsem si našel novou práci, tam jsem byl jen pár měsíců, ta 19 

práce byla za Prahou, já jsem tam asi dvakrát, bez omluvy, nepřišel, vždycky to 20 

bylo kvůli tomu, že jsem den před tím hodně pil a ráno se mi nechtělo vstávat, 21 

ani mě to v práci moc nebavilo (dělal jsem sklenáře). Potom jsem měl zase jen 22 

nějaké brigády, ale těch taky moc nebylo. Tak jsem nejspíš z nudy chodil do 23 

hospody častěji. Pak jsem si našel další trvalou práci, jako skladník v té jsem 24 

vydržel asi rok a pak jsem si našel další práci jako skladník, tam se mi celkem 25 

líbilo, ale taky jsem měl problémy a několikrát jsem, zase bez omluvy, do práce 26 

prostě nešel, protože jsem ráno nebyl schopný vstát. V tu dobu se nám narodilo 27 

druhé dítě (kluk, 2 roky). Tohle období bylo před tím, než se se mnou přítelkyně 28 

úplně rozešla. V hospodě jsem, podle všech, seděl víc a víc... do práce jsem teda 29 

chodil, s tím, že jak jsem říkal, že jsem tam párkrát nepřišel, asi dvakrát, mi dali 30 

výpověď, ale já tam vždycky den na to přišel s tím, že se jim jdu omluvit a oni 31 

mi to odpustili, takže jsem do práce chodil dál. 32 
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Na pivo jsem v tu dobu chodil každý den, s tím že mi to přišlo úplně normální, i 33 

když mi přítelkyně a vlastně všichni říkali, že bych s tím měl něco dělat. Já ten 34 

pocit neměl, teda nemám, do teď. Nicméně jsem, spíš z donucení od přítelkyně, 35 

šel ke své obvodní doktorce, ta mi dala žádanku k psycholožce, té jsem řekl, že, 36 

mám finanční problémy a dle všech hodně piju. Předepsala mi antidepresiva na 37 

měsíc, s tím, že pak ní mám přijít znovu, už jsem tam nešel. 38 

V tu dobu, kdy jsem si dal pivo ve větším množství, každý den jsem pak začal 39 

mít v opilosti agresivní nálady a výstupy, já si to druhý den nepamatoval. Ale 40 

třeba jsem chodil a bouchal na ulici do aut, hulákal tam, hádal se a občas se i 41 

popral s lidmi, se kterými jsem sedával v hospodě.  Přítelkyně se už před tím se 42 

mnou několikrát chtěla rozejít, ale nikdy k tomu nedošlo. Před koncem našeho 43 

vztahu jsem jeden den po práci šel hned do hospody a pak jsem rozbil v domě, 44 

ve kterém jsme bydleli, výtah, naštvalo mě, že u něj zase nešly zavřít dveře, pak 45 

jsem se pohádal se sousedem a začal rozbíjet skleněné výplně ve všech patrech 46 

až ke vstupním dveřím. Někdo z domu na mě volal policii, ti mě odvezli na 47 

ošetření, měl jsem pořezané ruce, pak mě pustili a já šel zase na pivo. Potom 48 

jsem normálně šel domů, tam nikdo nebyl, až druhý den přišla přítelkyně s tím, 49 

že se mám odstěhovat. Ještě měsíc jsem zůstal, po měsíci jsem opět nešel do 50 

práce, a místo toho seděl v hospodě. Volal jsem přítelkyni, že nejsem v práci, a 51 

místo toho, že jsem šel na pivo. Ona mi tam pak donesla batoh s věcmi, ať domů 52 

ani nechodím, že vyměnila zámek. Pak si jen pamatuju, že jsem se nemohl 53 

dostat do bytu, šel jsem tedy pryč, rozbil jsem skleněné vstupní dveře v 54 

mezipatře a pak vchodové dveře od domu. Venku už čekala policie, kterou na mě 55 

přítelkyně zavolala.              Strávil jsem noc na záchytce a druhý den, když jsem 56 

chtěl jít domů, mi přítelkyně řekla ať si seberu věci a jdu, že už se na mě kašle. 57 

Odjel jsem zpátky k rodičům, u kterých jsem chvíli bydlel, ale to nefungovalo, 58 

takže mi brácha dovolil bydlet u něj na zahradě. 59 

Já: Když si můžete vybrat, dáte přednost životu v bytě/domě nebo 60 

alternativnímu bydlení v chatě/squatu? 61 

Pan P.: Přednost bych dal bydlení v bytě. Ale i tady mi to vyhovuje. 62 

Já: Máte pocit, že nemáte domov? 63 

Pan P.: Nemám. 64 
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Návykové látky: 65 

Já: Užíváte nebo užíval jste denně alkohol či drogy? 66 

Pan P.: Denně jsem užíval alkohol, i když pivo není alkohol. Pokud mám peníze 67 

a můžu si koupit trávu, tak i kouřím marihuanu. Pokud nemám peníze, tak nepiju 68 

ani pivo. Plus tedy kouřím, cigarety. 69 

Já: V jakém množství? 70 

Pan P.: To nevím přesně. Většinou si koupím Braník dvoulitrový, takže asi 4 71 

velká piva, pokud mám peníze, tak každý den. 72 

Já: Jak dlouho? 73 

Pan P.: To také nevím, ale pivo „piju“ už asi od 15. 74 

Já: Baví nebo bavilo Vás užívání? 75 

Pan P.: Baví i bavilo. Většinou tím přestanu myslet na to, že mám někde dluhy a 76 

tak. A líp se mi mluví s lidmi. Jinak moc nemluvím, a pokud si dám pivo nebo 77 

zakouřím (trávu), tak jsem schopný s lidmi mluvit. 78 

Já: Co Vám užívání přináší/přinášelo? 79 

Pan P.: Zapomenutí na problémy a vypnutí hlavy. 80 

Já: Cítíte se nebo cítil jste se závislý? 81 

Pan P.: Necítím se závislý, ani jsem se nikdy necítil. I když kdysi jsem se nechal 82 

2x dobrovolně zavřít na dojezdu do Bohnic (to jsem měl období, kdy jsem občas 83 

užíval pervitin). 84 

Já: Co si myslíte, že je příčina Vaši závislosti? 85 

Pan P.: Nevím, nemám pocit, že bych měl problém se závislostí. I když si občas 86 

říkám, že s pitím to přeháním, od okolí jsem slyšel, že bych se měl jít léčit, ale já 87 

ten pocit nemám. To, že se občas napiju víc, pak třeba dělám trochu bordel, 88 

nepovažuju za to, že jsem závislý. I když piju každý den, teda pokud mám 89 

peníze. 90 

Já: Je nějaká spojitost mezi užíváním návykové látky a způsobem Vašeho 91 

bydlení? 92 

Pan P.: Myslím, že to, že jsem v opilosti dělal bordel a přítelkyně mě vyhodila z 93 



37 

bytu, a pak jsem neměl kam jít. Rodiče mě pak taky vyhodili, tak jsem rád, že mi 94 

brácha dovolil být tady. 95 

Já: Co předcházelo užívání návykových látek? 96 

Pan P: Nevím, asi nic. 97 

Zdravotní stav: 98 

Já: Máte nějaké zdravotní obtíže? Jaké? 99 

Pan P.: Nemám žádné zdravotní obtíže. 100 

Ekonomická situace a zaměstnání: 101 

Já: Pobíráte nějaké sociální dávky? Stačí Vám tyto dávky na Vaše potřeby? 102 

Pan P.: Nepobírám. 103 

Já: Kde berete zbytek peněz pro Vaši potřebu? 104 

Pan P.: Chodím do práce a mám občas nějakou brigádu. Z výplaty mi strhávají 105 

exekuce. (Osobní bankrot mi pro porušení jeho podmínek zrušili). Platím 106 

alimenty na 3 děti. Desetiletého chlapce mám ještě ze vztahu před tímto. Z 107 

výplaty mi většinou po stržení exekuce zbyde cca 8 000 Kč, alimenty platím 4 108 

500 Kč dohromady. Bráchovi dávám za bydlení 1 000 Kč a 1 000 Kč rodičům, 109 

chodím k nim na jídlo, peru si tam. Zbytek peněz mám pro svou potřebu. 110 

Já: Byl jste někdy zaměstnaný? Jak dlouho? 111 

Pan P.: Práci jsem většinou měl vždycky, pokud ne trvalou, tak nějaké brigády. 112 

Pokud jsem neměl nic, tak to nebylo na delší dobu než pár měsíců. Nejdéle jsem 113 

byl bez práce, nebo nějaké brigády (třeba i jen „na černo“) asi 3 měsíce, to už je 114 

ale hodně dávno. 115 

Já: V jakém oboru? 116 

Pan P.: Většinou jsem pracoval jako řidič z povolání. Když jsem přišel o papíry, 117 

tak jsem pracoval jako skladník nebo něco tomu podobného. 118 

Já: Jaké máte vzdělání? 119 

 Pan P.: Jsem vyučený sklář. Konkrétně v oboru sklář – ploché sklo. 120 

Já: Máte nějaké dluhy? 121 
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Pan P.: Dluhy mám, i když poměrně velkou část jsem zaplatil v rámci oddlužení.                122 

S tím, že uvažuji o tom, že si o osobní bankrot zažádám znovu.                                                                    123 

Ale nevím, jestli mi to u soudu projde, vzhledem k tomu, že jsem předtím, tím, 124 

že jsem přišel o práci, neplnil podmínky. Taky jsem přestal komunikovat s 125 

advokátem, který mi byl soudem určen jako správce. Z brigád jsem neposílal na 126 

splácení dluhů tolik, kolik jsem měl, nebo vůbec nic. 127 

Já: Je nějaká spojitost mezi dluhy a Vaší nezaměstnaností? 128 

Pan P.: Spojitost tam je, ale to už je hodně dávno. Dluhy už mám z hodně dávno.  129 

Asi před těmi 10 lety, nebo i ještě před tím. Normálně jsem je platil, chodil jsem 130 

do práce a vydělával min. 30 000 Kč, a ještě mi hodně zbývalo. Pak jsem přišel 131 

o práci (pracoval jsem jako řidič z povolání), pořád jsem ještě zvládal platit, pak 132 

jsem přestal komunikovat s bankou, a ještě jsem měl půjčku od Cetelemu, no a 133 

pak mi začaly skákat exekuce, to už jsem měl práci, takže pořád dobrý, pak jsem 134 

byl zase bez práce, a tak to šlo pořád dokola a dluhy narůstaly. Potom jsem to, 135 

jak už jsem říkal, začal s přítelkyní řešit osobním bankrotem, to už teda bylo ve 136 

stadiu, kdy jsem nevěděl, co má který exekutor. V tu dobu jsem se stěhoval za 137 

přítelkyní zpátky do Prahy a chodil normálně do práce. Pak jsem přišel o ten 138 

řidičák. A zbytek už jsem říkal před tím. 139 

Já: Kolik Vám zbývá z platu, když zaplatíte dluhy? 140 

Pan P.: Po zaplacení dluhů (stržení exekuce z platu) mi zbyde cca 8 000 Kč. Pak, 141 

jak jsem už říkal, musím zaplatit 4 500 Kč alimenty. Na to nejstarší dítě bych 142 

teda měl platit alimenty ve výši 4 000 Kč, ale to by mi po zaplacení všeho 143 

ostatního nezbylo vůbec nic, tak posílám aspoň 2 000 Kč. Takže platím 2 000 Kč 144 

na nejstarší dítě, na ty dvě mladší posílám 2 500 Kč, za bydlení bratrovi platím 1 145 

000 Kč a 1 000 Kč dávám rodičům, za to že u nich mám jídlo a můžu si tam 146 

vyprat, umýt se a tak. Takže mi pro mou potřebu zbyde 1 500 Kč. Sem tam mám 147 

nějakou brigádu, tak mám pár korun navíc. 148 

Sociální síť: 149 

Já: Máte kontakt s někým z Vaší rodiny? 150 

Pan P.: S rodinou jsem normálně v kontaktu. Bydlím na vesnici, kde bydlí moji 151 

rodiče, bratr s rodinou. Jsem i v kontaktu se svými dětmi a bývalými 152 

přítelkyněmi (jejich matkami). 153 
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Já: Jak často se stýkáte? 154 

Pan P.: S rodiči jsem v denním kontaktu (chodím k nim minimálně na jídlo), s 155 

bratrem se vídáme tak, jak to vyjde. Za dětmi se snažím jezdit min. jednou za 156 

dva měsíce. 157 

Já: Jak se staví k Vaši situaci? 158 

Pan P.: To nevím, hodně mi pomáhají. Samozřejmě, že mi domlouvají, pokud 159 

jdu na pivo, tak se jim to nelibí, bratr, ten mi několikrát říkal, že bych se měl jít 160 

někam léčit, ale já si nemyslím, že bych měl nějak velký problém s pitím. Pokud 161 

nemám peníze na pivo, tak na něj nejdu, a trávu už jsem si taky dlouho nekoupil. 162 

Neříkám, že bych si nedal, ale pokud mi nezbydou peníze... 163 

Já: Jste v kontaktu s nějakým sociálním pracovníkem? 164 

Pan P.: Ne. 165 

Já: Znáte v tomto místě (Praha) jiné organizace, které se zabývají lidmi bez 166 

domova nebo závislostmi? A jaké? 167 

Pan P.: Nejsem v kontaktu s žádným sociálním pracovníkem a nikdy jsem nebyl. 168 

Nějakou odbornou pomoc jsem vyhledal jen 2x, jak jsem říkal, ale už hodně 169 

před lety, když jsem se nechal zavřít do Bohnic. Jinak, vždycky, když jsem 170 

neměl kam jít, tak jsem se vrátil domů, k rodičům. 171 

Vzpomínky, dětství a rodina: 172 

Já: Jaké bylo Vaše dětství? 173 

Pan P.: Myslím, že jsem měl úplně normální dětství. Otec byl většinou v práci a 174 

o vše se starala matka. S rodiči jsem měl, mám dobrý vztah, mám je rád. Nějaké 175 

konflikty přišly v pubertě, kdy otec byl ve straně. Já jsem založil punkovou 176 

kapelu, kdy jsme byli označeni za protistátní a pořád jsem měl potyčky s policií 177 

a tak. Ale jinak na svoje dětství mám hezké vzpomínky, s rodiči jsme jezdili na 178 

dovolené i k moři a tak. S bratrem jsem měl taky hezký vztah. Teď se teda občas 179 

hádáme, hlavě kvůli tomu, když se opiju a dělám bordel. 180 

Já: Vyrůstal jste v úplné rodině? 181 

Pan P.: Ano vyrůstal. Rodiče se teda rozvedli, ale to už jsem byl víceméně 182 

dospělý, bylo mi 17. Máma se pak znovu vdala a otec se znovu oženil. Žil jsem 183 
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pak s otčímem a matkou. Ale bydleli jsme všichni pořád ve stejné vesnici, otec s 184 

macechou bydleli kousek od nás, v kontaktu jsme byli všichni. Otčím byl otcův 185 

kamarád a občas jsme se sešli všichni dohromady na různé oslavy a tak. Otec má 186 

ještě další dvě děti, desetiletá dvojčata, i s těmi jsem v kontaktu. 187 

Já: Byl jste svědkem násilí ve Vaší rodině? 188 

Pan P.: Ne. 189 

Já: Byl jste přítomný nebo jste byl sám obětí zneužití v dětství? 190 

Pan P: Ne. 191 

Já: Jaký byl Váš první sexuální zážitek? 192 

Pan P.: Můj první sexuální zážitek byl někdy kolem 16 let, bylo to na internátě s 193 

jednou slečnou. Slečna byla o něco starší než já a chlapcům pomáhala přijít o 194 

panictví. 195 

Já: Jaké byly Vaše partnerské vztahy? 196 

Pan P.: Moje partnerské vztahy byly úplně normální. 197 

Já: Žijete aktivním sexuálním životem? Máte vztah? Jak dlouho trvá? 198 

Pan P.: Žiju. V současné chvíli mám lepší kamarádku, se kterou se scházím. 199 

Vídáme se necelý rok. Vztah jako takový to není, je to spíš jen o občasných 200 

schůzkách. 201 

Já: Máte děti? Vídáte je? Jak se staví k Vaší situaci? 202 

Pan P.: Mám 3 děti. Syny 10 let a 2 roky, a dceru 5 let. 203 

Vztah se společností: 204 

Já: Máte záznam v trestním rejstříku? 205 

Pan P.: Záznam v trestním rejstříku mám. Momentálně jsem v podmínce. 206 

Já: Chcete udělat něco pro zařazení do většinové společnosti? 207 

Pan P.: Rád bych si našel vlastní bydlení, ale z výplaty mi po zaplacení dluhů a 208 

alimentů nezbývá na to, abych si nějaký byt zaplatil sám. 209 

Já: Může pro to udělat něco někdo jiný? 210 

Pan P.: Asi ne. 211 
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Já: Co je největší překážkou pro návrat do většinové společnosti? 212 

Pan P.: Největší překážkou jsou v tuto chvíli peníze. Strhávají mi exekuce z platu 213 

a platím alimenty. 214 

Já: Máte strach z návratu? Co je příčinou tohoto strachu? 215 

Pan P.: Nevím o tom. 216 

Já: Jste odpovědný za svůj osud? 217 

Pan P.: Myslím, že za všechno si můžu sám. 218 

Současná a budoucí situace: 219 

Já: Jste spokojený se svou životní situací? 220 

Pan P.: Se svojí životní situací spokojený nejsem. 221 

Já: Jak a kde si teď představujete sebe v ideální situaci? 222 

Pan P.: Nevím jak a kde bych si sebe teď představoval v ideální situaci. Asi bych 223 

byl rád, když bych zaplatil všechny dluhy, našel si byt a měl klid. Aby mi nikdo 224 

neříkal, co mám a co nemám dělat. 225 

Já: Jak a kde si představujete sebe za rok? 226 

Pan P.: Nevím. 227 

Pohled blízké osoby, bývalá přítelkyně a matka jeho dvou dětí, 31 let: 228 

Já: Myslíte si, že je Váš blízký spokojený se svým bydlením? 229 

Paní L.: Nemyslím si, že byl se svým bydlením spokojený, jen je úplně 230 

neschopný udělat něco proto, aby to bylo jinak. 231 

Já: Myslíte si, že Váš blízký nalezl domov? 232 

Paní L.: Nevím, jestli to, jak bydlí, považuje za domov, ale asi by byl spokojený 233 

v podstatě kdekoli, kde by se mohl vyspat a umýt. 234 

Já: Co vy si představujete pod pojmem domov? 235 

Paní L.: Já sama si pod pojmem domov představuju něco, kde mi je hezky, jsem 236 

tam se svými dětmi a partnerem, ať už jde o byt nebo dům. 237 

Já: Jak se díváte na bydlení Vašeho blízkého? 238 

Paní L.: Na jeho bydlení se dívám tak, že jsem ráda, že po našem rozchodu měl 239 
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vůbec kam jít. Pořád je to otec mých dětí, jako na člověku mi na něm pořád 240 

záleží, takže i přesto všechno, co se stalo, bych mu nepřála nic špatného, ani to, 241 

aby neměl kam jít a žil třeba někde na ulici. 242 

Já: Přál byste si, aby Váš blízký žil v tradičním bydlení? 243 

 Paní L.: Ano, přála. Přála bych si, aby si našel normální byt a začal fungovat 244 

jako „dospělý“ člověk a otec našich dětí. Prostě, aby byl schopný zajistit sám 245 

sebe natolik, aby byl pak schopný se postarat i o někoho jiného, myslím tím teď 246 

jeho děti. Myslím, že ho musí trápit, že děti nevídá častěji. Není to tím, že já 247 

bych mu v kontaktu s dětmi bránila, ale on není schopný za nimi častěji přijet, a 248 

já mu odmítám děti vozit k němu, když bydlí tak, jak bydlí. Navíc nepřestal s 249 

pitím, takže pokud má peníze navíc, většinou je utratí za pití, kdy potom v 250 

opilosti dělá bordel. 251 

Já: Pomáháte mu s něčím? Čím, jak, jak často? 252 

Paní L.: Snažím se mu pomáhat. Občas mu vypomůžu finančně, ne tedy přímo, 253 

že bych mu dala peníze, ale pokud mi nemůže poslat alimenty, tak se třeba 254 

domluvíme, že mi pošle míň nebo později. Moc často to není. 255 

Já: Myslíte si, že je pro něj pomoc důležitá? 256 

Paní L.: Myslím, že je pomoc pro něj důležitá, ale nevím, jestli je pro něj 257 

prospěšná. 258 

Já: Je pro Vás důležité mu pomoci? Jak? 259 

Paní L.: Nevím, jestli je to pro mě důležité, ale pořád je to otec mých dětí a 260 

člověk, se kterým se prožila i hodně hezkého a opravdu jsem ho milovala, a 261 

pořád mi na něm jako na člověku záleží. Myslím, že je to i tím, že s ním v 262 

podstatě budu v celoživotním kontaktu, už jen přes děti. Taky si myslím, že mě k 263 

pocitu, že bych mu měla pomoci, vede i to, že si říkám, že už jen kvůli dětem 264 

bych měla. 265 

Já: Jak jste se se svým blízkým seznámil? 266 

Paní L.: Seznámili jsme se v jednom klubu. Možná už jen to, že v tom klubu 267 

dělal údržbáře a zároveň bydlel, mě mělo varovat. Ale tak nějak jsem se do něj 268 

pobláznila. 269 
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Já: Jak dlouho se znáte? 270 

Paní L.: Známe se asi tak 7 let. 271 

Já: Znali jste se ještě před závislostí? 272 

Paní L.: Ano, znali. I když pil pivo a kouřil trávu v podstatě pořád, ale nebylo to 273 

nějak extrémní a ne denně, chodil normálně do práce a choval se taky normálně. 274 

Já: Jaký byl? 275 

Paní L.: Pro mě to byl ten nejlepší chlap a opravdu jsem ho hodně milovala. 276 

Já: Co ho k závislosti dle Vás vedlo? 277 

Paní L.: Nejsem si jistá, ale za sebe si myslím, že ho k tomu vedly finanční 278 

potíže, k tomu se nám narodily děti a on prostě není typ člověka, který by unesl 279 

zodpovědnost za někoho dalšího. On ji neunese ani sám za sebe, a prostě toho na 280 

něj bylo moc. 281 

Já: Jak vnímáte jeho závislost? 282 

 Paní L.: Nevím, jak na tuhle otázku odpovědět. Štve mě to, nejvíc mě štve, že 283 

on si žádný problém nepřipouštěl a do teď nepřipouští. Přišlo mu úplně v 284 

pořádku chodit domů, svalit se totálně namol v chodbě, dělat po ulicích a baráku 285 

bordel, a nejhorší je, že to dělal před dětmi. Možná mě tak moc neštve on, ale 286 

spíš já, že jsem s ním neukončila všechno mnohem dřív a pořád se nesmyslně 287 

snažila o nějakou nápravu. 288 

Já: Je možné mu nějak pomoci z Vaší stany? Stojí o pomoc se závislostí? 289 

Paní L.: Nevím. Navíc si myslím, že o pomoc, která by k něčemu byla, nestojí, 290 

on si totiž nepřipouští, nebo mu nedochází, že něco není v pořádku. Spíš to 291 

vnímá tak, že všichni v jeho okolí s ním a jeho chováním mají nějaký problém. 292 

Já: Vnímáte nějakou souvislost mezi jeho způsobem bydlení a závislostí? 293 

Paní L.: Nevnímám. Způsob jeho bydlení je důsledkem jeho závislosti. Kdyby 294 

nepil, myslím, že by bydlel normálně. Způsob jeho bydlení nevedl k závislosti. 295 

Já: Vnímáte nějakou souvislost mezi jeho osobností, způsobem bydlení a 296 

závislostí? 297 

Paní L.: Ano, vnímám. Pokud by nepil, a myslím, že někdy ty jeho výstupy 298 
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nebyly jen pod vlivem alkoholu, byl by schopný normálně fungovat. I když 299 

myslet si to můžu, na začátku našeho vztahu se vrátil bydlet zpátky na vesnici k 300 

rodičům, během pár týdnů si tam našel práci a byt. Pak se teda přestěhoval za 301 

mnou zpátky do Prahy, v práci vydržel fungovat bez problémů rok. Tak nevím, 302 

jestli to není jeho standard, a prostě fungovat normálně, jako chodit do práce, 303 

platit si účty a tak, není schopen, a pak to řeší alkoholem a občas i jinými 304 

látkami. Co mi vždycky říkal, tak že třeba se mu lépe komunikuje s lidmi, pokud 305 

pije, že jinak to neumí a radši pořád mlčí. 306 

Já: Vnímáte nějakou souvislost mezi jeho dětstvím a jeho nynější situací? 307 

Paní L.: Tak to nevím, o jeho dětství toho moc nevím, ale z jeho vyprávění a 308 

podle toho, jak znám jeho rodiče, si nemyslím, že by něco v rodině mělo vliv na 309 

to, že teď má problém s alkoholem. 310 

Já: Vybavujete si nějaký silný zážitek, který ho mohl ovlivnit do budoucna? 311 

Paní L.: Nevím, v jakém směru je tato otázka myšlena. Ovlivnit do budoucna, 312 

aby se snažil fungovat a starat se o sebe, tak aby mohl být spokojený? Myslím, 313 

že hodně silný zážitek pro něj mohlo být narození jeho dětí, ale asi ne dostatečně 314 

silný na to, aby se snažil myslet na to, že by pro ně měl fungovat jako otec a 315 

někdo, na koho by se děti mohly spolehnout. 316 

Já: Jak jste ho vnímala před závislostí? 317 

Paní L.: Před závislostí jsem ho vnímala jako silnou osobnost. Hodně se mi líbil 318 

a v podstatě jsem jím byla okouzlená. 319 

Já: Jak jste ho vnímala, když většinově bydlel? 320 

Paní L.: On vlastně za tu dobu, co ho znám, bydlel většinově jen se mnou, a pak 321 

vlastně chvilku před tím, než se za mnou nastěhoval zpátky. Vnímala jsem ho 322 

pořád stejně, jako když jsem ho poznala, a v tu dobu bydlel v jedné místnosti v 323 

klubu. Pak se teda nastěhoval k jednomu klukovi do bytu, a potom se vrátil 324 

zpátky k rodičům, kde si našel vlastní bydlení. 325 

Já: Jak ho vnímáte dnes? 326 

Paní L: Dnes ho vnímám jen jako otce mých dětí, ale pořád mi na něm jako na 327 

člověku záleží. Ale už si o něm nemyslím, že je to silná osobnost. Spíš už ho 328 

vnímám jako někoho, kdo je absolutně odevzdaný tomu, co se mu stane, ale 329 
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hlavně v tom špatném, a místo toho, aby něco změnil, bude jen vzdychat a hledat 330 

jakýkoli důvod, proč by něco nemělo jít. 331 
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