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ANOTACE
Tato diplomová práce pojednává o alkoholové závislosti v rodinném systému a o
dospělých, kteří jako děti vyrůstaly s rodičem závislým na alkoholu. V první řadě definuje
samotný pojem závislosti a komplikace s rizikovým užíváním alkoholu. Více se potom
zaměřuje na dopady alkoholismu jednoho z rodičů na celý rodinný systém a podává
obraz o dětech, jejichž životy byly poznamenány vyrůstáním s rodičem alkoholikem.
Teoretická část diplomové práce se rovněž zabývá možnostmi a rolemi sociálního
pracovníka v problematice závislostí.
Praktická část práce obsahuje tematickou analýzu polostrukturovaných rozhovorů
s dospělými, kteří jako děti vyrůstaly s rodičem závislým na alkoholu. Práce potom blíže
mapuje jejich subjektivní vnímání závislosti rodiče a zaměřuje se na jejich uvažování o
prožitém dětství a dospívání v rodině poznamenané alkoholikem. Jejím cílem potom je
blíže zmapovat shodné znaky pro děti z rodin postižených závislostí rodiče v optice
včasné pomoci a možnosti předcházet negativním dopadům na tyto děti.

KLÍČOVÁ SLOVA
Alkohol, alkoholismus, rodina, závislost rodiče, dospělé děti alkoholiků, role sociálního
pracovníka
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ABSTRACT
This thesis is about alcohol addiction in a family environment and about adults who had
grown up in the presence of an addicted parent. Firstly, it defines the concept of
addiction and the complications associated with alcohol abuse. The thesis focuses most
on the impact of alcohol addiction of one parent and the effects on the family system as
a whole. It depicts the lives of children that have been impacted by growing up with an
alcoholic parent. The theoretical part of the thesis also deals with the possibilities and
roles of a social worker in the problematice of addictions. The practical part includes a
thematic analysis of half-structured interviews with adults who have, as children, grown
up with an alcoholic parent. The thesis then portrays their perceptions of their parent’s
addiction and their subjective thinking about their childhood in a family environment
affected by it. The goal of the thesis is to capture the similar signs in children from
families impacted by an addiction in the optics of early help and the possibility of
preventing negative effects on these children.

KEY WORDS
Alcohol, alcoholism, family, parent addiction, Adult children of alcoholics, role of social
worker
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ÚVOD
Česká republika se podle Světové zdravotnické organizace (WHO) trvale pohybuje na
čelních příčkách ve spotřebě alkoholu na hlavu. Alkohol je dnes v naší společnosti
nejrozšířenější, nejčastěji užívanou a značně akceptovanou drogou. Je běžně dostupný
a masivně propagovaný prostřednictvím reklamních kampaní zaměřených především na
mladé lidi. Závislost na alkoholu je závažným problémem, na který je třeba nahlížet jako
na nemoc z hlediska medicínského a psychologického a zároveň jako na sociální
patologii. Dopady spojené se závislostním chováním se totiž netýkají pouze samotného
konzumenta, ale také jeho rodiny a blízkého okolí a jedná se tak o problém
celospolečenský. Nadměrné pití alkoholu jednoho z rodičů má negativní dopad na celý
rodinný systém. Újma způsobená dětem alkoholismem rodiče není snadno popsatelná
a ovlivnění se může projevit v mnoha oblastech. Rodič alkoholik nejen že nezvládá svou
rodičovskou funkci, ale narušuje také fungování rodiny jako celku a je také zdrojem
možného stresu pro každého člena rodiny zvlášť. Členové rodiny postižené problémy
s alkoholem potřebují pomoc, především proto, aby se u dětí snížilo riziko psychických a
dalších problémů, přetrvávajících mnohdy do dospělosti.
V mé diplomové práci navazuji na bakalářskou práci, která se zabývala alkoholovou
závislostí žen a jejich následnou abstinencí. Výzkumná část byla zaměřena na subjektivní
prožívání závislosti, její překonávání a abstinenci a ukázala, že valná většina žen trpí
vinou a výčitkami svědomí vůči svým dětem. Zajímalo mne tedy, jakým způsobem je
závislost jednoho z rodičů vnímána jeho dospělými dětmi, jak tyto děti nahlíží zpětně,
pohledem dospělého, na své dětství prožité v domácnosti s alkoholikem. Z bakalářské
práce jsem čerpala teoretické poznatky o alkoholové závislosti jako takové, poznatky o
důsledcích a komplikacích spojených s nadměrným užíváním alkoholu.
Vzhledem k tomu, že závislostní chování a s ním také velmi často spojená dysfunkčnost
rodiny, je také sociální patologií, část práce se zabývá významem a rolí sociálního
pracovníka v péči o závislé a rodiny alkoholika.
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1. Závislost na alkoholu

Alkohol je nedílnou součástí našich životů. Pokud sami nejsme konzumenty, tak velmi
pravděpodobně známe někoho, kdo konzumentem je. Prakticky každý z nás se tedy ve
svém životě s alkoholem setká. „Přibližně každému desátému člověku působí pití
alkoholu občas nějaké potíže, ale jeho problémy s pitím se nestupňují. Pokud se u
některých lidí začnou problémy s pitím časem stupňovat a výrazně ovlivňovat jejich
základní životní hodnoty, pak hovoříme o závislosti na alkoholu. Do této situace dospějí
asi 3% populace. Jen část z nich vyhledá léčbu“ (Heller a Pecinovská, 2011, s. 13).

Nadměrná konzumace alkoholických nápojů bývá označována jako alkoholismus. Poprvé
tento termín použil švédský lékař Magnuss Huss v roce 1849. Přitom první definici
pijáctví použil již v roce 1784 americký lékař Benjamin Rush. Ale teprve až v roce 1951
začal být alkoholismus oficiálně, díky Světové zdravotnické organizaci, považován za
medicínský problém (Popov in Kalina et al., 2003).
Závislost je jedním z mnoha problémů, které alkohol působí. Světová zdravotnická
organizace (WHO) hovoří o „problémech působených alkoholem“, což je pojem širší než
závislost a spadá do něj nejenom škodlivé užívání alkoholu, ale i další četná neurologická
i jiná onemocnění, úrazy, dopravní nehody, trestná činnost pod vlivem alkoholu (Csémy
a Nešpor, 1996). Avšak v neposlední řadě jsou důsledkem nadměrného požívání
alkoholu také sociální problémy jako nižší produktivita práce, dlouhodobá
nezaměstnanost,

nedokončené

vzdělání,

bezdomovectví,

rodinné

problémy,

zanedbávání dětí, rozvody, finanční a existenční problémy, zvýšené nároky na zdravotní
a sociální služby.

Závislost je tedy jedním z rizik, které s sebou návykové užívání alkoholu přináší. Podle
současné klasifikace MKN-10 (Mezinárodní klasifikace nemocí - 10. revize), vyhotovené
Světovou zdravotnickou organizací, jsou poruchy vyvolané požíváním alkoholu,
označené v oddíle F10, zařazeny do kategorie Duševních poruch a poruch chování
vyvolaných účinkem psychoaktivních látek. Rozlišujeme akutní intoxikaci, škodlivé
užívání a syndrom závislosti.
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Akutní intoxikace (označení F10.0) je přechodný stav po požití alkoholu, který vede
k poruchám vnímání, poznávání, emotivity a chování. Je diagnostikována v případě, kdy
se nevyskytují vážnější nebo trvalejší problémy vyvolané požíváním alkoholu. (Csémy a
Nešpor, 1996). Typickými nežádoucími účinky intoxikace jsou porucha rovnováhy,
svalového napětí, zpomalení reakčního času, nevolnost, zvracení. Může docházet
k poruchám chování, zvýšené agresivitě a snížené sebekritičnosti. Tyto skutečnosti
potom mohou vést k riskantnímu chování s následnými úrazy (Kalina et al., 2015).

V intoxikaci rozlišujeme čtyři stadia v závislosti na hladině alkoholu v krvi:
- Lehká opilost – excitační stadium (alkoholemie do 1,5 g/kg)
- Opilost středního stupně – hypnotické stadium (alkoholemie 1,6 g/kg)
- Těžká opilost – narkotické stadium (alkoholemie více než 2 g/kg)
- Těžká intoxikace se ztrátou vědomí, hrozí zástava dechu a oběhu – asfyktické stadium
(alkoholemie nad 3 g/kg) (KALINA et al., 2015).

Označení F10.1 - škodlivé užívání znamená takové užívání alkoholu, které poškozuje
tělesné, nebo duševní zdraví uživatele. Často je kritizováno okolím a vyvolává různé
nepříznivé sociální důsledky (Csémy a Nešpor, 1996). Škodlivé užívání předchází většinou
několik let vlastní závislosti na alkoholu (Popov in Kalina et al., 2003).

Syndrom závislosti, označení F10.2, je v Mezinárodní klasifikaci nemocí popsán jako
skupina fyziologických, behaviorálních (týkajících se chování) a kognitivních (týkajících
se duševního života, zejména poznávání) fenoménů, v nichž užívání alkoholu má u
daného jedince mnohem větší přednost než jiné jednání, kterého si kdysi cenil více.
Syndrom závislosti se projevuje specifickými znaky, k nimž patří: bažení (craving), potíže
v sebeovládání, somatický odvykací stav a další znaky syndromu závislosti (Nešpor,
2011).

Postupně dochází k přechodu od škodlivého užívání k závislosti na alkoholu. Tento
proces probíhá většinou velmi nenápadně. Typické jsou postupné změny: zvyšování
tolerance vůči alkoholu, postupná ztráta kontroly užívání alkoholu a postupné
zanedbávání jiných potěšení a zájmů. Dochází také nenápadně ke změnám v myšlení a
11

chování. Jedná se o jakýsi adaptační mechanismus, kterým alkoholik reaguje na konflikty
a problémy spojené s jeho pitím.

Změny v myšlení a chování se označují jako

„alkoholické obrany“, kterými alkoholik své pití racionalizuje (obhajuje a vysvětluje)
(Popov in Kalina et al., 2003).
V dynamice vývoje závislosti jsou tedy rozhodující dva mechanismy, které se mění
v jednotlivých stadiích vývoje. Jsou to tolerance a kontrola. Heller definuje kontrolu jako
schopnost vyhodnocovat situaci z hlediska osobních a společenských potřeb. Tato
schopnost je potom při vyšším obsahu alkoholu v krvi značně ovlivněna. „Změna
v kontrole tvoří podstatu poruchy organismu a chorobného stavu bez možnosti vyléčení
– lze dosáhnout pouze úzdravy bez odstranění základní poruchy“ (Heller a Pecinovská, s.
9-10, 2011).
Výrazná změna tolerance vůči alkoholu bývá příznakem rozvinuté závislosti. Zpočátku
dochází ke zvyšování tolerance, závislá osoba je schopna denně konzumovat velké
množství alkoholu, ale nepůsobí dojmem opilého člověka. Postupně však dochází
naopak k poklesu schopnosti účinně metabolizovat alkohol a dochází ke snížení
tolerance. Příznaky těžké opilosti vyvolá již malé množství vypitého alkoholu (Popov in
Kalina et al., 2003).
Z řečeného vyplývá, že závislost se rozvíjí po dlouhodobém užívání a předchází jí
poměrně dlouhé období, kdy jsou ale již patrná tělesná a psychická poškození.

1.1 Nadužívání alkoholu a jeho důsledky

Alkohol je lidstvu znám od starověku a stejně tak problémy s jeho nadužíváním. Patří
společně s nikotinem mezi legální drogy. Podle autorů Minaříka a Kmocha definujeme
drogu jako látku, která má jednak psychotropní efekt (modifikuje naše prožívání, mění
to, jak vidíme svět a jak ho prožíváme) a jednak potenciál závislosti (dlouhodobé,
pravidelné užívání může vyvolat závislost a vést ke ztrátě kontroly nad jejím užíváním)
(Kalina et al., 2015). „Alkohol patří mezi látky s psychotropním účinkem (tj. s účinkem na
lidskou psychiku), a to především účinkem širokospektrým – od tišení bolesti, přes změny
nálady, po uspávací účinky“. (Heller a Pecinovská, 2011)
Nadměrné pití alkoholu vede k poškození tělesného i duševního zdraví. V první řadě je
alkoholismus tělesné onemocnění, jde o tělesnou závislost. Závislý člověk potřebuje
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alkohol stejně jako vzduch k dýchání, neboť celá jeho látková výměna je zvyklá
zpracovávat velké dávky návykové látky. Když do sebe závislý člověk nedostane dost
návykové látky, tělo reaguje tzv. abstinenčními příznaky (úzkost, pocení, třes, nevolnost)
a mohou se dostavit i životu nebezpečné stavy (Rohr, 2015).

Míra poškození organismu alkoholem závisí na celkovém množství zkonzumovaného
alkoholu (tj. na denní dávce, frekvenci pití a době trvání abúzu), a na individuální
vnímavosti (dané genetickou dispozicí, prodělanými nemocemi atd.). U závislých
pacientů dochází často k poruchám výživy, které potom mohou znásobovat škodlivé
účinky alkoholu a mohou vést až k život ohrožujícím stavům (Heller a Pecinovská, 2011).
Zatímco Heller a Pecinovská rozlišují somatické, neurologické a psychické komplikace
alkoholismu, zneužívání alkoholu má v nemalé míře také sociální důsledky; zásadní
dopady má na oblast rodiny, zaměstnání a sociálních vztahů (Fischer, Škoda, 2009).

1.1.1 Somatické komplikace alkoholismu

Orgán, který bývá nadměrným pitím alkoholu poškozen nejdříve, jsou játra. Poškození
jater může vést k rozvoji jaterní cirhózy a jícnovým vředům. Dalšími orgány, které trpí
chronickou expozicí alkoholu jsou: slinivka břišní (pankreas), trávicí trakt, ledviny, srdce
a krevní oběh, dýchací systém. Akutní zánět slinivky břišní je velmi bolestivé
onemocnění, které může vést k úplnému zničení slinivky břišní a k úmrtí postiženého.
Trávicí trakt je poškozován přímým kontaktem alkoholu s citlivou sliznicí, od dutiny ústní
až po konečník. Na poškozené sliznici snadno vznikne žaludeční vřed. Přímým, toxickým
vlivem alkoholu na sliznici tenkého střeva dochází ke zhoršenému vstřebávání vitamínů
a živin. U nadměrně pijících žen se lze často setkat se záněty močových cest.
Alkohol narušuje rovněž hormonální regulace organismu. Spolu s poruchou odbourávání
steroidů v játrech to vede k feminizujícímu efektu u mužů a maskulinizujícímu efektu u
žen - jinak řečeno alkohol bere mužům mužnost a ženám ženskost. U žen nacházíme
poruchy menstruačního cyklu (abstinence vede zpravidla k úpravě stavu). Zvláště
závažné důsledky má konzumace alkoholu v průběhu těhotenství – může se vyvinout
fetální alkoholový syndrom (FAS) (1,3 postižení na 1000 narozených dětí) – nižší porodní
hmotnost, poruchy intelektu v průběhu vývoje, různé poruchy vývoje orgánů. Časté jsou
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poruchy krvetvorby a anémie. Setkáváme se také s nápadnými kožními projevy - zarudlá
tvář a víčka, zduřelý červený nos, překrvení spojivek. Alkohol narušuje také vzhled svých
uživatelů (Heller a Pecinovská, 2011).

1.1.2 Neurologické komplikace alkoholismu

Neurologické komplikace vznikají poškozením nervového systému v důsledku
neurotoxických účinků alkoholu. Dochází k alkoholické polyneuropatii (onemocnění
nervů) a k organickému poškození mozku (Kalina et al., 2015). Snad nejčastějším
projevem alkoholismu je alkoholický tremor (třes), který souvisí s poškozením mozečku.
Postižení trpí třesem víček, prstů, rukou a někdy i jazyka a rtů. Setkáváme se s poruchami
krátkodobé i dlouhodobé paměti. „Korsakovův amnestický syndrom je těžké narušení
krátkodobé paměti, pacient nedostatky paměti vyplňuje konfabulacemi, stav může
vyústit až v demenci“ (Kalina et al., 2015). Korsakovův amnestický syndrom (někdy
označován též jako psychóza) nese jméno po S. S. Korzakovovi, který ji popsal v roce
1887. Typickým příznakem je porucha krátkodobé paměti, mezery v paměti postižený
vyplňuje konfabulacemi (smyšlenkami), kterým sám věří. Častěji se vyskytuje u žen,
okolo padesátého roku věku, po dlouhodobém abúzu alkoholu, zejména destilátů. Může
se objevit alkoholická epilepsie a též alkoholická demence, která znamená povšechný
úbytek duševních schopností a od stařecké demence se liší zejména dobou nástupu, kdy
tato přichází okolo 50. roku, ale i dříve (Heller a Pecinovská, 2011).

1.1.3 Psychické komplikace závislosti na alkoholu

Psychické komplikace jsou důsledkem dlouhodobého nadměrného pití. Mezi
komplikace závislosti na alkoholu, které poškozují psychiku, patří delirium tremens,
alkoholická halucinóza a alkoholická paranoidní psychóza (Heller a Pecinovská, 2011).
Heller a Pecinovská řadí ještě mezi alkoholické psychózy Korsakovovu psychózu a
alkoholickou demenci, o nichž byla zmínka výše. Někteří autoři řadí tyto poruchy spíše
do neurologických komplikací alkoholismu, neboť se jedná o poruchu paměti a úbytek
duševních schopností (Kalina et al., 2015).
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Delirium tremens se typicky rozvíjí po náhlém přerušení dlouhodobé a každodenní
konzumace alkoholu. Dochází k němu 48 – 72 hodin po přerušení, nebo výrazném
omezení příjmu alkoholu; mírnějšími projevy je pocení, nervozita, úzkost, neklid,
nespavost a děsivé sny (Heller a Pecinovská, 2011). Autoři Minařík a Kmoch (2015)
uvádějí, že „Delirium tremens je nejtěžší formou odvykacího stavu s relativně vysokou
mortalitou. Dochází k poruchám vědomí, dezorientaci, halucinacím (mikrozoopsie –
halucinace drobných zvířat a hmyzu, halucinace drobných rozsypaných předmětů,
výjimkou nejsou ani tzv. scénické halucinace), bludům s paranoidním obsahem,
tachykardií, pocení, hrubému třesu a záchvatům křečí. Maximum obtíží je v noci, typická
je inverze spánku“. (cit. in Kalina et al., 2015)

Alkoholická

halucinóza

je

provázena

sluchovými

halucinacemi

a

pocitem

pronásledování. Často je také provázena nočními děsy nebo hrůznými sny, které
přetrvávají do probuzení. Somatické projevy bývají v porovnání s deliriem mírnější.

Alkoholická

paranoidní

psychóza

je

nejméně

vyhraněná

psychóza

s bludy

pronásledování, vztahovačnosti, nevěry a žárlivosti. Vyskytuje se častěji u mužů a jako
obranný postoj, do kterého se jedinec dostal fakticky kvůli alkoholu. Podezřívavost,
opakované nedorozumění a hádky, spolu s pocitem viny a narušením sexuálního života
prohlubují žárlivecký blud postiženého.

Obecně lze konstatovat, že každá z uvedených psychóz je následkem dlouhodobého
nadužívání alkoholu a musíme ji považovat za závažnou chorobu, zanechávající trvalé
stopy poškození na psychice postiženého (Heller a Pecinovská, 2011,).

1.1.4 Sociální důsledky závislosti na alkoholu

Pro závislé na alkoholu je typická velká sociální zátěž. Jejich životní styl neodpovídá
společenským normám a sociální následky závislosti mohou nést i řadu let po úspěšné
léčbě. Častým problémem bývá velká zadluženost, mnohdy kriminální zátěž nebo
neschopnost udržet si stálou práci. Velmi postižena je i vztahová oblast.
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Při překročení tolerované normy v užívání alkoholu může dojít ke stigmatizaci závislého
společností. Je vystaven odmítání, kritice a opovržení. Závislému tak hrozí sociální
izolace, ze které mu potom pomáhají stejně postižení jedinci. Nezřídka je závislost
doprovázena ztrátou zaměstnání, k níž dochází v důsledku snížení výkonnosti. Ztráta
zaměstnání může vést až k úplné ztrátě pracovních návyků a není výjimkou, že tito lidé
končí jako bezdomovci na ulici. Pod vlivem alkoholu dochází častěji k delikvenci a ke
škodám na majetku a zdraví (Fischer, Škoda, 2009).

Heller a Pecinovská (2011) označují jako možné sociální indikátory alkoholismu
následující:
•

rodinné a partnerské konflikty, stížnosti sousedů, zásahy policie, rozvodové
řízení

•

hrubé nedostatky v péčí o děti, jejich selhávání ve škole

•

ztráta zaměstnání, zbrklé výpovědi samotných závislých, přeřazení na méně
kvalifikované pozice

•

časté absence v zaměstnání

•

připuštění si možnosti řízení v opilosti, ztráta řidičského průkazu

•

pobyty na záchytné stanici, přestupková i soudní řízení

Pro člověka závislého na alkoholu neexistuje vyšší hodnota, než je alkohol. V klíčových
momentech upřednostňuje alkohol před blízkými vztahy, zaměstnáním a koníčky a
vlivem alkoholu dochází ke změnám v chování ke svému okolí. Míra poškození
organismu a psychických procesů tak závisí na množství konzumovaného alkoholu, věku
při začátku pití, frekvenci pití, době trvání abúzu a na dané genetické dispozici.
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2. Rodina a alkoholismus

„Rodina má v naší dnešní společnosti ústřední význam pro duševní vývoj dítěte.
Přirozeným, spontánním způsobem plní tu každý jednotlivý člen jistou roli a naplňuje
vitální potřeby dítěte – fyzické, citové, intelektuální a morální“ (Langmeier, Matějček,
2011, s. 139).
Ve funkční rodině se dítě setkává s chováním a přístupy, které mu slouží jako model a
rodiče jsou vzorem ať chtějí či nikoli. Pro Čačku (2000) je rodina tím nejvýznamnějším a
hluboce formujícím sociálním prostředím. Je to místo uspokojování řady potřeb a stálým
zdrojem životních zkušeností a poznatků. Harmonická osobnost se rozvíjí především
v harmonickém prostředí. Matějček (1994, s. 15) potom zdůrazňuje, že „má-li se dítě
vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost,
musí vyrůstat v prostředí stálém, citově příznivém, vřelém a přijímajícím“.
Vedle toho se ale zákonitě předávají i narušené rodinné vztahy. A tak v rodinách, kde se
vyskytuje u rodičů nezdrženlivé chování k alkoholu a problémové pití, dochází k narušení
rodinného prostředí a vztahů a problémy spojené s alkoholem destruují celý rodinný
systém.
Alkoholismus jednoho člena rodiny je vždy zátěžovou situací pro celou rodinu. Rodinné
zázemí většinou chybí nebo je vážně narušeno, partnerské vztahy selhávají, vztahy a
odpovědnost k dětem jsou rovněž komplikované (Mahrová, 2008). Jedinec, závislý na
alkoholu, není schopen plnit rodičovskou roli, sociální ani materiální. Jeho měnící se
chování narušuje podmínky pro tvorbu příznivého rodinného prostředí a vztahů. Závislí
jsou často agresivní, bývají bezohlední ke svým partnerům a dětem. V důsledku ztráty
důvěry a úcty klesá míra ochoty zůstat ve vztahu se závislou osobou. Velmi často dochází
k rozpadu rodiny (Heller a Pecinovská, 2011). V současné době se stále častěji vyskytuje
problém spojený s rozvodem manželství, a sice pití ženy. Závislost ženy znamená
podstatně větší ohrožení rodiny (Heller a Pecinovská, 1996).

17

2.1 Rodinné prostředí alkoholika

Závislost jednoho člena rodiny se výrazně dotýká i jejích ostatních členů. O alkoholicích
existuje mnoho písemných zpráv a výzkumů, ale mnohem méně jich je o “obětech”členech alkoholikovy rodiny. Třebaže je tímto problémem zasaženo mnoho rodin, jen
málokterým se dostane odborné pomoci, protože postižení trpí studem a hanbou a
problém před okolím skrývají. “Rodiny, které zažívají problémy s alkoholem, jsou méně
stabilní, křehké. Škody v souvislosti s pitím alkoholu se zdaleka neomezují na pijáky
samotné - poškozeni mohou být i všichni kolem… Dětství v takové rodině může znamenat
léta naplněná strádáním - často skrytým navenek a opomíjeným místy a osobami s
rozhodovací pravomocí” (Csémy et al., 2001, s. 2).
Jaroslav Skála, nestor českých adiktologů, již v roce 1987 píše o rodině s alkoholikem
takto: „Tam, kde je některý z členů rodiny na alkoholu závislý, má to za následek určitou
homeostázu. Alkohol se stal organizujícím principem, který umožňuje stabilitu rodiny, i
když zdaleka ne uspokojivou. Nezřídka představuje abúzus alkoholu pokus jednoho člena
rodiny řešit problém, který se týká celé rodiny. Abúzus však brání pružnému a tvůrčímu
rozhodování, sám se stává problémem a brzdí pokrok ve zdolávání vývojových stádií,
typických pro rodinný život“ (Skála, 1987, s. 90).
V rodinách se závislým rodičem se zdá být pravidlem, že není jasně stanoveno, kdo má
co dělat, co je čí starost a čím si kdo může být jistý. Dítě pak vyrůstá v nejistotě, kde se
neustále mění jeho kompetence, svoboda i odpovědnost. Zdá se tedy, že v rodinách
závislých existuje větší podíl narušení transgeneračních hranic než jinde. „Extrémním
narušením mezigeneračních hranic je potom sexuální zneužívání či incest. Následky
těchto traumat velmi často vedou k problémům se sebeúctou a v partnerských vztazích,
sebevražedným myšlenkám, poruchám tělového schématu a příjmu potravy“ (Hajný in
Kalina, 2015, s. 179).

18

2.2 Důsledky alkoholismu v rodině

Alkohol se stává problémem a problematické je pak následně i rodinné prostředí.
Dopady alkoholismu jednoho z rodičů na rodinu se v rodinném systému projevují v
následujících oblastech:
•

Role v rodině: Alkoholik často neplní roli živitele rodiny, nepodílí se na péči o děti
ani na jejich výchově, neúčastní se domácích prací ani rekreačních aktivit. Tyto
funkce buď přecházejí na druhého rodiče, který je pak přetížen, což se projevuje
i na výkonu jeho rolí, anebo část rolí přejímají děti. Kromě péče o domácnost
mohou být zatíženy i emocionální zodpovědností za rodinu.

•

Běžné práce: Chování alkoholika svou nepředvídatelností a rušivostí poškozuje
schopnost rodiny činnosti plánovat, či dodržovat zaběhnutý způsob rodinného
života. To vede k nejistotě, úzkosti a sociální izolaci zbytku rodiny.

•

Rituály: Rodinné svátky (narozeniny, Vánoce), jejichž smyslem je oslava v
rodinném kruhu, bývají narušeny, ať už nepřítomností, ale často i přítomností
alkoholika.

•

Společenský život: Alkoholismus narušuje jak činnosti v rámci rodiny, tak vztah
rodiny k vnějšímu světu. Činnosti rodiny jsou omezeny, rodina se ze strachu před
alkoholikovým chováním raději neúčastní společenských aktivit. Alkoholikovo
chování je členy rodiny pokládáno za trapné a zahanbující a za nepředvídatelné,
rodina má tendenci problém před ostatními tajit. Je proto nemožné pozvat
někoho domů, ale i přijmout pozvání jiných kvůli nemožnosti ho oplácet.
Výsledkem bývá stále větší sociální izolace rodiny. Snaha o vysvětlení některých
událostí nutí členy rodiny lhát, aby uchránili alkoholika nebo sebe, což ve
výsledku spíše pomáhá problém udržovat, souvisí to však se snahou problém
tajit.

•

Finance: velmi často alkoholik propije hodně peněz, které potom rodině chybí.
Problém s alkoholem může snížit schopnost postarat se o živobytí, nezřídka
dochází ke snížení výdělku nebo nezaměstnanosti. Toto samozřejmě dopadá na
další členy rodiny a má své důsledky – od neexistence dovolených až po dluhy a
exekuce.
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•

Komunikace v rodině je narušena jednak tím, co je řečeno, ale také tím, co
zůstává nevyřčeno. Jednání pod vlivem alkoholu znemožňuje normální,
přirozenou komunikaci intoxikovaného jedince s ostatními členy domácnosti.
Zpočátku není alkoholik ochoten o problému mluvit, pití nevidí tak dramaticky,
jak to vidí jeho okolí. V pozdějším stadiu se naopak alkohol a pití může stát
převládajícím prvkem v komunikaci.

(Csémy et al., 2001)

Závislost na alkoholu je problém, který se většina rodin snaží před okolním světem utajit.
Alkoholismus se stává velkým rodinným tajemstvím a je popírán nejen uvnitř rodinného
systému, ale i navenek. Utajení ničí v rodině komunikaci a vzájemnou důvěru. Dochází
také ke zdůvodňování a omlouvání, což rozvrací vzájemné vztahy a pozitivní emoční
projevy (Heller & Pecinovská, 2011). Stejně tak Skála (1987) uvádí, že nejprve rodina
popírá, že by se mohl v rodině vyskytovat problém s alkoholem a snaží se před ostatními
pití zapírat. V mnoha rodinách tak platí nepsané pravidlo, že se o tom nesmí mluvit
v rodině, a zvláště ne pak mimo ni.
„Typické popírání závislosti ze strany rodiče vede k hlubokému narušení důvěry a
hromadění bezmocného vzteku“ (Hajný in Kalina, 2015, s. 179). Problematické jsou i
důsledky chování druhého rodiče, je-li vůči problémům svého partnera raději slepý
anebo řešení odkládá.
Dostane-li se potom toto rodinné tabu na veřejnost, řešením bývá nejčastěji rozvod.
Ženy podle statistik setrvávají 10krát častěji po boku svého závislého manžela než
manželé po boku závislých žen. Je zarážející, že při rozvodech i závislé ženy získávají do
své péče děti mnohem častěji než muži. Závislost jednoho z rodičů nemusí vždy
negativně ovlivňovat fungování rodiny, avšak v takovém případě je zapotřebí, aby druhý
rodič byl dostatečně silnou osobností a dokázal udržet chod domácnosti a vychovávat
děti. Bohužel rodin, které jsou schopny tento problém úspěšně řešit, je málo (Lovasová,
2005).
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2.3 Děti v rodinách se závislým rodičem
Dítě v alkoholické rodině se ocitá v situaci, která není předvídatelná, a navíc ji nemůže
ovlivnit. Rozvíjí se u něho mechanismy přežití, které mu v dětství slouží jako pomoc
snášet nesnesitelné. Dítě je tedy v traumatické situaci a ta má důsledky na
jeho duševní a potažmo i tělesné zdraví. Není sporu, že existuje velké množství dětí,
které jsou postiženy tím, že žijí v rodině alkoholika. Identifikace těchto dětí je ale obtížná,
neboť děti se za tuto skutečnost stydí a nemluví o ní. Nadměrné pití ignorují a záměrně
přehlížejí, aby se tak ochránily před nepříjemnou realitou (Woititz, 1998).

Dítě, které vyrůstá v domácnosti s rodičem alkoholikem vyrůstá v znevýhodněném
prostředí a Matějček mluví o tzv. „rizikových dospělých“, kteří s větší pravděpodobností,
než jiní mohou dětem ubližovat. Charakterizuje je potom takto: „Řadí se sem všichni ti,
kdo se „zvláštně“ chovají, mají „zvláštní“ povahu, „zvláštní“ sklony, ať už důvody k tomu
jsou jakékoli. Vnášejí určité riziko už sami o sobě do situací, v nichž působí, takže díky své
přítomnosti a působnosti činí z takových situací situace rizikové“ (Matějček, 1994, s.25).
Rizikoví dospělí nejsou rizikovými jen sami sobě, ale především druhým. Alkoholici jsou
bezesporu rizikovými dospělými a značným rizikem pro jejich děti je, že „lidé, kteří byli
postiženi psychickou deprivací v dětství, často vyrostou v osobnosti zvláště ochuzené v
citové oblasti, takže nejsou schopni lásku ani dávat, ani přijímat. Platí to o lásce
milenecké a manželské, ale také o lásce k dětem“ (Matějček, 1994, s.26).

Svět dítěte problémově pijícího rodiče se stává zmateným, nepředvídatelným a
hrozivým. Problémy s alkoholem mají různou povahu, závažnost a trvalost. A stejně tak
charakter a míra poškození dítěte soužitím se závislým rodičem bude záviset na mnoha
faktorech a mimo jiné také na věku v době, kdy problémy začaly. Dítě mladší pěti let je
citlivé na zhoršení tělesné péče, zatímco starší dítě může být zranitelnější v oblasti
psychické (Csémy et al., 2001).

Rodinní příslušníci participují na dysfunkčním alkoholikově chování tím, že zaujmou
individuální a navzájem komplementární dysfunkční role. Tyto role umožní dítěti se
nějak vyrovnat se situací v rodině, ale snižují jeho schopnosti se flexibilně přizpůsobovat
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jiným kontextům a situačním potřebám. Jejich nebezpečí tkví i v tom, že přijetím role
děti maskují své opravdové pocity a nejsou schopny ze své role vystoupit a jednat samy
za sebe (Woititz, 1998).

Wegscheiderová-Cruseová (1989) popsala čtyři typické role, které na sebe děti závislých
rodičů přebírají:
•

Rodinný hrdina (nejčastěji nejstarší sourozenec) přebírá odpovědnost za
nefungujícího dospělého a poskytuje oporu rodiči, který není závislý (typicky
matce). V dospělosti může takové dítě trpět pocity méněcennosti a
nedostačivosti.

•

Ztracené dítě (snílek) se uzavírá do sebe a snaží se ignorovat problémy v rodině.
Uniká do fantazií a vnitřního světa.

•

Klaun se snaží dospělé rozesmát, a tak odvádí pozornost od problémů, které
rodinu ohrožují.

•

Černá ovce odvádí pozornost od problémů dospělých tím, že zlobí.

Není snadné se takto naučené role zbavit a vyrovnávací mechanismy vzniklé ze soužití s
alkoholikem tak člověka mohou provázet životem dávno potom, co fyzicky původní
rodinu opustil. Výzkumy ukazují, že děti alkoholiků jsou v řadě oblastí statisticky
významně více postiženi než jiné děti (vyšší výskyt poruch příjmu potravy, horší tělesný
vývoj, horší jazykové a komunikační dovednosti, depresivní příznaky, častější výskyt fobií
a úzkostí) (Woititz, 1998).

Společným rysem dětí alkoholiků je dle Woititzové (1998) jejich vlastní nízké
sebehodnocení. Sebehodnocení je dle autorky založeno na míře zdvořilého, vstřícného
a zúčastněného zacházení – v rodinách alkoholiků tyto podmínky splněny být nemohou,
a tak dochází k negativnímu ovlivnění dítěte z hlediska jeho schopnosti mít samo ze sebe
dobrý pocit. K udržení psychické rovnováhy se u dětí alkoholiků pravděpodobně
uplatňují proti sobě namířená agrese, únikové mechanismy (ať reálné - nebytí doma,
útěky z domova či izolace od ostatních lidí, nebo únik do fantazie - představy o budoucím
životě bez rodiny poznamenané alkoholismem), kompenzace (parta jako náhradní
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společenství lidí uspokojující potřebu bezpečného místa a intimity) a popření faktu
alkoholismu (Záškodná, 1998).

2.4 Vliv alkoholismu rodiče na děti

O existenci následků alkoholismu pro děti není pochyb. Újma způsobená dětem
alkoholismem rodiče není snadno popsatelná a ovlivnění se může projevit v mnoha
oblastech. Problémová konzumace alkoholu vede často k selhávání dospělého v roli
rodiče a k různým formám citového či fyzického zanedbávání dítěte nebo k jeho
zneužívání. V rodinách postižených závislostí neexistují jasná pravidla týkající se chování
dítěte, často se vyskytuje nesoustavná a přehnaná přísnost a nepřiměřené fyzické násilí
vůči dítěti. Pod vlivem alkoholu dochází také častěji k týrání nebo sexuálnímu zneužívání.
Nedostatek času na dítě (zejména v časném dětství), malá péče a nedostatečný dohled
neumožňují vytvoření pevné a dostatečné citové vazby (Nešpor, 2000). Ukazuje se, že
míra rizika narušení dítěte je úměrná tomu, jak závislost rodiče ovlivňuje chod rodiny,
rodinné rituály a společně trávený čas (Hajný, 2015).

„Možné problémy v chování dětí rodičů závislých na alkoholu mohou být často
interpretovány jako přetrvávající, ne zcela přiměřené obranné reakce. Zvýšená
agresivita, kterou lze někdy u nich pozorovat, může být výsledkem nápodoby chování
rodiče-alkoholika. Rodič není přijatelným modelem, a pokud se s ním dítě identifikuje,
jeho chování bude zdrojem mnoha sociálních problémů. Na druhé straně dochází k
narušení vztahu mezi otcem-alkoholikem a dětmi, které jej přestávají respektovat,
protože je jeho chování děsí (agresivní alkoholik, jenž bije matku, rozbíjí nábytek apod.),
nebo vyvolává jejich odpor (alkoholik, který se znečišťuje, vrávorá a blábolí nesmysly).“
(Vágnerová, 1999, s. 294)

Vnímání reality je u dětí zkreslené, je pro ně těžké poznat pravdu. Většina lží alkoholiků
má formu nesplněných slibů. Když alkoholik slibuje (např., že bude doma včas), také to
tak myslí, i když k tomu pak pravděpodobně nedojde. Děti jsou tím však zmateny. Dítě
potom také slyší rodiče-nealkoholika, jak se snaží alkoholického partnera omluvit, a pak
se podle toho samo chová. Dítě se také nechce podívat pravdě do očí (Woititz, 1998).
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Děti problémově pijících rodičů byly předmětem mnoha studií v řadě zemí. Tyto studie
ukazují na zvýšené riziko celé řady problémů během dětství:
•

Antisociální chování – zvýšené riziko agresivního chování, delikvence,
hyperaktivity a dalších forem problémového chování.

•

Emoční problémy – psychosomatické problémy, negativní přístup k rodičům i
k sobě samým, sebeobviňování, stažení a deprese.

•

Škola – problémy zahrnují obtíže s učením, potíže se soustředěním, zhoršený
prospěch a problémy s chováním (agrese, záškoláctví…).

Britský výzkum z dětské telefonní linky důvěry shrnul zážitky dětí ze soužití s rodičem
alkoholikem. Děti potom o svých zážitcích říkaly, že:
•

Musí převzít odpovědnost za své rodiče.

•

Se cítí trapně a stydí se za rodiče, a proto si nemohou domů přivést kamarády

•

Mají problémy ve škole.

•

Jsou šikanovány.

•

Stále na něco musí myslet a nemohou se soustředit.

•

Obávají se, co najdou při návratu domů.

•

Jsou svědky hádek a šarvátek.

•

Cítí vinu a odpovědnost za chování rodičů.

•

Cítí beznaděj, bezmoc, podrážděnost, nervozitu, zklamání, nespokojenost,
zmatenost, samotu, úzkost, hněv a zlost.

(Csémy et al., 2001)

Stejné jsou i poznatky Woititzové (1998), která uvádí, že konkrétní události mohou být
v rodinách rozdílné, ale celkově je alkoholické domácí prostředí jedno jako druhé –
nevyřčené napětí a úzkost. Děti se trápí a cítí se bezmocné. Není pro ně příjemné se
komukoli svěřovat, nechtějí, aby o tom věděl někdo mimo jejich rodinu. Ukrývají v sobě
mnoho starostí.
Pro děti je také důležité mít přesně vymezené hranice a jejich život by měl být
uspořádaný. V opačném případě jsou dezorientovány a ztrácejí pocit vlastní identity.
Dítě se nemůže cítit dobře, když neví, co ho čeká. Vyvádí ho to z rovnováhy.
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Z výše uvedeného je zřejmé, že alkoholismus rodiče deformuje rodinné vztahy, a že děti
problémově pijících rodičů nesou zvýšené riziko problémů. Csémy et al. (2001)
poukazuje na fakt, že ne u všech těchto dětí se vyskytnou problémy stejné závažnosti.
Zdá se také, že některé z nich nezažijí žádné významné problémy ani jako děti, ani
v dospělosti. Otázkou tedy zůstává, jaké faktory ovlivňují pravděpodobnost výskytu
problémů? Podle britského výzkumu (Velleman, 1995 in Csémy et al., 2001) riziko
výskytu zvyšuje násilí (a to i v případě je-li dítě pouze svědkem násilí, a ne přímo jeho
terčem), rodičovské konflikty, odloučení, rozvod, inkonzistence a ambivalence rodičů a
jejich nepředvídatelnost. Zajímavým zjištěním bylo, že děti, které vyrůstaly v rodinách,
jimž se podařilo navzdory problémům s alkoholem zachovat si integritu a relativně
harmonické vztahy, byly postiženy v podstatě jen málo. Naopak děti z disharmonických
rodin měly větší pravděpodobnost problémů.
Dalšími ovlivňujícími faktory, může být doba, kdy rodič začal pít, který z rodičů to byl, jak
často pije, v jakém množství. Vedle dítěte a rodiče-alkoholika je tu ještě rodinný systém,
který má svou dynamiku a je naplněn vztahy. V neposlední řadě pak může alkoholismus
rodiče způsobovat různé zdravotní, ekonomické a sociální potíže. Je tedy zřejmé, že
dopady alkoholismu na psychiku dítěte nelze studovat izolovaně, a že alkoholismus
značně ovlivňuje vztah rodiče k dítěti a dítěte k rodiči. „Děti vychované bez dostatečné
stability, bez lásky a rodičovské péče nebo ve zmatcích rozpadající se rodiny mohou mít
cestu k vytvoření vlastní rodiny znemožněnou vývojovými poruchami osobnosti, které
brání vytvářet dospělé a stabilní svazky“ (Chvála & Trapková, 2008, s. 18).
Teorie zabývající se systémem rodinných vztahů chápou závislost jako jev, který není
izolovaný, ale existuje v systému vztahů dotyčného člověka. V rodině, kde je jeden
z rodičů závislý se tak závislost stává prvkem, který umožňuje určité fungování, postoje
a udržuje rovnováhu. „V rodinách sociálně stabilizovaných alkoholiků se můžeme
opravdu setkat s tím, že pití se stane součástí kultury a zajišťujícím prvkem, bez něhož to
nejde“ (Hajný in Kalina, 2015, s. 173). Tento přístup a chápání závislosti v rodině úzce
souvisí s konceptem spoluzávislosti a někdy se nazývá „model nemoci rodiny“.
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2.5 Spoluzávislost

Příslušníci rodiny závislého člověka bývají vtaženi do spoluzávislosti ať chtějí či ne.
Spoluzávislostí rozumíme snahu rodinných příslušníků (partnera závislého nebo dětí)
vyvažovat stále sílící nejistotu v rodině. Spoluzávislý se snaží chorobně závislému
pomoci, omlouvá ho, kryje jeho chování u přátel, příbuzných a známých a snaží se
napravit závislého morálními výtkami. Chce pomoci ale nejen alkoholikovi, ale také sám
sobě, neboť v něm narůstají obavy o životní jistoty. Spoluzávislý se stále více dostává do
dominantní role a pomáhání je způsob, jak se brání narůstající úzkosti a nejistotě.
Pokouší se vytvořit jistotu tím, že dokonale funguje a ujímá se odpovědnosti. Nutkání
pomáhat čili neschopnost přestat s pomáháním je centrálním příznakem spoluzávislosti
(Röhr, 2016). Hajný (2015) k tomu uvádí, že model spoluzávislosti předpokládá, že
partner nebo rodina závislé chování umožňují, například tím, že popírají zjevné problémy
spojené s užíváním („slepota“ vůči zjevným souvislostem, neschopnost udržet určitá
pravidla a hranice, obviňování místo hledání řešení, odkládání řešení, bagatelizace obtíží
nebo potřeby léčby, tendence věřit iluzím apod.). Spoluzávislost označuje za „…souhrn
motivů, postojů, komunikace a chování, kterým rodina či partner závislost spíše
podporují, rozvíjejí, anebo naopak sabotují a zlehčují snahu o vyléčení. Lze ji chápat jako
důsledek chronického patologického vztahového prostředí rodiny, ve které jeden člověk
trpí závislostí“ (Hajný in Kalina, 2015, s. 174). Spoluzávislý člověk necítí právo na své
výhrady, není si jistý v tom, zda může něco vyžadovat či potřebovat. Chvíli se cítí v roli
„oběti“ (závislý je trápí svým chováním, lhaním, kocovinami) a chvíli zase v roli
„pronásledovatele a soudce“ (kontrolují závislé, mohou pociťovat morální nadřazenost)
(Hajný, 2015).

Hajný (2003) také zmiňuje jako udržovací chování závislosti v rodině:
•

shovívavý a opakovaně odpouštějící postoj rodiny

•

dlouhodobě neřešená témata či problémy (jako např. nevěra, těžká nemoc,
duševní nemoc, hluboký partnerský nesoulad apod.)

•

závislé chování dalšího druhu (např. gambling, porucha příjmu potravy) členů
rodiny
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3. Dospělé děti alkoholiků (DDA)

Bylo prokázáno, že děti problémově pijících rodičů mohou mít narušené a nešťastné
dětství. V mnoha případech emoční a další problémy přetrvávají do pozdějšího,
dospělého života. Dospělé děti alkoholiků jsou chápány jako jedinci starší osmnácti let,
kteří vyrůstali v rodině, ve které docházelo ke zneužívání alkoholu do té míry, že bylo
zanedbáváno udržování rodinné jednoty. Tyto dospělé děti mají mnoho společných rysů,
které jim často brání v prožívání plnohodnotného života (ID Terapie, 2020).
Užitečnou charakteristiku dospělých dětí alkoholiků uvádí ve své knize J.G. Woititzová
(1983). Její publikace na toto téma je jako jediná na našem trhu dostupná v češtině a její
charakteristiky DDA se objevují v mnoha článcích.

3.1 Charakteristiky DDA dle Woititzové

1. DDA si nejsou jisty tím, jaké chování je normální
Děti, které vyrůstaly v prostředí, kde hlavní roli hrál alkohol, nemají zkušenost s tím, co
je normální. Chybí jim zdravé základy, podle kterých by usuzovaly, co je normální a co
není.
2. DDA mají potíže s dotahováním úkolů do konce
Nikdy neviděly žádný úkol dodělaný, a tak ani neví, jak to udělat. Rodiče alkoholici
slibovali, ale své sliby neplnili, děti se většinou slíbeného nedočkaly. Zvykly si na to, že
sliby se neplní, a nakonec jim to bylo jedno. Rodiče alkoholici nenaučili své děti
plánování, dotahování úkolů do konce, neprožívali s nimi radost z úspěchu, neměli
jednoduše čas věnovat dětem podporu a uznání. Proč tedy něco dokončit, když si toho
stejně nikdo nevšimne?
3. DDA lžou v situacích, kdy by bylo stejně snadné říci pravdu
Lhaní patří k základním rysům fungování rodiny zasažené alkoholem. Už základní lží je,
že rodina popírá, že nějaký problém vůbec existuje. Další lží jsou potom omluvy, které
vymýšlí nealkoholik pro to, proč druhý rodič nesplnil nějakou povinnost, nebo proč přišel
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pozdě. Vzhledem k nepředvídatelnému chování rodiče pod vlivem alkoholu se dítě
naučilo zvažovat, co říci a co ne, aby se rodič nerozzlobil nebo nebyl zklamaný. Jediné, o
co dítěti v takové situaci jde, je, aby byl klid. Proto je mnohdy snadnější a výhodnější
lhát. Dítě se tak vyhne konfrontaci s rodičem, který je tak zaneprázdněn svým pitím, že
nemá čas dítě vyslechnout a pochopit.
4. DDA posuzují sebe samy bez slitování
Dospělé děti alkoholiků si udržují negativní sebehodnocení, protože jsou na to zvyklé.
Byly často kritizováni za věci, které nedávaly žádný smysl. Často možná slýchávaly, že
kdyby byly hodnější, nebo se lépe učily a nezlobily, neměl by rodič důvod se napít.
Přestože to nedává smysl, dítě tomu věří, a i když v dospělosti mu rozum říká, že je to
nesmysl, emočně není schopný to zpracovat.
5. DDA mají problém se bavit
Vzhledem k tomu, že dospělé děti alkoholiků na sebe často velmi brzy převzaly roli
dospělého a ukrývaly v sobě mnoho starostí, dítě v nich bylo po dlouhou dobu
potlačeno. Tato vážnost jim zůstala i v dospělosti.
6. DDA berou samy sebe velice vážně
Tato charakteristika je vzájemně propojena s předešlou. Dětství v rodině alkoholika
nebylo veselým obdobím. Nebyl příliš čas na zábavu a dítě nebylo schopno na svoje
starosti zapomenout a oddat se bezstarostným hrám. Dítě v něm bylo potlačeno a toto
mnohdy přetrvalo až do dospělosti.
7. DDA mají problém s důvěrnými vztahy
Dospělé děti alkoholiků touží po důvěrných vztazích, ale je to pro ně z mnoha důvodů
obtížné. Za prvé nemají žádné měřítko pro zdravý důvěrný vztah, jelikož se s žádným
v rodině nesetkaly. Nevědí tedy, jak zdravé důvěrné vztahy vybudovat. A za druhé, mají
dospělé děti alkoholiků strach, že budou opuštěny, protože nejsou dostatečně dobré.
8. DDA reagují nepřiměřeně na změny, které nemohou ovlivnit
Jedná se o nepřiměřenou reakci, jejíž příčina tkví v minulosti. Jako děti se DDA setkávaly
mnohokrát s tím, že z jejich plánů muselo sejít, sliby jim dané někdo nedodržel. Někdy
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může maličkost, která nevyjde, připomenout všechny ty prožité situace plné bezmoci.
Najednou se připomenou všechny ty plány, které se nikdy neuskutečnily nebo sliby, co
nebyly nikdy splněny.
9. DDA neustále hledají pochvalu a ujištění
Často totiž vyrůstaly bez chvály a bezpečí. Tato charakteristika souvisí se sebedůvěrou a
důvěrou k ostatním. Sdělení, která se dětem dostávala byla značně matoucí, vyrůstaly
ve zmatku a nevěděly, co si o sobě myslet. Od rodičů dostávaly značně nekonzistentní
zpětné vazby: „Ano, ne, miluju tě, jdi pryč“. Je tedy obtížné důvěřovat, ale zároveň po
pochvale a ujištění nesmírně touží.
10. DDA cítí, že jsou jiní než ostatní
Dospělé děti alkoholiků trpěly pocity opuštěnosti, nepochopení, odmítání, nejistoty,
které činily spojení s ostatními složité. Měly velké tajemství, které stálo v cestě k
ostatním. Pro DDA je obtížné tyto pocity zcela překonat. Na cestě k ostatním by riskovali
zranění. Začleňování se do jakékoli skupiny je pro ně nesmírně obtížné.
11. DDA jsou buď mimořádně zodpovědné nebo mimořádně nezodpovědné
Problém spočívá v jejich potřebě být dokonalí. Když nebudou dokonalí, budou odmítnuti
a opuštěni. A tak se snaží potěšit rodiče tím, jací jsou už velcí a bezproblémoví, a tím je
vyléčit. Nebo naopak akceptovaly rodinnou realitu, že všechno se točí jen kolem
alkoholu a na zbytku nezáleží.
12. DDA jsou extrémně loajální, a to i tehdy, když vidí, že jejich loajalita je
nezasloužená
Již jednou vybudovaný vztah jim poskytuje velké bezpečí a cítí povinnost ve vztahu
zůstat. Mají totiž zkušenost, že ten druhý rodič stejně vždycky nakonec zůstal
s alkoholikem i přes všechny výhrůžky a všechno, co mu alkoholik prováděl, takže
nezasloužená loajalita je „normální“.
13. DDA jsou impulzivní, mají sklon nechat se vtáhnout do průběhu nějaké události
Neuvažují o jiných alternativách chování nebo o možných důsledcích. Tato impulzivnost
pak vede k vnitřnímu chaosu, k averzi vůči vlastní osobě a ke ztrátě kontroly nad svým
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prostředím. Kromě toho musí vynakládat velké úsilí, aby věci daly zase do pořádku.
Vlastně to dělají stejně jako jejich rodič alkoholik.

Tyto charakteristiky jsou výsledkem dlouholeté práce Woititzové s dospělými dětmi
alkoholiků, avšak nejedná se o výzkumnou studii. Jedná se o výroky, u nichž se DDA
shodly, že nejlépe vystihují je samotné. Nemusí tedy nutně platit pro všechny dospělé
děti alkoholiků stejně, mohou se vztahovat na jedince jen v určité míře.

4 Role sociálního pracovníka v péči o závislé a spoluzávislé

4.1 Pojetí sociální práce

Sociální práce je obecně profesí, která se zabývá otázkami zlepšení kvality života lidí,
sociálních skupin a potažmo celé společnosti. Podle Matouška (2012, s. 10) je „sociální
práce disciplína, jejímž cílem je odhalování, vysvětlování, zmírňování a řešení sociálních
problémů…….Sociální práce se opírá jednak o rámec společenské solidarity, jednak o
ideál naplňování individuálního lidského potenciálu. Sociální pracovníci pomáhají
jednotlivcům, rodinám, skupinám i komunitám dosáhnout způsobilosti k sociálnímu
uplatnění nebo ji získat zpět.“
Důraz je zde kladen na jedinečnost každého klienta, na individualitu osobnosti, kde
úlohou sociálního pracovníka je mimo jiné pomoci nalézt klientovi vlastní potenciál
k řešení nepříznivých situací. V této optice vymezuje Nizozemská asociace sociálních
pracovníků (NOW) cíle sociální práce takto: „Funkcí sociálního pracovníka je pomáhat
lidem, kteří se pokoušejí řešit a zvládnout problémy ve fungování, v interakcích s jejich
sociálním prostředím. Prostřednictvím své pomoci se sociální pracovník snaží zlepšit
způsob, kterým lidé sociálně fungují, nebo vztahy mezi lidmi a jejich sociálním
prostředím“ (Matoušek 2012, s. 185). Obecně to znamená, že sociální pracovník pohlíží
na člověka jako na bytost, která existuje v sociálním prostředí a musí zvládat jeho
nároky. Úkolem sociálního pracovníka potom je podpořit klientovo sociální fungování,
tj. pomoci mu při obnově či získání takových dovedností, které mu umožní zvládat
požadavky prostředí, nebo naopak ovlivňovat ty nároky prostředí, které jsou
nepřiměřené nebo jinak problematické (Matoušek, 2003).
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Člověk, který má problém s konzumací alkoholu, nezvládá nároky prostředí a jehož
vztahy se stávají problematickými se tak stává potenciálním klientem sociální práce.

4.2 Možnosti sociálního pracovníka

Klient závislý na alkoholu je sužován silnou touhou (tzv. bažením), po alkoholu. Motivace
získat alkohol je mnohem silnější než motivace k abstinenci a „uzdravení“ sociálního
života. S takovým klientem je velmi složité pracovat.
Sociální pracovník může pracovat se závislým klientem v kterémkoliv stádiu jeho
závislosti. Důležitým úkolem je pracovat jak s motivací klienta k léčbě závislosti a během
léčby, tak s jeho motivací k řešení sociálních záležitostí. To znamená být mu k dispozici v
kterémkoliv stádiu jeho závislosti a jeho potřeby závislost překonat. Klient, se kterým se
sociální pracovník setká, se může nacházet v různých fázích řešení své závislosti. Může
to být v počáteční fázi jeho „pijácké kariéry“, v průběhu léčby samotné nebo již v rámci
následné péče. Každá z těchto fází vyžaduje odlišný přístup ke klientovi, což klade na
sociálního pracovníka nemalé nároky. Jak píše Laca (2016), sociální pracovník je první
osobou, základním krokem, prostředníkem, díky kterému se sociální práce dostává ke
klientovi. Je zprostředkovatelem a podstatným faktorem na cestě ke klientovi. Stejně
tak jako jiná povolání má i tato profese svou odbornost vyžadující množství vědomostí a
dovedností. Na rozdíl od jiných profesí má však zde prvořadý význam kvalita lidského
vztahu pracovníka vůči klientovi. Sociální pracovník se často potkává s lidmi v nouzi,
v závislém postavení, kteří potřebují více než pouhou slušnost. Klient potřebuje
sociálnímu pracovníkovi důvěřovat, cítit pocit přijetí, spoluúčasti, porozumění a bezpečí.
Klient, často nevědomě, vnímá i drobné neverbální projevy v komunikaci se sociálním
pracovníkem. Vědomě pak vnímá atmosféru a kvalitu jeho prožitků při setkávání se.
Nároky na pomáhající pracovníky tedy nezahrnují pouze požadavky na jejich znalosti a
odbornost, ale kladou i velké nároky na jejich osobnost (Kopřiva, 2016).
Úkolem sociálního pracovníka je dle Venglářové (2008) vytvoření dobrého
profesionálního vztahu ke klientovi i přesto, že jeho projevy a styl jednání může být
nepříjemný vlivem těžké situace, ve které se ocitl. Na tomto vztahu je práce sociálního
pracovníka založena, je motivující a dodává klientovi pozitivní zkušenost s jinými lidmi.
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Nástrojem pro vytváření vztahu je potom komunikace, která by se měla přizpůsobit
situaci, ve které se klient nachází.

Sociální pracovník z obecného hlediska je osoba, která zprostředkovává sociální službu
a „pomáhá osobě, která ji potřebuje, zvolit optimální škálu služeb, jež ji budou
poskytovány“ (Matoušek, 2007, s. 47). Sociální pracovník nejen, že službu přímo
poskytuje, ale podílí se i na koordinaci, plánování a hodnocení. Sociální pracovník se tak
pohybuje v mnoha rolích. Jde především o pozici poskytovatele a zprostředkovatele
služeb, a zároveň je pečovatelem, terapeutem nebo poradcem. Matoušek (2012)
ve stejném duchu jako Kopřiva (2016) zdůrazňuje nárok na osobnost sociálního
pracovníka. Mělo by jít o zralou osobnost s prosociálním chováním a sociální a emoční
inteligencí, neboť vztah klienta a sociálního pracovníka si žádá více než běžnou slušnost.
Žádá si přijetí, vyjádření spoluúčasti a porozumění.

Vnímám, že třebaže děti a partneři alkoholika potřebují také podporu a pomoc, tak stále
zůstává, že jediný, kdo má klíč k uzdravení celé rodiny je alkoholik sám. Nejoptimálnější
samozřejmě je, pokud jsou pomáhající služby poskytnuty všem členům rodiny včetně
pijáka.

4.3 Sociální služby pro lidi závislé na alkoholu

Sociální služba je službou veřejnou. Jde o činnost, která poskytuje lidem, kteří se ocitli
v nepříznivé životní situaci, podporu při jejich znovu se začleňování do společnosti,
ochranu před sociálním vyloučení a jejím cílem je znovu umožnit zapojení se do běžného
života společnosti (Tošnerová, 2006). Služby, které může sociální pracovník nabídnout
klientovi závislému na alkoholu ke zlepšení jeho sociálního fungování jsou zakotvené
v Zákoně o sociálních službách č. 108/2006 Sb: sociální poradenství, služby sociální péče
(domy se zvláštním režimem, telefonická krizová pomoc, azylové domy, domy na půl
cesty, nízkoprahová zařízení, noclehárny, kontaktní centra, terapeutické komunity).
•

Sociální poradenství je primární činností poskytovatelů sociálních služeb a
znamená poskytování všech potřebných informací, které přispívají k řešení
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nepříznivé sociální situace. Cílem poradenství je podpora klienta při řešení
otázek spojených s nepříznivou sociální situací - poradenství v oblasti sociálních
dávek, finančního plánování, řešení dluhů, hledání zaměstnání. Odborné
poradenství je potom zaměřeno na konkrétní skupinu osob. Pomoc lidem se
závislostí pomáhají AT poradny a AT linky, které pomohou klientům zorientovat
se v jejich situaci a nabízejí podporu při řešení problémů spojených se závislostí.
•

Služby sociální péče pomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou
soběstačnost. Cílem je poskytování takových služeb, které napomáhají osobám
znovu se začlenit do běžného života společnosti. Nezřídka se závislé osoby
dostávají do situací, kdy například v důsledku ztráty zaměstnání nemají
dostatečný příjem, nebo v důsledku nepříznivého zdravotního stavu již nejsou
schopny překonat vlastními silami nepříznivou situaci způsobenou závislostí.
Cílem služby je tedy zajistit takové prostředí, které jim umožní zlepšení jejich
sociálního fungování.
Patří sem:

•

domov se zvláštním režimem, kde je závislým osobám poskytována zvláštní péče
a kde je kladen důraz na volnější režim. Zařízení může být využito jak klienty, kteří
absolvovali pobytovou léčbu k stabilizaci nově získaných nebo obnovených
návyků, tak klienty, kterým závislost způsobila závažné zdravotní nebo psychické
problémy

•

telefonická krizová pomoc – AT linka poskytuje anonymní telefonickou intervenci

•

AT poradna poskytuje edukační pohovory, konzultační a podpůrnou službu,
poradnu formou e-mailového kontaktu

•

azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, může v klientově životě
znamenat rozdíl mezi ztrátou sociálního statutu ve smyslu bezdomovectví a
návratem k běžnému životu

•

domy na půl cesty jsou přechodným pobytem, který umožňuje klientům (do 26ti
let), získat bezpečné sociální prostředí, ve kterém jsou podporováni k získávání
sociálních, ekonomických, pracovních a jiných návyků, které jim umožní po určité
době plynulý přechod do běžného života
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•

nízkoprahová zařízení poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby osobám
ohroženým společensky nežádoucími jevy, cílem je umožnit jim lépe se
orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich
nepříznivé situace

•

noclehárna je krátkodobou formou azylového ubytování (poskytuje služby pouze
přes noc), která je poskytována lidem bez přístřeší, podmínkou je, aby klient
nebyl pod vlivem alkoholu

•

kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení, která poskytují služby osobám
ohroženým závislostí

•

terapeutická komunita je pobytová služba, která je součástí tzv. doléčovacího
programu, přijímá své klienty převážně v té fázi, kdy mají za sebou úspěšnou
ambulantní či ústavní léčbu své závislosti

Mezi služby sociální péče patří Služby následné péče - jsou to ambulantní nebo pobytové služby
poskytované klientům závislým na návykových látkách, kteří absolvovali lůžkovou péči ve
zdravotnickém zařízení, ambulantní léčbu nebo osobám, které abstinují. Tato forma služby může
mít podobu chráněného bydlení, terapeutické komunity či ambulantního terapeutického
programu, který je velmi vhodný po ukončení ústavní léčby. Zde probíhá upevnění klientových
správných návyků.

4.4 Pomoc dětem a rodinám alkoholika

Stejně tak jako alkoholici, tak i jejich rodinní příslušníci mohou využít služeb AT poraden
nebo se obrátit na oddělení pro léčbu závislosti psychiatrických léčeben případně na
psychiatry a psychology specializující se na závislosti nebo na organizaci Anonymních
alkoholiků. Děti z rodin ohrožených alkoholismem se mohou obrátit na nízkoprahové
kluby, školní psychology, internetové poradny nebo organizace, které takto ohroženým
dětem pomáhají (Šance dětem, 2020).

Mezi sociální služby, které lze využít v pomoci dětem a rodinám patří zejména
telefonická krizová pomoc, krizová centra, azylové domy, domy na půl cesty, intervenční
centra a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Pomoc může být poskytována
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v prostředí rodiny, nebo formou ambulantní pomoci v nějakém zařízení, nebo se může
jednat o pobytovou službu, kde je člověku dočasně poskytnuto ubytování, strava a
odborná pomoc. V případě rodin nebo dětí v nepříznivé situaci spolupracují se sociálními
službami další státní orgány jako je orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a soudy.
Ochrana dětí je upravena také v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí (zákon č.
359/1999 Sb.). Tento zákon popisuje možnosti práce a pomoci dětem v případě
ohrožení. Jsou to zejména zařízení pro děti, které vyžadují okamžitou pomoc v důsledku
ohrožení, a o které se rodiče nemohou starat (Včasná pomoc dětem, 2020).

Ráda bych ještě v krátkosti zmínila jednu z dalších možných rolí sociálního pracovníka při
práci se závislými na alkoholu a sice psychosociální intervenci. Dle Hoskovcové (2009) je
psychosociální intervence „odborná činnost vykonávaná konkrétní osobou nebo
organizací, jejímž cílem je zlepšení kvality života a snížení utrpení konkrétního jedince
nebo skupiny lidí.“
Intervence je obecně definována jako cílený, předem promyšlený zásah, který je
zpravidla zaměřený na zmírnění tíživé osobní situace. Mezi problémy, k jejichž řešení je
psychosociální intervence nejčastěji užívána lze zařadit také alkoholismus. V praxi se tak
může jednat o mezioborovou spolupráci psychologie a sociální práce – o působení
psychologa ve spolupráci se sociálním pracovníkem (Hoskovcová, 2009).

4.5 Léčba a prevence
Nešpor a Csémy (Dr Nešpor, 2007) podávají ucelený přehled o tom, co prospívá dětem
rodičů závislých na alkoholu. Opírají se ve velké míře o zahraniční studie Emshoffa a Price
(1999), kteří zmiňují v této souvislosti protektivní faktory na straně dítěte, rodiny a
širšího okolí. Mezi protektivní faktory řadí:
•

Práce s rodiči a odvykací léčba závislého rodiče.

•

Relevantní informace o závislosti na alkoholu poskytované dětem i rodičům.

•

Pomáhá také cílená psychoterapie, rodinná nebo skupinová terapie.

•

Mírnění pocitů viny u dětí za chování rodičů.

•

Nácvik dovedností sebeovlivnění (relaxace, tělesná aktivita, svěřit se atd.) u dětí.

•

Nácvik komunikačních dovedností a dovedností odmítání u dětí.
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•

Nácvik dovedností rozhodování u dětí, někdy vhodné i u rodičů.

•

Nácvik zvládání rizikových situací (vhodné pro děti i partnery závislých).

•

Naučit se získávat sociální a psychologickou oporu v okolí.

•

Plánování bezpečných aktivit a zdravých rodinných rituálů.

•

Terapie hrou a arteterapie.

•

Zvyšování zdravého sebevědomí a přiměřené uspokojování vlastních potřeb.

U dětí v mladším školním věku vidí jako nejdůležitější zbavit je viny za pití rodiče
(závislost nevzniká proto, že dítě zlobí). V pozdějším věku potom je vhodné poskytnout
dětem informace týkající se alkoholu a jeho účinků a otevírat otázky spojené se
sebevědomím a osvojováním si potřebných dovedností, které by pomohly zvládat
negativní emoční stavy a rizikové situace (rizikovou situací může být jízda autem s opilým
rodičem nebo nabízení alkoholu). Důležité je také budování přirozené sociální sítě (sem
patří širší rodina, zájmové organizace, zdravě žijící vrstevníci a profesionální sociální
služby), kulturních, sportovních a jiných zájmů.
„Děti závislých rodičů se ve svých rodinách učily pravidlům „nemluv, nedůvěřuj, nepociťuj
a nic nechtěj, protože to stejně nedostaneš“. Tento negativní obraz světa je třeba
korigovat. Emshoff a Price (1999) správně zdůrazňují, že ti, kdo těmto dětem pomáhají,
by měli vidět nejen rizika a problémy, ale i individuální dobré možnosti a specifická
nadaní dětí“ (Dr Nešpor, 2007, s. 2).
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PRAKTICKÁ ČÁST
5 Výzkumné šetření

Alkohol, legální návyková látka, je nejdostupnější a nejzneužívanější drogou. Je
všudypřítomný a velmi tolerovaný v naší společnosti a v celém západním světě. Časté či
nadměrné požívání alkoholu představuje pro jedince nemalé riziko a může u něj dojít
nejen k poškození organismu, ale také se může stát na alkoholu závislý. Nadměrné pití
alkoholu je chápáno jako problém individuální a zároveň jako problém celospolečenský.
Představuje značnou zátěž pro rodinu a postupně dochází k závažnému narušení
mezilidských vztahů. Člověk závislý na alkoholu není schopen uspokojivě plnit
rodičovskou roli a nepříznivě ovlivňuje sociální a ekonomickou situaci celé rodiny. Dítě,
které vyrůstá s rodičem alkoholikem je tímto faktem ovlivňováno během svého dětství
a nese si tuto zátěž do dospělosti.

V teoretické části diplomové práce jsem se věnovala vymezení pojmu závislosti na
alkoholu a důsledkům, které s nadužíváním alkoholu souvisí. Blíže jsem se potom
věnovala negativním dopadům závislosti na rodinu a na děti žijící s alkoholikem v jedné
domácnosti. Ve výzkumné části jsem se snažila zachytit subjektivní vnímání a prožívání
alkoholismu rodiče nyní již dospělými dětmi. Jaké jsou jejich životní zkušenosti ze soužití
s rodičem zneužívajícím alkohol a případné následky pro jejich dospělý život. Zajímalo
mě jejich subjektivní prožívání závislosti rodiče a co na tom všem bylo nejtěžší. Mou
snahou bylo najít společné znaky v prožívání s cílem lépe porozumět dalším takto
ovlivněným jedincům.

5.1 Cíl výzkumu a formulace otázky

Cílem této výzkumné části práce je zjistit, jak nyní již dospělé děti subjektivně vnímaly a
prožívaly závislost rodiče a jakým způsobem je soužití s ním ovlivnilo do budoucna. Pro
naplnění tohoto záměru jsem si stanovila výzkumnou otázku:
Jak ovlivnil rodič-alkoholik z pohledu participantů jejich dětství?
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5.2 Metody

5.2.1 Sběr dat a popis použitých metod

Sběr dat probíhal pomocí polostrukturovaných rozhovorů s dospělými, kteří jako děti
žily v domácnosti s rodičem závislým na alkoholu. Vzhledem k cílům, které byly pro
výzkum stanoveny, jsem se rozhodla pro kvalitativní výzkumnou formu. Mou motivací
bylo proniknout hlouběji do prožívání participantů, a tak se jevilo jako vhodné užití
kvalitativního přístupu. Kvalitativní přístup umožňuje přistoupit ke sledovanému tématu
z pozice, která poskytuje možnost hlubšího porozumění individuální lidské situaci. Mým
záměrem bylo nahlédnout do prožitku a pokusit se porozumět náhledu participantů na
zkoumaný jev a minimálně zahlédnout smysl a význam, jaký sami participanti přisuzují
žité sledované situaci, zde soužití s rodičem alkoholikem a následné ovlivnění touto
skutečností do budoucna. Kvalitativní přístup nám pomáhá efektivně porozumět
zkoumané realitě (Miovský, 2006). Ferjenčík dále uvádí, že „důležité je celostní
porozumění vnitřní logice zkoumaných procesů, událostí nebo jevů v jejich co nejširším
kontextu“ (Ferjenčík, 2010). Metoda polostrukturovaných rozhovorů byla zvolena jako
ideální pro zodpovězení výzkumných otázek a pro získání potřebného množství dat.
Rozhovor představuje zprostředkovaný a vysoce interaktivní proces získávání dat
(Ferjenčík, 2010). Podle Hendla (2016) má polostrukturované dotazování jasně
definovaný účel, určitou osnovu a vyznačuje se velkou pružností procesu získávání
informací. Dotazovaný může vyjádřit své zcela subjektivní pohledy a názory a může
samostatně navrhovat možné vztahy a souvislosti.
Osnova rozhovoru obsahovala konkrétní okruhy otázek, které byly kladeny všem
participantům. Pořadí otázek a jejich přesné znění bylo měněno dle potřeby, případně
byly otázky rozšiřovány a doptávala jsem se na další informace související s tématem.
Polostrukturované interview obsahuje jádro rozhovoru, což je minimální počet otázek,
které je nutné probrat. Na tuto hlavní linii se potom nabalují doplňující otázky a témata,
která tazatel uzná za smysluplná. Doplňující otázky mohou pomoci v lepším uchopení
problému a rozšíření obzoru (Miovský, 2006).
Na základě výzkumných otázek byl nejprve sestaven seznam stěžejních okruhů otázek.
Ty byly definovány takto: vzpomínky na dětství se závislým rodičem, prožívání, emoce,
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vztahy, co (nebo kdo) jim pomáhalo náročné situace vydržet, závislost rodiče
s odstupem času a ovlivnění touto skutečností v dospělosti. Z těchto hlavních okruhů
byly vytvořeny otázky a podotázky pro rozhovory. V průběhu sběru dat se proměňovala
formulace původních otázek a jejich pořadí, jádro však zůstávalo stejné. Osnovu
kladených otázek uvádím v příloze.

5.2.2 Výzkumný soubor a jeho charakteristiky

Výzkumný soubor se skládal ze 3 žen a 2 mužů ve věku od 28 do 48 let, kteří sami sebe
označují jako děti alkoholiků, a které jsem vybírala mezi mými známými a následnými
kontakty těchto známých. Nutno podotknout, že k mému překvapení, jedinců, kteří se
jako děti potýkaly se závislostí rodiče nebylo málo. Málokdo byl však ochotný o této
skutečnosti se mnou hovořit. Přece jenom se jedná o téma velmi intimní, důvěrné a ve
většině případů bolestivé. Kritériem výběru byl dospělý nad dvacet let, který jako dítě
vyrůstal ve společné domácnosti s rodičem závislým na alkoholu. Dvě dotazované osoby
měly matku závislou na alkoholu, dvě otce a v jednom případě byli závislí oba rodiče.
Pouze v jednom z těchto pěti případů byla závislost rodiče pojmenovaná a došlo
k následné léčbě a abstinenci. Ve čtyřech zbývajících případech rodiče stále pijí.
Volbu prostředí pro rozhovory jsem nechala na participantech a sama jsem se
přizpůsobila. Rozhovory byly realizovány v různých prostředích: dva probíhaly na
pracovišti participantů, jeden v prostorách Křesťanského terapeutického centra a dva
v mé domácnosti. Prostředí se zdá nehrálo významnou roli v rychlosti navázání kontaktu
a v intimitě rozhovoru. Nicméně jsem zaznamenala ve většině případů počáteční
rozpaky a nervozitu, které dle mého názoru pramenily z náročnosti tématu. Vzpomínky
na soužití s rodičem alkoholikem byly jistě zasunuty hluboko v paměti a v průběhu
rozhovorů bylo znát, že na některé z nich si participanti vzpomněli až nyní po mnoha
letech. Také skutečnost, že jsem se s několika participanty osobně znala mohlo hrát roli
v tom, jak rychle a do jaké hloubky se participant otevřel. Tento fakt mi možná dovolil
nahlédnout dál, než by tomu bylo u „anonymních“ participantů. Ještě bych ráda zmínila
jednu skutečnost, která mi přijde důležitá v rozkrývání minulosti a náhledu na prožívání,
a sice to, že dva participanti prošli sebezkušenostním výcvikem a vlastní individuální
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terapií. A jeden z participantů potom prošel nedávnou odvykací léčbou a v současné
chvíli stále dochází na doléčování (individuální terapie a skupinová terapie).

5.2.3 Průběh rozhovorů

Rozhovory jsem uskutečnila během července 2020. Rozhovory s dospělými dětmi
alkoholiků byly s jejich souhlasem nahrávány na diktafon a trvaly od čtyřiceti minut až
po hodinu a půl. Všechny nahrané rozhovory byly potom z diktafonu přepsány do
písemné podoby.
Participanti byli před započetím rozhovoru informováni o tématu diplomové práce a o
tom, jak bude s nahrávkami nakládáno. Rovněž jsem jim nabídla možnost nahlédnout do
přepisu svého rozhovoru. Žádný z nich této možnosti nevyužil. Pro každého jsem měla
připravený vytištěný informovaný souhlas s nahráváním a následným zpracováním a
informovaný souhlas se zpravováním osobních údajů a požádala je o podepsání.
Přepisy rozhovorů byly vytisknuty a dále bylo postupováno podle fází a postupů
tematické analýzy, která byla zvolena pro analýzu dat z polostrukturovaných rozhovorů.

5.2.4 Metoda zpracování a analýza dat

Pro analýzu přepsaných rozhovorů jsem se rozhodla použít metodu tematické analýzy
(TA). Tematická analýza je proces, který nám pomáhá organizovat a detailně popisovat
získaná data. Je vhodná pro získání odpovědí na výzkumné otázky o lidských
zkušenostech, jejich názorech a porozumění (Hendl, 2016). Účelem TA je identifikovat
ta data, která jsou relevantní pro zodpovězení výzkumných otázek. Tato metoda je velmi
flexibilní a umožňuje se podívat na data z různých úhlů pohledů a do hloubky.
Zdůrazněna je role výzkumníka jakožto aktivního prvku, který přemýšlí o datech, hledá
v nich spojení a svým způsobem jim rozumí a interpretuje je (Baun & Clarke, 2012). Aby
byl proces analýzy co nejvíce zprůhledněn, navrhují Baun & Clarke (2012) v šesti bodech
její postup, přičemž analýza zahrnuje neustálé vracení se k předchozím bodům a
následný postup vpřed. 1. fáze spočívá v seznámení se s daty, kdy si výzkumník data
opakovaně pročítá a podrobně se s nimi seznamuje, hledá významy, vzorce, tvoří první
kódy. Ve 2. fázi probíhá generování počátečních kódů. Výzkumník hledá opakující se
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vzorce. 3. fáze je fází hledání témat, třídění a porovnávání kódů do potenciálních témat.
Zabýváme se znovu daty a hledáme to, co je pro ně společné – spojitost mezi kódy. Ve
4. fázi dochází k přezkoumání témat a ujasňování si hranic mezi tématy. Celý soubor je
znovu přečten, zda nebyl opomenut nějaký důležitý aspekt. 5. fáze je o definování a
pojmenování témat. Zde si znovu výzkumník definuje, proč je toto téma důležité a jak se
odlišuje od ostatních. 6. fáze spočívá ve shrnutí a napsání zprávy. Smyslem této fáze je
poskytnout jasný přehled o získaných datech. Zde také výzkumník odpovídá na
výzkumné otázky.

5.3 Představení participantů

Ráda bych nyní představila participanty, se kterými jsem realizovala rozhovory. Pro
zachování anonymity jsou jejich jména smyšlená.

Paní Alena je 28 letá žena, s partnerem mají tříletou dceru, pracuje jako kadeřnice.
Se závislostí na alkoholu se potýkala a dnes stále potýká její matka. Nikdy neprošla
léčbou, nicméně dokázala několikrát roky abstinovat, nejdéle potom 11 let. Znovu ale
zrecidivovala a už se jí nepodařilo přestat. Babička (matka matky) byla rovněž závislá na
alkoholu. Paní Alena tedy zažila s matkou i období, kdy nepila, o to horší potom bylo,
když znovu začala. Vztah s matkou popisuje jako kamarádský, vždy ji vnímala více jako
kamarádku než matku. Nyní z pohledu dospělé vidí, že matka nedokázala nastavit
hranice a ani pro ni nepředstavovala autoritu. Byla velmi benevolentní a svá selhání si
vykupovala dárky a penězi.
Na rané dětství si paní Alena moc nepamatuje, pouze z vyprávění ví, že i v jejím
nejranějším dětství docházelo ze strany matky ke škodlivému užívání alkoholu. Rodiče
se rozvedli, když byly Aleně tři roky. Otec odešel, moc si na něj nepamatuje, stýkali se
pouze občas. K častějšímu kontaktu začalo docházet až v její dospělosti. Když jí bylo 7
let, matka se znovu provdala. Zmiňuje soužití s otčímem, který ji pohlavně zneužíval. V tu
dobu si myslela, že je normální, když se otcové mazlí s dětmi a hladí je. Až teprve
v dospívání (kolem 15 roku) si uvědomila, že to až tak normální nebylo. Matka nic
nevěděla. V jejích 14ti letech se matka znovu provdala. Paní Alena o novém manželovi
matky mluví jako o despotickém člověku, který se jí snažil za každou cenu převychovat.
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Z období, kdy matka pila, si vybavuje momenty, kdy se za opilou matku styděla (když
např. chodila opilá na třídní schůzky a dělala nepříjemnosti) a dnes zpětně vnímá, že jí
to snižovalo sebevědomí. Veškerý svůj volný čas trávila mimo domov a říká, že si žila
takový svůj život. Přesto si ale uvědomuje, že toho byla součástí a že jí to ničilo vnitřně.
Samota jí provázela celé dětství – babička pila, matka pila, s otcem se nevídala,
s otčímem si nerozuměla. Do toho se musela starat o sedm let mladšího bratra, u
kterého se navíc později zjistil Aspergerův syndrom. Bratra podle jejích slov vychovala.
Kamkoliv šla, musela ho brát s sebou. Z dospělých blízkých lidí tam vlastně nebyl nikdo,
kdo by jí pomáhal. Útěchu prý nacházela jinde, u kamarádek a u jejich rodičů.
Zmiňuje ale také, že když matku potřebovala tak tam pro ni byla. Otázkou zůstává, zda
tomu tak opravdu bylo.
V 18ti letech se odstěhovala a šla bydlet ke kamarádce. Začala pracovat v baru a do této
doby také situuje první experimenty s drogami a alkoholem. K alkoholu a k jiným
návykovým látkám přiznává spíše pozitivní vztah, řadí se spíše k příležitostným
konzumentům a jakoukoli závislost či potřebu látky k řešení úzkosti nebo problémů
neguje. Uvědomuje si ale, že v důsledku toho, v čem vyrůstala, může mít předpoklady
stát se závislou snadněji a rychleji než ten, kdo se závislým rodičem nevyrůstal.
Svou matku dle svých slov miluje a má o ni velký strach. Snaží se jí pomáhat, jak může,
aby se své závislosti zbavila, zatím ale marně. Matka stále pije a Alena již neví jak dál.
Uvědomuje si, že pokud to takto půjde dál, nebude jí moci svěřovat svou dceru, a to jí je
velmi líto. Rozhodně však nechce, aby dcera vyrůstala ve stejném prostředí jako ona
sama.

Pan Petr je muž středního věku, ženatý a pracuje v pomáhající profesi. Bylo mu deset
let, když se rodiče rozvedli a matka začala nadužívat alkohol až nakonec propadla
závislosti. Na dobu před rozvodem si nepamatuje, rozvod uvádí jako klíčový moment, od
kterého vnímal přítomnost alkoholu v rodině. Alkohol v rodině byl přítomný ještě u
babičky (matka matky). Byla závislá do té míry, že jí byla odebrána mladší dcera (teta
pana Petra), o kterou se potom matka pana Petra starala. Petr uvádí, že přestože si
matka udržovala stálou hladinu alkoholu v krvi, dokázala se o děti (jeho a mladší sestru)
postarat v těch základních věcech a nějaké hranice také nastavovala. Jako autoritu však
v rodině a pro sebe vnímal babičku z otcovy strany, která byla stabilní a fungující, tu ale
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vídal zřídka. Období dospívání s matkou závislou na alkoholu vnímá jako smutné, ve
škole se mu zhoršil prospěch natolik, že měl problémy dokončit základní školu. Stal se
také obětí šikany ze strany spolužáků. Asi nejtěžší pro něj bylo, že neměl nikoho, komu
by se mohl svěřit. Matčino pití bylo tabu, v rodině se o něm nemluvilo a před kamarády
se styděl. Nyní, s odstupem času přiznává, že to narušilo jeho sebevědomí, a že bylo
období kdy za to matku nenáviděl. Doma se snažil zdržovat co nejméně. Pití alkoholu
bylo doma normou a tento fakt ovlivnil i jeho vztah k alkoholu. Brzy poznal, jaký má
alkohol úlevný efekt. A vzhledem k tomu, že ho doma nikdo nekontroloval, záhy si začal
alkoholem ulevovat v náročných situacích. V 17ti letech už nadměrně pil a postupně
propadl do závislosti. Později se k tomu přidal canabis. Následovalo divoké období,
během kterého jeho matka prošla úspěšně léčbou a začala abstinovat (a abstinuje
dodnes). Byla mu dobrým příkladem a po několika letech také on nastoupil cestu léčby
a abstinence. Postupně si dodělal vzdělání a dnes pracuje v oblasti prevence a léčby
závislostí.

Paní Klára., 48 let, vdaná, 3 děti, pracuje v oblasti sociálního poradenství. Jako dítě vůbec
nevěděla, že její otec má problémy s alkoholem. Tušila, že něco není v pořádku, cítila
v rodině napětí a stres, ale nikdo jí nikdy nevysvětlil, co se děje. A to ani v okamžiku, kdy
matka od otce dočasně i s ní a mladším bratrem odešla. Bylo jí prostě řečeno, že teď
bude tatínek bydlet jinde kvůli práci. Až teprve v jejích 18ti letech, když se rodinná
příbuzná náhodou zmínila o otcově závislosti, si začala postupně skládat rodinný příběh.
V tomto příběhu figuruje závislost jako velké rodinné tabu, také agresivita a domácí
násilí vůči matce. Přiznává, že celé dětství prožila ve strachu, ve strachu z otce, že jí může
něco udělat. Základní školu nějak přetrpěla, známky měla špatné a kamarádů málo. Cítila
se sama a ve škole ostrakizovaná. Často se musela starat o mladšího bratra a hodně si
musela věci zařizovat sama. Potřebovala by byla bývala zastání a ochranu od matky, ta
se ale za děti nepostavila a problémy vlastně ani nechtěla sama vidět. Aby Klára přežila,
byla často duchem nepřítomná, utíkala do svých fantazií, a tak nějak se odpojovala. Což
jí prý zůstalo do dnes. Když je toho na ní moc, tak se prostě odpojí. A co jí ještě
pomáhalo? Přírodovědný oddíl, ve kterém se cítila dobře a mohla konečně někam patřit,
kde měla kamarády, a kde jí prý snad měli rádi. Prarodiče, kteří na ni byli hodní, ale kteří
netušili, v čem doma žije. Dospívání měla složité - záškoláctví, lhaní, destruktivní vztahy,
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deprese. Pomoc našla v církevním prostředí, uvěřila a znovu zažívala pocity, že někam
patří. Doma s tím měla problémy, ale bylo to něco, co si udržela, protože věřila, že jí to
zachránilo život. Propady a deprese se ale periodicky vracely a řešením nakonec byla
vhodná medikace. K alkoholu a návykovým látkám se staví rezervovaně, není vyloženě
abstinentem, ale v pití se velmi kontroluje. Je si vědoma genetické zátěže v podobě
možných dispozic k závislosti. S oběma rodiči, kteří jsou stále spolu, a kteří jsou velmi
nemocní se pravidelně stýká, stará se o ně a pomáhá jim. O alkoholu, který byl v rodině
přítomný v nadměrné míře a o tom, co způsoboval, se nemluví. Závislost jednoho rodiče
a spoluzávislost druhého tak nejspíš zůstanou navždy rodinným tabu.

Paní Dagmar je 50 letá žena, vdaná, má 2 dospělé děti a pracuje v oblasti sociálního
managementu a supervize. Dagmar je nejstarší ze tří sourozenců. Závislým v rodině byl
otec, který pil již v době jejího narození a s krátkými přestávkami celý život. Stejně tak
babička (matka otce) byla celoživotně závislá na alkoholu. Celé dětství i dospívání bylo
potom tímto faktem velmi ovlivněno. Časté byly hádky, domácí násilí a agresivní chování
ze strany otce vůči matce i dětem. Stávalo se, že pod vlivem alkoholu otec ničil věci a
rozbíjel zařízení v bytě, který potom matka s dětmi uklízely. Matka otcovo chování nijak
nevysvětlovala, „učesávala“ ho se slovy „víš jakej je a víš co by zase bylo, kdybych to
řešila“. Neměla odvahu od něj s dětmi odejít. V důsledku otcovi závislosti se ocitli
izolovaní od přátel a rodiny. Paní Dagmar popisuje rodinné soužití jako permanentní
stres. Zmiňuje častý nedostatek jídla a základních potřeb. Nemyslí si však, že by to bylo
způsobeno finanční situací rodiny, ale spíše organizačními schopnostmi matky. Dagmar
vzpomíná na krušné chvíle, které zažívala například, když je matka jako malé děti
zapomněla ve vlaku, či ztratila na výletě. K matce cítila lásku, ale s lítostí připouští, že
nebyla asi moc opětovaná. Nedokázala se na ní zlobit, nebo cítit vztek za to, že je
nedokáže ochránit, vnímala jí jako slabou a submisivní, jako tu, která sama potřebuje
ochranu a pomoc. Paní Dagmar tedy, jak sama říká, se již v útlém dětství musela starat
o základní potřeby v rodině a o sourozence. Ze školních let si pamatuje pouze zájmové
kroužky (zpěv a hudbu), které jí držely při životě a umožňovaly jí nebýt doma. Střední
zdravotní škola, kam nastoupila po základní škole, jí umožnila odejít z domova na
ubytovnu a vydělávat si peníze na praxích a brigádách. Velmi brzy začala přispívat
finančně na domácnost a sourozencům. Soužití v dysfunkční rodině poznamenalo její
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partnerské vztahy. Za partnery si velmi často vybírala muže, kteří byli ohroženi různým
typem závislostí (několikrát patologické hráčství, léky, závislostní vztah), jeden partner
spáchal sebevraždu, ale jak sama říká, alkoholik mezi nimi nikdy nebyl. Toho by prý
poznala na první dobrou. Sama uvádí, že nenávidí alkohol, ale zapřisáhlým abstinentem
není. Občas se napije, ale velice se hlídá a kontroluje. Matka již zemřela a otec žije
s novou partnerkou, která na něj prý má dobrý vliv, protože alkohol velmi omezil. Paní
Dagmar ho finančně a materiálně zajišťuje, jinak by podle jejích slov skončil jako
bezdomovec. Přes to všechno, co rodina zažívala s otcem alkoholikem, k němu dnes
necítí nenávist ani výčitky, spíše jakýsi respekt a vyrovnanost.

Pan Jan je 37 letý muž, ženatý, pracující v hudebním průmyslu. Sám závislý na alkoholu
a drogách, léčený a nyní v doléčovacím procesu. Vyrůstal v rodině, kde se alkohol
vyskytoval ve velké míře a pokládal se za samozřejmost. Něco, co přirozeně patří k životu
a zábavě. Oba jeho rodiče nadměrně konzumovali alkohol a stejně tak se závislost
vyskytovala i v širší rodině. V opilosti docházelo doma k nadměrné agresivitě, domácímu
násilí a zneužívání. Pan Jan byl sám sexuálně zneužit opilou matkou v dětském věku,
která si na to nepamatuje. Zanechalo to v něm obrovské trauma, které dokázal
pojmenovat až v léčebně. Zmiňuje, že v dětství trávil s rodiči a s mladším bratrem dost
času odpoledne po hospodách, zároveň ale hned vzápětí dodává, že dětství měl jinak
nádherné. Přestože matka bývala často opilá, tak se o děti dokázala postarat, vozila do
školy, chystala svačiny, jídlo, dodávala jim sebevědomí, podporovala je ve všem, co chtěli
dělat. Rodiče jim byli autoritou a nastavovali hranice. Vzpomíná také, že s otcem prožil
hezké věci, vzhlížel k němu jako k někomu, kdo mu s velkou moudrostí dokázal všechno
vysvětlit. Na druhé straně ale agresivita otce v opilosti, nadávky, rozbíjení věcí a bití
matky v přítomnosti dětí. Rodiče si potom vykupovali svůj špatný přístup dárky a penězi.
Uvědomuje si, že to jsou velmi ambivalentní zážitky a pocity. Tohle se ale dle jeho slov
těžko odpouští. Tyto ambivalentní prožitky ho ovlivnily do budoucna nejenom
v extrémně benevolentním přístupu k alkoholu a drogám, na kterých se sám stal závislý,
ale také v jisté psychické křehkosti, v přístupu k ženám a k mužským autoritám. Přestože
ženatý, přiznává, že žen si určitým způsobem neváží a žije velmi promiskuitním životem.
S rodiči je v kontaktu. Vzhledem k tomu, že s nimi již nežije, neví, jak to v jejich
domácnosti vypadá nyní. Alkohol konzumují méně, ale tuší, že mu matka neříká vše.
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Snaží se k ní být otevřený co se týká jeho závislosti a abstinence a zprostředkovat jí tak
možnost léčby pro ni samotnou.

5.4 Výsledky tematické analýzy

Pomocí tematické analýzy ze získaných rozhovorů byla identifikována následující
témata, vztahující se k výzkumné otázce.

Téma 1.: Vždy přítomný společník, o kterém se nemluví

Děti alkoholiků vyrůstají v prostředí, které je plné chaosu, hádek, násilí, agresivního
chování a někdy i zneužívání. Žijí ve světě, který je pro ně nečitelný, neuchopitelný.
Nerozumí proč se ten milovaný rodič tak najednou a naprosto nepochopitelně a
náhodně mění v bytost zlou, která se hádá, křičí a ubližuje mu. Röhr (2016, s. 142) k tomu
uvádí: „K chorobné závislosti patří v pokročilejším stadiu často též zhrubnutí, zesurovění
a morální rozpad. To znamená, že utrpení a vůbec pocity ostatních jsou člověku už úplně
lhostejné“. Je to svět, ve kterém děti pozorují své opilé rodiče a neví co tyto změny
způsobuje, pouze tuší a dohadují se.

D.: „…když přišel z hospody, tak velice často, tak pak rozmlátil celej byt, jako přímo tak,
že vytahoval nádobí postupně z kuchyňský linky a házel ho na zem, když to nestačilo, tak
rozsekal stůl na třísky, nebo židle. A takhle se to opakovalo.“

K.: „…..že třeba i jsem v noci slyšela hrozný jako hádky a křik a máma křičela, protože on
jí i bil.“

J. „Takže se pilo hodně, já jsem svý rodiče viděl hodněkrát opilý, bylo tam i nějaký násilí,
můj tatínek, když byl hodně opilej, tak mámu bil.“

Mnohdy si prostě myslí, že je to tak normální a správné.
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D.: „To znamená, že jsem jako v dětství nepoznala fungující, milující rodinu…. Takže jsem
si vlastně jako nějak ujasnila, že to neexistuje, že to je jako běžný tohle.“
J. : „…ale ten alkohol tam prostě byl. A my jsme to brali jako normální věc, jako přirozenou
věc, já jsem tohle nebral, že to je nadměrný pití alkoholu.“
P.: „….že mi to přišlo jako norma, přišlo mi to jako prostě normální pít.“

Když se ptají, odpověď nedostanou. A tak se dítě naučí, že je to něco, o čem se nemluví.
Popření, tabu, tajemství – tím vším je v rodině alkohol. Rodina popírá existenci
problému. Alkoholismus se stává rodinným tajemstvím a je popírán nejen uvnitř rodiny,
ale i navenek. Dochází tak k situaci, kdy jsou všichni členové rodiny závislostí jejího člena
ovlivňováni, ale současně tuto realitu odmítají tím, že ji popírají. Popírání závislosti ze
strany rodiče vede k hlubokému narušení důvěry.

K.: „……prostě to tabu tam je a ty jenom nevíš, co to je, a ty jenom víš, že něco se děje a
ty nevíš co. A že něco je špatně“.
„Já musím teda vlastně ještě říct, že u nás to téma toho alkoholu nebylo jako
pojmenovaný a já jsem nevěděla, že je táta opilej, protože se to nikdy nevyslovilo“.

P.: „To bylo takový rodinný tabu, nebylo s kým o tom mluvit“.
„Protože to jako nikdo nevěděl. Teď škola to nevěděla, nebo jako učitelé. A babička od
otce ta jako nevím, ale nemluvili jsme o tom.“

Děti sdílely toto popření s rodiči a respektovaly ho. Naučily se na nic se neptat, nic
nedělat. Popíraly nejen alkohol a jeho závislost, ale také realitu toho, co se doma dělo.
Musely vlastně odmítat svoje vlastní pocity, to, co viděly a žily, a tedy možná popírat
samy sebe.
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Téma 2.: Naše rodina prostě nefungovala
V rodině se závislým rodičem dochází k rozvolňování hranic, ke ztrátě autority a ke
konfuzi mezigeneračních hranic a rolí. Často to znamená, že dítě přebírá odpovědnost
za nefungujícího rodiče a snaží se přijmout jeho roli. Ať už rodiče alkoholika, nebo
mnohdy i druhého rodiče, který své povinnosti také nezvládá. Děti se stávají dospělými
a zodpovědnými na úkor svého dětství. Vypadají sice jako děti, co se ale skrývá uvnitř
jde jen velmi těžko odhadnout. Mají neustále starosti, nemůžou naplno žít roli dítěte,
která mu přísluší. Chybí mu však kompetence dospělého a právo se rozhodnout, zda
chce nebo nechce v takovém prostředí zůstat.

D.: „Ale jistý je, že jsem vlastně převzala její roli v tý rodině, že jsem se starala o ty
sourozence prostě od svýho útlýho dětství.“
A.: „Jo, takže jako jednoznačně do nějakých jeho třeba 10ti až 11ti, než jsem odešla
jakoby, tak jsem ho vychovávala já, stoprocentně.“
P.: „….tak ten mi úplně nesmyslně říkal, já jsem byl dítě, a on mi říkal ať na mámu
dohlídnu, že se mu to nelíbí, ať se na to kouknu jako že furt pije a že s tím musíme jako
něco udělat. A pak si zase odjel jako….Teď když na to vzpomínám, tak vůbec vlastně
nechápu, jak to myslel, co jsem jako já s tím mohl dělat.“

V rodině se často vyskytuje omezená komunikace, odcizení, vzdálení, absence dohledu
a kontroly nad dětmi.
D.: „A nikdo se nezajímal, kde jsem, do kolika jsem měla tu hodinu. Kdybych nepřišla
vůbec, tak by to nikdo nezjistil.“
P.: „Pak ale když jsem přicházel do puberty, tak jsem to měl hodně svobodný jako. Že
jsem měl hodně volnosti a patřilo k tomu potom hodně chlastu. Nejdřív jako to
tolerovala, protože měla máslo na hlavě sama.“

Dospělé děti alkoholiků z mého vzorku také v této souvislosti zmiňují osobnost matky
jako submisivní a slabou, o to více byly možná nuceny přebírat roli dospělého.
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D.: „Když o tom přemýšlím, tak mám dojem, že se máma vůbec neprojevovala, nebo byla
jakási submisivní ta její role.“
A.: „Moje máma je takovej prostě otrokánek, ona si nechá všechno líbit, ona se vlastně
celej život furt jenom ponižuje a omlouvá.“

Téma 3.: Byl jsem v tom sám
Dospělé děti alkoholiků vyrůstaly v zaplavení silných emocí, na které byly často samy.
Naučily se, že osobní problémy se veřejnosti nesdělují a samy cítí, že bude lepší, když o
těchto věcech pomlčí. Nepříznivá rodinná situace se tak odráží ve vztahu k vrstevníkům
a přátelům. Za situaci v rodině se stydí, stahují se do sebe, což se odráží na jejich
sebevědomí a potažmo i na jejich fungování ve škole. Participanti v mých rozhovorech
hojně zmiňovali zhoršení prospěchu, ostrakizaci, šikanu. S tím se potom pojí pocity jako
bezmoc, vztek, nespravedlnost, lítost a zklamání. Nevěří, že je někdo může mít rád a
nechtějí se otevírat.

D.: „Že to mohl bejt únik z tý jako…ze strachu ze zklamání z těch vztahů, nebo nedůvěra
vůči druhejm lidem, že se nemůžu o ty lidi opřít, že jsem nepoznala jako v dětství tu
možnost spolehnout se na toho rodiče, tak jsem neuměla se ani spolehnout ani na ty
kamarády.“
P.: „A pak možná ten pocit toho, že jsem měl pocit, že jsem v tom sám jako, jako že se o
tom nemůžu s nikým bavit, tak to asi bylo těžký hodně. Tím bylo narušený sebevědomí
asi hodně. Začal se mi zhoršovat ten prospěch a jako mám takovou představu, že když je
to dítě oslabený, tak se na něj vrhnou ty spolužáci, že jako většinou ten oslabenej jedinec
se stane terčem nějaký šikany. Tak to taky se mi stalo…“

Téma 4.: Co mi pomohlo to vydržet
Z odpovědí dospělých dětí alkoholiků vyplývá, že si vytvořily strategie, které jim
umožnily přežít a vydržet náročné situace. Hlavní strategií se zdá být únik/útěk z toho
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všeho. Ať už únik v podobě „být doma co nejméně“ nebo únik do světa fantazie. Mnohé
si své dětství vlastně zas až tak moc nepamatují nebo mají „bílá místa“, někteří z nich
začínají vzpomínky až pubertou, kdy už mohly být co nejvíce mimo domov. Vytěsňování
je tak milosrdným mechanismem, který pomáhá drsnou realitu snášet.
A.: „Ale jak říkám, já jsem si už jako tenkrát hodně žila, já jsem vlastně vůbec nebyla
doma……………….i když ono je strašně spoustu věcí, který já jsem jako z tý hlavy vytěsnila.“
B.: „…..protože myslím, že tam mám hodně vytěsněnýho ….. Ale jako spoustu si toho
nějak nepamatuju, radši.“
C.: „Já jsem byla teda často jako duchem nepřítomná, já jsem byla taková jako….já jsem
asi taky abych to přežila všechno, tak jsem často měla nějaký fantazie, že někde támhle
prostě jezdím po prérii, takový svý světy, ve škole jsem často nevnímala co se děje a četla
jsem si pod lavicí, tak nějak jsem se jako odpojovala.“
Důležité mi také přijde zmínit zpětný náhled na možné zdroje pomoci některých
z participantů – fakt a pocit, že je má někdo rád a že nejsou druhým lhostejní.
B.: „…..pomohlo mi vydržet asi to, že jsem si byl vždycky jistej láskou matky. Že přestože
chlastala, tak jsem věděl, že mě má ráda. Tak to jsem si neuvědomoval v tý době asi, ale
teď zpětně si myslím, že to bylo tohleto, že jsem měl pocit, že jako jsem milované dítě.,
…….ale která jako mě má ráda….“
C.: „Já jsem měla lidi, i v rodině, který na mě byli hodný, měla jsem fajn prarodiče…..ten
děda byl hrozně fajn a měl mě strašně rád a bral mě na vejlety…..prostě jako se mi
věnoval…….ale vždycky bylo jasný, že mě má fakt rád, to bylo úplně jasný.“

Téma 5.: Ani v dospělosti to není lehké
Nezdrženlivé pití alkoholu rodičů má velký vliv na jejich děti také v dospělosti.
Alkoholismus rodiče může u dětí zvyšovat riziko závislosti, která u nich vzniká rychleji a
v mladším věku. Téma vztahu k alkoholu se objevuje ve všech vyprávěních. Někteří
z participantů vyjadřují spíše benevolentní postoj k alkoholu a návykovým látkám, dva
z nich byli sami na alkoholu závislí. Jiní jsou zdrženliví a mají zvýšenou potřebu
sebekontroly. Žádný z participantů však není abstinent.
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B.: „Takže závislej jsem asi byl, pak už i ty kocoviny byly čím dál tím horší, že se dá mluvit
i o tý fyzický závislosti že už to provázely i ty abstinenční příznaky……No tak nějak asi
genetickou výbavu, pak styl tý výchovy, jako že taky, tím že jsem to viděl jako normu, tím
že mě posílala pro to pivo a že byla jako v tom celkem benevolentní díky tomu v mým
dospívání. Takže měla vliv na ten můj začátek pití určitě…..“
S alkoholismem rodiče spojují některé své problémy jako problémy s navazováním
uspokojivých vztahů a vykazují též vyšší stupeň depresivity a úzkostnosti. Objevuje se
promiskuitní chování a vztahy, které sami označují jako patologické a destruktivní.
K.: „Já jsem potom měla dost hluboký deprese……..stejně to neznamená, že to vyřešilo
všechny moje deprese, ale to rozhodně ne bohužel, ty se periodicky vracely.“
D.: „Což mě samozřejmě se v dospělosti promítalo i v těch divných partnerských vztazích.
Že jsem si přitahovala různě divný patologický lidi.“
J.: „……já si žen jako takových úplně nevážím………ale žil jsem a žiju velmi promiskuitní
život……..Chtěl jsem ještě říct, ten vztah k těm ženám, já je beru fakt jako holítko, nebo
jako na jednu noc. Samozřejmě toho využívám a zneužívám, myslím si, že jsem taky dost
manipulátor.“

Téma 6.: Jak prolomit začarovaný kruh
Rodič jako odstrašující příklad figuruje ve všech rozhovorech. Nejedná se pouze o
závislost rodiče jako takovou, ale i o jeho fungování a chování v rámci rodinného
systému. Ve všech zmiňovaných rodinách se vyskytovala v rodinné historii závislost na
alkoholu, násilí, agresivita. Participanti sami nahlíželi na tento fakt jako na problém,
který se jich týká, a který může potažmo ovlivňovat v budoucnu je samotné i jejich děti.
Některé z participantů již ovlivnil v podobě vlastní závislosti. Náhled na tuto skutečnost
v nich vyvolává obavy o jejich vlastní děti a o jejich vztah s prarodičem-alkoholikem.
Přestože pro některé z nich byla nadměrná konzumace alkoholu v rodině něčím
normálním a samozřejmým, tak nyní v dospělosti vědí, „jak to vypadat nemá“ a před čím
chtějí své děti chránit. Často se v rozhovorech objevuje hledání souvislostí a příčin napříč
širší rodinou, tématizuje se alkoholismus prarodičů.
51

P.: „Babička ta se upila, ta jako skončila špatně.“
D.: „To, co vím, že jeho máma, naše babička, byla pravděpodobně velmi těžká
alkoholička….tak ta babička trávila čas v hospodě a takže s tím tátou když jsme tam jeli,
tak jsme všichni šli do tý hospody.“
Kromě toho mnozí participanti zdůrazňují, že se chtějí ke svým dětem chovat jinak než
se k nim chovali jejich rodiče.
D.: „Co je důležitý je ještě to, že se mi některý ty věci, který dělal on, objevujou v mým
modelu chování třeba když jsem nevyrovnaná vůči dcerám a že se strašně držím, abych
se podobně nechovala.“………že ta moje nátura je poznamenaná tím, že tenhle model
jako tý výchovný taktiky nebo techniky mám v sobě a že ve vyhrocených situacích se mi
objeví a udělám věci, na který teda nejsem pyšná a souvisí to určitě s tím.“
A.: „Já jsem třeba naprosto přesvědčená, a i se o to snažím, že přesně to, co já jsem
zažívala, nikdy nebude zažívat moje dcera…..Vím, co přesně nechci pro svoje děti. To je
naprosto jednoznačný.“
J.: „Já jsem si to spojoval tak, že já nikdy takovej nebudu, já nikdy nebudu jako můj táta,
nikdy nevystavím svoje děti těmhletěm věcem…. dlouho jsem děti nechtěl kvůli tomu, že
jsem se bál, že budu jak můj táta.“
Otázkou je, zda toto pouhé uvědomění si negativní prognózy bude dostačující pro to,
aby rodinné stigma nepředávali dalším generacím.

Téma 7.: Jsou to ale přes to všechno moji rodiče
Ve vztahu k rodičům se během rozhovorů mísily různé, někdy i protichůdné pocity. Od
vzteku, nenávisti, zklamání, lhostejnosti až po uznání a respekt. Schopnost vidět dobré
stránky rodičů se zdá být určující pro to, aby v dospělosti vztah s rodičem mohl fungovat
nebo vůbec existovat. Připustit, že existuje na rodiči něco pozitivního, s čím je možné se
identifikovat, potom umožňuje dětem jim ve stáří pomáhat a pečovat o ně. A možná si i
udržet pozitivní obraz o sobě samém. Zaměření se na pozitivní aspekty situace může ale
také být obranným mechanismem, jak se s celou situací vypořádat.
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P.: „A jako nebylo to zase tak hrozný, mám i dobrý vzpomínky na tohle období. I s tou
máti to nebylo tak zlý. Chodili jsme do kina, na chalupě to bylo super, takže nejenom
temný…..Ještě jsem měl kliku, že mě naučila pracovat, jako jak byla tolerantní a
benevolentní, tak tohle si fakt jako vydupala, že mě nenechala, jako nechali jiný rodiče
mý vrstevníky, jako zevlovat a prostě je živili, tak to matka nedopustila a za to jsem jí
vděčnej. Že jsem se naučil ten pracovní režim.“
D.: „No teď spíš s mým postojem k životu je tam respekt vůči jeho osobě a myslím si, že
se to proměnilo jako právě v ten respekt jo, že vůbec jako nemám ňáký výčitky nebo
nenávist ani ňákou obrovskou lásku jo, že spíš jenom je to vyrovnanost…..Jo, koupila jsem
jim byt, přestěhovala jsem je do toho bytu, abysme se o ní mohli postarat, když je takhle
nemocná, ekonomicky jsem je zajišťovala, ty rodiče.“
K.: „A přestože i u něj vidím i dobrý vlastnosti, to jako beze sporu, on dokáže bejt
velkorysej, štědrej, je strašně chytrej, jako v něčem inspirativní, velmi nadanej ve svým
oboru, ale s nenaplněnejma ambicema teda bohužel, to myslím, že taky přidá v ňákým
pocitu asi selhání.“
J.: „Já jsem měl to dětství s tátou, táta mi vyráběl věci, jezdili jsme na kola, já jsem fakt
jako prožil krásný věci, vzhlížel jsem k němu jako k bytosti, jakoby s velkou moudrostí a
všechno mi dokázal vysvětlit.“
J.: „Láska tam byla obrovská jako, rodičovskou lásku my jsme fakt jako zažili, tam je na
tom to zvláštní, že oni si neuvědomovali, jak nám strašně ubližujou, když jsou vožralý,
protože oni si to nepamatovali jo.“
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5.5 Zodpovězení výzkumné otázky
Během tematické analýzy rozhovorů bylo k dispozici velké množství dat, která se
podařilo zpracovat do sedmi tematických celků. Na základě těchto témat bude
zodpovězena výzkumná otázka.
Jak ovlivnil rodič-alkoholik z pohledu participantů jejich dětství?
Každý životní příběh je jedinečný a stejně tak každá z postav se se závislostí rodiče
vyrovnává svým vlastním způsobem. Z vyprávění všech participantů je patrné, že alkohol
byl v domácnosti velmi častým společníkem, který nebyl pojmenován a byl opředen
tajemstvím a tabu. Děti nabývaly dojmu, že je to součást rodinné tradice a někdy ho
dokonce považovaly za normu a samozřejmost. Ve všech rodinách se objevily různé
formy agresivity a domácího násilí spojované se strachem a permanentním stresem.
Dochází tak k hlubokému narušení důvěry, bezpečí a jistoty. Následkem těchto
zkušeností se mění vztahy i role v rodině. Dochází k rozvolňování hranic a k oslabování
rodičovské autority. Děti přebírají odpovědnost a povinnosti za rodiče, starají se o
sourozence a mnohdy i o domácnost. Ztrácí dětství a mají „dospělé“ starosti. Jsou na to
samy, protože loajalita k rodinnému systému a stud jim nedovolí se o své trápení
s někým podělit. Uzavírají se do sebe. Zhoršený prospěch a šikana ze strany spolužáků je
jen vyústěním jejich zoufalství. Aby situaci vydržely, vytvářejí si strategie a mechanismy,
které jim pomáhají v rodinném prostředí fungovat a přežít. Hlavní strategií je „být doma
co nejméně“. K tomu napomáhají zájmové kroužky a kamarádi nebo potom únik do
imaginárního světa fantazií a denního snění, anebo vytěsňování a lhaní jako obranný
mechanismus. Jako velmi pozitivní byl u některých participantů zmiňován fakt, že se
v jejich blízkosti vyskytl někdo, kdo jim dal zažít pocit lásky a bezpečí, který pro ně potom
byl životodárný. Tím se pro ně mohla zčásti naplnit potřeba lásky, být milován a přijímán.
Většina participantů si je vědoma, že soužití s rodičem alkoholikem je ovlivňuje i během
dospělosti. Zmiňují genetické zatížení v podobě predispozic k závislostem, náchylnost
k depresím, úzkostem a problematickým partnerským vztahům. Někteří z nich již mají
osobní zkušenost se závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách. Díky tomu mají
k alkoholu povětšinou odmítavý postoj a dokážou mít i jistý náhled na mezigenerační
předávání tohoto zatížení. Přes všechno, co tyto děti zažívaly s rodičem alkoholikem a
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rodičem spoluzávislým, se jim daří na rodičích nacházet i pozitivní stránky, které jim
umožňují být s nimi nadále v kontaktu a udržovat představu o zdánlivě fungující rodině.

5 Diskuse
Motivací k tématu diplomové práce „Alkoholová závislost rodiče očima jeho dospělých
dětí“ byla má bakalářská práce, která pojednávala o ženách-alkoholičkách, které
závislost překonaly a úspěšně abstinovaly. V rozhovorech se ženy hojně zmiňovaly o
pocitech viny a výčitek svědomí vůči svým blízkým a nejvíce potom vůči svým dětem.
Zajímalo mě tedy, jakým způsobem závislost rodiče ovlivňuje jejich děti, jak se jim
s tímto faktem v dětství žije, a jak se s ním potom následně vypořádávají v dospělosti.
Jako vzorek pro mou práci jsem si zvolila náhodně vybrané dospělé děti alkoholiků
z mého okolí, případně jejich známé, kteří nijak nesouviseli s výše zmiňovanými ženami.
Mým původním záměrem bylo získat výzkumný vzorek složený pouze z dospělých dětí
závislých matek. Ale vzhledem k citlivosti tématu nebylo jednoduché participanty
k rozhovorům vůbec získat, natož abych si kladla specifické podmínky. A tak jsem od
tohoto záměru upustila. Cílem potom bylo blíže zmapovat shodné znaky pro děti z rodin
postižených závislostí rodiče v optice včasné pomoci a tím eventuálně předcházení
negativních dopadů na tyto děti.
Jako vhodné se mi zdálo zvolit metodu polostrukturovaných rozhovorů, ve které měli
participanti prostor k vyprávění vlastního životního příběhu a zkušeností ze soužití se
závislým rodičem. Tímto se podařilo získat velké množství dat, která jsem zpracovala do
sedmi tematických celků. Témata jsem se pokusila logicky seřadit od alkoholu jako
příčiny rodinného traumatu a příčiny dysfunkčního fungování rodiny, přes dětské bytí
v tom všem (pocity a strategie zvládání) až po ovlivnění dospělého života.
V rodinách, kde byl závislý otec se vždy vyskytovalo domácí násilí (hlavně na matce,
méně potom na dětech) a agresivní chování (hádky, křik, rozbíjení věcí, ponižování). Děti
toho byly vždy svědkem. Ve dvou případech došlo k sexuálnímu zneužití. O těchto
traumatických zážitcích hovořili participanti sami od sebe, aniž bych jim otázku explicitně
položila. V některých vyprávěních jsem měla pocit, že by se tam násilí a zneužívání také
mohlo vyskytovat, ale nepřišlo mi vhodné se pouštět do takto citlivého a jistě
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bolestivého tématu. Snažila jsem se během rozhovorů navodit takovou atmosféru, aby
participanti měli důvěru a mohli se otevřít co nejvíce. Ve většině případů byla na začátku
cítit jistá ostražitost a rezervovanost, která ale v průběhu rozhovoru opadla. Přemýšlela
jsem potom, že pro větší vytěžení tématu by bylo jistě zajímavé a přínosné vést
s participanty ještě jeden rozhovor.
Ve většině rozhovorů participanti reflektovali skutečnost, že se jim vybavují zážitky,
které byly zasunuty hluboko v paměti a až do této chvíle o nich nikdy nepřemýšleli. Bylo
vidět, že se jich některé věci velmi osobně a niterně dotkly, ale pouštět se dále nechtěli,
nebo neodvažovali. Vzhledem k tomu, že se nejednalo o terapeutický rozhovor, ani já
jsem nenaléhala. Z toho jsem ale usuzovala, a následný rozbor rozhovorů mi to zčásti
potvrdil, že většina participantů nemá mnoho věcí z toho, co zažili, zpracované na
psychické úrovni a nemá tak dostatečný náhled na popisované skutečnosti. Na otázku,
jak je život se závislým rodičem ovlivnil do budoucna, hledali a nacházeli k mému
překvapení ve velké většině spíše pozitiva.
Během rozhovorů se mi také často vybavily teoretické poznatky o dospělých dětech
alkoholiků a uvědomovala jsem si, že ve stejném duchu hovoří také moji participanti.
V jednu chvíli například, kdy se mi zdálo vyprávění jednoho z participantů až těžko
uvěřitelné a měla jsem trochu pochybnosti o tom, co dotyčná říká, jsem si vzpomněla na
jednu z charakteristik Woititzové, a sice „DDA lžou v situacích, kdy by bylo stejně snadné
říci pravdu“. Nicméně zpochybňovat věrohodnost údajů nebylo na místě.
Jsem si vědoma limitů, které předkládaný výzkum může vykazovat. Vzhledem k nízkému
počtu participantů nelze výsledky považovat za reprezentativní a statisticky významné.
V závěrech týkajících se rodinného prostředí dospělých dětí alkoholiků panuje určitá
shoda, nicméně nelze je zobecňovat na širší populaci. Rezervy vidím také v časování
kladení otázek během rozhovorů. Zpětně viděno by bylo bývalo užitečné zůstat u
jednoho tématu déle, a tak ho zkusit prozkoumat z různých úhlů pohledu. Přisuzuji to
mé malé zkušenosti s vedením takového typu rozhovorů. Dále jsem také vnímala během
rozhovorů svůj zájem o proces závislosti a abstinence jako takové u matek participantů,
který občas rušil soustředění se na současný výzkum a mohlo to tak narušovat pohled
na zkoumané téma.
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Předkládané výzkumné šetření mě přivedlo na otázku, jakým způsobem lze pomoci
dětem, které žijí v domácnostech se závislým rodičem, a o jejichž existenci nemají tušení
ani nejbližší příbuzní? Pokud rodina není natolik dysfunkční a patologická a nevyhledá
pomoc sama anebo není označena jako taková kompetentními orgány, nelze tyto děti
v rodinách odhalit. Dostáváme se tak do začarovaného kruhu závislosti a potažmo
důsledků s ní spojených.

6 Závěr
Tato diplomová práce pojednává o problematice alkoholové závislosti v rodinném
systému a o dospělých, kteří jako děti vyrůstaly s rodičem závislým na alkoholu. Popisuje
a definuje samotný pojem závislosti a komplikace s rizikovým užíváním alkoholu. Blíže
se potom zaměřuje na dopady alkoholismu jednoho z rodičů na celý rodinný systém a
podává obraz o dětech, jejichž životy byly ovlivněny vyrůstáním s rodičem alkoholikem.
Výzkumná část potom mapuje subjektivní vnímání závislosti rodiče a zaměřuje se na
dětství a dospívání v rodině poznamenané nadměrnou konzumací alkoholu.
Alkohol je drogou, která je naší společností velmi tolerována. Časté nebo nadměrné
požívání alkoholu způsobuje u člověka riziko vzniku závislosti. Závislost se rozvíjí
postupně a to tak, že dochází k navyšování množství alkoholu k vyvolání stejného efektu.
Při tom dochází k poškození tělesného i duševního zdraví. Stejně tak dochází
k negativním dopadům na sociální fungování jedince. Alkoholismus má destruktivní
účinky nejen na osoby, které jsou na alkoholu závislé, ale také na osoby, které jsou
závislému jedinci nablízku. Závislost jednoho člena rodiny se tak výrazně dotýká i jejích
ostatních členů. Újma způsobená potom dětem alkoholismem rodiče není snadno
popsatelná, ovlivnění se může projevit v mnoha oblastech a dochází k různým formám
citového či fyzického zanedbávání dítěte nebo k jeho zneužívání.
Závislost zde byla popsána jako jev, který není izolovaný, ale existuje v systému vztahů
dotyčného člověka. V rodině, kde je jeden z rodičů závislý se tak závislost stává prvkem,
který umožňuje určité fungování, postoje a udržuje rovnováhu. V této optice byla potom
popsána spoluzávislost jako udržovací mechanismus závislosti v rodině.
Pozornost byla věnována možnostem prevence, pomoci a léčby v rodinách. Zde má
široké pole působnosti sociální pracovník, který pracuje s motivací klienta k léčbě a
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k řešení sociálních záležitostí. Část práce se tak zabývá významem a rolí sociálního
pracovníka v péči o závislé a jejich rodiny.
Výzkumná část mapuje subjektivní vnímání závislosti rodiče jejich dospělými dětmi.
Zaměřuje se na jejich uvažování o prožitém dětství a dospívání v rodině poznamenané
alkoholikem. Cílem bylo zmapovat shodné znaky pro děti z rodin postižených závislostí
rodiče v optice včasné pomoci a možnosti předcházet negativním dopadům na tyto děti.
Výsledky potom potvrdily, že dětství strávené s rodičem nadužívajícím alkohol je
zkušeností značně traumatickou, a přestože již děti nežijí ve společné domácnosti
s osobou závislou na alkoholu, tak jsou stále touto skutečností ovlivňovány. Tyto zážitky,
které jim přinesl život se nedají vymazat a působí jim stále problémy. Jak v jejich
osobních vztazích, tak i v nich samotných. Alkoholismus rodiče má tak výrazné dopady
na rodinné vztahy a osobnost všech, kteří s ním žijí.
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PŘÍLOHA Č. I
OSNOVA ROZHOVORŮ
1. Mohl(a) byste mi prosím vyprávět, jaké jste měla dětství a jak bylo ovlivněné
závislostí Vašeho rodiče?

Pomocné otázky, pokud již neřekl(a):
a. Který z rodičů byl na alkoholu závislý?
b. Jak často pil?
c. Jak spolu rodiče vycházeli? (hádky, konflikty)
d. Jaký měl alkohol vliv na jejich vztah?
e. Jaké máte vzpomínky na Váš vztah s rodičem-alkoholikem? (fyzické
trestání, konflikty)
f. Jaké bylo chování rodiče pod vlivem alkoholu?

2. Jak to ovlivnilo Váš vztah k alkoholu a případně jiným návykovým látkám?
3. Co (kdo) Vám pomáhalo situaci vydržet?
4. Co na tom všem bylo nejtěžší?
5. Co Vám chybělo a co byste býval(a) v tu dobu potřeboval(a)?
6. Jak to vnímáte teď, z pohledu dospělého?
7. Jakým způsobem Vás soužití se závislým rodičem ovlivnilo do budoucna?
8. Měl alkoholismus rodiče i nějaká pozitiva?
9. Je ještě něco, co je důležité doplnit, o čem jsme nemluvili?
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PŘÍLOHA Č. II

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Jsem účastnicí výzkumných rozhovorů, které v rámci své diplomové práce, zabývající se
tématem alkoholové závislosti rodičů očima jejich dospělých dětí, provádí Gabriela
Même, studentka oboru Sociální práce na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.
Pro tento účel smí být rozhovory zpracovávány jen v anonymizované podobě bez
souvislosti s mým jménem a kontaktem na moji osobu. V případě, že úryvky těchto
rozhovorů budou součástí publikací nebo veřejných prezentací výsledků výzkumu, smí
být uvedeny jen v anonymizované podobě bez mého jména a souvislosti s mojí osobou.
Jsem si vědoma toho, že rozhovor bude zaznamenáván na diktafon, přepsán do písemné
formy a použit pro analýzu. Přepis rozhovoru bude důvěrný a v diplomové práci
Alkoholová závislost rodiče očima jeho dospělých dětí, ani v případných dalších
výstupech z tohoto výzkumu, nebudou uvedeny údaje, podle kterých by bylo možné mě
identifikovat. Ani zvuková ani textová forma rozhovoru nebude žádným způsobem jako
celek zveřejněn a veškeré citace, které budou v rámci výstupů výzkumu použity,
nebudou obsahovat mé jméno. Po ukončení výzkumu a dokončení diplomové práce,
tento rozhovor smí být archivován podle zákona č. 97/1974 Sb. o archivaci a tím
zprostředkován pro účely jiných výzkumů a dalších badatelů, ale pouze
v anonymizované podobě, bez spojení s mým jménem a s mojí osobou.

Jméno:
Podpis:
Datum:
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PŘÍLOHA Č. III

Informovaný souhlas s výzkumným rozhovorem
Souhlasím s poskytnutím rozhovoru Gabriele Même, studentce oboru Sociální práce na
Pražské vysoké škole psychosociálních studií v rámci výzkumu pro její diplomovou práci.
Byla jsem informována, že účelem této práce je snaha o zmapování osobní zkušenosti
s rodičem alkoholikem.
Souhlasím s tím, že v práci budou uvedena některá má citlivá data, ale nebude uvedené
mé pravé jméno nebo nebudou uvedeny skutečnosti, které by mohly vést k identifikaci
mé osoby.
Vím, že mohu odmítnout jakoukoli otázku v rozhovoru nebo rozhovor z jakýchkoliv
důvodů přerušit a svůj souhlas s rozhovorem vzít zpět. Byla mi nabídnuta možnost získat
přepsaný rozhovor k autorizaci a výsledný text v elektronické podobě ke komentáři.
S těmito podmínkami dobrovolně a bez nátlaku souhlasím.

Jméno:
Podpis:
Datum:
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PŘÍLOHA Č. IV
PŘEPIS ROZHOVORŮ
Rozhovor č. 1 – paní A.
Mohla byste mi prosím vyprávět, jaké jste měla dětství a jak bylo ovlivněno závislostí
vašeho rodiče a kdo byl závislý?
Závislá byla maminka a stále je, protože po 11 letech se k tomu zpátky vrátila nicméně
dětství bylo…já jsem nikdy nevyrůstala se svým otcem a táta odešel když mi byly podle
mě tak dva a máma pila když jsem byla vlastně úplně malinká, což bylo od ňákýho roku
do tří, čtyř let, ale to si samozřejmě nepamatuju. To vím jenom z vyprávění. A pak zase
začala pít, když se narodil brácha, což mně bylo 8 let. Což samozřejmě zase jakoby tam
už žil bráchův táta a kde to bylo ovlivněný shodou okolností následně po dvou letech žití
s mojí mamkou…já nevím, jak bych to nazvala…lehkýho zneužívání mě. Nebylo to jako
přímo sex nebo prostě bylo to ošahávání a ňákým způsobem takový nějaky ležení
v posteli a mně vlastně v tu chvíli připadalo, že vlastně to je úplně normální že vlastně se
se mnou chce pomazlit jako náhradní táta. Až potom v dospělosti jsem přišla na to, že to
vůbec normální nebylo, mamce jsem to řekla když mi bylo asi 15 bych řekla. No a vlastně
v těch 8 když začala pít, tak já jsem to tenkrát jako tenkrát vlastně moc nevnímala, já
jsem až do dneška takovej jako hodně velkej samorost a tím, že jsem s tím tátou nikdy
nevyrůstala, tak jsem si jako žila a vlastně do dneška si žiju takovej jako svůj život. I přesto
že mě to vlastně jako trápí vnitřně a teď mě to vlastně trápí mnohem víc, než když pila
tenkrát, protože jsem dospělá, mám svoje dítě a vlastně si vůbec neumím představit, že
jako není jak jí pomoct. Vlastně zkusili jsme teď v tuhle chvíli úplně všechno. Od
stacionáře po jakýkoli léčby…ona se nikdy nenechá nikam zavřít, protože by to nezvládla,
protože by se tam zbláznila. To je jisto jistý. A vlastně jsme díky tomu s mojí tetou, její
ségrou přišly na to, že ona si v partnerech hledá matku, která je alkoholička a byla celej
její život alkoholička.
Její maminka, takže vaše babička?
Jojo. Takže vlastně shodou okolností já jsem v tom jako žila celou dobu. Protože babička
byla od tý do by co já jsem na světě, vlastně celou dobu, já jsem nikdy jako neměla
přímou babičku, která by byla fungující babička, která by mě vzala jako na víkend pryč.
Měla jsem tenkrát prababičku, která mi umřela, když mi bylo 14, což si mimochodem do
dneška hrozně vyčítám, že jsem ve 14 měla naprosto jiný priority, a prostě jsem to za ní
nestihla…Nicméně vlastně pak nějakou dobu zase přestala pít, vždycky to jako chvilku
trvalo, občas i pár let. Naposledy to bylo 11 let, což pro mě bylo známka toho, že už se
to jako nikdy nevrátí. A ona pila vlastně, když brácha nastoupil do první třídy. Takže když
se narodil, tak dejme tomu, že 5 let nepila, a pak zase začala v těch jeho 7 letech pít. Což
pro mě bylo už dost šílený, protože mě tenkrát bylo 12, 13. a já jsem byla už v raný
pubertě a všichni mojí mámu znali, protože máma byla jako skvělej člověk nebo je skvělej
člověk ve smyslu, jako kamarádství. My jsme dodneška jako obrovský kamarádky a
vlastně všechny moje kamarádky brala jako svoje kamarádky, takže k nám rádi holky
chodily. Často u nás mohly spát, ty rodiče s tím neměli problém. No ale samozřejmě ve
chvíli, kdy přišla na třídní schůzky opilá a vracela se ze třídní schůzky a přímo před školou
rozhazovala cigarety a křičela tam na bráchu a podobně, tak mě to samozřejmě
shazovalo moje sebevědomí, musela jsem se za ní stydět. Bylo to pro mě šílený. Potom
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tenkrát se stalo, že vypila tenkrát nějakou láhev slivovice a odvezla jí vlastně záchranka
jako na záchytku, což bylo dost šílený. Ale jak říkám, já jsem si už jako tenkrát hodně žila,
já jsem vlastně vůbec nebyla doma, já jsem…..no asi i kvůli tomu ona byla hodně
benevolentní a já jsem jako nikdy neměla potřebu třeba lhát. Já jsem prostě řekla jdu v 7
ráno ven a vrátím se v 10 večer a vždycky jsem se vrátila.
V těch 13ti ?
Jo. A když jsem se vrátila, tak vlastně ona neměla důvod mi něco zakazovat, nebo já jsem
nikdy nedělala, že bych řekla přijdu v 10 a přišla jsem ve 2 ráno, nebo bych přišla opilá.
Já když jsem se vlastně poprvé opila, tak jsem jí ještě poslušně zavolala a zeptala se jí, co
mám dělat, že je mi špatně. Vlastně to tenkrát šlo jako mimo mě, když to jako vezmu.
Byla jsem toho součástí a asi mě to jako ničilo vnitřně, ale nic to jako, já jako dokážu o
sobě říct, že jsem jako hodně silnej člověk. Jako ve smyslu díky tady těm věcem, který se
děly. Díky potencionálnímu zneužívání otcem bratra, následně jejího partnerství
s manželem, se kterým je do dneška. Člověkem, kterej přišel v mých 14ti a je to
despotickej člověk, kterej se mě snažil od A až do Z převychovat a zkoušel to jako všema
možnejma způsobama. Nemyslím tím jakykoliv násilí…
To byl tedy třetí partner maminky?
Ano, není to ani můj otec, ani bratra, je to třetí partner a teď už v tuto chvíli manžel. A
ten přišel v mých 14ti a jsou spolu do dneška, a už jsou nějakých 17 let spolu….
Tak to asi nebylo úplně jednoduchý…
Nebylo to vůbec jednoduchý a byly to jako extrémy typu jako neumytý nádobí po mně
ve dřezu a on šel a to nádobí mi dal na polštář na postel….on vlastně to má do dneška
s bráchou…dokud tam žijete a dokud jste s tou mámou, tak on na vás vlastně žárlí a dává
vám to jako jasně najevo. Zpětně a dneska mám s ním skvělej vztah. Já jsem prostě
odešla žít svůj život, jezdím tam pouze na návštěvy, mám svoje dítě, mám svýho partnera
a vlastně jako dneska si fakt dobře popovídáme a je spousta věcí, na který máme i docela
podobnej názor. Co se třeba týká máminýho pití, nebo takový ňáký věci.
No a jak jste to tedy vydržela?
Fakt jsem nebyla doma. Já jsem fakt chodila domů jenom spát. Já jsem nikdy prostě, já
jsem jako i základku i střední vlastně prošla ňáký trojky, možná čtyřka a vlastně střední
už jsem prošla, já jsem kadeřnice, takže praxi jsem měla jako všechno za jedna, ale
vlastně jako teorii jsem měla všechno čtyřky a bylo mi to jako úplně jedno. Do dneška
cejtim, že to jako nikdy nepoužiju. Takže já jsem vlastně jako vůbec nebyla doma. A když
jsem byla doma, tak jsem tam vždycky byla s někým. Vždycky s ńákou kámoškou nebo
prostě s kámošem. Já jsem jako hrozně…byly chvíle, kdy jsem jí jako vyhrožovala, že
prostě odejdu z toho bytu, že už tam nechci bejt, že mě to ničí a že si musí vybrat, jestli
dítě, nebo partner. Že prostě to není můj táta a nikdy nebude a já jsem jako taky dokázala
bejt jako hroznej spratek. On třeba stál a já jsem se mu smála do obličeje a říkala jsem
mu „tak mě uhoď, jako do 5ti minut jsou tady a už se neuvidíme“. A byla jsem jako fakt
hustá, já jsem jako do dneška hustá v tomhle směru.
Vy jste se asi musela umět o sebe postarat, že jo?
Přesně tak.
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A napadá mě, kdo vás vlastně vychovával?
Sama, sama….babička pila, máma taky….s tátou s tím jsem se jako dlouho nebavila.
S tátou jsem se třeba od ňákejch 6ti třeba do 12t neviděla. A pak když mi začala ta raná
puberta, tak jsem se s ním pomaličku začínala vídat, ale to byla třeba hoďka a pak čau.
A tím to pro mě skončilo. A do dneška vlastně…dneska se vídáme, ale není to žádná
hitparáda. Ale do dneška nemám jako potřebu nebo pocit se mu svěřit. Jsou chvíle kdy
naopak mám pocit, že si jako nemáme co říct. On vlastně do dneška žije pořád stejnej
život, pořád zadluženej, pořád z ruky do huby. Do dneška to není, jako když mám
narozeniny, tak třeba dárek…já nepotřebuju jako auto…ale něco, že si na mě vzpomněl,
pozornost. Jako vlastně když jsem s ním a jsme třeba jako s přítelem, tak závěr je ten, že
se vlastně stejně vožerou. On teda nikdy jako neměl problém s alkoholem, ale jako nemá
problém se jako každej víkend se napít, ale nikdy neměl, že by musel si dát pivo, než jde
do práce, to jako to vůbec. Ale vlastně shodou okolností otec bráchy byl tenkrát závislej
na automatech, takže zase ňáká závislost.
Takže v té vaší rodině ta závislost je
Přesně tak, babička, máma mámy…děda je cholerik, blázen, mám ho strašně ráda, miluju
ho, je oddanej, jako udělal by pro nás cokoliv na světě, ale vlastně principiálně spousta
chvil, do kterých třeba tu mojí mámu dostává on. Moje máma je takovej prostě
otrakánek, ona si nechá všechno líbit, ona se vlastně celej život furt jenom ponižuje a
omlouvá. Jo ke mně si prostě nikdy v životě děda nedovolil něco takovýho jako k mojí
mámě. Když jako jsou extrémy, tak jí je schopnej nadávat do píč a do kurev a podobný
věci. Což ke mně by si v životě nedovolil, protože nevím jako asi jsem si nastavila nějaký
mantinely, kam ty lidi můžou a kam prostě nemůžou. A ona tohle absolutně nemá. Do
toho můj brácha je vlastně aperger takže, tomu je teď 20, takže ten žije vlastně pořád
s mámou. Ale zároveň vlastně nemůže bez ní bejt ten brácha, ale zároveň to samý.
Dokáže jí říct, že je kráva, já jsem si to k ní nikdy nedovolila. A opravdu jako byla moje
puberta extra třída, to bylo fakt jako opravdu jsem byla spratek. Ale vždycky jsem
fungovala v takových těch zásadních věcech. Prostě měla jsem někde bejt, tak jsem tam
prostě byla.
Říkala jste, že máma jednu dobu nepila. A jaký to bylo v tu dobu?
Byly jsme hrozný kámošky. Do dneška je to vyloženě kámoška než máma. Je strašně moc
situací, kdy ona volá mně o radu, než já jí. Já se s ní jako bavím o radách vzhledem k malý
že jo, vlastně teď ta momentální situace toho pití teď je ta, že já jsem otěhotněla, malý
jsou teď dva a půl, tak to jsou tři roky zpátky co jsem otěhotněla, těhotenství všechno
v pohodě a když jsem šla rodit, tak jejího v tuhle chvíli už manžela odvezla záchranka a
málem umřel na sále, protože měl něco v břiše. a já jsem porodila a měla jsem vlastně
od tý doby co jsem přišla z porodnice, jsem měla strašně špatný šestinedělí. A já jsem
jako šest tejdnů v kuse brečela. Já nebrečím, jsem nebrečící typ, jo jako brečím u
romantickýho filmu….a tohle bylo jako já jsem zavřela ty dveře od toho bytu a nonstop
24 h denně jsem prostě brečela. Brečela jsem úplně ze všeho prostě. Pořád. A já jsem
vlastně jako tu mámu měla celejch těch 6 tejdnů na uchu, furt. Ona tam vlastně jenom
byla. Ona byla v práci, já jsem si s ní ani nepovídala, jenom tam jako byla a já jsem jako
byla v pohodě.
A byla tam pro Vás
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Jo, přesně tak, byla tam pro mě. Pro mě bylo jako nejhorší bejt sama. Já jsem se vlastně
všeho bála, byla jsem přesvědčená, že všechno dělám špatně. Teď už zpětně vím, že 90%
toho cejtila ze mě a bylo to hlavně všechno díky mě. No nicméně tohle se všechno stalo
a ona v tom šestinedělí na konci, což já jsem vlastně dlouho zjišťovala, já jsem to vůbec
nevěděla, tak začala pít. Protože bráchu zavřeli na psychiatrii s těžkejma depresema, já
jsem byla úplně v hajzlu a manžel málem na umření. Takže na ní se sesypaly tyhle tři věci
a ona se vlastně úplně zhroutila. Po těch 11ti letech se vlastně poprvý napila. No a já
jsem na to přišla, malá je březnová, tak až v létě, kdy mi volala a ptala se mě, že jako si
myslí, že když 11 let vydržela nepít, tak jestli myslím, že když si dá jednu skleničku vína
za tejden, tak jestli si myslím, že to je ok. Já jsem jí řekla, že pokud má pocit, že jí jakoby
potřebuje si dát, tak že to je špatně podle mě. Ale pokud má pocit, že na ní má jenom
chuť, a že si dá jednu a zase tejden nebude nic pít, tak si myslím, že to může zkusit. Ale
že ona musí jako cejtit, jestli je to ok a asi by si měla o tom popovídat. Celej život chodí
k psychiatrům, k psychologům já nevím k čemu všemu. Teď má za sebou i stacionář, což
byla dvouměsíční každodenní léčba a nepomohlo to. Jako tenkrát jako vždycky to trvalo,
ty úseky byly vždycky jako chvilkový. Pila třeba rok a teď vlastně se to s ní táhne už dva
a půl roku. No a teď už je to jako, manžel je na rozvod, teď už to nezvládá, nechce
dopadnout jako děda….abych se dostala k jádru věci, proč tak nerozumím tomu proč
jako pořád pije, tak babička díky tomu, že byla celej život alkoholička, tak já si myslím že
je to tak 10, 12 let co je v týhle fázi, upadla a šla na operaci a spadla do epileptickýho
záchvatu. Vzbudila se jako úplnej dement. Vůbec nemluvila, vůbec nechodila, nemohla
dělat vůbec nic. Teď je to ve fázi, kdy má pleny, musí se o ní denodenně děda nebo někdo
jinej starat, řekne takovej jako úplnej základ jako ahoj a ještě jako jí musíte znát, abyste
jí rozuměla a tím jsme skončily. Prášky, epileptický záchvaty jo, jako mozek
naprosto….jsou chvíle kdy funguje a kdy vnímáme, že tam jako něco je, ale jinak
nepoužitelnej člověk. Nejhorší na tom je, že jí je 68. což toho dědu nejspíš přežije, dědovi
je pětasedmdesát. Dalších 20 let tady může bejt v tomhletom stavu. No a pro mě jakožto
pro člověka, jak vám jako popisuju sama sebe, naprosto nepochopitelný tohle vidět a jít
tomu naproti. Já jsem třeba naprosto přesvědčená a i se o to snažím, že přesně to, co já
jsem zažívala, nikdy nebude zažívat moje dcera. A neumím si prostě představit, já
nemám problém s alkoholem, já se ráda napiju, nemám jako problém, třeba když jsem
na dovolený, si popíjet třeba tejden v kuse prostě lahev vína, ale jako nikdy jsem neměla
touhu jako ráno si dát skleničku než půjdu do práce.
Což ta vaše maminka má?
No jasně, než dojde do práce, tak si musí dát dvě piva. Takže už to vlastně vědí i v práci,
ještě ke všemu pracuje na úřadě, kde jedná s lidma. Teď je to vlastně hrozně čerstvý no.
Mě by vůbec nenapadlo před těma dvouma rukama, že by se to mohlo jako ještě
opakovat. Já jsem jako fakt jsme byly jako hroznej tým s tou mámou. Bylo to vlastně
hrozně skvělý, já jsem jako vůbec nepředpokládala, že by se k tomu mohla někdy vrátit.
Ale za mě je to jednoznačně to, že jejich partnerskej vztah, sedmnáctiletej, je jedna
obrovská katastrofa. Takže já jsem jako přesvědčená o tom, on se sice snaží, ale on jí
tahá furt dolů, on jí pořád shazuje. Ona se celou dobu jenom ponižuje a furt se jenom
omlouvá. Já jsem přesvědčená, že by jí bylo bez něj líp. Ona je tak závislá jo, alkohol a
závislost na partnerovi. Ona nedokáže bejt sama.
Napadá mě, že ona dokázala dlouho abstinovat, a že když jste potřebovala, tak tam
byla, třeba v tom šestinedělí, a máte takovou zkušenost i z toho dětství?
69

Já si myslím, že v důležitých věcech, když jsem jí opravdu potřebovala, tak tam byla. A to
samý jako my spolu o tom mluvíme, a to jsem jí i takhle řekla. Ona se mi samozřejmě
omlouvá, má výčitky. Ona to jako do dneška takhle popisuje, že jí hrozně mrzí, že vlastně
má pocit, že když jsem jí potřebovala, tak tam nebyla. To já si úplně nemyslím. Já jsem
tam vlastně vůbec nebyla, takže já když jsem jí potřebovala, tak jsem jako buď našla jinde
tu útěchu anebo jako když už to bylo, že potřebuju jí, tak tam byla.
Takže tu útěchu jste si hledala jinde? kde?
Většinou u kamarádek
Vám bylo kolik v té době, osm, devět jste říkala. To jste byla relativně malá, byl tam
ještě někdo, kdo vám pomáhal?
Její ségra, jako teta moje, ta žije v Americe a žije tam od mýho dětství, takže ta tam jako
pro mě byla, ale jako na telefonu vlastně. Takže jako nebyl asi nikdo jinej z dospělých
lidí. Kolikrát to byla třeba jako mojí nejlepší kamarádky máma.
A jakým způsobem vás to ovlivnilo ve vztahu k jiným návykovým látkám? Už jste to
trochu zmínila
Je to hrozně jako zvláštní, já vůbec nemám problém o tom mluvit, přestože se vidíme
poprvé, tak já jako jsem vlastně jsem za to i ráda….já jsem jako zkusila všechny drogy,
který jsou krom jako heroinu a halucinogenů a nikdy prostě nikdy jsem se nevzbudila
s tím, že si musím něco dát, abych mohla někam jít. Takže mě to vlastně jako bavilo,
občas když jdu někam na párty tak to jako takhle funguje, jako celou dobu těhotenství a
kojení jsem se nikdy ničeho ani nedotkla, ale jako nikdy prostě nikdy jsem na ničem podle
mě nebyla závislá. Mám třeba hrozně ráda trávu a vlastně když jsem zjistila, že jsem
těhotná, tak než jsem byla těhotná, tak dokážu říct, že jsem hulila třeba třikrát v tejdnu,
jako když jsem přišla po práci domů a vlastně ve chvíli, kdy jsem zjistila, že jsem těhotná,
tak ze dne na den cigarety, tráva šla okamžitě pryč a vlastně jako zpátky jsem se k tomu
vrátila ve chvíli, kdy jsem dokojila, kdy už jsem věděla, že nepůjde nic do mlíka. A zase
to je prostě občas, kdy jako sedíme s partnerem, tak si místo skleničky vína dáme prostě
brko a zakouříme si trávu, ale nikdy jsem se prostě nevzbudila s tím, že bych si musela
zahulit nebo nedej bože si dát něco tvrdšího. Jakákoliv droga jakou jsem kdy zkoušela,
tak to byla vždycky na párty. Nikdy to nebylo, že bych jako seděla doma a rozhodla se,
že si prostě koupím kokain a dávala si jako do nosu.
Takže spíš ve chvíli, kdy je vám dobře a jste v pohodě?
Jo, určitě, naopak já si myslím, a to předávám jako v uvozovkách těm mladším, nikdy si
nic nedávej, když je ti zle. To je prostě špatně. Zvlášť třeba tráva konkrétně, potom
prostě ve chvíli, kdy je vám zle psychicky a zahulíte si, tak to je prostě průser. Jo okamžitě
to začnete vnímat úplně jinak ty věci, ještě to jako přehodnotíte a ráno se vzbudíte a
uvědomíte si, že to byl úplnej nesmysl, co se vám jako dělo v tý hlavě. Takže prostě když
ten člověk je prostě jako v pohodě. A ač je to asi blbý říct jako takhle, protože člověk
kterej je psycholog, nebo se zabejvá závislostma, tak vám řekne, nebo já jsem se s tím
setkala, jako neexistuje nebejt závislej, jako jakákoliv droga směřuje k závislosti. Já tomu
samozřejmě věřím, samozřejmě je to nebezpečný, proto říkám musíš na to mít hlavu jo.
kdy víš co děláš a máš na to jakoby dost sil, tak to nikdy prostě nedopustíš, aby to
dopadlo tak jak nemá podle mě. Myslím si, že strašně valná většina lidí jako kdo začnou
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brát drogy a jsou na tom nějak závislý, tak jsou jako psychicky slabší jako jedinci, který
k tomu mají prostě sklon a jsou tomu naproti. Což já bych vlastně měla bejt taky, že jo
když to tak vezmete v čem jsem vyrostla, že vlastně je jasný, že na tom budu závislá, že
vlastně je to jako logický.
A mámu jste někdy viděla opilou?
Jasně…..ale jako dítě je pravda, že si jako nevybavím jako opilou jako hnusnou. I když
ono je strašně spoustu věcí, který já jsem jako z tý hlavy vytěsnila. Takže když se nad tím
jako zamyslím, tak asi i byly chvíle, kdy jsem jí třeba našla jako v posteli a viděla jsem
placatku vodky vedle ní na nočním stolku a ona ležela takovým tím způsobem co mě
naučila, že když je ti zle tak hoď nohu dolů jako kotvu, aby se ti jako nemotala hlava. Tak
takhle jsem jí jako několikrát našla. Ale asi to pro mě nebylo jako hrozný.
Měla jste strach?
Měla a do dneška mám strach, no do dneška mám strach. Nehledě na to, že ona vlastně
minulej rok, tím jak pije teď těch dva a půl roku, tak minulej rok to dopadlo tak, že se
tam něco stalo, zase nějaká hádka s dědou a přítelem, ona šla a vypila tři čtvrtě lahve
Jacka během 20ti minut. A v tu chvíli to byla těžká otrava alkoholem a my máme rohovou
vanu a máme na tu vanu schod a ona upadla na tu rohovou vanu takhle (čelem, ukazuje
místo). Její manžel přišel domů a takhle jí našel v kaluži krve a odvezla jí samozřejmě
záchranka v umělým spánku, kdy mě volal a vlastně mi bylo řečeno, že kdyby jí nenašel,
tak by umřela. Což pro mě byla naprosto jasná jistota, že už se k tomu nikdy nevrátí, že
prostě nemůže bejt natolik slabá a já nechci říct hloupá, protože já to tak jako vnímám.
Já mám prostě pocit, i díky tomu co vám říkám, že mám za sebou jako sama, že jako ten
člověk musí…a já prostě nechápu, jak se dostane do takovýhle fáze, já tomu do dneška
nerozumím, jak může dojít do tý fáze, kdy nedokáže jakoby říct ne po tom, co se mu
stane něco takovýho. Bylo to strašný, bylo to šílený, odvezla jí prostě záchranka, její
manžel na prášky a opravdu to vzal jako, na to jak to odsuzuje, a na to jak je z toho jako
špatnej z toho pití, tak to vzal opravdu ze dne na den načisto, celý to škrtnul a začal se o
ní starat. Opravdu jako výlety, procházky zaměstnal jí tu hlavu a vlastně hned po tom
nastoupila do toho stacionáře. Tři měsíce dobrý a potřech měsících zase. Což já už jsem
se dostala do fáze, kdy jsem to vypla, já jsem jako vnitřně úplně prázdná. Já jsem to jako
hrozně vypla, protože já už fakt nevím jak. Já jsem jako minulej rok když jsem to řešila,
tak já jsem prostě ve čtyři ráno jsem pro ní jela s malým miminem, aby nebyla sama,
odvezla jsem jí kam potřebovala, byla jsem tam s ní, do stacionáře jsem jí přihlásila,
doprovázela jsem jí tam, na áčka jsem s ní dokonce chodila, protože chtěla, abych to
viděla, jak to jako probíhá a tak dále. A jako nic nepomohlo. Takže já už jsem jako
prázdná. My vlastně všichni tři, manžel, její ségra, protože to jako hodně spolu řešíme a
já, máme v hlavě jenom nevím. Já prostě nevím. Já už jako nevím jak.
Co k ní cítíte?
Asi jako nic, cejtím obrovskou lásku jako pořád, je to pro mě člověk, kterej kdyby měl
nedej bože odejít, tak já se jako zhroutím. Je to jako pro mě obrovská kámoška a furt
jako v ní mám ňákou oporu. Není to jako kdyby pila 24 hodin 7 dní v tejdnu to ne, ale já
díky tomu, že jsem v tom vyrostla, tak na ní poznám každý pivo, jako opravdu každý pivo.
A ve chvíli, kdy zavolám v devět ráno a je to dobrý a zavolám v deset a už cejtím, že to
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pivo bylo, tak já v tu chvíli okamžitě ukončuju rozhovor a už mě nezajímá. Už se s ní
prostě vůbec nebavím, počkám až do druhýho dne.
Hodně říkáte, že je pro Vás kámoška, vlastně od malička, jak byste jí bývala
potřebovala?
Já nevím, já prostě jako nevím, já tím, že jako já vlastně jsem s ní měla jako celej život
kámošskej vztah, takže byly věci, který jsem si dovolila k ní, který si nikdy v životě moje
kamarádky k mámě nedovolily, ve smyslu jako drzosti, třeba jako v pubertě, vlastně jako,
prostě to co jsem chtěla, tak bylo prostě. Jo já jsem jako nikdy neměla jako zaracha,
nikdy v životě mě neuhodila, takže jako já vlastně vzor mámy vnímám jako kámošku.
A vy máte dceru, že jo a jak jako…
Jsem mnohem přísnější. Já jsem jako ve valný většině po tý její ségře, já jsem po tetě, ve
všem.
A chtěla byste mít s vaší dcerou takovej vztah jako máte vy s mámou?
Chtěla bych, abych s ní byla kámoška, ale chtěla bych, aby mě respektovala jako matku.
Takže bych chtěla něco mezi tím. Což je strašně těžký asi najít tenhleten jako střed, ale
vlastně bych to takhle strašně chtěla. Mám spoustu kamarádek, který nikdy neměly
s mámou to, že by s ní třeba dokázaly otevřeně mluvit o sexu, nebo o takovejhle
důležitých věcech a to bych třeba strašně jako chtěla, aby to dítě se mnou mělo.
A to spadá do tý kategorie kámoška, nebo máma, kterou respektuju?
Podle mě máma. Jak říkám, najít tu hranici je podle mě strašně těžký.
V čem by to mělo bejt jiný?
Já tam hledám tu hranici toho, aby si ke mně nikdy malá nedovolila to, co já jsem si
dovolila k mámě. Ve smyslu drzosti a jednání s ní jako s takovou osobou. Jo že vlastně
byly chvíle, kdy jsem byla fakt jako hustá a jako opravdu jako extrémně drzá a bylo mi to
úplně jedno, že je to moje máma vlastně. Protože to prostě byla kámoška a přece se
takhle bavím s kámoškou tak proč bych se takhle nebavila s tebou. A to přesně bych jako
nechtěla. Chtěla bych, aby se mnou byla kámoška, aby mi říkala všechno to co mi bude
chtít říct, ale zároveň aby ke mně nikdy nebyla drzá, nebo aby mi třeba lhala. Jako třeba
lež je jediný co naprosto nezvládnu.
Vy jste lhala?
Já jsem mámě nikdy nelhala, já jsem nikdy nemusela lhát, protože nebyl vlastně žádnej
důvod lhát.
A nastavovala vám nějaký hranice?
No to si právě myslím, že nenastavovala. To si právě myslím, že tam nebylo tohleto
jako…nastavovala mi jasnou hranici, co se týká školy. Vždycky to bylo jednoznačný, chci
a musíš mít střední školu, buď vyučení nebo maturitu. To bylo jediný přes co absolutně
nejel vlak. Nikdy nebyl problém, když jsem jí na rovinu řekla, hele mami mě se vyloženě
nechce, není mi dobře, ale není to na doktora, nikdy nebyl problém. Když jsem měla
splněných 70% docházky a měla jsem to jako omluvený v podstatě, tak s tímhle nebyl
problém. Takže ani věci typu jako jít za školu pro mě nebyl důvod. Protože jsem prostě
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řekla že se mi fakt nechce a bylo to vlastně jako v pohodě. Tohle byla jediná hranice,
která byla jasně daná, že přes to nejede vlak. Což dneska jsem jí za to strašně vděčná.
Asi kdyby tam nebyla tahle hranice, tak možná tu střední nedodělám, nebylo to ani
v mojí hlavě tu školu nedodělat. Prostě jsem to měla jasně daný a prostě jsem věděla, že
tu školu mít musím. Vlastně odstěhovala jsem se, když mi bylo 18 a šla jsem bydlet ke
kamarádce. Začala jsem pracovat v baru, já jsem nezačala hned dělat kadeřnicinu,
protože když začínáte v těch 18, tak vám nabídnou všude 10tisíc základ a to pro mě bylo
úplně nepředstavitelný, takže jsem šla do baru. No a tam samozřejmě začaly jako nějaký
mý první experimenty s drogama a i alkoholem.
A jak jste to měla s alkoholem?
Já jsem prostě vždycky cejtila, že jsem na tohle moc silná, že bych to nikdy nedopustila,
já bych jako nikdy nedopustila, aby jako mi musel někdo jako pomáhat ve smyslu jako
nechat se někde zavřít, že bych šla na nějakej extrém jako, že bych jako měla pít a mělo
jít o nějakej průšvih, jako alkoholismus nebo tak. Jako ze začátku, když jsem byla
v tomhle věku, tak jsem si říkala, ty vole co když jako budeš pít a nepiješ jako moc, jako
vždyť ta máma a máš k tomu jako sklony. A ona mi to vlastně celou dobu říkala jako dávej
si na to pozor, protože k tomu máš sklony, babička, teď já. Ona si jako uvědomovala, co
se jako děje, do toho ta teta mi vždycky říkala bacha na to a blablabla. Já jsem ale jako
ve všem byla po ní, ona byla jako taky hodně svá. Ona se prostě v 17 letech sebrala a
prostě odmítla se na to dívat a prostě odcestovala a už se nikdy nevrátila. První to byla
Čína, potom Amerika a tam už zůstala. Tam si prostě vzala manžela, má tam tři děti a
jako pokud se sem vrátí, tak na pozdní stáří. Nikdy se sem už nevrátí, tu mámu opustila,
protože to prostě pro ní bylo jediný východisko. Takže jako neměla jsem asi nikdy strach,
že bych do toho mohla spadnout. Asi nikdy. Já jsem na tohle moc hrdá. Já bych si
nenechala nikdy takhle pomáhat. Já kdybych cejtila, že je prostě průser, tak se prostě
seberu a půjdu to řešit sama.
Měla ta závislost i nějaký pozitiva?
Nevím jaký by to mohlo mít pozitiva, asi ne, určitě ne, stoprocentně ne. Já ve chvíli, když
vidím, že měla první pivo, tak je mi nechutná. Je mi prostě odporná.
A teď z pohledu dospělého, jak se na to díváte a jak vás to ovlivnilo?
Vím, co přesně nechci pro svoje děti. To je naprosto jednoznačný. Vzhledem k tomu, že
přítel, jak jsem říkala, jeho tatínek byl taky alkoholik, tak přítel je barman a je v tom
odvětví dennodenně a jsou věci, který jako po 6ti letech musíme řešit, jako typu on
vlastně první rok malý fungoval jako naprosto vzornej otec a do dneška je to dobrej táta
a bude dobrej táta, ale teď po dvou letech jako, některý ty chlapy to mají jako zpětně mi
přijde, tak se z toho jako v uvozovkách úplně posral a jako začal bejt strašně
nezodpovědnej. A začal dělat věci, já jsem začala pracovat před půl rokem a jde do práce,
vožere se, přijde domů a není schopnej se třeba o ní postarat. Takže jako ve chvíli, kdy
tohle začal dělat, tak jsem mu jasně nastavila nějakou hranici toho, že ve chvíli, kdy to
nebude pro mě přijatelný ve smyslu toho, že se opije jednou za tejden v práci a začne to
dělat častejc, tak ze dne na den okamžitě, a nic mezi tím jo. To že mám ve svý hlavě
přesně to, že nechci aby moje dítě bylo další, kdo bude vyrůstat bez táty a že mám
v hlavě to, že v dnešní době se nedělá nic jinýho, že se rozchází. Dneska lidi neumí
bojovat za ten vztah, protože jsou možnosti, tak se prostě sebere a jde do prdele. Tak už
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jsme jako přežili jiný věci, jako extempore s ňákou holkou a podobný věci. A já jsem za
to jako bojovala a bojuju dál, ale ve chvíli, kdybych cejtila jakejkoli náznak, že by to měla
bejt závislost nedej bože, tak jde okamžitě z mýho života pryč. Protože nikdy nebude
moje dítě vyrůstat s tátou, kterej je závislej a mít ještě jako babičku, která je závislá na
alkoholu. Takže mi to dalo to, že přesně vím co ve svým životě nechci. Takže třeba jako
malá mě nikdy neviděla opilou a dokud to půjde, tak mě neuvidí opilou. Neříkám napitou
jako že si dám dvě skleničky jako kdy já vím co dělám a opravdu mi ta hlava funguje tak
jak má. To jako neříkám, to samozřejmě v létě teď, když si dám někde aperol nebo tak,
ale to pro mě není opilost. Nikdy mě neviděla tak opilou, že bych zvracela do záchodu a
nemohla mluvit, nebo něco podobnýho. To jako nechci.
Z toho, co říkáte vnímám, že jste silná a že vás to nějakým způsobem zocelilo
Já jsem vlastně asi nějakým způsobem musela bejt silná, já jsem byla třeba pro ty moje
kamarádky vždycky jako hrozná opora, já jsem jako byla vždycky hrozně napřed ve všem
mi přijde. Já jsem v těch 16ti mluvila jako pětadvacetiletá holka si myslím já. Do dneška,
když se o tom třeba bavím s nějakou dlouholetou kamarádkou, tak to vnímá stejně a já
jsem byla jako hroznej samorost. Proto třeba v tuhle fázi já to mám třeba úplně vyplý, já
nevím jestli to přijde zpětně třeba, za dva roky se můžu třeba sesypat, vlastně všechny
tyhlety věci na mě třeba padnou a budu z toho já nevím co. Ale furt tohle jako necejtím,
protože si myslím, že jako je to jako úplně zbytečný, mám zdravý dítě, jsem zdravá, mám
do nějaký míry fungující vztah a mám chlapa, kterej doma uklidí, uvaří a postará se o
dítě, což v dnešní době je prostě poklad jako a vlastně jako prostě třeba shodou
okolností našeho kamaráda v neděli shodil kamion na skútru, naštěstí to teda přežil, ale
to si myslím, že jsou věci, který jsou fakt jako průser, když je někdo nemocnej, nebo
umírá a prostě myslím si, že nejdůležitější je to zdraví, když je člověk zdravej a má zdravý
dítě a jako miluje to dítě a je nějakým způsobem milovanej, cítí nějakou lásku, takže je
vlastně všechno jako dobrý.
Vy jste se musela postarat sama o sebe od relativně nízkýho věku. Tak mě napadá, že
když říkáte, že v 16ti letech jste byla jako 25ti letá, tak za tu dospělou jste tam občas
možná byla vy ne?
Určitě, i s bráchou, já jsem bráchu vychovala. Jednoznačně. Za mě jednoznačně jsem
bráchu vychovala já. Minimálně od tý jeho první třídy, což, plus to, co bylo vlastně když
byl menší, když jsem ho měla nonstop já. Šla jsem ven s kámoškama, měla jsem ho u
sebe, šla jsem kamkoliv, měla jsem ho s sebou. Jo, takže jako jednoznačně do nějakých
jeho třeba 10ti až 11ti než jsem odešla jakoby, tak jsem ho vychovávala já, stoprocentně.
Což asi nebylo úplně jednoduchý
To nebylo vůbec jednoduchý, ale musím říct, že Asperger se jemu začal projevovat až
když byl starší. Já jsem vlastně tak do jeho první třídy vůbec nevnímala to, že by bylo
něco špatně. Byl pomalejší, nechodil tak rychle, nechodil na nočník a takovýhle
drobnosti. Jako tím, že jsem byla, že on se narodil, když mi bylo osum, takže do nějakých
10ti, 12ti já jsem tyhle věci vůbec nevnímala do jeho čtyř let. Až od těch 12ti mejch, kdy
jemu byly čtyři jsem začala vnímat, že je tam něco jako pomalejšího no a pak jak říkám,
prostě bylo mi 14 a kluci na mě čekali před barákem a já jsem prostě uspávala bráchu
třeba. Takže uspat a pak jsem teprve jako mohla někam jít.
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To jste ale musela mít docela vztek na tu mámu ne?
To jsem měla no, ale vlastně tím že ona vlastně byla benevolentní a vlastně mi to vrátila
jinak, tak jsem tohle nikdy nebrala jako vztek. A ona prostě šla a koupila mi za 5 tisíc
oblečení, což holky neměly jo, ona šla a zaplatila mi paušál a holky měly kredit. Ona to
jako vyrovnávala těma penězma v podstatě. Protože vlastně jako příklad já jsem si nikdy
nedělala do školy svačiny, máma mi je nikdy v životě nedělala, dala mi 50 korun a kup si
co chceš. Jo, takže vlastně jako principiálně jako těma penězma dost jako kompenzovala
ten zbytek. takže takhle nějak, ale jak říkám já říkám, nevím, jestli to nedej bože jednou
přijde a složím se z toho nebo já nevím. Nikdy jsem zatím k žádnýmu psychologovi nebo
psychiatrovi nechodila a furt nemám pocit, naopak moje kamarádky choděj za mnou.
Jako že vždycky si rádi poslechnou můj názor a jsou jako rádi, když jim na to něco řeknu.
Už se mi párkrát i stalo, že fakt jako šly k tomu psychiatrovi a vlastně jim řek totéž co já
jako.
A ke komu chodíte vy, když vám není dobře?
No to nevím, asi prostě jako já mám vlastně ještě nevlastní ségru, nebo nemáme
pokrevně nic společnýho, ale můj táta si vzal její mámu když mi už jsme byli dávno na
světě a vlastně jsme se začali vídat, když mně bylo 20, teď je mi 28 a 6 let jsme spolu žily
a 2 roky spolu nežijem, takže jsme 6 let spolu žily, spolu jsme bydlely, byly jsme spolu
každej den, tři roky jsme žily u dědy v jednom pokoji a máme prostě strašně dobrej vztah
a máme jako, takže asi za ní hodně chodím bych řekla, když mě něco trápí. Anebo za
nějakou nejlepší kamarádkou. Ale stejně principiálně vím, že musím být já, kdo to
nakonec rozhodne nebo já musím být ta, kdo si s tím nakonec poradí.
A můžete si někdy dovolit nebýt ta stoprocentní?
Myslím si, že si nemůžu moc často dovolit nebejt ta stoprocentní. Že jsem jako
v devadesáti procentech pořád ta stoprocentní si myslím. Takže říkám, nevím, jestli mě
to jednou dožene, že se to na mě sesype jako tyhle problémy jiných nebo problémy i
moje celkové z toho dětství, ale zatím to tak prostě necejtim, protože mám pocit, že to
je prostě zbytečný. Já nevím, co bude zejtra a myslím si, že by si každej den měl člověk
užívat, jako by byl ten poslední.
A vnímáte to, že to dětství nebylo takový, jaký byste bývala potřebovala?
Asi to tak už nevnímám, asi bych to mámě takhle nevyčetla třeba. Nikdy jsem to takhle
nevnímala, já jsem si ho prostě udělala vlastně jako po svým hezký to dětství podle mě
jako. Jo já neznám věci typu dovolená v dětství. Nikdy jsme nebyli na žádný dovolený. Já
jsem byla poprvé u moře když mi bylo 12 a letěli jsme poprvý do Ameriky jako za tetou,
takže to jsem byla s mámou. Poprvé jsem s chlapem byla u moře když mi bylo 18
v Chorvatsku. Takže na dovolenou jako s rodičema nebo s mámou jezdím teď, jezdíme
teď vlastně poslední tři roky vlastně s církví, jak jsou sborový dovolený, tak jezdíme
pravidelně na tejden. To jsou moje první dovolený s mámou.
Myslím, že jsme prošly všechno, je ještě něco o čem jsme nemluvily a chtěla byste
zmínit?
Asi ne, asi jsem prostě jenom zoufalá, co teď, já vlastně nejsem zoufalá, protože to mám
vyplý, ale když to řeším, když prostě minulej tejden se rozhodl, že od ní odejde, on totiž
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ten její manžel ještě to řeší tak, že s ní jako vůbec nekomunikuje, ale vůbec. On se sebere
a odjede na chatu a čtyři dny s ní nemluví, vůbec. Ona čtyři dny nespí, nejí a absolutně
nefunguje, při jakýmkoliv napití sebemenším tak je okamžitě opilá, protože nejí a nespí
že jo. Ale ona mě dostává do situací, že když odečtu přítele, ale když chci kamkoli jít, tak
mám jenom jí jako hlídání a už se mi x krát stalo, že když jsem ráno přišla, tak už tam
bylo nějaký pivo. Kdy ona mi do očí tvrdí, že to tak není. Jediný, co já prostě nechci, aby
s mým dítětem pila. A už se dostala do fáze, že jí nemůžu věřit, protože mi lže, že nepila
a pila. Takže v tomhle jsem jako dost, ještě jsem to jako nedostala do fáze, kdy bych jí
jako to dítě nedala, a protože to tedy mám vždycky ošéfovaný bráchou že vlastně brácha
tím, že žije furt s ní a je mu těch 20, tak já ho vždycky jako poprosím, aby tam s ní zůstal,
než jako malá třeba půjde spát, abych věděla, že je tam vlastně někdo kdo dohlídne na
to, že kdyby cokoliv, protože lže i jemu samozřejmě. Má třeba pivo schovaný třeba ve
skříni. Takže to mám jako ohlídaný, že tam je on, ale samozřejmě, to je krajně
nepříjemný, je mi krajně nepříjemný volat bráchovi a ptát se, jestli máma je v pohodě.
Kontrolovat svojí mámu skoro ve 30ti mi přijde jako šílený. Takže jako já asi mluvit
nepotřebuju o ničem. Ale teď jenom jsem jako bezmocná a mně hrozně vadí jako bejt
bezmocná, nemám ráda stav jako bezmocnosti.
Vy vlastně vidíte, že se ničí
Přesně tak
Že jí nemůžete věřit, že byste jí potřebovala
Přesně tak….a ona tam jakoby není, takže to mě jako ničí
A když jste jí potřebovala tenkrát, tak tam byla pro vás
Jo, jako v těch důležitejch věcech tam podle mě byla a asi i dneska by byla, jo jako
kdybych se měla rozejít s partnerem a řešila bych, že nemám kde bydlet, tak mi asi
nabídne pojď bydlet ke mně, to jsem si jako jistá a asi by se mnou chvíli dokázala
fungovat, tak jak má, ale nevím, jak dlouho by trvalo, než by se zase napila, to nevím. Já
jsem byla prostě přesvědčená, že po těch 11ti letech to nemůže už přijít.
Nějak mi přijde, že vlastně ten vztah máte docela hezkej a že přesto všechno, co se dělo
v dětství, tak cítím, že jí máte ráda
Jo jednoznačně, miluju jí a mám pocit, kdyby se jí něco stalo, tak mám pocit úzkosti. Je
pravda teda, že máma má sklony k úzkosti jako brutální, bere na to léky. Já jsem teda
úzkost měla pouze dvakrát a nedokážu kvůli čemu to tenkrát bylo. Ale vím, že ty stavy
pro mě tenkrát byly jako naprosto, nikdy v životě bych to nikomu nepřála, že jako depka
je proti tomu úplný prd. Úzkost je jako strašná věc, jako že když chytí tu svojí úzkost, tak
nemůže jako nic, nemůže se nadechnout, nemůže se hejbat a nemůže dělat jako vůbec
nic.
A co to způsobilo u vás?
No to už si nepamatuju, fakt nedokážu si to vybavit co to způsobilo, ale byly to dva
večery, to si pamatuju. Ale zase měla jsem jí na telefonu, to bylo v době, kdy nepila,
vlastně jsem se z toho v pohodě s ní jako vypovídala. Řekla mi prostě umej nádobí, vyper
pračku, ukliď celej byt, zaměstnej ten mozek a povídala si se mnou a vlastně to bylo jako
dobrý. Takže když jsem jí potřebovala, tak tady byla.
Tak jestli už je to všechno, tak vám děkuji za rozhovor.
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Rozhovor č. 2 – pan P.
Mohl bys mi prosím vyprávět, jaké jsi měl dětství a jak bylo ovlivněno závislostí rodiče
a kdo z rodičů byl závislý?
Takže na co si vzpomenu jo? Tak kdo byl, byla máma a jak se to projevovalo jako?
Kolik ti bylo, když byla máma závislá?
Já jsem to začal vnímat, to co si pamatuju, že se něco děje, tak to bylo vlastně po rozvodu
rodičů. To mi bylo 10 let když se máma rozváděla a spadla do toho. Jestli do tý doby pila,
tak nějak asi jako nezdravě, ale po tom rozvodu to nezvládla a začala pít každej den.
Začala pít víno, takže díky tomu rozvodu se rozpila.
A do tý doby to bylo v pohodě?
Do tý doby si myslím, že třeba otec není závislej, i když pije….a dělali mejdany. V mým
dětství byl občas mejdan, ale nebylo to jako co tejden, ale že prostě se hodně stýkali se
svejma kamarádama a občas se sešli u nás. Ale tohleto jako, já si tu dobu před tím moc
nepamatuju, pro mě je ten rozvod takovej klíčovej, to mám hodně vzpomínek, co se týká
toho chlastu, ale před tím si to ale nějak neuvědomuju. Určitě to tam bylo nějak a ty
mejdany mě asi taky nějak ovlivnily, ale jako nevzpomínám si na to.
Takže do tý doby bys řekl, že jsi měl normální dětství, rodiče se starali?
No jako starali, ale rozváděli se, takže pár let to začalo před tím, jako že se to nějak
vygradovalo. A v těch 10ti už byl rozvod, ale tomu předcházeli třeba dva roky docela
brutálních hádek, ale prostě si tam nevybavuju tolik ten chlast. To pamatuju až když byla
máti sama a ten otec tam nebyl.
A ty hádky byly způsobený alkoholem?
Spíš partnerský neshody a že to jako nebylo v opilosti. Spíš řešili nějaký nevěry, který se
třeba staly v opilosti, docela si nebrali před náma servítky o čem se hádali, takže my jsme
byli svědci hádek o čemkoli, ale nebylo to pod vlivem.
Říkáš jsme měli, takže máš sourozence?
Jo mám mladší ségru. A ta byla malá v tý době.
A po rozvodu jste zůstali s mámou?
Zůstali jsme s mámou a ta to nedávala a pila.
A jak to vypadalo?
No udržovací hladinka, s tím, že občas šla do hospody s kamarádama a pak se dělo i to,
že občas se vrátila z hospody s nějakým frajerem. Taky si pamatuju pár pánů u nás, že si
přivedla, když už si myslela, že spím. Takže takový to ženský hladinkový pití a do toho
občas hospoda.
A jak jste to dávali se ségrou?
No nevím, jak se ségrou, já vím, že tam nějak byla, ale nemám jí s tím spojenou. A ještě
tam navíc s námi žila moje teta, máma mámy a tý tety, moje babička, byla taky
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alkoholička, takže vlastně máti dostala soudně, už dlouho před tím, než jsem se narodil
já, tak jí dostala soudně přidělenou, takže u nás žila. A já, když jsem se narodil, tak už
tam byla a vyrůstali jsme jako sourozenci. A pak se ještě narodila moje ségra, takže jsme
tam byly jako tři děti.
Takže tvoje teta byla stejně nebo podobně stará jako ty?
O pět let starší, byla pětiletá, když jsem se narodil. A máti jí svěřili do péče. A kolem toho
rozvodu to tam ještě byla, ale to už jí bylo asi patnáct.
A napadá mě, kdo se o vás tedy staral?
No máma, máma se starala, ona to jako nějak dávala. Sice jsem měl občas svačinu
zabalenou v hajzlpapíru, ale to ona byla spíš roztržitá, že jako možná i za střízliva by to
udělala. Jako že nedokáže myslet na to, aby koupila ubrousky. Těžko říct, co bylo spojený
s její roztržitostí a co s jejím alkoholismem. Ale jako ona to nějak dávala, tím že to byla
hladinkářka, tak jako věděla, že jako musí se postarat a ten vztah k nám měla, takže ráda
nás měla, takže v rámci možností se starala. Nepociťoval jsem, nebo nemyslím si dneska,
že to bylo nějaký zanedbání péče, i když jako možná, nevím, nevnímám to tak. Ale mohlo
to bejt určitě lepší. Co s tím mám spojený je ještě moje pití, to přisuzuju tomu, že vlastně
jsem byl vysílán docela v útlém věku pro pivo do hospody, a že jsem začal upíjet. Že jako
mi hrozně zachutnalo pivo, že jsem nejdřív olizoval pěnu, pak jsem dopíjel vždycky to, co
tam hospodský nedolil, tak jsem mu říkal, že si to tam doleju a pak jsem to dopíjel. A pak
jsem si už kupoval pivo navíc. A to mi bylo tak 13.
To bylo po rozvodu rodičů, takže máma tě posílala pro pivo?
Máma. Takže nejenom víno no, ona pila i pivo. Víno si pamatuju hodně a ty cesty pro
pivo taky.
Takže máš pocit, že ta její závislost tě nějak ovlivnila?
Myslím že jo, že mi to přišlo jako norma, přišlo mi to jako prostě normální pít. Stejně jako
kouření že jo, oba kouřili, tak jsem začal taky kouřit. Takže, to mě to určitě ovlivnilo, a
ten alkohol, jak mě nikdo nekontroloval pořádně, a jak jsem měl možnost se k tomu
dostat, takže jsem si tím jako nějak ulevoval. Velice brzy jsem poznal jakej to má jako
úlevnej efekt, a že vlastně v tý dysfunkční rodině jsem si tím ulevoval.
A vnímal jsi tedy, že ta rodina nefunguje?
To asi jako jo, že se něco děje blbě, to určitě jsem si uvědomoval, že jako máma není jako
ve formě, že i občas přes den spí.
A byl tam někdo, kdo na vás dohlížel?
No my jsme jezdili jednou za 14 dní k otci, to bylo takhle na víkend, a to trvalo do mý
puberty, než jsem tam přestal jezdit. A takže to byla jedna výchova, taková otcovská,
kterou nevnímám úplně pozitivně, ačkoli to bylo bez jakýhokoli alkoholu, tak to nebylo
dobrý. Prostě to neuměl, ale byl tam jako nějakej jeho vliv, jako mužskej, otcovskej. Jako
něco chtěl asi aby podle něj ze mě bylo. Měl nějakej zájem, to asi jo. takže matka nás
vychovávala, a pak ještě vliv babičky si hodně pamatuju, která byla jako funkční. Ta jako
fungovala pro mě jako autorita, jako že byla stabilní taková, a teď zpětně vidím, že to
bylo zdravý.
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To byla máma mámy?
Ne právě, máma táty.
A ta tam figurovala i po tom rozvodu?
Jo jako že jsme k ní jezdili na prázdniny a nějak ten kontakt si s náma udržela.
A nějaký hranice vám dával kdo? Babička, nebo máma?
Tak když jsme byli u babička, tak babička, ta dávala svoje hranice, jako zdravotní sestra,
tak takový jako přísný docela. A děda, ten zase nějaký svý hranice, ale takový moc přísný.
Ale teď už to chápu. A u otce, když jsme byli tak tam byl jeho zase systém, ale spíš takovej
jako volnější. Dokázal mě třeba i zmlátit, ale to jsem musel třeba nějak napadnout sestru
nebo něco takovýho. A u tý mámy taky jako ona se starala o mý známky, nějak se starala
o to, jak prospívám ve škole a nějaký hranice mi taky jako dávala. Asi nejvíc mě
vychovávala matka. Ona přestala potom, ona šla na léčení, ale to už mi byla 17 a to už
jsem pil taky. To mám trošku takový jako v mlze, úplně si to nepamatuju všechno, ale
vychovávala mě především matka.
Takže máš pocit, že ten výchovnej vliv byl hlavně od mámy?
Asi jo, s ní jsem byl nejvíc.
A říkáš, že se zajímala o známky, šlo o prospěch a abys uspěl ve škole. A dál potom,
když jsi mluvil o tom, že jsi upíjel a popíjel a padal taky do nějaký závislosti, tak to
vnímala?
Tohle nevěděla, to prostě jsem dělal tajně, takže na to mi nikdy nepřišla. Pak ale když
jsem přicházel do puberty, tak jsem to měl hodně svobodný jako. Že jsem měl hodně
volnosti a patřilo k tomu potom hodně chlastu. Nejdřív jako to tolerovala, protože měla
máslo na hlavě sama, ale pak vlastně docházelo ke konfliktům, hlavně teda když přestala
v těch 17 a já jsem pokračoval. Do tý doby jsme se třeba sešli v podnapilým stavu, mně
bylo 16 a přišel jsem z nějaký pařby a potkali jsme se v kuchyni a povídali jsme si a oba
jsme byli jako namol. Ale pak jako když přestala, tak se jí to přestalo líbit a začala jako mi
zatápět a začalo jí to vadit hodně a chtěla abych přestal.
A myslíš, že v těch 16 už se dalo mluvit o závislosti?
O psychický určitě, o tý fyzický ještě ne. V 16ti jsem pil víkendově, že to začalo
víkendama, pátek a sobota pravidelně. Že byl vždycky nějakej koncert a vždycky jsme se
sešli s partou, měl jsem partu že jo, a pak se to začalo jako rozbředávat do celýho tejdne
že občas někdo zavolal ve středu a občas se to protáhlo do neděle, a pak až do pondělí.
A takhle to pozvolna rostlo až se to jako, že jsem nevěděl nikdy konce. Po vejplatě jsem
věděl že to bude jako hodně dlouhý, ale nebylo to nikdy jako pití každodenní, že jsem
měl jako každodenní úlety, že jsem dokázal mít to turné třeba 14 dní, ale pak jsem to
stopnul a nějak jsem se z toho sbíral a říkal jsem si, že už nebudu pít. A pak zase jsem
jako začal. Takže závislej jsem asi byl, pak už i ty kocoviny byly čím dál tím horší, že se dá
mluvit i o tý fyzický závislosti že už to provázely i ty abstinenční příznaky. A to trvalo
třeba i dva dny.
Prošel jsi léčbou?
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To ne, já jsem nějak jednoho dne se na to jako vykašlal. Že jsem si řekl nějak , že chci….co
jsem si to tenkrát řekl….že chci tři měsíce, že nebudu pít. Tím to začalo a vlastně je to do
dneška. Ty tři měsíce se protáhly nejdřív na rok, tak jsem si řekl, že to zkusím ještě dýl a
pak jsem si říkal, že už nezačnu. Už jsem měl ten odstup a viděl jsem nazpět jakej to byl
průser vlastně, jsem si to začal uvědomovat.
A teď zpětně když se na to díváš, tak jakou třeba ta máma hrála roli v tý tvý závislosti?
No tak nějak asi genetickou výbavu, pak styl tý výchovy, jako že taky, tím že jsem to viděl
jako normu, tím že mě posílala pro to pivo a že byla jako v tom celkem benevolentní díky
tomu v mým dospívání. Takže měla vliv na ten můj začátek pití určitě. A zrovna tak jí
musím přiznat i to, že měla vliv i na ten konec, protože ona mi byla příkladem toho jako
že vlastně skončila, že se z toho dostala, a to jsem si až zpětně uvědomil, že vlastně tím
že já jsem to dokázal, já nevím, kolik let po ní, jako taky zavrhnout, takže to byl taky
vlastně její podíl. Tak se mi nenápadně objevovali na stole knížky od Nešpora, a protože
mě ten alkohol bavil, tak jsem si o tom i četl. A tam jsem se i poprvý dozvídal jako že tam
bylo popsaný to co se mi fakt děje, takže obojí. Jak to spadnutí, tak i to vypadnutí z toho
může na tom mít podíl matka. Říkám, že kdyby nepřestala pít nikdy, třeba bych taky
nepřestal. Nevím. Je to možný.
A kdybych to shrnula, tak jsi říkal, že pila od tvých 10ti a potom jsi říkal, že už v těch
17ti byla po léčbě. Byla tam nějaká recidiva?
Po tý jedný léčbě to dala, neměla nikdy recidivu. Měla nějakou omylem, a to vždycky se
modlila ale nějak to dala, omylem se něčeho napila asi na nějaký oslavě. Vím, že už z toho
pak měla panickou hrůzu, aby fakt jako nezrecla.
Jak vnímáš to období jejího pití, jaký to pro tebe bylo?
No tak jako těžko říct, protože myslím, že tam mám hodně vytěsněnýho, ale jako nebylo
to veselý. Hodně se mi zhoršil prospěch ve škole, hodně jsem jako myslím byl takový
smutný dítě jako víc. Ale jako spoustu si toho nějak nepamatuju, radši. A jako nebylo to
zase tak hrozný, mám i dobrý vzpomínky na tohle období. I s tou máti to nebylo tak zlý.
Chodili jsme do kina, na chalupě to bylo super, takže nejenom temný.
Zajímá mě, jak jsi vydržel tohle období a co ti pomohlo, nebo kdo?
To pivo asi, jak jsem upíjel…..nevím co mi pomohlo…..pomohlo mi vydržet asi to, že jsem
si byl vždycky jistej láskou matky. Že přestože chlastala, tak jsem věděl, že mě má ráda.
Tak to jsem si neuvědomoval v tý době asi, ale teď zpětně si myslím, že to bylo tohleto,
že jsem měl pocit, že jako jsem milované dítě. A že jako akorát prostě že máti to nedává,
že je slabá a nemocná vlastně. Že to bylo jako žít s nemocnou matkou, ale která jako mě
má ráda a asi nějak funguje tak jak umí.
Vysvětlil vám někdo, o co jde nebo co se děje?
No ani jako ne, tam zasahoval děda, kterej byl v emigraci a po revoluci sem mohl jezdit,
tak ten mi úplně nesmyslně říkal, já jsem byl dítě a on mi říkal ať na mámu dohlídnu, že
se mu to nelíbí, ať se na to kouknu jako že furt pije a že s tím musíme jako něco udělat a
pak si zase odjel jako do Švýcarska na rok. Teď když na to vzpomínám, tak vůbec vlastně
nechápu, jak to myslel, co jsem jako já s tím mohl dělat. To už bylo po revoluci, to jsem
vlastně poprvé viděl dědu, do tý doby jsem ho neviděl. Takže ne. Protože to jako nikdo
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nevěděl. Teď škola to nevěděla, nebo jako učitelé. A babička od otce ta jako nevím, ale
nemluvili jsme o tom.
A otec to věděl?
Těžko říct. Tak to nevím. Tam ta komunikace docela vázla, ale nikdy jsme o tom
nemluvili, nebo nevzpomínám si, že by nějak on v tomhle zasahoval. Spíš ne. On se
potom dost vzdálil po tom rozvodu. On měl jako novou rodinu, pak jsem tam i přestal
jezdit, ve 14ti, 15ti mě to přestalo bavit tam jezdit. A pak už jsem si žil svým životem a už
jsem to neřešil jako, ale pořád jsme žili spolu. Takže jako s matkou, takže pak na mě měla
ten vliv, když přestala. Jak už mi to přestala tolerovat. Ještě jsem měl kliku, že mě naučila
pracovat, jako jak byla tolerantní a benevolentní, tak tohle si fakt jako vydupala, že mě
nenechala, jako nechali jiný rodiče mý vrstevníky, jako zevlovat a prostě je živili, tak to
matka nedopustila a za to jsem jí vděčnej. Že jsem se naučil ten pracovní režim, vím, jak
s tím mají ty kámoši vlastně do teď problém, že jsou nezaměstnaný některý. Že se
nenaučili ten režim.
A cítil jsi nějakou zodpovědnost, jak ti to ten děda říkal, třeba za tu mladší ségru?
No asi jo, že v tu chvíli, když mi to říkal, teď už vím, že děti se cítí zodpovědný za to, co
dělají rodiče, často, že si to kladou za vinu, tak to možná tam taky hrálo roli i když si to
možná moc nevybavuju, tak to tam bylo určitě taky. Zajímavý na to takhle vzpomínat……
Měl ten alkoholismus mámy taky nějaký pozitiva?
No asi jo, tím že jsme byli taková patologická rodina, tak se mi dobře pracuje tady
v Bohnicích třeba. A babička mi tady vyšlapala cestu, ta tady byla zavřená několikrát. A
takže nějak jako kladnej vztah k těm lidem, co s tím mají problémy, jako že je
neodsuzuju, vím, co za tím je. Spousta lidí co s tím zkušenost nemá, tak si říkají ježíš, proč
chlastaj, tak ať toho nechaj, že to úplně jako nechápou ten mechanizmus tý nemoci. Asi
takhle, jako že vnímám jako pozitiva. Jinak se na tom asi žádný pozitiva najít nedá.
Nelituju ani toho svýho, nějak jako že mi příjde, ne jako fajn zkušenost, ale jako když už
se to stalo, a hlavně, že to skončilo, že s tou zkušeností se dá taky něco dělat. I pro práci.
A máma je furt dobrá?
Jo furt nepije. Babička ta se upila, ta jako skončila špatně.
Myslíš, že to byl pro mámu odstrašující příklad ta babička?
Asi jo, přemýšlím teďka a musel bych hodně vzpomínat, kdy přestala ona pít a kdy
umřela babička. Ale no to by bylo zajímavý si vzpomenout….ale teď nevím, protože to
mohlo mít ten vliv taky, jako že se babička upila a pak vlastně mohlo mámě něco
docvaknout. Ale i kdyby to tak nebylo, ale když to vypráví máma, tak říká, že největší vliv
jsme na to měli my, že když jí ségra řekla v deseti letech, „jsi furt vožralá matko“, nebo
něco takovýho, tak to byl takovej ten zlomovej okamžik, kdy si řekla, že s tím něco udělá
no.
Co bys býval potřeboval v tu dobu?
Co bych potřeboval? No těžko říct, tak jako asi aby se to nedělo, tak to je jasný, ale když
už se to děje, tak asi mít někoho s kým by se o tom dalo bavit no, kdo by mi jako to
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vysvětlil. to mě tak napadá, ideálně nějakýho odborníka. Kdo by to nějak zachytil a
pracoval aspoň se mnou, když už ne s mojí matkou.
Měl jsi někoho, s kým jsi o tom mohl mluvit?
To jsem neměl, to ne no. To bylo takový rodinný tabu, nebylo s kým, ségra ta byla mladší.
Občas jsme se o tom asi bavili, ale to si nepamatuju, s otcem určitě ne.
Kámoši?
To myslím, že jsem se styděl, že jako jsem jim to neříkal, to jsem jako tajil taky. Takže
s nikým no.
A teď z pohledu dospělýho to vnímáš jak celý?
No teď už pozitivně, jako že jsme se z toho hezky dostali všichni a, kromě babičky teda,
a že vlastně je to vlastně taková zkušenost jako, která mě nezničila, ale posílila.
A jak tě to ovlivnilo do budoucna?
Říkám si, že to dětství bylo tak nadávkovaný, aby mě to fakt jako nezničilo, ale že mě to
vlastně nasměrovalo k týhle práci možná nějakým způsobem. Že mě to dostalo k
psychoterapii, že jsem byl jako klient a pak postupně vlastně až skrz tu patologii jsem se
dostal k týhle práci. Že to vlastně sám dělá, takže vlastně nakonec pozitivní no.
Vlastně mi přijde, že to nemohlo vůbec být jednoduchý a jak říkáš, spoustu věcí jsi
vytěsnil, že si ani nepamatuješ. Ale zase ten základ tam asi byl zdravej, co vlastně ti
dalo to vydržet, přežít a dostat se z toho a něco z toho vytěžit
Jo to nějak vnímám, že to bylo vyladěný tak akorát. Tam bylo i něco zdravýho v tý rodině,
hodně. Jo, že to nebyla jenom patologie, že tam byla láska.
Nějak mi to přijde důležitý, že o tý mámě mluvíš, vlastně hezky a říkáš, že vnímáš, že
tě vždycky měla ráda
Jo, ale chtělo to hodně let terapie jako, tohle si uvědomit. Že jsem jí jako nenáviděl
docela dlouho, nesnášel jsem jí dlouho.
To by mě zajímalo, co jsi tedy cejtil?
Dřív? Dřív to byla jako nenávist no. Já jsem jí v 18 fakt jako nenáviděl. V dopívání,
v pubertě, jsem se dostal do stavu jako jednak tý revolty, ale pak jako až fakt jako
nenávisti, což si myslím, že nemaj úplně jako puberťáci. Že jako mají tu revoltu, ale ne
tohleto, že mi byla jako ukradená, že jsem jí fakt nesnášel. Nemohl jsem se s ní vůbec
bavit. A to trvalo jako až dlouho no, vlastně terapie ta první, co jsem chodil nějak potom
když jsem přestal pít. A ještě jsem tam měla hulící jako období. Když jsem přestal pít, tak
jsem rok byl čistej a to bylo tak neúnosný, že jsem začal hulit, a pak jsem vyhledal terapii,
protože to hulení mi jako nedělalo úplně dobře. Tak jsem zvolil terapii a přestal jsem
hulit a prostě tu máti jsem vzal na milost až jako po hodně dlouhý době jo. Bavil jsem se
s ní, komunikoval jsem s ní, vídali jsme se, ale prostě trvalo to vlastně až do nedávna,
kdy jsme se usmířili, že jako vše odpuštěno. To bylo fakt jako dlouhodobý. To jsem takhle
uhlazeně nevnímal, dlouho, určitě ne.
A za tou nenávistí, co tam bylo?
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To bylo asi to pití…….ale………….to asi nemohlo bejt jenom tohle. Ty jo to už je hodně do
hloubky, takový terapeutický téma. Nevím, jestli to mám úplně zpracovaný, a ještě jako
úplně odhalený a jestli to jako mám všechno vědomý, co za tou nenávistí bylo. Ale to pití
s tím určitě hrozně moc souviselo. To byl takovej jako pocit, že mě neměla dost ráda,
nebo něco takovýho, tohle tam hrálo roli. Já si myslím, že babička, že byla, našel jsem si
mimochodem tady dokumentaci, sice mi nenašli kartu, ale našli mi tady ty pobyty, takže
jako byla hraniční a až jako toxickou psychózu už jako z měla z toho chlastu. a že jí
vychovávala a měla to fakt jako drsný, prostě s tím mým jako nesrovnatelný. A za to jsem
jí možná mohl nenávidět, že mě vychovávala nějakým stylem, že jako měla mě ráda, a
že prostě tohle tam hodně bylo, nenaučila se některý věci. A takže jako vychovávala
svým stylem, kterej třeba když jsem dospíval, když jsem to hodnotil, tak mi to…..protože
já jsem hodně otočil, já jsem do 10ti jsem na ní byl úplně závislej a hrozně jsem jí
zbožňoval a pak se to otáčelo. V tom dospívání se to otočilo úplně do nenávisti. Ale
prostě do tý doby jsem jí prostě adoroval a byl závislej. Takže jako mi docházeli nějaký
věci z tý výchovy asi, co dělala asi blbě, a pak se k tomu přidal ten chlast. A teď vlastně
až v dospělosti jsem to dokázal tak nějak zpracovat a pochopit, že ona to vlastně měla
hodně blbý sama, že to nějak neuměla……………..to sem asi jako úplně nepatří ale co mi
přijde dobrý na psychoterapii, že vlastně jako díky tý psychoterapii a tomu odhalování
věcí tam, takže pak se začnou dít i věci jako venku a najednou otec začne mluvit o sobě
o nějakejch věcech jako a já leccos pochopím, a že s mámou se bavím, což by bez tý
terapie myslím si nebylo. To bych byl pořád nastavenej nějak proti nim jako nějakým
způsobem a nikdy by se nedostalo na tyhle hovory, díky kterejm se taky spoustu věcí
jako pochopil. A vlastně jim mohl odpustit.
A co na tom všem bylo nejtěžší?
Na pití matky?
No vůbec na tom celým?
Nejtěžší byl asi ten rozvod, protože to byly fakt nechutný hádky, který končily i násilím.
A tohleto poslouchat nebylo vůbec dobrý. Do toho ještě tam chodila na návštěvu
babička, která byla vždycky totálně zlitá a chtěla tu tetu mojí, chtěla jako zpátky. A
chodila vždycky když si na ní vzpomněla jednou za měsíc, přišla vožralá, že jí chce jako.
A takže to byly scény tyhle, pak scény tyhle, že to věděl celej barák a jako to bylo jako
docela čoro moro a takže jako tyhle ty akce byly těžký. A pak možná ten pocit toho, že
jsem měl pocit, že jsem v tom sám jako, jako že se o tom nemůžu s nikým bavit, tak to
asi bylo těžký hodně. Tím bylo narušený sebevědomí asi hodně. Začal se mi zhoršovat
ten prospěch a jako mám takovou představu, že když je to dítě oslabený, tak se na něj
vrhnou ty spolužáci, že jako většinou ten oslabenej jedinec se stane terčem nějaký
šikany. Tak to taky se mi stalo. I když to nebylo nějak drastický, tak taková spíš psychická
forma. Takže jako si toho všimnou ty děti toho oslabení většinou. Takže to bylo taky
těžký, když se k tomu přidalo tohleto. Že jako najednou jsem měl pocit, že se nedaří
nikde, ani doma, ani ve škole a začal jsem na to hrozně srát, začal jsem to flákat. Prostě
měl jsem čtyřky odshora dolů a bylo mi to úplně jedno. Já jsem si na tom pak i zakládal
vlastně, na tom, že na všechno seru. Přestalo to mít jako smysl.
A po tý základce jsi šel kam?
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Na učňák. Já jsem se nemohl nikam dostat a mě bavilo vařit, a to mě nevzali ani za
komunistů na, to bylo ještě za komančů, že mě nevzali ani na kuchaře. Tam to chtělo
aspoň sem tam trojku, ale jako žádný čtyřky. A takže jsem šel na nástrojaře, to mi jako
sehnala máma přes známýho a to bylo utrpení pro mě. To bylo něco jako úplně mimo
mě, jsem obsluhoval frézu soustruh a vrtačky a takovýhle věci. Tak po dvou letech jsem
toho nechal a byl jsem se základním vzděláním až dlouho. Pak jsem si to začal dodělávat
až v pětatřiceti.
Napadá tě ještě něco, o čem jsme nemluvili a co by bylo dobrý zmínit?
Asi ani ne. To je tak asi v kostce všechno.
Ještě mě napadá, ovlivnilo tě to jako rodiče?
To se teprve ukáže. Já myslím, že budu hodně citlivej na alkohol až bude X. dospívat, tak
to jako se asi ukáže. Ale jinak jo, vztah s otcem hodně, a to nesouvisí s pitím, to mě
ovlilvnilo, to si uvědomuju hodně, negativně něco, ale zase.
Můžeš říct, že ta máma byla pro tebe taky autoritou, nebo ne?
Byla, dokud jsem byl dítě, tak jo, pak jako spíš taková oslabená autorita, když mi bylo 11,
12, tak asi jo. ale už taková oslabená autorita, a pak v těch 14ti moc ne. Ale na druhou
stranu prostě mě dokázala donutit k tomu vlastně vždycky pracovat, takže asi jo. nějaký
páky na mě měla vždycky. Mě jsem z ní respekt nějakej, ona se uměla pěkně rozčílit.
Ještě mě k tomu napadá, že to nebyla jenom jako alkoholová závislost, ale přitom jsem
jí jako nesnášel, ale byl jsem na ní vlastně závislej, takže dlouho jako jsem s ní žil,
poměrně do vysokýho věku. Jo, že jsem se k ní i po rozchodu s nějakou slečnou jako
vracel, takže jsem tam jako byl až když jsem přestal pít jako, tak začala separace. Jsem
přestal pít v šestadvaceti, pak teprve jsem se začal nějak stěhovat, až po svý terapii
vlastní, v nějakejch sedmadvaceti jsem začal opouštět hnízdo. A to vídám i tady, že
spousta pacientů nesnáší svoje rodiče, je jim 40 a furt s nima žijou, jsou na nich závislý a
za to je vlastně i nenáviděj.
Já myslím, že už jsme prošli všechno, tak ti děkuju za rozhovor.
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Rozhovor č. 3 – paní K.

Mohla bys mi prosím vyprávět, jaké jsi měla dětství a jak bylo ovlivněno závislostí
rodiče a kdo z rodičů byl závislý?
Tak závislej byl otec, jaký dětství, to je hrozně širokej, jako široká otázka, ale když bych
to měla jako shrnout, tak jako já jsem vnímala vlastně v tom dětství jednak neustále jako
strach, jako s čím táta zase přijde, v jakým stavu a takovou i osamělost bych to jako
nazvala. Já musím teda vlastně ještě říct, že u nás to téma toho alkoholu nebylo jako
pojmenovaný a já jsem nevěděla, že je táta opilej, protože se to nikdy nevyslovilo. A to
dítě to vlastně to jako neumí poznat, že ten táta se takhle chová v opilosti. A já jsem se
vlastně to že je táta alkoholik dozvěděla náhodou v 18ti vlastně od svý tety, která jednou
jsem u ní nějak byla a ona se mě zeptala, jak to teď táta má s alkoholem a já jsem
nechápala vůbec na co se mě ptá. A ona, když už to tedy takhle prolákla, tak mi vlastně
vysvětlila celej ten jakoby příběh a vlastně doplnila mi i takový jako bílý místa v tý mý
jakoby rodinný historii, v tom mým dětství, protože naši byli nějakou dobu od sebe. Ale
ani tehdy se neřeklo, že je to, protože tatínek pije. Takže já jsem to vlastně jako nevěděla.
A je to divný možná, ale já jsem to prostě nevěděla a až v těch 18ti mi to začalo dávat
smysl. Já jsem aspoň porozuměla, co se v tý rodině vlastně jako dělo.
Takže máma tom vůbec nemluvila?
Ne, vůbec o tom nemluvila. Když vlastně byli s tátou od sebe, tak ona tehdy v podstatě,
a to jsem se dozvěděla až v tý dospělosti, že ona s námi vyloženě utekla, protože my
jsme tehdy, my jsme se na pět let přestěhovali na vesnici u Zlína, že táta tam měl práci,
sehnal tam bydlení a v Praze to byl tehdy problém, a ona tehdy vlastně ze dne na den
s námi utekla zpátky do Prahy. Takže to pro mě bylo taky docela těžký, že najednou mi
řekla budeme bydlet v Praze a já jsem si nesbalila ani věci nic, ale vlastně nám to
nevysvětlila a řekla, že teď budeme bydlet v Praze a tatínek že má prostě práci tam a
vlastně jsme takhle dva roky žili odděleně a viděla jsem tátu jenom občas. A bylo to
takový to napětí, že mě bylo jasný, že je něco špatně, nevěděla jsem, jestli se rozvedou,
ale nikdo mi nevysvětlil, co se děje. A pak se dali zpátky dohromady a táta mezitím byl i
na léčení, ale pak začal zase pít.
A to jsi se dozvěděla tedy zpětně až v 18ti?
Jo až zpětně v těch 18ti
To muselo bejt těžký a náročný
Bylo to těžký, byl to vlastně šok a zároveň já jsem byla hrozně ráda, že mi to ta teta řekla,
byť ona se pak cejtila blbě, že jako vlastně mi asi řekla, co neměla a byla to fakt náhoda,
že to nebyl nějakej zlej úmysl. Ale já jsem byla ráda, protože mi to konečně vysvětlilo
spoustu věcí jo, že proč se ten táta nějak choval, proč třeba smrděl. To dítě vlastně neví,
že je to alkohol.
Takže to probíhalo od toho nejútlejšího dětství, jestli tomu dobře rozumím
Určitě to začalo minimálně co jsme bydleli potom v tom Zlíně. Já si jako tátu
pamatuju…on vlastně když pije, tak je hrozně agresivní a on je teda agresivní i když
nepije, když je napitej, tak je to horší. A to si pamatuju třeba tak od svých pěti, šesti let,
že třeba i jsem v noci slyšela hrozný jako hádky a křik a máma křičela, protože on jí i bil.
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To jsem se zase dozvěděla až zpětně a ona třeba utekla k nám do pokojíčku a lehla si ke
mně jako do postele a já jsem nechápala jako proč. A spala pak se mnou, protože tam
zase táta už jako, to byla pro něj nějaká stopka, třeba někdy řval ve dveřích, ale jako už
jí neubližoval. Vlastně to jsem se dozvěděla taky až zpětně, že tam bylo to násilí. Protože
nás on nebil a před náma mámu taky nebil.
Že jste slyšeli jenom ty hádky
Jo a ty byly jako pořád. Vždycky bylo nějaký lepší období, ale v zásadě jako asi byl takovej
zklidněnější když se dal jako dohromady, nějak tu mámu asi přesvědčil, že se věci
změnily, ale velmi brzy to začalo znovu a tam byl potom vždycky hodně agresivní, hodně
křičel a já jsem si to formulovala až někdy já nevím ve třiceti, že jsem říkala jedný
kamarádce já jsem vlastně celý dětství měla strach, že mě táta zabije, přestože mě nebil.
Ale ten strach z něj jako kdy on jako působil, byl tak velkej, že já jsem vlastně měla tenhle
strach, že mi může něco udělat.
Přijde mi hodně náročný, že celý to dětství to bylo nějaký tabu, o kterým se nemluvilo,
že ses to dozvěděla až v těch 18ti
A já jsem to vlastně mámě řekla, že to vím až před 10ti lety, kdy ona měla zase, že vlastně
od toho táty tehdy utekla znovu, protože on začal zase jako bejt násilnej a ona začala mít
strach. Vyloženě jako v noční košili v noci utekla ke kamarádce, tak mi to řekla a já jsem
jí tehdy řekla, že to vím, a že už to vím vlastně dlouho.
Jaký to bylo, když ses to dozvěděla?
Blbý no, já jsem jako brečela, že jo, byla jsem z toho jako dost hotová, a to už jsme chodili
s mým mužem, tak jsem mu jako volala, že potřebuju se jako vidět, a tak jsem mu to
říkala ale jako stejně i tehdy převládalo to, že jsem ráda, že to vím. To bylo jako silnější
jo, protože prostě žiješ vlastně celý to dětství jako….prostě to tabu tam je a ty jenom
nevíš, co to je a ty jenom víš, že něco se děje a ty nevíš co. A že něco je špatně.
A měla jsi někoho, s kým jsi mohla mluvit o těchhle pocitech, strachu?
Ne. A vlastně ještě, než jsme se odstěhovali do Prahy zpátky, tak jsme měli psa, tak tomu
jsem to říkala a o toho jsem pak přišla taky. Protože oni naši ho nevzali do Prahy a dali
ho tam nějakejm sousedům a on se pak zaběhl a zmizel prostě. Tak mám teď psa.
Mluvíš v množném čísle, takže máš sourozence?
Mám bráchu o pět let mladšího, já jsem byla ta starší, takže když potom brácha šel do
puberty, tak měl tendenci, když táta řval na mámu, tak na něj startovat. Takže mám
několik vzpomínek, kdy jsem ho odtáhla do svého pokoje, ležím na něm, aby se do toho
nepletl a on řve prostě pusť mě na něj, pusť mě na něj. A že vlastně jsem měla strach o
něj, že se mu něco stane. Ale stejně jsem se potom vdávala, já jsem se vdávala v 19ti už
a už před tím jsem nebydlela doma, že jsem se starala vlastně o dědu než zemřel. Tak
brácha tehdy jako prostě mi to strašně vyčetl, že prostě ty mě tady s nima necháš. Že se
cejtil jako hodně opuštěnej, zrazenej, že ho v tom nechávám.
A ani on nic netušil?
On netušil nic a v podstatě jsem mu to řekla právě taky před těma 10ti lety. Protože
tehdy když mi to řekla teta, tak ona mě prosila, ať mu to neříkám jo, jemu bylo ňákej
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těch 13, 14 jo a já jsem to teda udělala. A vlastně před těma 10ti lety brácha i začal sám
mít problémy s alkoholem a já jsem mu to prostě řekla. Já jsem říkala hele dej si bacha
máš prostě zděděný dispozice k závislostem a prostě tohle se dělo jako, a tak ať takhle
nedopadneš.
A tvůj vztah k alkoholu a nějakejm návykovejm látkám, poznamenalo to nějak?
Určitě jo, já vlastně v zásadě nepiju alkohol, až na nějaký výjimky opravdu takový, nikdy
nepiju ve společnosti, piju jedině doma jako s rodinou a piju hodně malý množství a
párkrát do roka a jenom věci, který mi fakt chutnaj, mně většina věcí ani nechutná. Tím
to mám jako jednodušší. Ale třeba jsem říkala manželovi, že vím, že na víno bych si
zvykla, že bych se ho naučila pít. To je jako kafe, to se naučíš vlastně taky pít, pak ti to
začne chutnat. já vlastně nechci, nemám důvod, nepotřebuju to a beru to právě že
prostě ten vztah k těm závislostem, nebo dispozice k závislostem jako mám, tam je, a
proto jako nebudu nic riskovat. A vlastně i s dětma jsem o tom vždycky otevřeně mluvila
jako proč nepiju. Já si dám, já nevím, jednou za rok šampaňský, dvakrát za rok si dám
cider.
Že vlastně nejsi žádnej zapřísáhlej abstinent, ale ta kontrola tam je
Takhle, když jsme se vzali s manželem, tak on kvůli mně úplně přestal pít, já jsem prostě
nesnesla vůbec žádnej alkohol doma, jako vůbec, ani pivo, nic. On kvůli tomu přešel na
nealkoholický pivo a to respektoval, ale třeba už je to pár let, on má docela rád whisku
a tak před pár lety už jsem neměla problém mu koupit třeba whisky k narozeninám jako
dárek prostě, že už to snesu doma, občas něco málo si dám, nevadí mi když si manžel
dá, když zbyde třeba já nevím, víno od vaření, nebo tak jo, že se to jako posunuje. Ale
vlastně jak jsem se to dozvěděla v těch 18ti, tak já jsem pak prostě nemohla mít vůbec
alkohol doma, vůbec prostě.
Vídáte se s tátou
No to je celá kapitola sama pro sebe…..my jsme se vzali a bylo to jako hodně těžký, naši
jako nesouhlasili s tou svatbou, že jsem mladá, což jsem byla, tak on Honza je o 9 let
starší, já nevím, jestli kdyby mi 19ti letá dcera přišla, že si bere osmadvacetiletýho, jestli
bych byla nadšená, to jako chápu, nicméně tam byl i problém, že jako jsem uvěřila. Já
jsem v 15ti uvěřila a to jako byla pro tátu strašná rána a měli jsme hrozný jako výstupy,
on se mě zřekl, jako že nejsem jeho dcera, pak jednou otevřel okno a vyhrožoval, že skočí
z okna, a když neřeknu, že ho mám radši než Ježíše, což jsem teda neřekla….já vždycky
říkám, že to bylo tehdy jako rekord, protože na mě řval šest hodin v kuse jo, běžný bylo
tak dvě hodiny. a nebylo z toho jako úniku, takže to bylo jako hnusný a těžký. Pak vlastně
jsme se vzali a odjeli jsme do Ameriky, což bylo super, že jsme tam jako byli studovat, a
že jsme se tak nějak postavili sami jako jednotka. A pak vlastně jsme se vrátili po nějaký
době, první dítě a další děti. my jsme jako se vždycky snažili s našima ty vztahy udržovat
a máma jako ten vztah s ní byl taky těžkej, taky blbej, ale tam jsem jako viděla, že ona se
tam nějak snaží pracovat. To znamená já nevím třeba řekla pojď půjdeme spolu
nakupovat, nebo dáme si kafe, nebo jsme šli spolu na oběd, jo prostě nějak se snažila
nějakým způsobem, nebylo to vždycky dobrý, ale jako snažila se jo. U toho táty nic
takovýho nebylo. A my jsme tam jako vytrvale chodili, teď jsme chtěli, aby jako děti měli
babičku a dědečka. A on, když jsme tam jako byli na těch návštěvách, tak on nepil ňák
děsně, jako pil k jídlu a tak, nebyl opilej ňák jako a já jsem tam ale jako nikdy nenechávala
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děti přes noc. Mámě to bylo hrozně líto, protože u druhých prarodičů byly děti běžně
klidně i víc dnů. A u nich nikdy, protože to jako já jsem nechtěla, aby tomuhle byly jako
vystavený. Protože ten táta chvilku se byl schopnej ovládat, těch pár hodin tý návštěvy,
ale já jsem neměla záruku, že prostě tam nevznikne nějaká hádka. Potom když jsme měli
třetí dítě a bylo maličký, tak jsme tam jednou byli na takový návštěvě a ono se to
postupně zlepšovalo jako ten vztah, no a máma tehdy chtěla ať táta vyfotí všechny tři
děti a on to nerad dělá ty aranžovaný fotky no a oni ještě se tak pitvořily a on na ně začal
řvát. Já jsem říkala ať na ně neřve a on že prej když máš takový debily, tak jsem řekla
tohle já nebudu poslouchat, takže jsem vstala, vzala jsem to mimino a odešla jsem. A já
jsem říkala tohle už nemusím poslouchat a pak mi muž vyprávěl, že teda pomalu vstal,
sbalil ty ostatní dvě děti a pak přišli za mnou, já jsem na ně čekala před barákem a
doufala jsem, že za mnou přijdou. To byl strašně důležitej moment, protože já jsem od
tý doby jsem se ho nebála, protože jsem byla schopná říct tak tohle ne, já to nemusím
snášet. A to mi strašně pomohlo a myslím, že pak dostal od mámy asi pojeb, že jako pak
si dával bacha, a protože mámě asi došlo, že taky tam nemusíme chodit.
A rodiče jsou pořád spolu?
Naši jsou spolu, ona se k němu potom vrátila. No a vlastně právě se to nějak vyvíjelo a
docela to pak šlo jako ten vztah, sice to nebyl ten táta, kterýho bych potřebovala ale jako
dobrý. Pak vlastně před těma deseti lety, možná osmi, já nevím, tak když ta máma
odešla, tak on mě začal bombardovat e-mailama a v podstatě doufal, že já jako
přemluvím mámu, aby se vrátila. A vlastně tam psal, že máma nás jemu ukradla, že on
s námi nemá vztah a že za to může máma. A to jsem nevydržela a odepsala jsem mu, že
tak to teda není a že byly situace, který….a i jsem mu tam některý popsala, jak se ke mně
choval a že jako ta máma s náma má vztah, protože pro to něco udělala, ale on pro to
prostě nic nedělal. A dostala jsem několik úplně strašnějch, hnusnejch e-mailů, zlejch a
vlastně pak několik let jsem ho nemohla vůbec vidět. Protože to bylo tak hnusný, já jsem
to dávala číst manželovi, protože jsem potřebovala mít svědka, že to fakt jako je reálný,
že to existuje. Že opravdu je na mě takhle hnusnej. A ještě jako bylo vidět, když psal ráno,
tak to bylo hnusný, ale když psal večer a byl víc vožralej, tak jak to bylo horší. Pak mu
domluvil teda jeden kamarád psychiatr, já jsem mu tehdy volala, jestli by s tátou ňák
nepromluvil, podle mě má celoživotní deprese, který má neléčený, tak chlastá prostě. A
ten mu tehdy domluvil ať aspoň nepije tvrdej alkohol. A myslím, že to táta aspoň
částečně respektoval, protože ten jako tvrdej, to bylo vždycky mnohem rychlejší. No a
vlastně potom postupně jsem byla schopná, já jsem tam nechodila ani na Vánoce a tehdy
brácha taky jako vyloženě se s tátou úplně rozešel vnitřně a i s mámou měl velkej
problém a to bylo asi dvoje vánoce, kdy tam toho pětadvacátýho šel můj muž s dětma,
švagrová s dětma a my jsme šli s bráchou na kafe. Pak třeba nějaký ty narozeniny, tak
nejdřív tam táta vůbec nebyl a bylo to někde na neutrální půdě, potom jsme třeba řekli
ať přijde táta a bylo to někde v kavárně a já jsem se s ním vůbec nebavila, seděla jsem
na druhý straně. Prostě postupně jak když se postupně otužuješ a on už se choval jakoby
normálně, ale v tobě to je, že vlastně já jsem tehdy říkala dvacet let se tady o něco
snažím, aby ten vztah byl lepší a mně došlo, že se to jako nikdy nezmění, že on jako
prostě já nevím, co má, deprese, poruchu osobnosti, nevím a prostě bude prostě vždycky
hnusnej.
A do toho pořád pije?
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Jo do toho pořád pije. Jo jako že toho tátu nikdy jako nebudu mít. Jako tátu opravdu, já
když vidím, jakej vztah měl manžel se svým otcem, kterej teda už je patnáct let po smrti,
ale prostě on ho do teď miluje a je to pro něj vzor. Když vidím, jak se chová k našim
dětem. Prostě jako ty maj tátu, já jsem ho vlastně neměla. A přestože i u něj vidím i
dobrý vlastnosti, to jako beze sporu, on dokáže bejt velkorysej, štědrej, je strašně
chytrej, jako v něčem inspirativní, velmi nadanej ve svým oboru, ale s nenaplněnejma
ambicema teda bohužel, to myslím, že taky přidá v ňákým pocitu asi selhání. No a potom
vlastně máma se k němu vrátila a já jsem postupně nějak se jako otužovala a teď
posledních dva, tři roky, tak jsem začala bejt schopná tam teda chodit, nejdřív ne
sama…..já třeba prvních osm let co jsem se vdala, jsem tam nikdy nešla sama, nikdy…a
pak už jo a pak jsem toho začala bejt postupně schopná. Teď je to tak dva a půl roku
zpátky, tak jsem tam byla, bylo to v prosinci před jeho sedmdesátejma narozeninama,
on tam prostě seděl, já jsem se tam jenom pro něco stavovala, tak jsem si dala kafe, on
tam seděl a já jsem na něj tak koukala a říkala jsem si do prčic, to je starej člověk, já jsem
to tehdy prožila fakt jako s Bohem, že jako kdyby mi Bůh řekl tohle je stařec a do starců
se nekope, já jsem si jakoby všimla, že zestárnul. A on bude potřebovat milosrdenství a
v tu chvíli ze mě prostě něco spadlo a já jsem měla pocit vždyť mi nic nedlužíš. A já jsem
do tý doby neuměla přestavit, že se o něj budu jednou starat, já jsem si říkala, co já
jednou budu dělat prostě a když byl na mě hnusnej a zlej a ještě se o něj starat jako. Za
rok na to začal mít táta problémy, že do tý doby chodil nakupovat a všechno a najednou
ho začaly nohy bolet divně a nemohlo se přijít na to co to je, začal mít problémy
s ledvinama a já jsem se o něj musela začít starat víc, o oba, máma je teda hodně
nemocná už, já nevím, osm let, jako hodně nemocná, nemůže pořádně chodit, má
zlomenou páteř a tak dále. A vždycky to vypadalo, že ona umře dřív a budu se starat o
tátu. No, a to bylo rok na to a za třičtvrtě roku mu diagnostikovali rakovinu a v podstatě
je překvapivý, že ještě žije. A já se o něj starám, je doma teda, má rakovinu jícnu, což je
alkohol a kouření že jo a já s tím vůbec nemám problém. Já vím že mi nic nedá, jako on
díky bohu on nemá energii na mě něco zkoušet, jako řvát, zkusil to asi dvakrát. Jednou
ještě v nemocnici, to jsem řekla tak čau a zavřela jsem dveře a on hned byl potom jako
to….a ještě jednou jsem to udělala doma, když něco zkusil, ale že mi to nedělá problém
to jako udělat, dát si tu hranici prostě. Protože to je jediný na co on slyší. A nedělá mi
problém se o něj starat
Napadá mě, jestli ta závislost, ten alkoholismus tam byl pojmenovaný vůči tomu tátovi
Vlastně až když jsem mu psala nějaký ty e-maily, jsem mu napsala jsi prostě chlastal. Do
tý doby ne. A jinak se o tom nemluví, ani teď ne, vůbec. Teď nepije že jo, teď je nemocnej
a je rád že je rád.
Napadá tě, co bys potřebovala v tom dětství, třeba od tý mámy?
No jednak aby řekla, jak to je a jednak aby se nás zastala. Ona mi říkala, a to není tak
dávno, já jsem vás od toho odstínila a já jsem jí řekla no mami, jak si tohle můžeš myslet?
A ona to vlastně nechtěla vidět jo, on teda některý věci dělal jen když nebyla doma. To
byly ty nejhorší scény. Mně bylo třeba šestnáct, sedmnáct, máma byla v práci, protože
někdy měla že pracovala večer a já jsem měla za úkol ohřát polívku, hodit do ní nudle, jo
jako dodělat večeři, žádnej problém, a já mám pocit, že jsem tam nehodila ty nudle nebo
něco takovýho a to bylo prostě tři hodiny řevu jako, kdyby byla ta máma doma, tak by
to byla tak hoďka, víš taky bude řev. A ještě do toho zapletl to křesťanství, to je prostě
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z toho, že ty prostě jako věříš kravinám, prostě jako neskutečný. Ale máma, to není, že
by nikdy nebyla ničeho svědkem a ona prostě se za nás nikdy nepostavila a já jsem cejtila
strašně jako nespravedlnost, že se mi tohle děje, bezmoc, a to že se mě nikdo nezastane.
A vlastně jako do teď když se mnou někdo jedná z pozice moci a já se nemůžu bránit
z nějakýho důvodu, nebo se i bráním, ale nefunguje to, tak to je úplně nejhorší, co může
bejt. Většinou jsou to, já nevím, doktoři nebo doktoři mejch dětí, učitelé třeba ve
škole…..Nějaká autorita? Jo nějaká autorita, že ty lidi mají z titulu tý funkce najednou
nade mnou moc jo a zneužívají jí, ponižujou mě nebo se ke mně nechovají vlastně eticky
z hlediska tý jejich profese a já to strašně špatně nesu. Pro mě to je úplně….někdo by se
naštval a dal třeba stížnost a hotovo a pro mě to je že já s tím žiju třeba roky ještě jo.
Že se nedokážeš nějak bránit nebo se proti tomu vymezit?
Já třeba se i vymezím, ale ono to je na prd víš, ty se vymezíš a oni tě v tom ještě víc
porochňaj nebo ti to dítě ještě víc ničej jo. To je pro mě hrozně těžký a přičítám to vlastně
tomu, že já jsem celý dětství měla takový jako, v tomhlentom pocitu, že já se nemůžu
bránit a je to nespravedlivý, takovej ten pocit jo.
Takže bezmoc
Bezmoc, nikdo se mě nezastane, prostě jsem sama, taková osamělost, já jsem vlastně
hodně musela si věci zařizovat sama, hodně bylo na mě zodpovědnosti, ještě o bráchu
se starat často a toho já jsem měla furt na krku že jo.
A ta máma tam nějak fungovala? Protože říkáš, že ses musela starat o bráchu. Jak ty
jí vnímáš v tom všem?
Ona dělala co mohla, to není že by se o nás nestarali, to vůbec ne jo, ale třeba máma….no
jak to říct….ona měla jiný způsoby jak nás jako ničit. ona byla taková ta citová vyděračka,
že jako s tebou nemluvila třeba. Na bráchu to fungovalo, na mě teda úplně ne, protože
já jsem jako cejtila, že to není jako správný, když tohle dělala a nechtěla jsem tomu jako
podlejhat, ale stejně mi to dělala jako jo. a i když jsem uvěřila jo, tak třeba jsem chtěla
jít na bohoslužby a prostě bylo dusno celou sobotu. Ona mi to třeba jako nezakázala, ale
vlastně dělala neustále dusno jo, a to jsou třeba věci, který vlastně já jsem jí mohla, jak
ona vlastně po druhý odešla od toho táty, tak my jsme si spoustu těch věcí řekly. Ona se
mi omluvila, dokonce víckrát, minimálně dvakrát, jednou mi to i napsala, že je jí to moc
líto, že se mi omlouvá. Já jsem jí tehdy říkala, že jsem jí už dávno odpustila, jinak bych
s ní nemohla vůbec jako komunikovat. A ten náš vztah se tím strašně zlepšil, jo má svý
mouchy, ale tam jsem se dokázala přes to nějak přenýst i to beru, že ona byla v situaci,
která jako zpětně pro ní byla taky strašně jako těžká.
Ale pro vás taky, pro tebe a pro bráchu
To rozhodně, ona nás měla chránit a nechránila nás, ale myslela si že jo paradoxně. Mně
přijde že jako kdyby byla slepá, že jako jak to bylo až moc těžký, a tak jako to vypla, to
nechtěla vidět. A pamatuju si, že se mi jednou stalo, že táta mi nějak šíleně seřval, pak
jako odešel a volal k nám děda, ale teda z máminý strany a já jsem byla zrovna úplně…že
jsem brečela, zvedla jsem ten telefon a on co se děje a já jsem jim to jako řekla a já mám
pocit, že pak mi volala teta, když se to dozvěděla, mně bylo tak deset, a to bylo jedinkrát,
kdy jsem se svěřila někomu z rodiny.
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Takže to nikdo nevěděl, ani babičky, dědové, nikdo nevěděl, co vy žijete?
Ne
To muselo bejt hrozně těžký a musela jsi bejt hrozně osamělá?
To jsem byla, navíc jsem neměla žádný kamarády skoro, já jsem byla divný dítě, já jsem
byla takovej ten outsider ve škole. A vždycky jsem o tom snila mít nějakou partu nebo
tak a pak jsem byla….loni jsem byla po třiceti letech na srazu základky a tam jedna holka
mi řekla „no ty bys měla prostě dneska papíry na hlavu a tři asistenty, ty jsi byla úplně
mimo“. Já jsem na to koukala a říkala jsem si to mi řekne prostě pětačtyřicetiletá ženská
po třiceti letech jako něco takovýho, jsem si říkala, co to jako je, to je přece hnusný. A
mně potom hrozně pomohlo v sedmý třídě jsem našla dobrej oddíl jako přírodovědnej
a vlastně tam jsem si našla takovou jako partu a tam najednou jsem měla úplně jiný
postavení a najednou mě tam brali úplně v pohodě, byla jsem jakoby oblíbená a poprvý
jsem to jakoby zažila že vlastně….protože já už jsem si říkala, že jsem asi nějaká špatná
jako nebo nepoužitelná pro vztahy jo.
Myslíš, že to, co se odehrávalo doma mohlo ovlivnit to jaká jsi byla ve škole?
Je to možný, já jako vlastně na to úplně náhled nejsem schopná mít. Jako byla jsem
vnímaná jako divná, ale pak přijdu někam, kde jim připadám jako normální jo. a já jako
do teď mám i ten zážitek vlastně toho i v dospělosti, že fakt jsou lidi, který mě nesnášej
a ani nevím proč, ale jsem s tím srovnaná, že to tak je, a pak jsou lidi, který jsou se mnou
úplně v pohodě a nechápou, co někomu vadí jo. a jako já tím že mám jako dobrý
přátelský vztahy teď, dobrou jako sociální síť, tak už to není nic, co by mě trápilo, ale
v tom dětství mě to strašně trápilo, že jsem jako sama. Myslím, že to byla až jako taková
ostrakizace v tý třídě, já jsem tam navíc přišla v pololetí třetí třídy a ona to byla
jazykovka, já jsem pak i ve Zlíně chodila od třetí třídy na jazykovku a nedařilo se mi tam
dobře. Oproti první, druhý třídě jsem byla úplně spokojená v tý vesnický základce. A my
jsme měli třídní, která říkala mámě prostě je chytrá jako nenechte jí tady zakrnět. Já jsem
šla v pěti do školy, protože prostě jsem byla napřed, už jsem četla, psala jo, ve třech
letech jsem psala mámě dopisy do nemocnice a podobně a psycholog řekl ano měla by
jít do školy, takže jsem šla v pěti letech, já jsem 30týho prosince jo. no a pak jsem šla
ještě na tu ale jazykovku, a to už asi bylo moc a sociálně jsem to tam nedávala. To bylo
poprvé, kdy jsem se setkala s tím, že to jako nedávám sociálně a v pololetí jsme se teda
ještě přesunuli do Prahy a ta třída mě absolutně nepřijala. Zase novej kolektiv, ještě ta
učitelka měla bezva nápad, že rozsadila dva kluky a mě posadila k jednomu z nich, tak to
jsem byla nepřítel že jo. a nikdy jsem se z toho na tý základce nedostala. Pomohl mi
strašně ten oddíl, já jsem s tou partou, i když vlastně potom po tý osmý třídě už jsem
tam nemohla chodit do toho oddílu, protože takový byly tehdy pravidla, tak ale ona nás
tehdy odcházela celá generace z toho oddílu a my jsme potom spolu jezdili na vandry a
vlastně měla jsem to jako svojí…..a když jsem v těch třinácti přišla na gympl a vlastně
úplně si pamatuju, jak jsem tam šla s takovým teď jdu jako do novýho a úplně jsem si
nastavila…..ale podle mě to bylo i díky tomu oddílu…já jsem si nastavila úplně jinou
pozici v tý třídě, ne že mě tam každej miloval, ale rozhodně jsem nebyla jako ňákým
outsiderem. Ale já vlastně nevím, co jim na mně vadilo, já to nevím. Prostě tys byla úplně
mimo. Já jsem byla teda často jako duchem nepřítomná, já jsem byla taková jako….já
jsem asi taky abych to přežila všechno, tak jsem často měla nějaký fantazie, že někde
támhle prostě jezdím po prérii, takový svý světy, ve škole jsem často nevnímala co se
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děje a četla jsem si pod lavicí, tak nějak jsem se jako odpojovala. A vlastně do teď to
takhle mám, že děti mi někdy říkaj ty mě nevnímáš, jo že se jako odpojím, že když je toho
na mě moc tak prostě tu nejsem.
Co ti pomohlo to všechno vydržet? Nebo kdo?
No vydržet to musíš, protože co máš jako dělat, nebo já nevím, ty v tom prostě žiješ. To
není jako…vydržet se dá něco co je tvoje volba, že to vydržíš, ale já jsem neměla volbu,
já jsem prostě v tom žila. Vlastně nerozumím otázce…
Ano ale mohlas třeba utíkat z domova, nebo se chytit nějaký party, to dítě si myslím,
že má nějaké možnosti, jak se věcem vzepřít, ale pak je tam něco, co dělá, že se
nevzepře, že neuteče, že má nějakýho kámoše dobrýho, nebo prarodiče, za kterejma
jezdí o víkendech. Takže něco takovýho životodárnýho, co dá tu situaci vydržet
Já jsem měla lidi, i v rodině, který na mě byli hodný, měla jsem fajn prarodiče, vlastně
z tátový strany byli fajn, hlavně babička teda, dědy jsem se trošku bála, to až v dospívání
jsem si na něj zvykla. Nicméně jeho tvrdá výchova vyplodila tátu a pradědečkova
výchova vyplodila jeho jo. to já jsem tam pak tu souvislost viděla, ale já už jsem znala
dědu jinak jako jo, a potom vlastně děda z máminý strany, protože babička ta umřela
brzo, ta byla hodně manipulativní. To jsem vlastně ráda, že už na mě neměla vliv, ta byla
hodně taková vydírací, ale ten děda byl hrozně fajn a měl mě strašně rád a bral mě na
vejlety a já jsem mu hodně tu babičku připomínala jako vizáží, a ještě jsem měla stejný
křestní jméno, na koncerty, prostě jako se mi věnoval. Byl takovej jako pedant, tím mě
občas jako štval, ale vždycky bylo jasný, že mě má fakt rád, to bylo úplně jasný. A vlastně
ten rok předtím než zemřel, tak já jsem vlastně s ním bydlela a starala jsem se o něj,
protože on měl taky jako rakovinu a nemohl tam bejt sám. Takže v těch 18ti jsem se
k němu přestěhovala a vlastně rok jsem tam byla než zemřel. A to bylo hodně těžký a
vlastně zpětně si říkám, jak mi to někdo mohl udělat jako, ale prostě to tak bylo.
Jak mohl někdo udělat co?
Jak to mohli po mně vůbec chtít.
Oni to po tobě chtěli, to nebyla tvoje svobodná volba?
Já bych tehdy řekla, že je to svobodná volba, já jsem to vlastně pro něj ráda udělala,
jenomže 18ti letej člověk neví, co to znamená. A tam bylo to spojený samozřejmě i s tím
jako ten byt jako aby se o něj nepřišlo, o tu smlouvu jo. A děda vlastně v určitou chvíli
řekl, že by chtěl, abych se tam nastěhovala. Já třeba když si představím situaci až umře
táta, já nevím, co budeme dělat s mámou, protože ona na tom je blbě a samozřejmě táta
jí teď nijak fyzicky nepomáhá, ale někdo tam je, ale já nedopustím, aby tam šla bydlet
moje dcera nebo můj syn, v žádným případě. S tou zkušeností, kterou mám, s který já
jsem i hodně vytěžila, já toho jakoby nelituju, ale nechci, aby to zažívali.
To nebylo jednoduchý a na druhou stranu vnímám, že nebylo jednoduchý ani říct ne
No to nešlo, tam se hodně jako….já jsem tři roky zhruba žila s vinou, že jsem se o něj
špatně starala, že ta moje péče nebyla dostatečná, že jsem nebyla vždycky dost trpělivá,
že jsem tam s ním měla víc bejt a víc si s ním povídat. A ještě navíc než úplně umřel, tak
on šel jakože on vždycky na ty chemoterapie normálně chodíš ambulantně a on byl lékař
a ty jeho kolegové mu to zařídili aby tam byl prostě hospitalizovanej, aby to bylo
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jednodušší pro něj, a já jsem tam za ním byla a byla jsem tam večer a já si pamatuju jak
on vlastně mě tehdy jako hrozně chtěl mě držet za ruku a mě to bylo fyzicky nějak
nepříjemný a nevěděla jsem proč, tak jsem ho chvilku držela a pak jsem už chtěla odejít
a on byl takovej hrozně jak dítě, křehkej, já jsem odešla a jak jsem odcházela, šla jsem
tím temným Karlákem, tak jsem najednou věděla, že jako umře v noci. A já když jsem
tam byla, tak jsem cejtila, že mu mám říct, že ho má Ježíš rád a já jsem to jako neudělala,
já jsem to nedokázala. A jak jsem šla tím Karlákem, tak jsem říkala pane bože odpusť mi,
já jsem to nedokázala říct. To bylo takový zvláštní, jako by mi Bůh říkal já mu to řeknu
sám. A opravdu v noci umřel a já jsem si to opravdu asi rok vyčítala, že jsem jako
neudělala dost a trvalo mi než jsem jako dospěla k tomu, že do prčic a co jsem jako asi
v 18ti…..dělala jsem co jsem mohla. Já mám teď dceru 23, syna 19…..mě to fakt ale roky
trvalo a vlastně jedinej kdo řekl…kdo to ňák jakoby uznal, že to není úplně ….byl druhej
děda, kdo řekl no to ti neměli udělat a já jsem nechápala o čem mluví jako a pak jsem
zpětně za to byla vděčná, že to někdo pojmenoval, že to vlastně nebylo úplně ok. Jako
máma k němu chodila na návštěvy, to nebylo že bych na to byla jako úplně sama, že by
mně nikdo nepomohl, ale když na to došlo tak já jsem tam přespávala, já jsem tam
vlastně byla. A ta péče o něj jako vůbec nebyla vždycky náročná, vynést bažanta nebo
uvařit jídlo, ale spíš že jsi v tý atmosféře tý smrti jako, on to velmi špatně nesl, že umírá
vlastně byl depresivní prostě fakt to špatně nesl. Já vidím, když teď jdu za tátou, mně
stačí tam bejt hodinu a mám dost, vzpamatovávám se zbytek dne. Jako ještě když se
ptáš, co mi pomohlo, tak určitě tohle, určitě oddíl, ten byl super, já jsem za to strašně
vděčná a dalo mi to pocit svobody, toho že někam patřím, že se o sebe umím postarat
v přírodě. Tuhle jsem vzpomínala, my jsme byli v Českým Švýcarsku a tam jsou vodopády
a mně úplně secvaklo, že když mi bylo asi těch 13, tak jsme šli takovej noční pochod a
slejzali jsme ty vodopády a tam pak jsme někde přespávali v nějakým srubu a úplně jsem
si vybavila, jak jsem na sebe byla hrdá, že jsem to jako dala, jo tak to byly hrozně důležitý
zkušenosti, že to zvládneš, že za něco stojíš, že tě mají lidi rádi, protože mně přišlo, že
mě jako nikdo nemá rád.
Myslíš i doma?
Já bych řekla, že rodiče mě mají rádi, ale neměla jsem takovej ten opravdu….viděla jsem,
že jsou to rodiče, tak mě mají rádi….a ty vrstevníci, že vlastně jsem neměla to postavení
v tý třídě dobrý to bylo strašně těžký. A potom vlastně co mně pomáhalo určitě tak to
bylo, že jsem hodně četla, to mě tak jako vždycky někam odválo, pak jsem měla taky
skvělou třídní na tý základce, která byla taková že ve mě strašně jako věřila a vždycky
říkala ty dostaneš Nobelovu cenu za literaturu nebo za mír a fakt jako nebyl to vtip, ona
věřila v ty mý schopnosti. Což naši taky, ale vždycky říkali ty jsi chytrá tak by ses tím
pádem měla dobře učit.
Vyžadovali po tobě, aby ses dobře učila a měla dobrý výsledky?
Oni měli strach, protože ještě tím, jak jsme kádrově byli nevhodný, tak jako měli pocit,
že když teda nebudu mít dobrý známky, tak už vůbec nebudu mít šanci pak studovat, a
tak jo. já to vlastně zpětně chápu, ale jako to peklo, co jsem měla při blbejch známkách
a já jsem měla blbý známky celou vlastně konec základky, střední školu, dělala jsem
reparát a vlastně dobrý známky jsem měla až na vejšce. Já třeba jsem chytrá, ale zároveň
myslím si, že mám poruchu pozornosti, buď je to porucha osobnosti, nebo to, že jsem se
odpojovala kvůli něčemu jinýmu, to je vcelku jedno, ale mě doteď dělá problém se
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dlouho na něco soustředit a vlastně až na tý vejšce, kde jsem dělala fakt obor kterej mě
bavil, měli jsme tam skvělý jako učitele, takový osobnosti neuvěřitelný jako kvalitní
osobnosti, který s náma jednali jako s rovnocenejma lidma, to byla úplně jiná atmosféra
než běžně na těch školách, tak tam jsem rozkvetla a tam jsem byla strašně spokojená a
měla jsem pocit, že mi to najednou jde. Jako třeba na tý základce já jsem byla za blbce,
to bylo úplně absurdní jako prostě my jsme tam teda byli všichni chytrý, proto jsme byli
na tý jazykovce jo, ale to jsou samý buď právníci a doktoři to je až klišé jako jo, ale prostě
mě měli za blbou, protože jsem měla špatný známky, tam ty známky strašně znamenaly,
to jsi měla jednu trojku a už jsi byla úplně jako …..jsem se cejtila, že jsem blbá, nikdo se
mnou nekamarádí. Já nevím, jak moc to souvisí s alkoholismem mýho otce. Pak na tý
střední jsem se hodně nadechla, že jsem říkala teď bude jako víc po mým a už jsem se
necejtila jako oběť, no a v 15ti jsem uvěřila teda no tak to bylo dost podstatný.
Tak to s tím myslíš i nějak souvisí?
S čím
S tím, že jsi se cejtila mnohem líp na střední a že to pak bylo jiný?
Já jsem potom měla dost hluboký deprese před tím, než jsem se obrátila, já vlastně od
těch 13ti jsem byla hodně zapojená v takovejch různejch jako politickejch akcích,
takovejch jako různejch demonstracích a peticích a já nevím v čem všem
To byl jakej rok?
88, 89 vlastně, všechny věci jako Palachův týden, všechno tohle jsem absolvovala, ještě
jsem měla výhodu, že mi nebylo 15, takže když mě chytili policajti, tak já jsem měla
legitku a tam tehdy bylo datum narození, abych prokázala že fakt nemůžu mít ještě
občanku a oni mě pustili že jo, takže já jsem i pronášela ňáký věci, to bylo divoký. No a
já jsem měla takovou představu, že když budeme mít tu svobodu, tak jako bude to
všechno fajn, pak přišel osmadevadesátej no a pak najednou vlastně zjistíš, že stejně
jako, že tak věci nejsou, že to nestačí a že tu svobodu nemáš vlastně v sobě, hodně jsem
hledala vlastně od těch 13ti, už jsem četla bibli, hledala jsem nějak v církvích a tak a
vlastně potom v těch 15ti, to jsem měla fakt hluboký deprese, jsem měsíce chodila za
školu, protože se se mnou rozešel nějakej kluk. A já jsem měla ty vztahy teda hrozný jako
jo jako s klukama, destruktivní vztahy opravdu. Já jsem tak strašně chtěla, aby mě někdo
jako měl rád a prostě jako takový to přijetí co ta holka má dostat doma od táty tak já
jsem prostě hledala……na mě se kluk usmál a já jsem do toho hned spadla po hlavě a
bylo to na život a na smrt jo, strašný. A potom co se se mnou rozešel jeden ten kluk to
bylo teda dost devastující, a to jsem asi měsíc nechodila do školy. Vždycky jsem si
sehnala omluvenku, naši na to vůbec nepřišli. Já vždycky od nějaký doktorky, už jsem
měla takový svý historky, který jsem věděla, že to nejde ověřit a já jsem uměla skvěle
lhát, já jsem se naučila perfektně lhát a měla jsem s tím docela velký problémy. Až někdy
do takových 17ti, i po obrácení, já jsem byla zvyklá lhát, protože jsem se bála že jo, já
jsem byla fakt totálně prolhaná. Já jsem se naučila jak lhát aby ti to nebylo poznat na
očích, naučila jsem se ovládat vlastně i ten pohled a fakt mi to lidi žrali, takže to jsem tak
jako využívala vlastně. No a já jsem vlastně po těchhlenstěch….já jsem jako nemohla do
tý školy chodit, mně bylo tak špatně, zpětně to byla fakt hluboká deprese a pak jsem se
obrátila a prostě jsem byla za školou a na Karlově mostě někdo dělal pouliční
evangelizaci a já jsem se tam obrátila a vlastně to mě jako nakoplo a začalo mi bejt líp a
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stejně to neznamená, že to vyřešilo všechny moje deprese, ale to rozhodně ne bohužel,
ty se periodicky vracely. Ale jako v tu chvíli mně to hodně pomohlo, navíc mě to zase
dalo že někam patříš, že máš nějaký zázemí, a pak já jsem měla vyloženě v církvi rodiny,
kam jsem chodila bez ohlášení, jak domů. A oni byli úžasní, že mi to umožnili….asi tři
rodiny, já jsem…tehdy nebyly mobily, já jsem se prostě objevila ve dveřích a oni se se
mnou modlili, jedli se mnou, starali se o mě a dávali mi vlastně ten pocit, že někam
patřím. A to mi hodně pomohlo, takový to zázemí a zpětně je obdivuju, protože kdyby
mi takhle furt někdo lezl domu, tak nevím, jestli bych to dávala.
A doma jsi s tím měla problémy?
Obrovský, to bylo prostě strašný, mně začalo peklo doma mnohem větší než před tím.
Ale to bylo něco, co jsem si držela, protože jsem věděla, že mi to zachránilo život. Já si
pamatuju, že jsem se asi tři měsíce před tím, než jsem se obrátila, tak jsem se modlila
každej večer Otčenáš, já jsem brečela a říkala jsem pane Bože něco udělej nebo umřu, já
jsem věděla, že už to nejde. A vlastně to obrácení jsem vnímala tak, že mi to zachránilo
život jo. Do tý doby jsem chodila s klukem, kterej začínal s fetem a já jsem říkala pane
Bože já v tom do roka prostě pojedu jako jo, protože jsem měla pocit, že co jinýho jako,
proč tady bejt a vlastně co se mi vracelo celý další roky, vždycky periodicky co tři roky,
velkej propad depresivní a pocit, že jsem k ničemu to bylo furt a že jsem koule u nohy
svýho manžela, že by rodině bylo líp beze mě, sebevražedný myšlenky a takhle vždycky
jako periodicky se to zhoršovala vlastně až do pětatřiceti, kdy jsem se totálně sesypala,
pak už medikace a tak. A vlastně já jsem čtyři roky před tím šla na terapii, protože manžel
říkal prosím tě nepotřebuješ už třeba léky nebo tak, i jsem měla třeba výbuchy vzteku,
to mě nejvíc vadilo, protože vlastně jsem to sama zažila jako dítě a vyčítala jsem si to
strašně, a přitom jsem to nemohla ovládnout vůbec. Prostě drobnosti tě úplně rozhodí,
úplný kraviny, jako toho tátu. Jedinej rozdíl byl v tom, že já jsem se za to vždycky omluvila
jo, že jsem jako…kdyžto on to považoval že na to má právo. A vlastně já jsem tehdy na
tu terapii šla s tím, že když ta terapeutka řekne, že potřebuju medikaci, tak že půjdu
k tomu doktorovi, ale ona mi to neřekla. A myslím si, že měla a k tomu došlo vlastně až
o čtyři roky později, to jsem byla ještě ve větší prdeli.
Ona ti tedy nepomohla?
Ona mi pomohla z krize největší, asi půl roku jsem tam chodila, ona mě jakoby
stabilizovala, jenomže to já jsem se vždycky tak nějak stabilizovala a podle mě jsem
potřebovala prostě léky. A to ona mi nenavrhla, přestože jsem k ní přišla ve stavu, kdy
jsem měla neustálý sebevražedný myšlenky, měla jsem plán, jak umřít, všechno jako. a
vlastně v těch pětatřiceti o už bylo takový….a často to bylo spojený s tím, že jsem měla
jakoby ňákej problém v ňákým vztahu s někým, pocit opuštění, nebo něco takovýho.
Často to tak bylo. A tohle byl vlastně velkej konflikt s našima blízkejma přátelema
v církvi, kterej se bohužel nevyřešil a už asi nikdy nevyřeší, a hlavně s tím chlapem teda.
Jsme byli společně ve vedení církve vlastně a bylo to fakt jako….já jsem se sesypala tak,
že jsem prostě sotva vylezla z postele a vlastně pět let jsem byla úplně odrovnaná.
Nejhorší byly teda ty první dva roky, to bylo nejhorší. Po čtyřech letech jsem změnila
lékaře, měla jsem to udělat teda dřív, protože ten mi přenastavil medikaci a začalo to
konečně….protože já jsem vlastně sice už jsem pak neměla tyhle pocity, ale byla jsem
úplně vygumovaná, nefungoval mi mozek, nemohla jsem nad ničím přemějšlet, nemohla
jsem pracovat, protože prostě jsem u ničeho nevydržela a jako se na to soustředit. A on
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mi přenastavil medikaci, takže vlastně do teď jsem na medikaci, jsem spokojená, můžu
pracovat, fungovat, dělat výcvik, starat se o rodinu, o tátu. Mám tři velmi náročný děti,
co se týče zase jejich zatížení. I tam vidím, že vlastně jak se to dědí prostě, že geny
nepřechčiješ.
Že se to dědí i na vaše děti?
No já tam vidím dispozice prostě k nějakejm psychickejm obtížím, to prostě tak je, ale
jako jsem vděčná za to, že s tím zacházíme jinak. to znamená dcera úzkostná porucha,
syn má diagnostikovanou hraniční poruchu a nejmladší je autista, Asperger jo. Takže
tohle já mám doma. A s tím že dceři je třiavacet a teď dokončila třeťák gymplu, protože
čtyři roky nefungovala, X. ten je taky teď ve třeťáku, oni přešli potom na dálkový se
podařilo a začali perfektně fungovat, zvedlo jim to strašně sebevědomí a že mají dobrý
výsledky, už se nebojí maturity. Příští rok odmaturujou, teď už tomu i věřím. No a jako
v rámci možností fakt jako se to zlepšuje, ale prostě X. se svojí diagnózou by měl bejt
někde pod mostem fetovat nebo já nevím co. A on sám říká a někdy je to těžký, třeba
když jsme s ním procházeli různý vyšetření a odborníci a tak, že on taky v podstatě od
deseti let má problémy s depresemi jo. Tak to bylo až vtipný na nás tak koukali, že jsme
ňáký divný a pak nám říkali překvapeně on o vás tak hezky mluví, jaký jste skvělý rodiče,
protože on jako do teď, že nebejt nás tak právě je někde pod mostem a fetuje, že je
hrozně vděčnej za to, že nás má. Takže prostě za tohle já jsem vděčná jo, že jako tak
nějak říkám geny nepřechčiješ, ale můžeš s tím dělat něco jinýho, můžeš se k tomu jinak
postavit, můžeš s tím nějak pracovat a nemusíš prostě toho bejt jako ta oběť. Holt máš
ňákou startovací čáru a s tím pracuješ no.
Jakým způsobem tě život s tím závislým rodičem ovlivnil do budoucna?
Myslím, že mám soucit s lidma, který jsou bezmocný, že tomu rozumím, hodně dobře,
to určitě. Já jsem k padesátinám otci napsala takový přání, ňák mně přišlo, že mu mám
jako poděkovat, řikala jsem si, za co mu mám jako děkovat, já jsem mu poděkovala, že
mě naučil, protože to bylo hodně silný v naší rodině, že si člověk má stát za svým. A to
mě ovlivnilo vlastně dobře jo, jako tenhleten étos tý rodiny, navíc rodina s takovou
velkou obrozeneckou historií, prostě jako když jseš F tak prostě máš závazek vůči tý
rodině a tý tradici, ale jako mě to jako naučilo, že pokud jsem o něčem přesvědčená, tak
si mám za tím stát, což nesouvisí s tou závislostí, ale jenom když přemejšlím, co mě ten
táta naučil. Naučil mě v tom pozitivním určitý velkorysosti, třeba i finanční vůči lidem,
on je takovej, že klidně lidi pozve, nebo vždycky takovej byl. Naši měli tak jako částečně
otevřenou domácnost, že třeba bylo vždycky nějaký období, kdy se ujali někoho, kdo byl
svobodnej a ten k nám chodil třeba dvakrát tejdně na večeři. Já jsem mohla poslouchat
ty hovory, a to mě bavilo jo anebo u nás lidi přespávali, když přijeli prostě ze zahraničí,
tak prostě u nás někdo 14 dní bydlel, ale jako vlastně mě to nevadilo jako dítěti a vlastně
do teď se mi to strašně jako líbí. Takže to mě ovlivnilo pozitivně, v čem mě to ovlivnilo
ještě pozitivně jako vůči dětem, spíš jako to vědomí, že prostě tam je nějaká zátěž, a že
to je něco s čím člověk musí počítat, že ta zátěž je, že to není jako naše chyba, že tam ta
zátěž je, i jsem se trošku si myslím že to dětství, který bylo traumatizující tak prostě jak
jsou ty výzkumy, že se to vpisuje vlastně do tý výbavy jako to beru tak, že děti zdědily
trauma, za který nemůžou ani já za něj nemůžu. Zároveň vím, že těch pět let, kdy jsem
nefungovala úplně, tak jako kdyby chybělo, to mě hrozně mrzí, že jsem jako dřív s tím
něco nedělala, protože já jsem se vždycky snažila modlit se a pastoraci, i tu terapii jsem
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zkusila, ale prostě ta medikace byla nutná no. A mrzí mě to, protože vlastně mě někdy
připadá, že fakt těm děckám těch pět let nějak jsem chyběla. Že jsem tam nebyla úplně
tak jak potřebovaly, to mě mrzí. Akorát s tím nic neudělám. Asi mám takový to vymezení
vůči tomu, protože já jsem byla zvyklá, že doma za všechno můžu jakoby jo, to bylo furt
a tohle děláš špatně a tamto děláš špatně, a že jsem se naučila vůči tomu vymezit, že to
tak není, že jako dělám to, co v tu chvíli jako dokážu a že to stačí aspoň na něco.
Cejtila jsi vztek vůči vašim?
Jo, pro mě se ten vztek jakoby, je to v tom pocitu jako nespravedlnosti, to jsem jako byla
naštvaná, že jako to je nespravedlivý, a vlastně do teď to tak mám, že když cejtim
nespravedlnost vůči sobě, ale i vůči jiným nejenom vůči mně, ale když se někomu děje
nespravedlnost, tak mě to neskutečně vytáčí a vlastně mám furt tendenci, že by se s tím
mělo něco dělat. Vůči jinejm lidem nebo i když je nějaká nespravedlnost jako třeba práva
žen nebo rasismus, jako i takhle že mě to jako vadí. Zároveň jako vždycky ta spravedlnost
byla vždycky velký téma tý rodiny a že mě to nešlo dohromady, ten étos tý rodiny
takovejch vysokejch morálních standardů a pak se ke mně chová takhle? Jako že to mě
štvalo.
Říkáš vysokejch morálních standardů, jak si to mám vysvětlit?
Prostě F. nekradou, nelžou, prostě jsou to ty který jako mají ten morální jako, říkám tam
byly prostě ty generace těch obrozenců a musíš něco dokázat pro svůj národ, fakt jako
to si nedělám srandu. Jo a taky F. nebrečej, já jsem měla zakázaný brečet, já jsem
nesměla brečet, a to byla jedna z takovejch těch pocitů bezmoci, protože když byl ňákej
jakoby konflikt, táta mě za něco jako nadával a teď chtěl po mně nějakou odpověď, a
teď mi odpověz a já jsem měla dilema, protože jsem měla takovej ten knedlík v krku,
když nebudu mluvit, tak na mě bude řvát, když začnu mluvit, tak začnu brečet a bude na
mě řvát, že brečím, takže ať uděláš co uděláš tak je to špatně. A to je zase taková ta
bezmoc, že co máš teda jako dělat? Ty prostě nesmíš brečet a hotovo, protože F.
nebrečej.
A kde se to v tý rodině vzalo?
No minimálně od toho pradědy tohle je, takový to….. drsná jako výchova, a přitom musíš
mít ale morální kvality, musíš jako bejt ten poctivej člověk. A já si toho vlastně na našich
cením i na mámě, protože ona potom byla ve vysokejch pozicích, kde si mohla teda
nakrást jako když to řeknu hnusně, vedla prostě jako média a já nevím co všechno,
úplatky jí nabízeli a ona si to prostě nikdy nevzala, ona naopak s takovejma lidma
vymetla, a toho já si strašně cením, to je jako dobrý, akorát že mně to nešlo dohromady
s tím, že pak se ke mně chová jak k hadru někdy doma. Víš ten rozpor jako. Nebo mámu
verbovali do Stb a ona prostě….jo a tak dále. Navíc máminý sourozenci oba emigrovali,
ona měla mámu teda francouzsku a oni oba potom emigrovali prostě do Francie, takže
fakt jsme byli dost kádrově špatná rodina a jo jako i takovej ten standard jako politickej
jestli mi rozumíš ve smyslu prostě u nás se nejde do KSČ jo takový to my jsme ty správný,
protože nejsme komunisti a tátova oblíbená nadávka byla bolševici zasraný. Takový jako
vlastně, já jsem si to nikdy jako nepopsala, ale tenhle rozpor jo, vlastně je tam velkej
důraz na to, co je a není spravedlivý, ale přitom s tebou zametaj.
Je ještě něco o čem jsme nemluvily a bylo by důležitý doplnit
Asi už nic, nic mě nenapadá
Děkuju ti za rozhovor
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Rozhovor č. 4 – paní D.
Mohla bys mi prosím vyprávět, jaké jsi měla dětství a jak bylo ovlivněno závislostí
tvého rodiče?
Přemýšlím, jak začít…Nejsem si jistá, kdy v tom dětství jsem si uvědomila, že se jedná o
závislost jo. Můj otec pravděpodobně pil od tý doby, co jsem se narodila a dávno před
tím. Já jsem nejstarší dítě, takže první ze tří dětí a první věci, který si z dětství uvědomuju
jsou takový situace, kdy jako hodně malá někde stojím a koukám se jak otec mlátí mámu
a nejsem si jistá, jestli mi byly tak dva roky a koukala jsem se do nějakýho střešního
okýnka, protože jsme bydleli v suterénu, a byla jsem sama venku na zahradě a mám
z toho takový pocity, první, který si pamatuju, kdy vím, že jsem na tý zahradě byla asi
dlouho, možná celej den, sama, a vím, že jsem měla strašnej hlad a bála jsem se jít, nebo
křičet na tu mámu, protože tam někdo ležel, asi jí tekla krev z ruky, nevím přesně a jedla
jsem sedmikrásky. Tak to si pamatuju. Myslím si, že mi nemohly bejt dva roky, nejsem si
úplně jistá, ale určitě to bylo dřív, než se narodila moje sestra, a tak jako s tou pamětí si
nejsem jistá tím věkem, ale sestra se narodila o rok a tři měsíce po mně. A mezi tím měli
naši údajně ještě interrupci nějakou. Takže mi možná mohl bejt rok v tý době. A je
zvláštní, že si tohleto pamatuju. To že stojím někde venku a měla jsem malýho plyšovýho
medvídka a ten mi dával asi jako jedinou jistotu v tý době, že si ho pak pamatuju i z fotek,
že jsem ho pořád tahala sebou. Ale vím, že jsem tam byla asi hodně dlouho, možná bylo
léto, nevím, byla jsem venku prostě, koukala jsem se takhle dolů, že tam něco se děje a
nechtěla jsem u toho bejt, tak jsem byla venku. A ovlivňovalo to celý dětství.
Pochopitelně se tyhle situace odehrávaly dost často.
Takže tam bylo i násilí ze strany otce?
Jo
A jenom když byl opilej?
Já si myslím, že otec byl vždycky jako hodně cholerickej typ, takže….jednak byl asi opilej
dost často a násilí, nadávky a takový se tam opakovalo často. Dennodenně skoro.
Tvoje máma s ním zůstala celou dobu?
Moje máma s ním zůstala celou dobu až zemřela na Alzheimerovu demenci a otec se o
ní pak staral.
A ta závislost tam byla celý tvoje dětství, dospívání a až do teď?
Celý moje dětství, dopívání, i teď. Akorát že otec žije teď už sám s přítelkyní.
A furt pije?
Já si myslím, on teď má přítelkyni po smrti matky, si našel jako vdovu a domnívám se, že
ona s ním nějak umí pracovat, nebo jestli stáří ho zabrzdilo v tom, že pije míň rozhodně,
ale rozhodně když jsme na návštěvě a napije se třeba jenom Birellu, nebo čehokoliv, tak
okamžitě se začne jinak chovat.
Byl na léčení?
Nikdy. To, co vím, že jeho máma, naše babička, byla pravděpodobně velmi těžká
alkoholička a zhruba asi v 6ti letech ho dali do dětskýho domova kvůli tomu. Narodil se
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ve 45 roce to znamená, že třeba někdy v 51 ho sebrali údajně v ňáký hrozný sociální
situaci a umístili ho do dětskýho domova, což na něm prostě nese následky, na jeho
chování a vztahů. Asi měl těžký dětství jo.
To muselo bejt hodně těžký pro vás jako pro děti. Bylo to nějakým způsobem
vyslovený?
Já se domnívám, že vyslovený to bylo pouze tehdy, když byly takový ty častý ataky, když
přišel z hospody, tak velice často jsme byli pak už se sourozencema tři, tak pak rozmlátil
celej byt, jako přímo tak, že vytahoval nádobí postupně z kuchyňský linky a házel ho na
zem, když to nestačilo, tak rozsekal stůl na třísky, nebo židle. A takhle se to opakovalo,
že často jako ničil věci a vyslovený to bylo teprve tehdy, když jsme to s mámou spolu
v noci uklízely, tak jsem jí prosila jako dítě ať se s ním rozvede a jdeme bydlet někam
jinam. Máma to jako učesávala, víš, jak bysme to zvládli těžko, sama se třema dětma,
v době komunismu se tohleto neřešilo, věci zůstávaly jako doma pod pokličkou.
A měla jsi někoho, s kým jsi to mohla řešit?
To určitě ne, to se neřešili tyhlety věci.
Bylo to tedy i nějaký tabu?
Nevím, jestli společenský….
Myslím v rodině, jestli se to vědělo?
V rodině se s náma nikdo nebavil, protože při každý návštěvě, když se napil, tak všechny
buďto vyhodil, nebo zmlátil a každá návštěva někoho z rodiny, z jeho nebo z máminý
strany, končila fiaskem a velkou scénou jo, takže postupně k nám lidi přestávali chodit a
k nám jako na návštěvu nikdo nechodil. Myslím si, že jsme byli hodně izolovaný.
A ty jako nejstarší sourozenec mělas pocit, že musíš bejt tý mámě oporou?
To si nejsem jistá, co chtěla máma, protože jsem se jí na to nestihla zeptat, protože ona
v 53 začala mít výpadky paměti a v 63 zemřela a byla vlastně 10 let těžce nemocná
s Alzheimerovou demencí takzvaně. To znamená, že prostor, kdy bych se jí na to zeptala
v dospělosti jako moc nebyl a nestihla jsem to co chtěla ona. Ale jistý je, že jsem vlastně
převzala její roli v tý rodině, že jsem se starala o ty sourozence prostě od svýho útlýho
dětství.
Máš tedy dva sourozence
Hm, ségru o rok a půl mladší a bratr o sedum let mladší jo.
A tu roli jsi převzala, protože ona nebyla schopná se starat?
V tý době jsem si to tak myslela, že není schopna se starat o rodinu. A možná i z důvodu
toho, že jsem cítila, že když se postarám o některý věci, tak ty scény budou mírnější.
Například když jsem třeba já nevím už v pěti, šesti letech už uvařila oběd, tak ten otec,
když se najed takzvaně nažral, tak byl klidnej, že vlastně on tý mámě vyčítal, že doma
nevaří. On chtěl tu mámu takzvaně pro sebe a vadilo mu, že se stará o ty děti, o nás jako.
Bylo to takový možná nedosycenost tý mateřský lásky, tak se projevovala v tom
manželství. Že tam bylo jako asi žárlivost na děti z jeho strany.
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Projevovala se i vůči vám ta žárlivost?
To určitě, ale jak….no neměla jsem pocit, že ho nějak zajímáme, jako lidsky a nevím, jestli
to bylo moje subjektivní, protože jsem mu šla z cesty od mala, jo, že jsem s ním neměla
žádnej kontakt, nebo respektive kdykoli se přiblížil otec, tak já jsem hledala nějakou
možnost úniku, to znamená schovala jsem se třeba pod stůl, nebo do jiný místnosti když
to šlo. Takže můj kontakt k němu byl provázen velkou nenávistí k němu, od malička.
Trvá to i teď?
No teď spíš s mým postojem k životu je tam respekt vůči jeho osobě a myslím si, že se to
proměnilo jako právě v ten respekt jo, že vůbec jako nemám ňáký výčitky nebo nenávist
ani ňákou obrovskou lásku jo, že spíš jenom je to vyrovnanost.
Jsi schopná se s ním stýkat?
Jsem….no byly časy, kdy jsem se jako o něj starala hodně i finančně, což teď nedělám a
asi by mi to hodně lidí vyvracelo, protože vlastně bydlí v bytě, kterej jsem koupila. Jinak
by byl bezdomovec pravděpodobně.
Ta agresivita a násilí byla i vůči vám dětem?
Asi úplně v dětství ne když jsme byli malinký, nebo si to úplně nejsem schopná vybavit,
protože ta máma tam byla jako štít mezi náma. Nicméně pak už byly situace, kdy už to
nestačilo a kdy už jsme třeba kdykoliv jsme promluvili, tak ta agresivita byla i vůči nám.
Ve chvíli, kdy jsme nereagovali, nebo reagovali podle jeho výpadků, který chtěl, tak ta
agresivita byla mírnější, ale pozděj teda stoupala ta agresivita výrazně a vůči mý osobě
úplně zásadně. To znamená, že mě párkrát asi tak od mých pěti let, něco rozbil nebo
rozšlapal, většinou to byly věci, který jsem měla ráda.
Byly i fyzická?
Jo určitě i fyzická. To bylo úplně běžný. A psychická v každým případě….asi tím jeho
chováním. Fyzická taky, jakože bylo běžný….asi jeho způsob výchovy z toho dětskýho
domova pocházel, takže tam ho za jakoukoli neposlušnost asi někdo zmlátil, tak pak
používal to, co měl naučený. Ale ve většině případů jako to bylo nebezpečný, protože po
nás byl schopnej v tý agresivitě třeba i hodit něco, co nás mohlo i zabít kdybysme včas
neuhnuli jo.
Jak často pil?
Já se domnívám, že minimálně čtyřikrát, pětkrát do týdne, že byly období kdy víc a že
byly období kdy míň a záviselo to na jeho pracovním vytížení, protože on byl
zaměsntanej jako řidič Avie, jako vozil ňákej stavební materiál nebo něco takovýho,
takže musel řídit. A asi pak podle toho s kým pracoval, tak ho ty chlapi vzali do hospody
nebo ne.
Jak spolu rodiče vycházeli?
Když o tom přemýšlim, tak mám dojem, že se máma vůbec neprojevovala, nebo byla
jakási submisivní ta její role, že jsem neviděla, že by spolu špatně vycházeli, ale možná
ta jeho cholerická povaha vlastně mohla být, protože ta máma nedávala ňákou zpětnou
vazbu moc jo, ani nám dětem, ani jemu. Zase to bylo dáno dětstvím mámy, kdy jí dala
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maminka ve třech letech ze Sudet na výchovu do Prahy a nikdo prakticky do dneška neví
proč. Říká se, že její maminka se zbláznila ale zase tam byla nějaká politická věc, kdy otec
mojí mámy byl v Jáchymově, byly tam ňáký ty slánskýho procesy, takže ta máma měla
ňákej vliv z tý rodiny proč se nějak chovala a vzhledem k tomu, že rodiče se vzali po asi
třech měsících známosti, tak pak jsem asi přišla já.
Vysvětlovala vám máma nějak to tátovo chování?
No to určitě nevysvětlovala, ta to v podstatě přecházela slovy „víš jakej je“, „víš co by
zase bylo, kdybych to řešila, víš, co by nastalo“.
Napadá mě, jak jsi to všechno vůbec vydržela?
Jako možná mě asi to spíš do života jako zesílilo, posílilo prostě no
Nebo co ti pomohlo to vydržet, nebo kdo?
Ty jo měla jsem věci, kde jsem jako přicházela, protože jsem víceméně se snažila doma
nezdržovat, ale mít domov pod kontrolou, takže jsem hodně se věnovala v dětství
hudbě. Vybrečela a vyprosila jsem si, aby mně rodiče dovolili chodit na housle, což bylo
velmi těžký, protože to pro ně bylo úplně zbytečný a nesmyslný a chodila jsem zpívat do
Bambini di Praga, což bylo jako potom přejmenováno na Umělecký dětský pěvecký
soubor pionýrů a mládeže Julia Fučíka jo, ale jako byla jsem asi dobrá v tom zpívání a
v tom hraní. A tam jsem taky přicházela do styku s lidma, který měli jiný úrovně hodnot.
A tak to mě jako doufám a myslím si to, že mě to drželo v tom dětství jako v nějakým
odstupu od toho těžkýho systému v tý rodině. A vlastně mně to taky umožnilo, protože
byly často nějaký koncerty, nebo ňáký soustředění, nebo jsme jezdili i do zahraničí za
komunistů hrát, tak jsem jako nemusela být s tou rodinou tolik třeba o víkendech, že
velice často jsem někde něco nacvičovala, takže jsem si užívala tu hudbu.
A prarodiče tam fungovali nějak?
No otce matka byla těžká alkoholička, o kterou jsme se vlastně nějak starali a otec jí vozil
peníze vlastně a pokaždý když jsme od ní odjížděli, tak byl i otec i ta babička totálně na
šrot. A maminky maminka byla z mýho pohledu psychiatricky hodně nemocná, žila ve
tmě, když jsme k ní přišli, tak se nesmělo rozsvítit a byla hodně zahleděná do sebe a do
svojí cukrovky. A žádnej otec nebo dědeček tam nefiguroval, my jsme se nesetkali
s žádným mužem.
Takže vlastně žádná zdravá mužská figura tam nebyla?
Ne
Ani žádnej strejda…
Ne, protože s těma strejdama se jako nikdy už pak ty rodiče nestýkali, protože tam
vždycky při ňáké návštěvě byla scéna, kdy otec se s někým popral nebo něco rozmlátil a
oni už k nám přestali jezdit, nebo my k nim. Takže byly tam takový ty vztahy kdy se svým
bratrem se třeba 12 let nebavil, s dalším bratrem se 10 let nebavil, s mámy bratrem jsme
se nebavili, toho jsme vůbec nesměli ani potkat. Takže tu ženskou roli jsme tam viděli,
jako že poškozenou a toho otce nebo chlapa ne.
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A máš pocit, že ta máma tam nějak fungovala jako máma, autorita nebo vzor, ten, kdo
dává hranice?
Domnívám se, že ne a je to jako těžký to říct. Netuším, mrzí mě to, že to jako říkám, že
se na to ona ze shora dívá, ale já se domnívám, že ona ty hranice sama neměla, že ani
v tom svým systému si je jako nevytvořila s tou svojí mámou a že tam jako vlála.
No a dával vám je někdo, jak jste fungovaly jako děti, kdo vás vlastně vychovával?
No já myslím, že já, ale je to možná jenom subjektivní pocit že jo. Já myslím, že já ….a do
dneška jako se toho jako postupně vzdávám tý role v tom rodinným systému.
Napadá mě, co tam bylo to životodárný, co tě drželo?
Postarat se o to, abysme měli co jíst, protože v tom dětství jsme třeba velmi často neměli
nic v lednici, bydleli jsme v centru Prahy ve 4. patře, byla tam docela velká zima v tom
bytě, protože to byl hodně starej dům, nebyla tam koupelna, žádný topení, okna
netěsnily, takže postarat se o ty základní potřeby.
A to jsi se starala ty?
No mám ten pocit, že asi jsem se musela jako hodně brzo starat. Já si nejsem jistá, jestli
úplně celkově jo, to zase nechci říct, že by tam nikdo se o nic nestaral, já ten pocit určitě
mám, že já.
A máma pracovala?
Máma hodně pracovala, já totiž mám dojem, že taky nepotřebovala bejt moc doma a
měla většinou dvě nebo někdy tři zaměstnání, dělala i úklid, jakože třeba ve čtyři ráno
chodila někam uklízet, pak přišla v půl osmý domů a od osmi šla do další práce. Měla
jsem vždycky pocit, když jsem za ní přišla do tý práce, že tam žila, měla koníčky, jako že
měla ráda látky, šití a tvorbu, takže prodávala v látkách a v záclonách, pořád něco šila,
takže jsem jí zažila jenom za šicím strojem a hodně taky četla, měla ráda historii a asi
celej život měla potíž, že jí nenechali studovat, že jí jako určili, že bude prodavačka látek,
v tý rodině. A že jí jako nedovolili dělat ňáký školy. Chtěla se hodně jako vzdělávat, hodně
četla, historii, Toulky českou minulostí a myslím si, že byla myšlenkama v tom svým
světě. Milovala cestování, cestovala, pořád nás někam tahala na výlety. Nicméně někdy
zapomněla, že nás má sebou třeba, takže často jsme se někde ztratili, jako třeba
nejenom v Jaroměři, ale třeba když jsme šli pochod Praha Prčice, tak jsme se ztratily tak,
že jsme přijely domů samy se ségrou vlakem, mně bylo asi devět, brácha byl dvouletej
toho nesla na takovým nosítku. Vydala se se třema dětma 20 kilometrů….
A vás dvě se ségrou někde zapomněla?
My jsme se bavily s ňákejma paníma a najednou tam máma nebyla, takže jsme se
ztratily, nevím, jestli její vinou nebo naší vinou, netuším. Nicméně ale vím, že jsme jako,
že nás přivezli domů policajti. Někdy se taky stalo to, že jsme jezdili hodně vlakem, tak
se stalo taky to, že třeba jsme seděli ve vlaku, máma šla koupit na nádraží limonády a
nestihla přijít do toho odjezdu vlaku, takže jsme odjeli sami na chatu. Hodně často se
takovýhle prekérní situace děly.
A ten táta tam nebejval s vámi?
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Vždycky s mámou, táta nikam nechtěl cestovat. Ona vlastně místo toho táty si tam brala
nás že jo, což je pozitivní, protože jsme projezdili hodně Českou republiku křížem
krážem.
A jaký to bylo s mámou, když jste byli sami, bez táty?
Bylo to dobrý, akorát že jsme od ní měli očekávání, který nám nemohla dát, nebo nebylo
to v jejích schopnostech. Jako například najíst se někde na tom výletě jo, nebo si tam
něco koupit.
Jako protože nebyly peníze, anebo že netušila, že děti potřebujou jíst?
To si právě kladu tu otázku teď v dospělosti, já to nevím, protože mám sama děti, nevím,
jak to měla nastavený, anebo měla dojem, že stačí málo. Nicméně jako velice často naše
strava se skládala z chleba s máslem jo, někdy i z chaty my jsme jezdili totiž pět hodin
v pátek, když mně bylo asi devět, tak naši koupili chatu, tak jsme jezdili pět hodin tam
v pátek a v neděli pět hodin zpátky a ve většině případů s těma třema dětma opravdu
nám mazala chleby s máslem v tom kupé.
To zmiňuješ docela často, že jste měli hlad, tak si říkám, čím to bylo?
No spíš organizačně, nějaký schopnosti tam chyběly. Nejsem si jistá, že asi za komunistů
měli všichni všechno a bylo všude všechno málo, ale velice často se stalo, že jsme neměli
moc doma jídla. Nebo když jsme něco měli, například peklo se kuře k obědu, tak jsme se
o to skoro porvali o to jídlo pak.
Myslíš, že v tom hrála nějak roli závislost tvýho otce?
To vůbec netuším, možná ta závislost tím, že ten otec taky nebyl moc pečující rodič, takže
se asi nevměšoval do těchhle věcí, možná se začal vměšovat, když měl sám hlad.
Takže třeba takový rituály jako společný stolování, narozeniny, Vánoce….
Vždycky to byla taková velká scéna, když to jako konečně nastalo, tak to dopadlo tak že
třeba jsem si vzala jinej kus masa, než si otec představoval, že si vezmu, nebo jsem něco
nechtěla jíst a on chtěl abych to jedla, takže vlastně jako jakýkoli společný stravování
probíhalo tak, že jsem z toho měla hroznej stres.
Působí to na mě, že jsi žila v takovým permanentním stresu
Absolutně permanentní stres jsem cítila od dětství v přítomnosti otce, jakože co se stane
za minutu, co rozmlátí, komu namlátí, a to ať tam byl nebo nebyl alkohol. Bylo blbý, že
když ten alkohol byl blízko, tak jsem jako ten stres pociťovala jako o hodně víc, že to bylo
jasný, to bylo stoprocentní, že se něco stane, že třeba hodí talíř po všech, nebo řekne,
že to maso je moc tvrdý a hodí ho na zem a rozšlape.
Probíhalo u vás domácí násilí?
Stoprocentně
A bylo to nějak řešený?
Ne, vůbec nic se neřešilo. Navíc jsme bydleli v baráku, kde všechno bylo slyšet, ale nikdo
to neřešil v tý době prostě se dělo za zavřenýma dveřma. Hodně často jsme s mámou
třeba chodili venku do půlnoci a čekali až otec všechno rozmlátí a konečně usne, abysme
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mohli jít domů. Já nebo máma a tři děti jsme chodily venku po Vinohradech třeba do
půlnoci a čekali jsme až tam přestanou ty střepy bejt slyšet, že to jenom pak půjdeme
uklidit a druhej den koupíme nový nádobí.
Říkáš, že alkohol v tomhle hrál roli
V tomhle jo, určitě. Vlastně někdy se stávalo to, že máma tomu taky předcházela, když
to začínalo bejt takový silný, že než otec přišel domů, tak jsme šli všichni ven, třeba
v šest, sedum večer jsme šli ven a čekali jsme pět hodin jsme se procházeli venku. Někdy
i v zimě. A tohle nebylo tak často, ale pamatuju si že to bylo.
A tohle trvalo celý dětství, dospívání a až do dospělosti?
Jo, já jsem asi v patnácti začala chodit do práce, velice brzo, možná v patnácti a půl jsem
šla bydlet k ňáký kamarádce sestřičce na ubytovnu a postupně jsem se jako protloukala
po ňákejch ubytovnách starších kamarádek sestřiček zdravotních třeba z Moravy, co
měly ubytovny v nemocnici a bydlela jsem vlastně u nich a v 18ti jsem dostala ubytovnu
i já. Jako v tý nemocnici. Tam jsem měla jako takovou rodinu. Takže ta praxe mě jako do
toho života obohatila o ty vztahy.
Co na tom všem bylo nejtěžší?
Mě jako na tom všem nejtěžší…. bylo to, že nemůžu o sobě rozhodovat, že nemůžu odejít
dřív a postarat se o ten klid třeba v devíti, protože jsem cítila, že nejtěžší bylo to, že jsem
ještě dítě jo. Bezmoc, jako to, že mi je ještě tak málo let že ještě o sobě nemůžu
rozhodovat sama a že tam musím ještě bejt jako v tý rodině, takže asi tohle, že jsem jako
vlastně byla vybavená schopnostma a dovednostma natolik, abych dokázala jako
dospěle už žít třeba ve svých sedmi, devíti letech, ale bylo mi ještě tak málo.
Takže v těch sedmi, osmi letech jsi měla jako pud přežití?
Jo jo ty schopnosti jsem určitě měla, dovednosti taky, protože jsem vařila pro celou
rodinu a dělala jsem to, aby toho otce co nejvíc uklidnilo, ale nikoli z lásky, ale z pudu
sebezáchovy.
A fungovalo to?
Fungovalo, jo, když jsem v sedmi letech šla koupit maso a upekla řízky, tak byl úplně
nadšenej a vlastně vyzdvihoval mě, ty moje schopnosti jo, že jsem jako se snažila jako
mu dát nažrat, hodně často, aby byl klid
A aby tě měl rád?
To jsem v tom vůbec neviděla, já jsem vlastně cítila, že ho ráda nemám a v pubertě jsem
ho dokonce úplně nenáviděla a vůbec jsem neměla pocit, že chci, aby mě měl rád, já
jsem chtěla, aby nikoho nemlátil.
A k mámě si cítila co?
No k ní jsem cítila obrovskou lásku, ale nikdy jako nebyla moc asi opětovaná.
Neměla jsi na ní taky vztek?
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Až když umřela, dřív ne. Až když jsem si to analyzovala, že to jako tak úplně nebylo jenom
o tátovi. Celej život jsem tu mámu bránila, že ona je ten chudák, kterýho ten táta mlátí.
Ona byla ta ubližovaná já jsem tam byla jako v roli soudce často.
Takže jsi říkala, že jsi cítila bezmoc a nespravedlnost taky?
To ne, já jsem na to byla zvyklá, takže to vůbec mi nepřišlo jako nespravedlivý ne, když
v tom jako vyrosteš, tak ti to přijde jako součást jako toho života. Vadilo mi, že se třeba
nikdo nestará o sourozence, že třeba malýmu bráchovi nikdo neřekne, že se má
vysmrkat, nebo zavázat si tkaničky, že tam jako není taková ta pečovatelská věc, která
by tam měla bejt asi u dětí. Takže jsem jako převzala tu mateřskou roli, jsem se snažila
jako dělat ty věci, jako kdyby jí ukazovat co má dělat, jo, tohle dělá přece správná máma.
Ta máma jsi tam teda byla vlastně ty
No v podstatě asi jo a v podstatě i možná velice brzo jsem začla vydělávat a nosit domů
peníze. Takže přestože jsem tam nebyla, tak jsem se snažila jim pořád něco kupovat.
Těm sourozencům?
Jo, i mámě, otci asi ne. Ňáký dárky jim nosit, jako že ten pocit, jako že jí pomáhám se o
ně postarat, ale to mi asi zůstalo do dospělosti.
Starat se o ty sourozence?
Jo, i o mámu i o tátu.
Že jsi se starala o mámu, než zemřela a o tátu doteď?
Jo, koupila jsem jim byt, přestěhovala jsem je do toho bytu, abysme se o ní mohli
postarat, když je takhle nemocná, ekonomicky jsem je zajišťovala, ty rodiče.
Co bys bejvala potřebovala v tu dobu ty?
Jako pro mě to je takový jako sci-fi dneska jako z toho pohledu, když mi bude
padesát….asi aby se o mě někdo zajímal, co dělám, co mě baví, aby někdo přišel na
koncert, když někde hraju, aby mě někdo podporoval v něčem. Aby mě někdo udělal
svačinu, nebo třeba aby tam bylo něco k jídlu.
Z toho všeho cítím, že jsi byla hrozně sama, osamělá v tom všem ne?
Nevím, jestli v tý době, ta doba tak jako….to asi tak bylo no……
A měla jsi ve škole kamarády
To jsem měla kamarádky a kamarády a já jsem právě jako asi velice brzo jsem si
uvědomila, že nejsem ten skupinovej typ jo, že neměla jsem ňáký potřeby trávit hodně
času s kamarádama, měla jsem potřebu třeba toho zpívání. Mě fakt bavilo to zpívání,
jako ne ty lidi, mně opravdu extrémně dávalo energii to zpívání. A když jsem potom jako
na housle….já jsem jako nebyla dobrá houslistka a jako snažila jsem se ty housle si držet
právě proto, že jsem se tam jako cítila dobře v tom jiným systému. Jednak tam byli hodně
dobrý kamarádi, jiný než ve škole a dávalo mi hodně moc pozitivní energii ta hra ve
smyčcovým orchestru, ta hudba jako mně to opravdu strašně dávalo, asi mě to drželo
při životě, což doma jsem třeba nesměla cvičit, protože to rozčilovalo všechny, že vržu,
takže jako nesměla jsem doma hrát, jenom když nikdo nebyl doma.
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Mělas možnost vidět třeba u těch kamarádů, jak funguje jiná rodina?
Ne, ve většině případů, když jsem tohle si taky analyzovala, tak jsem na těch
Vinohradech, kde jsem chodila do školy, měla kamarády, který měli podobně divný
rodinný zázemí. A v ý době jsme se nenavštěvovali v domácnosti, my jsme si hráli
většinou venku před barákem mezi popelnicema, jo nechodilo se moc tak jako dnešní
děti k někomu domu a když jsem někdy k někomu domů přece jenom šla, tak jsem
viděla, že u skoro devadesáti procent lidí je to rodinný zázemí podobně divný, že tam je
taky ňákej alkohol, často tam byl alkohol, nebo někdo kdo je rozvedenej, jo nebyly to
jako běžný rodiny. To znamená, že jsem jako v dětství nepoznala fungující, milující
rodinu, nikde ani u svých kamarádů. Takže jsem si vlastně jako nějak ujasnila, že to
neexistuje, že to je jako běžný tohle. Což mě samozřejmě se v dospělosti promítalo i
v těch divných partnerských vztazích. Že jsem si přitahovala různě divný patologický lidi.
A jakým způsobem tě to všechno ovlivnilo do budoucna, to soužití se závislým rodičem,
rodinná atmosféra?
Určitě mě to ovlivnilo velkým způsobem, protože tím že jsem jako velice mladá byla
schopná se o sebe postarat, a to i ekonomicky, to jako zdůrazňuju, protože to jako není
běžný jo.
To není a co to vlastně konkrétně znamená?
Kdybych měla možnost jako ve 14ti někde bydlet, tak se normálně uživím a zároveň
chodím do školy.
A co jsi dělala?
Chodila jsem uklízet do nemocnice, pak jsem tam začala, protože jsem dělala zdrávku,
takže oni poznali jak mě to tam baví a tak mě využívali na leckterý práce, který jsem ještě
dělat jako nesměla, protože jsem ještě neměla tu školu, ale dělala jsem odborný věci,
protože se jim líbilo, že D. všechno udělá a D. to zvedalo sebevědomí, tak to znamenalo,
že mě jako nechávali dělat jako i třeba já nevím infuze a věci co se jim třeba nechtělo,
klystýry, dali mi tác a tady si běž píchat 80 injekcí a já jsem postupně v těch patnácti,
šestnácti, sdumnácti letech, když jsem chodila na tu zdravotní školu už dělala v tý praxi.
Jednak nejprve to byly pátek, sobota, neděle, protože to byly všechny pátky, soboty a
neděle, pak jsem tam brala i po škole odpolední, někdy i noční a vlastně jakoby přes ten
zákon, kterej jako to nedovoloval jsem měla normální práci, že jsem jako tam byla jako
fakt hodně hodin. a někdy byly i doby, že jsem třeba se nechala zneschopnit, že jsem
nemocná, protože vrchní potřebovala někoho na služby. takže já jsem byla jakoby velice
brzo platná zdravotní sestra na těžký septický chirurgii, takže kromě toho, že mně to
dávalo hodně jakoby dovedností praktických, tak i jako jsem třeba měla větší plat než
leckterá sestra, protože jsem měla tehdejší statut studenta, takže to bylo nějak jinak
daněný, takže jsem jako vydělávala víc než máma nebo táta, ve svých třeba 16ti letech
že jo. Takže myslím jako ekonomicky, což bylo něco, co jsem jako v dětství co nejvíc
chtěla, se postarat o ty potřeby, abych se konečně mohla najíst, navíc tam bylo dost jídla
v tý nemocnici, zadarmo, šunka tvaroh.
A jak tě to tedy celý ovlivnilo do budoucna?
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No určitě jako že jsem schopna přežití v jakýchkoli podmínkách a z jakýchkoli podmínek,
těžkých, udělám pozitivní věc. Takže pozitivně mě to ovlivnilo. Jo jako něco, co někoho
by zabilo, tak mně to extrémně jde a posílí, a navíc mě to ještě baví to udělat jako. Takže
jako dokážu fakt velký zázraky na pracovním třeba poli, když se do něčeho pustím, tak
fakt se mi to podaří jo, něco, co někomu ne. Což ale je těžký společensky, protože
kamkoli vlezu, tak vlastně jako kdybych přeskákala všechny lidi, takže nemůžu bejt
součástí žádný skupiny, tak to mně hodně jako v dospělosti dělalo potíže, protože jsem
vždycky přeskočila svý přátele třeba o čtyři hry dál a nemohla jsem už s nima dál být,
vždycky jsem pak musela mít ňáký z ňáký vyšší vrstvy třeba. Pochopitelně to
poznamenalo moje vztahy s muži, což vím až teď, když jsem konečně už šťastně vdaná
do smrti budu doufám, ale vybírala jsem si prostě lidi, kteří jako do partnerství jsem si
vybírala partnery, který byli nějak patologický a vždycky jsem vydržela nějakou dobu
s tím patologickým člověkem žít a velice dlouhou dobu jsem si myslela, že patologická
jsem já v tom vztahu. Vždycky jsem se dostala přes nějaký horizont a pak už prostě mi
to bylo jasný, pak jsem potřebovala nějakej čas na to, abych se toho patologickýho
partnera zbavila.
Byly tam i závislosti u těch partnerů?
Byly, těžký, ale žádnej alkoholik. Zajímavý je, že jsem měla dlouhodobý partnerský vztah
s člověkem, kterej byl těžce závislej na automatech, s člověkem, kterej byl těžce závislej
na lécích, pak s člověkem kterej byl hodně těžce závislej vlastně taky na automatech a
ono to souviselo i s ňákejma krádežema, to byl zase jinej partner, pak dalo by se říct, že
můj exmanžel je těžce závislej na matce a přemýšlím o tom, jestli jsem měla někdy ňákej
vztah, kde by tam nebyla patologie nebo závislost, ale fakt neměla. Jeden partner
dokonce spáchal sebevraždu, ex partner teda. To je zajímavý, ale alkohol, to jsem
poznala na první dobrou, takže s žádným alkoholikem jsem do vztahu nešla, ale naopak
jako, tím jak jsem měla ty tykadla na ten alkohol, tak jsem neviděla, že existujou i jiný
závislosti možná.
A jak to máš ty s alkoholem a návykovejma látkama?
Nenávidím alkohol, návykovejma látkama…..asi bych se nedotkla ničeho co je návyková
látka, asi ňák normálně piju víno, ale velice hlídám tu situaci, kdy bych třeba se začala
chovat ňák divně a dokážu víno pít, nebo alkohol, až dnes s manželem, kdy se ho stejně
pořád ptám, jestli jsem neříkala něco blbě jo, jakože vlastně se kontroluju a hodně mě
naskakuje v paměti když vidím třeba já nevím někde flašky od piva nebo jakýkoli prázdný
lahve nebo zátky od piva nebo plný popelníky, který mně asociujou hospodu jo, tyhle
věci mi vadí, nepořádek mi vadí, takovej ten po oslavovej.
To bejvalo u vás doma?
No když tam ještě ňáká návštěva přišla, tak vždycky to tam bejvalo, když jsem byla malá
a jezdili jsme za tou babičkou, tak ta babička trávila čas v hospodě a takže s tím tátou
když jsme tam jeli, tak jsme všichni šli do tý hospody a tam si pamatuju, že mě jednou
postavili takhle na stůl a všude byly ty….chodila jsem mezi těma popelníkama a
půllitrama a ty dědkové mě vošmatávali jaká jsem hezká vnučka. Takže asi tohle, ta
hospoda byla ta babička. Často jsem taky jako malá musela chodit pro pivo do hospody.
Často jsem to naředila vodou, aby byl míň vožralej třeba. A navíc jako mám dojem, že
otec si jako vůbec neuvědomuje, že je ňák alkoholik jo, že to jako tak nemá a tím že asi
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si myslím, že bude ňákej kvartální alkoholik, nebo něco takovýho, že třeba vydržel i
ňákou dobu vůbec nepít, dával si takovýhle deadliny, že nebude třeba pít kafe, tak třeba
tři roky nepil kafe, pak najednou, že nebude jíst maso, tak nejí maso jo.
A s alkoholem to taky bylo?
Jo jo bylo, přestal, třeba na rok.
A byly nějaký světlý okamžiky, kdy nějakou dobu nepil?
Určitě byly, ale nebyly moc světlý, on jako asi je cholerik no.
A bylo to aspoň lepší, když nepil?
Skoro to bylo horší, protože si nás víc všímal, já jsem se snažila nebejt s ním, takže jako
nepamatuju si žádnej zážitek, kdy bych s otcem dělal něco, co by mě fakt bavilo, nebo
že něco jsem zažila co by bylo hezký.
Kdežto s tou mámou jo?
Jo, s mámou jo, tak některý ty výlety byly hezký, určitě jo to mám.
Jak jsi to měla ve škole, jaký to tam bylo?
No jako kdybych vytěsnila vůbec školu, jediný, co si ze školy pamatuju, co bylo pozitivní
a dobrý, bylo když si mě jedna učitelka vybrala, že hezky zpívám a trénovala se mnou
ňáký představení jako kde jsem zpívala ňáký árie a vodila mě nejprve po všech třídách
po celý škole, takže jako vždycky jsme přišli do třídy a my vám zazpíváme, ona hrála na
klavír a tam si připadám v tý škole jako že fakt jsem byla jako někdo, kdo jako fakt umí
dobře zpívat, že konečně si mě všimli a pak jsme jezdili po takovejch těch
komunistickejch schůzích a agitačních střediscích a tam jsme prostě pořád měli ňáký
představení, takže jsem velice často nebyla ve škole, protože jsem tu školu
reprezentovala na nějaký KSČ schůzi jo. Vůbec nemám ze školy ani dobrý ani špatný
zážitky, řekla bych, že nemám žádný, který bych si vyloženě pamatovala jo. Jako kdybych
to dětství přeskákala, abych už mohla bejt dospělá.
Že tam nebyli ani žádný kamarádi?
Ňáký silný vazby ne, a bylo to jako běžný, že jsem se bavila s kamarádama, ale nebyly to
ňáký, že bych měla nejlepší kamarádky, nebo že bych tomu kladla ňákej důraz jo. Je to
zajímavý, ale nemám žádný kamarádky, na který bych třeba vzpomínala nebo setkávala
se s nima, nebo měla pozitivní zážitky s nějakýma lidma, kromě těch houslí a toho
zpívání, ale netýkalo se to těch lidí, ale toho konkrétního zpívání. Pamatuju si, co jsem
kde zpívala, takže možná jsem unikla z těch vztahů.
Napadá mě, jestli vědomě jsi z nich unikala?
Určitě nevědomě, v tý době nevědomě, dneska si to dokážu vysvětlit, že to tak mohlo
být.
Jak si to dokážeš vysvětlit?
Že to mohl bejt únik z tý jako…ze strachu ze zklamání z těch vztahů, nebo nedůvěra vůči
druhejm lidem, že se nemůžu o ty lidi opřít, že jsem nepoznala jako v dětství tu možnost
spolehnout se na toho rodiče, tak jsem neuměla se ani spolehnout ani na ty kamarády a
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pochopitelně jsem pak měla mladší sourozence, na který jsem se nemohla taky
spolehnout, v ničem.
Tím že byli mladší?
No tím, že byli mladší a tím že asi měli taky nedostatek všeho, takže jsme tam soupeřili
o každej kousek bonbonu, čokolády, chleba, tam nebylo jako…..když je někde
nedostatek, tak hledáš ty základní fyziologický potřeby, když je ti zima, tak se chceš
zahřát a nechceš zahřát toho druhýho. Takže jsem se naučila tátovi krást peníze z kasičky
jako dítě, tam si dával pětikoruny, jakože to byl ňákej můj trest vůči němu, že je tak
hrozně zlej a za ty pětikoruny jsem si chodila kupovat, když jsem šla na housle různý věci
jako křupky, nebo zmrzlinu na Václaváku nebo ňáký pochutiny, většinou sladkosti. Až
jako extrémně hodně jsem si toho kupovala, sama jsem si to třeba v baráku snědla, pak
teprve jsem šla domů.
Zjistili to?
Ne nikdy, teda že jsem to já, že se mu ztrácejí peníze to jo, ale myslím, že si myslel, že m
to bere máma. já jsem totiž tak hodně doma nebyla, že ani nevím, co se tam odehrávalo.
Že jsi chtěla být co nejmíň doma?
Hm, možná to chození na housle bylo taky o tom „chození“ než o těch houslích, protože
byla v pondělí nauka, v úterý zpěv, ve středu zpěv, ve čtvrtek hodina houslí, v pátek
hodina houslí, orchestr….takže vlastně já jsem měla vytížený ty odpoledne všechny a
vracela jsem se domů hodně pozdě večer. A nikdo se nezajímal, kde jsem, do kolika jsem
měla tu hodinu. Kdybych nepřišla vůbec, tak by to nikdo nezjistil. Což jsem zjistila potom,
když jsem měla v šestnácti noční, tak se vůbec nezajímali, jestli fakt mám noční, nebo
kde jsem.
Mělo to i nějaký pozitiva?
No pozitivum to mělo určitě v tom, že jsem si vypilovala tu schopnost přežít no, do
dokonalosti.
Kterou teď vnímáš jako pozitivní?
Úplně úžasná je, protože se mi staly těžký věci jako když se mi narodily děti a neměla
jsem kde bydlet a kdybych tuhle schopnost neměla, tak jsem někde v azylovým domě a
využívám sociální služby že jo.
A jak to všechno vnímáš teď z pohledu dospělýho?
Vnímám možná to, že tam nebyl jenom ten otec, kdo trochu chyboval, že jsem tu
maminku viděla jako světici, že je chudák, že to má tak těžký s tím tátou a po její smrti
teďka z pohledu dospělýho vidím, že nedokázala ty hranice postavit a vyjasnit si to s ním,
a že otevřeně nekomunikovala s ním o ničem, že jako spadla do tý submisivní role, a že
kdyby to tak bejvalo nemuselo být, tak spousta věcí by se třeba nemusela dít, že jako to
neuměla si to s ním vyjasnit. Že byla nějakým způsobem slabá. Protože to vidím teď, když
otec má tu přítelkyni, ta se s ním rozešla a řekla mu, že nebude pít a on opravdu, taky to
může bejt tím, že je starší jo, ale že si ho dokázala vyladit ta přítelkyně, že s ním dokáže
pracovat, i když je jim přes sedumdesát oboum jo.
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Je ještě něco, co je důležitý doplnit, o čem jsme nemluvily?
Že mi rozšlapal housle jednou, vožralej, to je dost jako silná věc celoživotní pro mě, že
mi sáhl na to, co jsem jako měla nejradši. Ve vzteku. Sice byly půjčený z tý lidový školy
umění, takže je stejně druhej den musel jít koupit, ale to bylo jako fakt silný. Co je
důležitý je ještě to, že se mi některý ty věci, který dělal on, objevujou v mým modelu
chování třeba když jsem nevyrovnaná vůči dcerám a že se strašně držím, abych se
podobně nechovala, že mě jako občas některý vyhrocený situace k tomu, spíš
v minulosti, protože teď už jsou holky dospělý, ale když byla třeba M. v pubertě, tak jsem
opravdu některý situace s ní nezvládala a jakoby spadávala jsem k tomu, že jsem se s ní
třeba prala, nebo jsem jí chytla za ruku a zmáčkla, že ta moje nátura je poznamenaná
tím, že tenhle model jako tý výchovný taktiky nebo techniky mám v sobě a že ve
vyhrocených situacích se mi objeví a udělám věci, na který teda nejsem pyšná a souvisí
to určitě s tím. To bych tak ještě přidala.
Děkuju ti za rozhovor.
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Rozhovor č. 5 – pan J.
Mohl bys mi prosím vyprávět, jaké jsi měl dětství a jak bylo ovlivněno závislostí tvého
rodiče
Tak já jsem se narodil mamince, která měla velmi velmi jakoby divokou pubertu,
takovou, že vlastně poprvý byla ve třinácti letech těhotná a potom byla ještě 16x
těhotná, a to další těhotenství co bylo, tak to už jsem byl já. Moje máma byla takzvaná
holka do větru, jak se říkalo, byla to dcera obchodního diplomata, který sloužil mise
v Iráku, Kuvajtu a v Indii, moje maminka tam taky jako dítě žila, takže hodně cestovala.
Dědeček byl jakoby obchodní diplomat za komunistickýho režimu, takže…..byla to jiná
doba, musel bejt ve straně…..Byly to velký bujarý večírky, máma to viděla jako dítě, takže
hodně pila a potom, když byla na střední škole tak vyrůstala na Slovensku, na střední
škole, kde měla přístup k valutám a penězům, tím pádem tam všechny zvala a byla tam
takový kápo. Můj tatínek DJ, byl z rybářský rodiny, kterej v ….. hrál, potkali se na
diskotéce, táta mámu zbouchnul už po tolikátý a moje máma už si to jako nechala, a to
jsem byl já. Tohle mi řekla ve třiceti letech totálně opilá.
Když jí bylo třicet nebo tobě?
Na moje třicátiny, takže ten příběh byl takovejhle. Já už od ranýho věku jsem chodil do
hospod s nima, jako dítě. Pamatuju si to spíš u bráchy, když on byl v kočárku, protože
brácha je o 6 let mladší, než jsem já a v těch hospodách jako bysme trávili odpoledne.
Dětství jsem měl jinak jako nádherný. Moje maminka se o nás starala, nemusela
pracovat, pracoval táta, žili jsme v dobrý čtvrti, kde jsem měl dobrý kamarády, ale první
raná vzpomínka, se kterou jsem já velmi i bojoval v tý léčebně, kam jsem se dostal a
dneska už jsem to mámě odpustil, tak bylo to…..ona to neví, ona si to nepamatuje, já si
to bohužel pamatuju do detailu. Ona máma mě sexuálně zneužila, když mi bylo asi čtyři
nebo pět let, když byla opilá, v opilosti. Myslím si, že si mě asi spletla s tátou, těžko říct.
Dlouho jsem si myslel, že se mi to jenom zdálo, v pubertě mi došlo, že se mi to nezdálo
a od tý doby to bylo jako moje obrovský trauma, který jsem si v sobě nosil a vlastně
vyřešil jsem ho až v léčebně. Nebo vyřešil, tam jsem to pojmenoval a smířil jsem se s tím
a dokázal jsem ňák mámě odpustit. A alkohol se v naší rodině táhnul z obou stran, jak
z dědečkovi strany, jedinej, kdo u nás málo pil byla babička, ale do svejch třinácti let já
jsem vyrůstal na baráku, kde byl dědeček, babička, máma, táta. Dědeček, babička
z máminý strany. Takže se pilo hodně, já jsem svý rodiče viděl hodněkrát opilý, bylo tam
i nějaký násilí, můj tatínek, když byl hodně opilej, tak mámu bil, protože jí často
považoval za běhnu a za kurvu, protože znal její minulost a i jí jako přede mnou mlátil,
taky si vzpomínám na takovou nemilou vzpomínku, když mě moje máma úplně vožralá
vzbudila, tekla jí krev z nosu prostě a rozbitou tvář a říkala mi, že když se s tátou rozvede,
tak jestli zůstanu s ní. A já jsem řekl „ano maminko, ano maminko“…..si pamatuju tyhlety
věci tak do detailu, já si dokonce pamatuju jako povlečení, jakej druh postele jako rám
úplně….mám to jako scénu z filmu tyhlety věci, nepříjemný. Takže tohle jsem zažíval….
Kolik ti bylo?
To mi mohlo bejt tak, sedum, osum. Naši pili konstantně, táta začal podnikat, nedařilo
se mu, když podnikal, tak samozřejmě pili taky hodně. Když potom přestalo se mu dařit,
tak pili ještě víc. Do toho se narodil můj brácha, táta, jak začal podnikat, tak začal
samozřejmě i krachovat a před mým bráchou se vlastně o tom krachu jako nemluvilo,
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aby prostě jako on neměl zkažený dětství, prostě aby nevěděl, že se něco děje. Takže
jsme to dost tajili, brácha je bohužel ten zažil o hodně horší věci než já.
Před ním se tajilo to, že rodiče zkrachovali, ale ten alkohol tam byl pořád, a to se
netajilo?
To se netajilo, oni to nebrali tak, že jako konzumujou víc alkoholu, než je zdrávo, protože
moje máma dokázala i když se večer ožrala úplně, úplně na sračky, tak ona se fakt ráno
vzbudila, udělala nám svačiny, odvezla nás do školy, tohle všechno probíhalo. Tohleto
dokázala brát velmi zodpovědně, ale to pití začalo prostě odpoledne jo. Kamkoli jsme
jeli na dovolený prostě pilo se tam, když se pilo víc, nebo táta se nasral tak jsme se jako
už všichni báli. Na nás rodiče nikdy ruce nevztáhli jo, nikdy, ale táta si to vybíjel na mámě,
jak svůj neúspěch, tak svoje maloměšťáctví, který v sobě má. A bohužel můj brácha, když
já jsem se pak v ňákejch jednadvaceti odstěhoval, tak mýmu bráchovi bylo patnáct a v tý
pubertě zažil potom hodně špatný věci. Vlastně už dřív je zažil, kdy nás honili lichváři, já
jsem našel v poště…to už jsme potom jako bydleli od babičky a dědečka odděleně…to
bylo, když mi bylo třináct, protože už to nešlo, táta chtěl bydlet sám, byl podnikatel, měl
peníze, koupili jsme mezonetovej byt a tam jsme začali bydlet. Tam už se ale začalo
hroutit tátový podnikání, začal si půjčovat peníze, do toho, jak se to hroutilo, tak si to
vybíjel na mámě, protože táta neuměl anglicky a my jsme obchodovali se zahraničím a
moje máma byla vždycky prostředník, to znamená všechno překládala. Táta chtěl po
mámě, aby měla obchodní spisy, aby uměla dělat faktury, ale prostě ona na tohle nebyla,
to byla matka dětí a moje máma není moc bystrá….ani jako člověk, dneska už to můžu
říct, taky jsem z toho byl prostě špatnej. Když ztratíte vzor jako v tvých rodičích, tak to
vždycky bolí a mně se to stalo někdy kolem šestnácti, sedmnácti. Donesl jsem prostě ze
schránky poštovní donesl krabičku, kde bylo napsáno příjmení takovým dětským
písmem, já jsem myslel, že nějaká holka, která se mnou chce chodit mi poslala ňákej
dárek, no a otevřel jsem to a zjistili jsme, že je to plastická trhavina s drátama, kde nebyla
rozbuška a byla tam fotka baráku našeho dědy a odkaz „jste ve větší prdeli, než si
myslíte“. To mi bylo osmnáct, to jsem maturoval, to se poprvý máma zhroutila přede
mnou, já jsem myslel, že se zblázní. Já jsem to vzal úplně s přehledem, zavolal jsem
policii, přijeli pyrotechnici, musel se vyklidit barák. Nepříjemný věci no. Bráchovi v tý
době bylo dvanáct, ten viděl hodně jakoby ten alkohol a to násilí.
Bylo to pojmenovaný někdy jako závislost?
Ne
A myslíš, že tam závislost byla?
Myslím, že tam je, že tam je do dneška.
To znamená, že se neléčili?
Neléčili se nikdy. Nikdy. Moje máma se mnou byla na áčkách teďka, ale k tomu se ještě
dostanu. Nicméně já jsem se pak odstěhoval a nebyl jsem doma a táta začala mlátit
mámu o hodně víc jo, brácha to viděl, párkrát mi volal, abych tam přijel. My jsme neměli
ale s tím bráchou odvahu tomu tátovi jako vzdorovat, nebo se mu postavit jo. on toho
pak druhej den litoval samozřejmě prostě takhle to mají ty násilný alkoholici, ale
nicméně brácha z toho má patologický postižení do dneška. Vystudoval medicínu, ale
má takovou tu kompulzivní poruchu, že musí třeba desetkrát zamykat, musí
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zkontrolovat, že desetkrát správně zavřel lednici, protože jednou jí špatně zavřel, táta
zjistil, že je špatně zavřenej mrazák a mámu hrozně zmlátil před ním. Tohle mu zůstalo.
A tohle bylo jenom pod vlivem alkoholu?
I když tam alkohol nebyl, tak táta dokázal bejt jako takovej cholerickej, ale ten alkohol
vždycky umocňoval to násilí. A takže brácha do dneška tátovi nemůže odpustit, nenávidí
ho za to, jak se choval k mámě, nechápe, že mámu neopustil. Bohužel z mýho bráchy se
stává alkoholik, i když je to vystudovanej doktor, tak pije neúměrný množství alkoholu
každej den. Mrzí mě to, nevím, co s tím budu dělat, já jsem bráchu teď půl roku neviděl,
pracuje, furt všechno zvládá, ale když já sám jsem tu cestu absolvoval, vím co všechno
ho čeká….bojím se toho. Ten alkohol prostě byl pořád, já jsem jakoby leta letoucí, vlastně
jsem to poprvý mámě řekl až když jsem vyšel z léčebny. Tak když už jsem s nima nežil, a
moje máma je na nás hodně fixovaná jako na děti, protože bráchovi taky jednou ve
vožralosti řekla, že brácha je prasklá guma, že vlastně bráchu nechtěli. To jsou takový
jako nepříjemný věci no, který si pak člověk pamatuje. Já jsem nezvedal mámě telefon
po půl osmý večer, protože už jsem věděl, že je navátá a prostě je to moje máma, já jí
poznám po telefonu, podle žvatlání, že opilá je nebo není. A to mě vždycky hrozně sralo,
ona si to ani nepamatovala, že mi volala jo, nebo když jsem jí volal na Silvestra, tak prostě
jsem jí vždycky volal tak v půl desátý a ona mi pak volala třeba po půlnoci a nevěděla, že
už se mnou telefonovala. Ještě když si vzpomínám na to dětství, tak si vzpomínám taky
na storku, úplně to vidím, děda přišel taky úplně vožralej a začal nadávat na babičku „ty
kurvo kuvajtská“, ona babička byla taky taková do větru a asi děda si vzpomněl na
nějakou její nevěru a pamatuju si, jak babička se musela zamknout do koupelny a děda
tam bušil, kopal do těch dveří a skoro je rozkopal, a to ho táta pak musel vytáhnout ven
na zahradu a tam mu dal pěstí. Můj děda byl vejkej podnikatel jo, velkej vlivnej pán, a to
dostal pěstí, to bylo šílený. Můj brácha se s tátou taky popral, oba dva opilí, to bylo asi
před rokem.
Nějak ale mám pocit, že ta máma se o vás přes to přes všechno dokázala postarat
Ano, ona se o nás dokázala starat, to bylo právě na tom to šílený, že my jsme jako jim to
nevyčítali, co se děje, protože jsme měli všechno jo. Bylo o nás postaráno, máma nám
vařila 3x denně teplý jídla, do školy prostě, sebevědomí nám jako uměla nahnávat, ve
všem nás podporovala, cokoliv, co jsme chtěli dělat, ale ten alkohol tam prostě byl. A my
jsme to brali jako normální věc, jako přirozenou věc, já jsem tohle nebral, že to je
nadměrný pití alkoholu.
A měli rodiče autoritu, dávali vám hranice a vychovávali vás?
Ano, to tam všechno bylo. Já vlastně jsem měl hezký dětství, ale bylo protkaný ňákejma
traumatama, který byly vždycky spojený s alkoholem jo. A jsem….myslím si, že ze mě
proto vyrostl člověk, kterej jako nikdy agresivně nejedná s ženami, ani neřve jo. Já mám
k tomu obrovskej odpor bejt agresivní, jedině kde jakoby dokážu bejt jako
dominantnější, je v intimním životě, ale má to svoje hranice, přes který já nejdu. Jako
když partnerka by po mně chtěla abych jí fakt zfackoval, já to nemůžu udělat jo, i když
vím, že by se jí to líbilo, že to po mně vyloženě chce, já nemůžu takhle daleko zajít. A
jsem řekl bych hodně, hodně citlivej, přecitlivělej a mám problém v konfliktech s muži.
Neumím se prát, nikdy jsem se nepral, je to pro mě problém, protože vidím toho tátu,
když z něj jde strach, on nás nikdy nenapadl, ale prostě to fluidum, který z něho zářilo
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bylo takový, že my jsme prostě fakt jako…nebo jsme dělali, že neslyšíme, jak táta mámě
nadává, jak jí prostě fakt jako, nechci říct lynčuje, jak na ní fakt řval, jak rozbíjel věci, jak
jí uměl dát i facku. My jsme se dívali s bráchou na televizi a dělali jsme, že se nic neděje
jo. ale věděli jsme, že nemůžeme úplně jako odejít, protože prostě pak už byla hranice,
že táta jí fakt mlátil, tak my jsme jako řekli „tati“ nebo aspoň jsme ňák reagovali.
Že jste měli potřebu jí aspoň nějakým způsobem ochránit
No, táta věděl, že to nesmí přehnat natolik, že furt jsme jako v místnosti jo.
Jsou rodiče pořád spolu?
Jsou pořád spolu, jsou pořád spolu a dneska se milujou, máma nám podle mě neříká
všechny věci, táta se dost uklidnil, protože na tom zdravotně není dobře, žijou dneska
na baráku vlastně mý babičky, protože babička žije už jenom v bytě, aby to měla menší,
táta se jakoby uklidnil, hodně se uklidnil, ale máma jakoby….teďka pila míň, protože my
jsme měli velkej konflikt….oni nevěděli, že já jsem byl v léčebně. Já jsem i slavil v tý
léčebně narozeniny, to není podstatný, no možná ale jako….a měli jsme rodinnou oslavu,
takže mě pustili v tu neděli, já jsem šel na svoje narozeniny z léčebny, že jsem dělal, že
je všechno v pořádku, a pak mě manželka odvezla zpátky do léčebny. Po léčebně mi
volala máma, vožralá, jednou večer, to bylo asi měsíc po léčbě a řekla mi, „ty se vůbec
neozveš prostě, brácha asi umírá, má nádor na mozku prostě…“, teď jsem slyšel, jak
žvatlá jo, že prostě ho bolí oko a má ho nateklý, a že musel jako z práce jet domů. No
volal jsem bráchovi, teda jeho manželce a ona mi řekla, že jenom má nějakej zánět v oku
a že všechno je v pořádku. No ale už to ve mně vřelo. A druhej den jsem mámě volal a
řekl jsem jí, taky poučenej díky těm nástrojům, jak se sebou pracovat z léčebny, „mami
hele já nesnesu, když mi budeš volat vožralá, ten alkohol tě ničí prostě, ničil nás v dětství,
naše vztahy jsou díky tomu rozvrácený prostě, já ti nezvedám kvůli tomu telefon, prostě
přijde mi to šílený, jseš jako hovado“ a moje máma se úplně rozplakala, že takhle jsem
na ní nikdy…fakt jsem jí nekonfrontoval.
Napadá mě, měl jsi někdy na tu mámu a tátu vztek?
Strašnej, vnitřní vztek vlastně pořád nějakej jako je a asi bude navždy. Ale když si ho
připustím a nebudu si myslet, že není neoprávněnej, nebo že to nezahodím tu minulost
úplně a nesmířím se s ní, tak by mě to položilo. To mělo ještě jeden negativní následek,
a to je že já sice ženu neuhodím, ale já si žen jako takových úplně nevážím. Ne z důvodu
toho, že bych byl velkej šovinista, to ne já jako miluju ženy, ale žil jsem a žiju velmi
promiskuitní život díky drogám a alkoholu, jsem byl posilněnej, já jsem vždycky musel
nějakou holku ulovit, já jsem i kvůli tomu si vybral povolání v hudebním průmyslu, abych
prostě ty holky měl. A to jsem přitom třináct let ženatej. Teď sice žijeme odděleně, já se
rozvádím, už se dohromady nedáme, protože moje manželka má deprese už devět
let….taky ze šílený rodiny. Chci tím říct, že já jsem fakt jako, já si to úplně nepamatuju,
ale co bych dokázal spočítat, tak to bylo já nevím třeba 150 žen jsem měl za dobu našeho
13ti letýho manželství, což není v pořádku.
Ještě by mě zajímalo jakej máš vztah k alkoholu a k návykovejm látkám? Zmínil jsi, že
jsi byl v léčebně…
Já jsem začal kouřit trávu v pětadvaceti letech i cigarety. Do tý doby jsem neměl rád
cigarety, uměl jsem se opít, ale pil jsem málo, protože jsem vystupoval. Chtěl jsem ještě
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říct, ten vztah k těm ženám, já je beru fakt jako holítko, nebo jako na jednu noc. Já jsem
studoval taneční konzervatoř, kde byly jenom holky ve třídě, takže rozumím jako
holkám, umím s nima mluvit, umím dělat, že je poslouchám, že mě zajímá, co mi říkaj,
vím, jak je to důležitý, tohle chlapi nedělaj. Samozřejmě toho využívám a zneužívám,
myslím si, že jsem taky dost manipulátor teď s tím tedy o hodně víc pracuju po léčbě,
díky tomu. Já jsem začal hodně pít alkohol kolem takovejch osmadvaceti kvůli práci, kdy
za prvý jsem jako toužil jako podvíst svojí ženu, ale nedokázal jsem to střízlivej, protože
jsem se chtěl na něco vymluvit. Ve třiceti jsem se dostal ke kokainu a ten mi zachutnal
velmi, protože ze začátku to byla úžasná věc, ta mi pomáhala v práci, ve všem, pak byla
zajímavá kombinace kokain alkohol, pak kombinace kokain, alkohol, hulení jako trávy a
vlastně jako začalo to fakt jako narušovat naše manželství, moje žena měla deprese,
nepracovala a vlastně neměla nikdy žádnej cíl a já jsem prostě jí miloval, ale tohle mi
hrozně vadilo a ten chlast a tohle všechno mi pomáhalo jako na to zapomínat, nebo aby
to pro mě bylo snesitelný.
Docela mě překvapuje, že to přišlo až v těch osmadvaceti
Já jsem to ochutnal v patnácti letech a zasmál jsem se a pak nic, na střední škole mě to
ani nenapadlo si jako dát jointa. A kokain to pro mě bylo úplně jako tabu, to jsou feťáci
takovýhle jako věci. Tu trávu jsem konstantně hulil dvanáct let v kuse fakt jako denně
deset jointů, to bylo ranní cigáro prostě nebylo cigáro, ale byl ranní joint prostě s kávou
a tím jsem začal, pak jsem si dal dalšího, hodně jsem prokrastinoval. I když jsem měl
velmi zajímavou kariéru jako v tom hudebním průmyslu, televizní, po soutěže, hraní jako
s velkejma kapelama, tak stejně mám pocit, že jsem polovinu času jako prokrastinoval
nebo jsem prostě profetoval a prohulil. A strašně mě to žralo. Teď už vím, že to nemůžu
vrátit zpátky, ta léčba, jsem půl roku čistej, mi otevřela oči. Mě se i díky tomu
nastartovala a to je věc veřejná, já o tom hodně mluvím jako nahlas jako v televizích,
médiích, začal jsem dělat toho maňáska na tý ruce, kterej mě úplně otevřel úplně novou
kariéru, kdy mě finančně zajistí. Já jsem byl, my jsme byli úplně bez peněz, když jsem
odcházel z tý léčebny, a ještě jsem za tu léčebnu dlužil jednu splátku, neměl jsem žádnou
práci a ten maňásek najednou prostě mi změnil život.
V léčebně jsi byl jenom jednou?
Byl jsem jednou na čtyři týdny. Nemám problém, nemám chuť na kokain, nemám chuť
na hulení, to je všechno v pořádku, ale ten alkohol ve mně zůstal.
A nedělá ti problém se mnou teď o tom mluvit?
To mi nedělá problém, já dělám v hrozně rizikovým prostředí, kde ten alkohol je všude.
S čisým svědomím můžu říct, že já jsem byl určitě ovlivněnej u toho chlastu tím, že se
ten alkohol nonstop pohyboval v naší rodině a bral jsem to za samozřejmost. Nebral
jsem to jako že to je něco špatně, absolutně ně. Jako že to je dobrá věc, že to patří
přirozeně k zábavě, že zábava bez toho vlastně nemůže bejt a prostě když jsem to viděl
u tý mámy, že ona opravdu dokáže se ráno vzbudit bez kocoviny, což ona takhle má, tak
jsem to bral tak že to budu mít stejně, to mám v genech přece.
Ještě mě napadá, říkáš, že to bylo, ten alkohol, něco přirozenýho, co patřilo k zábavě,
ale na druhou stranu říkáš, že pod vlivem alkoholu tam byla agresivita a násilí, takže
jak jsi si tohle spojoval, to přece nebylo úplně v pohodě ne?
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Já jsem si to spojoval tak, že já nikdy takovej nebudu, já nikdy nebudu jako můj táta,
nikdy nevystavím svoje děti těmhletěm věcem a dlouho jsem se bál mít děti, dneska děti
chci z důvodu toho, že si myslím, že bysem jim chtěl ukázat ten vzor, že už jsem si prožil
v 37 letech peklo i ráj, a že teďka už jsem připravenej mít dítě. Ale dlouho jsem děti
nechtěl kvůli tomu, že jsem se bál, že budu jak můj táta. Že ty děti budou vyrůstat
v prostředí, kde se kouří tráva, můj táta nikdy nekouřil trávu, byl hrozně proti tomu, proti
drogám, ale že se tam bude chlastat. Jestli budu mít rodinu někdy, jestli najdu teda
matku svých dětí, protože moje žena děti nechce, tak to bude čistý prostředí bude to
prostředí bez alkoholu a drog. To chci, to vyžaduju. Seznámím ho s tím alkoholem
samozřejmě, ale je to ďábel. Bohužel je to legální droga, která podle mě dělá tu největší
paseku a ničí to mezilidský vztahy. Mrzí mě, že jsem tuhletu zkušenost prošel, bohužel
v naší rodině je spousta alkoholiků, strašně moc, manžel mý tety se upil k smrti a vlastně
jakoby taky zase syn babiččiny sestry byl léčenej alkoholik, ten alkohol je prostě všude,
naše rodina prostě jako pije hodně, ale myslím si, že pijou všichni a všude.
Říkal jsi, že jsi se byl léčit, ale že to nikdo nesmí vědět z rodiny…
Já jsem to potom mámě řekl, jak se rozplakala, jak jsem jí konfrontoval v tom telefonu,
tak jsem jel za ní, že jí potřebuju něco říct a tam jsem s tím šel ven, řekl jsem mámě, kde
jsem byl a co jsem byl. Moje máma tam mi poprvé řekla, že má pocit, že má taky problém
s alkoholem a začala si psát dny, kdy nepije a byla se mnou jednou dokonce na áčkách.
To pití omezila velmi poslední tři měsíce, jako na to že jí je přes padesát let, tak jestli pije
dva, tři dny v týdnu, s tím, že si dá málo, tak už tohle beru jako velkej pokrok. Teď jí
nutím, nebo nutím, já to dělám spíš takovým způsobem, že si s ní udělám odpoledne, že
jí teďka zvu na večeři, pojď se mnou na áčka, pak půjdem spolu na večeři, jenom my dva,
pokecáme…protože máma je velmi fixovaná na nás. A z tohodle mám radost, že to
někam spěje. Můj táta pije furt, už tolik nepije ten tvrdej ale nahrazuje to tím pádem víc
těma pivama a doufám, že přestane pít taky, ale já se už na něj nemůžu soustředit, já
mám syndrom bílýho rytíře, vždycky jsem ho měl a teďka musím sobecky fakt pracovat
na sobě, kor když vidím, co mi to dalo a jako vydržet střízlivej, že to fakt přináší ovoce, já
to mám v rukách prostě, ten osud mi nadělil, nadělil mi tu kariéru novou až bych řekl, že
jsem si to ani nezasloužil a možná jsem si to zasloužil, tím že jsem se fakt začal chovat
poprvý dospěle.
Jak mám rozumět syndromu bílýho rytíře?
Že mám furt pocit zachraňovat a že miluju vytahovat holky z problémů, anebo svojí
rodinu, že prostě je zachráním, že pomůžu mámě, že jsem trávil hodně času v různejch
strip clubech a nevěstincích, kde jsem se bavil s těma holkama, u toho jsem pil, mně se
to vždycky líbilo, prostě jakoby tahleta kultura, pak jsem s nima spával, samozřejmě jsem
jim za to nemusel platit, protože jsem byl jejich zachránce.
Měl jsi to v rodině i vůči bráchovi?
Ten syndrom bílýho rytíře….měl, velkej a teď vím, že ho nesmím mít, protože můj brácha
na to musí přijít sám. Teď už vím, že člověk si musí pomoc sám, musí chtít, musí si to
přiznat. Jak je těch 12 kroků já tu knihu miluju, já mám tetování, který mi symbolizuje
anonymní alkoholiky a problémy, který jsem měl, modrá je vodka, protože to byl můj
nejoblíbenější drink, fialová kokain, zelená tráva, když to nebudu brát, budu čistej
(ukazuje tetování). Aby mi to vždycky připomínalo, kdybych náhodou držel alkohol
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v ruce. S takovýmhle klidem bych o tom nedokázal nikdy povídat, kdybych za sebou
neměl tu léčbu, to co ti tady předkládám do tý tvý práce….před léčbou to věděli dva lidi,
kdy jsem byl schopnej jako o tomhle vůbec povídat a o tom zneužítí prakticky jeden
člověk, včetně mý manželky, která nenávidí mý rodiče za to, totálně. Což taky dost
rozvrací naše vztahy, protože moje manželka nebyla třeba rok u našich, oni to nechápou,
nevědí proč, co se děje.
Mám pocit, že se to tak nějak postupně odtabuizovává, nebo se pletu?
Postupně jo, ale já se musím hrozně snažit, já jim maximálně můžu ukázat, jaký má
možnosti, ale já nejsem terapeut a nesmím se nikdy do toho namočit. A tím, že je
nebezpečí, že bych jí asi chtěl zachraňovat a odsuzovat, tak se na tohle musím velmi
soustředit, abych od toho dával ruce pryč a žiju prostě tady a teď. Jasně, že trošku myslím
na budoucnost, ale snažím se prostě už neřešit tu minulost, protože už jí nevyřeším,
stejně jak je v tý modlitbě anonymních alkoholiků „Bože dej mi klid přijmout to, co
změnit nemohu“ a to je myslím jeden z těch nejtěžších kroků a já jsem velkej ateista celá
ateistická rodina a já se modlím každej den, už v léčebně jsem se začal, má svýho boha,
svýho Q, je to postava ze Startreku, z toho seriálu kosmickýho, protože se neumím smířit
s myšlenkou jako boha jako církevního boha nebo náboženskýho, že mám svojí vlastní
vyšší moc a i proto jsem si udělal to tetování, protože to s tím ňák jako souvisí, čistota
těla, mysli a ducha. Jsou to ty tři pilíře. A fakt prožívám asi nejšťastnější období svýho
života, můžu to s klidným svědomím říct. Střízlivýho, protože já vím, že to, co cejtim je
doopravdický, není to ovlivněný tím chlastem a těma drogama.
Říkal jsi, že jsi byl jenom jednou v léčebně?
Jo, nechtěl bych se tam vrátit zpátky, proto si velmi dávám majzla na to zaléčování a
opravdu chodím na anonymní alkoholiky, anonymní narkomany, k adiktoložce svý, plus
ještě mám svýho terapeuta Karla, do toho meditace, do toho modlení. Celej týden prostě
tenhleten program, plus si číst denní zamyšlení, všechno, co je s tím spojený. Jakoby ten
duchovní rozměr, nebo pak taková všímavost věcí je neuvěřitelná. Já jsem si dneska
otevřel prostě denní zamyšlení a bylo tam něco, co já jsem ráno řešil s terapeutem a
nevěděl jsem, že to je v tom denním zamyšlení a úplně mě to vždycky jako….jako
duchovní zážitek, já to nemůžu říkat svým známým, kamarádům, ty by se mi hrozně
vysmáli, ale hrozně se mi to líbí, je to intimní, je to moje věc a je skvělá. Užívám si to.
A jak tě tohle všechno, to soužití s rodičema ovlivnilo do budoucna?
Myslím si, že mě to teď ovlivňuje míň, ale když bych to shrnul, tak je to neúcta k ženám
určitým způsobem, potom myšlení si že alkohol je naprosto normální sociální věc, a kdo
nepije je divnej, to jsem si určitě odnes, křehkost ňáký jako, jakoby ublížení na nějaký
mojí duševní psychice a interkomunikace s machistama, nebo s velkejma chlapama,
nebo ke komu mám respekt a můj brácha, ten na tom byl ještě hůř. On třeba slyší
nonstop v hlavě hudbu. Byl i u neurologů, je to hrozně zvláštní porucha a má jí jako ze
stresu jako z posttraumatickýho syndromu kvůli tomu, že prostě viděl mlátit tu mámu a
je to věc….tohle se těžko odpouští….jak tohle můžu odpustit svýmu tátovi, že tohle
udělal s mým bratrem. Prostě na to nemyslím, nemyslím na to a snažím se říkat, že jako
táta to neudělal naschvál, taky jako, jako táta k nám byl….brácha to dětství nezažil, ale
táta ještě nepodnikal, když já jsem byl dítě, takže já jsem měl to dětství s tátou, táta mi
vyráběl věci, jezdili jsme na kola, já jsem fakt jako prožil krásný věci, vzhlížel jsem k němu
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jako k bytosti, jakoby s velkou moudrostí a všechno mi dokázal vysvětlit. Brácha už ho
zažil jako podnikatele, takže on měl všechno, měli jsme dárky, měli jsme ty game boye a
všechny ty video hry a bylo o nás velmi dobře postaráno, táta makal jako šroub, abysme
se dobře měli, ale vybíjel si to na naší mámě a netuší, jak strašně ublížil mně a bráchovi
a vlastně jsme mu to ještě nikdy neřkli a myslím si, že tátu to hrozně mrzí, a že mu to
může zlomit srdce, že někde to tuší, že to posral, ale nikdy za náma nepřišel, aby se nám
omluvil. Já to po něm ani nemůžu chtít.
Na jedný straně o nich mluvíš hezky, že vám dali všechno rodiče, byla tam i láska, cítil
jsi, že vás mají rádi?
Láska tam byla obrovská jako, rodičovskou lásku my jsme fakt jako zažili, tam je na tom
to zvláštní, že oni si neuvědomovali, jak nám strašně ubližujou, když jsou vožralý, protože
oni si to nepamatovali jo, oni mají oba dva ty okna, že netušili, co se dělo noc před tím,
mámu třeba táta zmlátil, máma si to ráno nepamatovala, že dostala, jenom jí bolela tvář
a tak „jé já jsem asi včera dostala od táty facku“, my to víme s bráchou, když jsme byli
střízlivý.
To mi na tom přijde to těžký, že vlastně vás měli rádi, že jste měli všechno, láska tam
byla, autorita, hranice a na druhý straně násilí, alkohol….
Potom je těžký se na ty rodiče se zlobit jo a člověk má výčitky, já se přece nemůžu zlobit
na svojí mámu, když jako ze mě vychovala slušnýho člověka, no úplně slušnýho teď už
ne. Je to hrozný a myslím si, že tohle je v hodně rodinách, že i jakoby ten špatnej přístup
těch rodičů, že si vykupujou jako odpustky, jakoby tím materiálním světem a tím to svoje
zlobení…..já se moc omlouvám, ale já už to budu muset ukončit a vyrazit……
Tak děkuju za rozhovor.
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