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 5

Kapitola 1
Proč začínají?

Na začátku se smiřme s jedním faktem — užívání drog nemá jed nu je-
di nou příčinu platnou pro všechny, kdo s drogami začínají. Příčin je 
mnoho a u různých lidí převažují různé. Nejčastěji se zdů raz ňu jí sku-
pi ny vlastností, kterou drogy a jejich užívání zpo čát ku ne po chyb ně 
mají:
•  jejich užívání je zakázané (nelegální drogy) nebo určené jen pro ně-
ko ho (legální drogy — tabák, alkohol),
•  drogy jsou spojovány s tajemným, nepoznaným, exotickým, no-
vým,
•  dítě či dospívající je ve skupině uživatelů drogy k užívání tla čen 
ostat ní mi, ale i vlastní snahou přizpůsobit se, ztotožnit se 
•  některé z účinků drogy mohou uspokojit aktuální potřeby dí tě te (za-
po me nout, uvolnit se, necítit, komunikovat, prosadit se a po dob ně )

Právě experimentování a riskování je důležitou součástí do spí vá ní. 
Mnoho dospívajících zkouší nové věci a chování, aby zjistili — nebo 
ostat ním dokázali — kdo vlastně jsou, co nechtějí a chtějí. Ob vyk le to 
pro bí há v následujícím pořadí: nejdřív si ujasňují, co ne chtě jí a od mí-
ta jí — teprve pak začnou přicházet na to, co chtějí. Anebo ještě ji nak 
— zkusí si různé věci, aby si mohli uvědomit, kým nebudou a kým 
 budou. 

Experimentování s návykovými látkami je v tomto smyslu do jis té 
míry jen dalším novým způsobem a dítě jej může po určité době při-
ro ze ně opustit. Je dobré vědět, že takových případů je mnoho — tomu 
věřit můžeme a je v tom také naděje. Neznamená to však, že bychom 
ne mě li sledovat míru experimentování a jeho důsledků. 

Výzkumné studie naznačují, že děti začínají experimentovat s ná vy-
ko vý mi látkami již okolo dvanáctého a třináctého roku — nej čas tě ji za-
čí na jí s legálními drogami (alkohol, tabák) a později pře chá ze jí k ne le-
gál ním (marihuana, pervitin, heroin). Nej roz ší ře něj ší nelegální drogou 
je bezkonkurenčně marihuana. 

Ačkoliv se vedou mnohdy dramatické debaty, zda kouření ma ri hua-
ny může vést k užívání dalších drog, ve skutečnosti jde o čistě te o re-
tic ké dilema. To, že naprostá většina uživatelů heroinu a per vi ti nu má 
i zkušenosti s marihuanou, nevypovídá ještě o tom, že kouření ma ri-
hua ny vede k závislosti na tvrdých drogách. Podle této logiky by k zá-
vis los ti na tvrdých drogách vedlo v první řadě kou ře ní tabáku. Lze 
ale po měr ně s jistotou předpokládat, že mladý člo věk, žijící v pod mín-
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6 • Rodina a drogy

kách, kde se pravidelně užívají různé látky měnící vědomí nebo pro ží-
vá ní (tzv. omamné látky, na pří klad otec alkoholik, matka zne u ží va jí cí 
léky, parta kuřáků marihuany atd.), bude mít větší tendenci dro gy uží-
vat. Ná vy ko vé chování může na po do bo vat, snaží se s ostatními zto tož-
nit. Drogy může užívat také k tomu, aby „řešil“ citové problémy, které 
život v takové ro di ně při ná ší. Účinky marihuany (ale stejně tak i al ko-
ho lu) jsou skutečné a citelné a pokud „zapadnou“ do mo men tál ních 
potřeb určitého člo vě ka, je velmi pravděpodobné, že u něj bude vyšší 
ri zi ko užívání i jiných drog. 

Rizika počátečního experimentování jsou značná. 
•  Dítě nemusí dobře znát účinky, množství a kvalitu drogy (ať už se 
jed ná o alkohol, marihuanu nebo pervitin). Snadno pak může dojít 
k předávkování.
•  Účinky většiny látek spočívají mimo jiné v momentální změ ně vní-
má ní, myšlení a cítění. I jeden experiment s novou dro gou v ri zi ko vém 
okamžiku může vést k opakování užívání. Na pří klad osa mě lá a uza vře-
ná dívka po rozchodu s chlapcem, která trpí pocity ne po cho pe ní ze stra-
ny okolí a případně i dalšími neúspěchy, se v takové době může ocit-
nout ve vysoce rizikové situaci a případný experiment s drogou jí může 
na bíd nout zdánlivou cestu z nepříjemných pocitů. 
•  Pro ohrožení života je nebezpečné i užívání legálních drog — jíz da 
autem či motocyklem pod vlivem alkoholu nebo dalších drog může, 
zvláště pro nezkušené řidiče nebo mladé lidi, kteří dosud neznají je-
jich účinky, představovat obrovské ne bez pe čí.

Prvním zdrojem drogy bývá nejčastěji známý, přítel, spolužák či 
part ner. Mnohem méně často je to skutečný dealer — pouliční pro-
dej ce drog.
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Kapitola 2
Co to vlastně je ta „závislost“?

Drogová závislost je onemocnění. Je charakteristické naléhavou tou hou 
po účincích drogy, kterou nemocný užívá i přes to, že si tím způ so bu-
je řadu nepříjemných problémů. K závislosti se člo věk ob vyk le dostane 
přes experimentování a postupem času i pra vi del né užívání drogy. Ni-
kdo ne mů že s jistotou odhadnout, zda se on nebo někdo jiný stane zá-
vislým, pokud již začal drogy uží vat. Většina uživatelů drog je pře svěd-
če na, že „to mají pod kon t ro lou“. Je pravda, že řada ex pe ri men tá to rů 
skončí po prvním, druhém nebo třetím pokusu, a pla tí i to, že jsou lidé, 
kteří uží va jí drogy celý ži vot v míře, která jim nečiní větší obtíže než ně-
ko mu jinému jedno nedělní pivo. Nicméně je jich velice málo. 

Závislost nejvíce ohrožuje ty, kdo nemohou či nedokážou pro žít to, co 
droga poskytuje — například radost, uvolnění apod. — ji ným způ so bem. 
Další rizikovou skupinou jsou lidé, kteří se po hy bu jí v prostředí, kde je 
užívání drog normou nebo je přímo oce ňo vá no. Bohužel tyto obec né 
 rizikové podmínky splňuje dnes velká část mladé populace (nuda, pro-
blé my s dospíváním, roz ší ře né užívání drog mezi do spí va jí cí mi...). Ro-
di če mohou přispět jen tím dílem, který se týká rodiny a jejích úkolů.

Závislost se rozvíjí pozvolna. Zpočátku může člověk užívání dro-
gy efektivně kontrolovat, ale pokud v užívání pokračuje, vět ši nou tuto 
schop nost ztrácí. Zvláště tehdy, pokud existují důvody pro dal ší uží vá ní. 
Ta ko vý mi důvody mohou být osobní problémy, nuda, stres, tlak vrs tev-
ní ků, nemoc a podobně. Po různě dlouhém čase se u některých drog roz-
ví jí fyzická závislost. Také životní styl zá vis lé ho člověka se mění natolik, 
že není snadné užívání drog opustit. Mnoho lidí trpí závislostí v chro nic-
ké podobě, kdy po obdobích abstinence opět upadají do  návyku.

Závislost na účincích drogy je doprovázena i sociální „zá vis los tí“ na 
skupině lidí, ve které se droga distribuuje a užívá, a izolací od jiných, 
kteří by mohli dotyčnému pomoci. Závislost tedy kro mě užívání za hr-
nu je i široké spektrum chování, které je v rozporu s běžným fun go vá-
ním v rodině, škole či zaměstnání.

Stupeň závažnosti užívání drog a závislosti
V různých publikacích se můžete setkat s mnoha postupy jak po sou-
dit, zda někdo už je na drogách závislý nebo ne. Nejde o snad ný úkol, 
protože vše kolem drog bývá extrémní — na jedné stra ně stojí rodiče, 
kteří trpí zcela pochopitelnými obavami a s úz kos tí své dítě pozorují, 
bojí se o ně a nadměrně je omezují. Na druhé jsou liberální nebo re-
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8 • Rodina a drogy

zig no va ní rodiče, kteří nedbají na základní zku še nos ti a zvyk los ti při 
výchově dětí a do poslední chvíle si pro blé my nepřipouští. Lze pouze 
doporučit, abyste se obrátili na odborníky, pokud byste někdy po tře bo-
va li posoudit stupeň zá vis los ti u blízkých osob.

Dále uvádíme tři znaky, které společně většinou naznačují vážné 
problémy s drogou.

Pravidelné užívání
Jako pravidelné se považuje užívání minimálně jednou týdně. Ta ko vý 
člověk si drogu bere opakovaně, často v určitých mo men tech — v pá-
tek večer, vždy o víkendu, když jde na rande, jiný zase když se roz čí lí, 
někdo musí být pod vlivem, když prožívá něco hez ké ho. Někteří lidé 
opakovaně berou drogy, aby nebyli smutní. Pů vod ně po cho pi tel ný dů-
vod (zapomenout na trápení, dodat si od va hy, uvolnit se, prožít ra dost 
intenzivněji a podobně) po stu pem času přestává být důležitý. Dů vo-
dem se stávají i další věci. Definitivní stadium pravidelného uží vá ní je 
kaž do den ní užívání. V té fázi již nemá cenu hledat nějaké mo men tál ní 
důvody. Takto závislý člověk se již pohybuje v bludném kru hu a drogy 
potřebuje ke kaž do den ní mu fungování. V této fázi ke změně vět ši nou 
dochází v souvislosti s nějakou závažnou událostí či krizí.

Pokusy, sliby a předsevzetí, že již brát drogy ne bu de
Změněný životní styl, psychické a fyzické změny, finanční pro blé my, 
změny ve vztazích s blízkými — to vše časem vede uživatele drog k to-
mu, že začne uvažovat o tom, že užívání omezí nebo za sta ví. Zá vis lý 
člověk si začíná uvědomovat neudržitelnost své si tu a ce. Sliby jsou na-
víc obvykle pokusem zbavit se pozornosti a kritiky druhých lidí. Dů le-
ži tým znakem závislosti je však to, že zůstává jen u slov a plá nů. Ke 
skutečné a trvalé změně ne do chá zí. Závislý je však schopen velmi pře-
svěd či vě předstírat, že se mu daří. 

Neschopnost přestat užívat i tváří v tvář zřejmým 
negativním důsledkům
Každý závislý si svým chováním mění život a obvykle přináší pro blé-
my i svým blízkým. Postupně začíná mít problémy v za měst ná ní, stu-
diu, rodině či partnerských vztazích. Pociťuje nedostatek peněz, někdy 
zaznamená i nechtěnou změnu přátel a známých. Mohou se objevovat 
i zdravotní důsledky. Může se dostat do pro blé mů se zá ko nem. Pokud 
pokračuje v užívání i přes to, že vidí jed no znač ně ne pří z ni vé důsled-
ky svého chování, rozumí sou vis los ti mezi drogou a těmito problémy, 
můžeme říci, že splnil další kri té ri um závislosti. 
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Kapitola 3
Drogy a jejich účinky

Nejčastěji užívanými nelegálními drogami jsou u nás ma ri hua na, ex tá-
ze, tlumivé léky (Rohypnol, Diazepam), pervitin a heroin. Po měr ně vel-
ká je i skupina dětí a mladistvých, kteří užívají těkavé látky — ta je však 
poměrně málo prozkoumaná. Pervitin a heroin jsou drogy, kte ré jsou 
hlavní drogou toxikomanů, kteří se léčí ze zá vis los ti. Ostatní dále uvá dě-
né drogy představují obvykle látky, se kte rý mi se ex pe ri men tu je, kte ré 
uživatel drog kombinuje nebo vy u ží vá pro speciální mo men ty a účely. 

Samotná hierarchie obliby drog se mění podle řady okolností. Na pří-
klad před 20ti lety byla situace u nás zcela jiná — společenské změny 
v naší zemi, ale i v celém světě se na tom nepochybně po dí le ly. Rov-
něž změ ny v osobnosti mladých lidí, struktuře rodiny a životních jis-
totách a perspektivách hrají svou roli. Ze strany na bíd ky oblibu drogy 
určují její účinky, dostupnost a její „kultura a ima ge“. 

Podrobnější popis účinků a rizik nejčastěji uží va-
ných drog

Alkohol
Podle výzkumů studie ESPAD 2003 vyzkoušelo alkohol okolo 95 % mlá-
de že ve věku 16ti let. Tento údaj koresponduje s široce roz ší ře ným uží-
vá ním alkoholu mezi dospělými. Alarmující a vel mi pro blé mo vá je role 
alkoholu v životě mladých — pravidelná kon zu ma ce, opíjení a „okén-
ka“ jsou mezi mladými vnímána jako nor mál ní součást životního sty-
lu. Podle studie ESPAD 2003 bylo za poslední měsíc 3krát a častěji opi-
lých 17 % chlapců a více než 10 % dívek. Poprvé užilo alkohol před 13 
ro kem až 67 % dětí, bohužel velmi často je první užití alkoholu spo je no 
s rodinnými oslavami. Platí, že čím dříve dítě alkohol užije, tím vět ší je 
u něj riziko mož né ho rozvoje závislosti v pozdějším věku. 

Nadměrné užívání alkoholu u dětí je problém, který je nutné ře šit 
v součinnosti s rodinou (přejímání rodinných norem), míst ní ko mu ni-
tou (nalévání alkoholu dětem), a který souvisí s nedostatečnou dů sled-
nos tí při aplikaci a prosazování zákonů.

Alkohol má sedativní (tlumivé) působení na mozek a nervovou sou-
sta vu. Počáteční euforie a „odbržděnost“ je způsobena tím, že oblas-
ti mozku odpovědné za kontrolu a hodnocení chování pod lé ha jí vlivu 
al ko ho lu rychleji. 
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12 • Rodina a drogy

Alkohol bohužel způsobí více úrazů, vážných zdra vot ních ná sled-
ků a smrtelných otrav než všechny ostat ní nelegální drogy do hro ma-
dy. Mezi akutní rizika patří opi lost, otra va alkoholem vedoucí k bez-
vě do mí nebo jaternímu či led vi no vé mu selhání, udušení zvratky, 
úra zy. Na alkoholu se vyvíjí fyzická zá vis lost, tolerance, abstinenč-
ní pří znaky jsou spojené s halucinacemi, epileptickými záchvaty. V po-
sled ních le tech se v léčebných pro gra mech objevují těžce závislí al ko-
ho li ci již ve věku 25—30 let.

Tabák
Podle již zmiňované studie ESPAD 2003 vykouří první cigaretu do 13 
let 68 % dětí, což je údaj, který mohl platit i před 30ti lety — možná 
si vzpomenete na vaši první tajně vykouřenou cigaretu. Alar mu jí cí je 
však zjištění, že denní kouření před 13tým rokem udává 33 % dětí. Pra-
vi del ná konzumace tabáku souvisí s posunem vrs tev nic kých norem, 
s cel ko vým vcelku tolerantním postojem spo leč nos ti k tabáku, mnoh-
dy i s rodičovskými vzory.

Účinek tabáku závisí na stavu organismu v okamžiku in to xi ka ce, 
může převládat zklidňující nebo stimulující účinek nikotinu. Sti mu lač-
ní účinky zahrnují zvýšení pozornosti, psychické vý kon nos ti, zpo ma le-
ní trávení jídla, omezení pocitů únavy a hladu. Mezi zklid ňu jí cí účin ky 
patří snížení úzkosti a snížení napětí kos ter ní ho sval stva. Účinek na-
stupuje okamžitě a přetrvává 30 až 60 min.

Na nikotinu se vytváří intenzivní fyzická závislost, odnětí ta bá ku je 
u silných kuřáků doprovázeno abstinenčním syndromem — ner vo zi ta, 
nespavost, bolesti hlavy, nevolnosti. Pravidelní kuřáci trpí žloutnutím 
zubů, rychlým stárnutím pleti, častými chorobami hor ních cest dý cha-
cích a sníženou fyzickou kondicí. Chroničtí kuřáci trpí vážnými cho ro-
ba mi dýchacího a oběhového systému — ra ko vi na plic, rozedma plic, 
infarkt myokardu a další.

Marihuana a hašiš
Jedná se o přírodní látky pocházející z indického konopí, což je rost li-
na, které se daří prakticky všude. Droga užívaná u nás po chá zí nej čas-
tě ji z rostlin pěstovaných v naší zemi, část se dováží ze zahraničí. Ma-
ri hua nou se míní obvykle usušená květenství rost lin, hašiš je usu še ná 
pryskyřice z téže rostliny. Obě formy drogy ob sa hu jí podobné lát ky, 
které se ale v celkovém účinku mohou lišit — hašiš má účinky mno-
hem intenzivnější. 

Od marihuany se obvykle očekává, že přinese okamžiky euforie — 
smích často nepřiměřený příčině, zvýšenou citlivost na určité podněty 
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3. Drogy a jejich účinky • 13

(výraznější vnímání zvuků, hudby, barev či chutí). Myš le ní může být 
zrychlené ale i zpomalené, koordinace pohybů bývá častěji změněná, 
narušená. Místo pocitů euforie se mohou ale ně ko mu či někdy dosta-
vit pocity zmatku, úzkosti a deprese. K užívání marihuany a hašiše pa-
tří u mnoha skupin uživatelů i „kultura“ uží vá ní — rituály při sklizni, 
zpra co vá ní a kouření marihuany. U jiných však jde jen o drogu, kterou 
kom bi nu jí s alkoholem nebo jinými látkami. 

Délka účinku se velmi různí. Hlavní účinky odeznívají do dvou ho-
din, ale mohou přetrvávat celý den v určitých pocitech ne sku teč nos ti, 
změněném rytmu a pozornosti. Při užití v jídle je nástup pomalejší, 
ale účinky trvají mnohem déle. 

Marihuana a hašiš se nejčastěji kouří — v ubalené cigaretě sa mot né 
či s tabákem, ve speciální malé dýmce nebo vodní dýmce. Je možné je 
užít i do jídla nebo nápojů. 

Marihuana se často distribuuje mezi mladými lidmi v době, kdy se 
sklízí a suší — počínaje podzimem — a to mnohdy zdarma či vý mě nou. 
Hašiš se kupuje.

Marihuana je drogou, kolem které se v rodinách i ve spo leč nos ti 
vede nejvíce diskusí. Obvyklé argumenty „pro“ se týkají toho, že na 
ni ne vzni ká silná závislost, že má méně zdravotních rizik než alko-
hol či ta bák. Moderní zdravotní hledisko se tolik neohlíží na jednot-
livá zdra vot ní rizika (poškození dýchacích cest u chro nic kých kuřá-
ků) jako spí še na celkovou kvalitu života uživatelů jed not li vých drog 
— a ta je bez ohle du na jiné drogy u pravidelného kuřáka ma ri hua ny 
snížena či ohro že na.

Za rizika považujeme: 
•  úrazy či dopravní nehody pod vlivem drogy
•  riziko rozvinutí dosud skryté vážné psychické poruchy 

(schizofrenie)
•  snížená pozornost a narušená krátkodobá paměť
•  u pravidelných kuřáků vznik psychické závislosti
•  zúžení zájmů, sociální a kulturní perspektivy (tzv. amotivační 

syndrom)
•  zvýšená pravděpodobnost rozšíření užívání o další drogy

Tlumivé léky
Mezi mládeží v ČR jsou nejčastěji zneužívané léky Diazepam, Ro hyp-
nol, Neurol, Xanax, Rivotril (skupiny benzodiazepinů), nebo hyp no ti-
ka Hypnogen, Stilnox. V poslední době se objevuje i nad měr né a pra vi-
del né užívání ibuprofenu (Ibalgin, Nurofen).
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14 • Rodina a drogy

Tyto léky jsou předepisovány při úzkostných stavech, po ru chách 
spánku, pro potlačení nežádoucích účinků jiných léků. Pokud jsou zne-
u ží vá ny bez lékařského předpisu ve vysokých dávkách, způ so bu jí dis-
inhibici (ztrátu zábran), euforii, při kombinaci s alkoholem často in ten-
ziv ní halucinace

Obvyklé projevy užití jsou obtížně rozpoznatelné, obvykle mas ko va-
né alkoholem („dal jsem si pár panáků a nesedlo mi to“). Ty pic ké jsou 
problémy s artikulací, grimasy úst. 

Při kombinaci s alkoholem hrozí narušení krátkodobé paměti, agre-
si vi ta a vztek. V této kombinaci hrozí značné riziko pře dáv ko vá ní se 
smrtelnými následky — útlum dechového a srdečního cen t ra. Při pra vi-
del ném užívání se rozvíjejí osobnostní poruchy, pa ra no ia, úzkostnost, 
neklid, výbušnost, narušení paměti a po zor nos ti.

Na všech benzodiazepinech vzniká silná fyzická závislost, náh-
lé  vysazení vysokých dávek navozuje dramatické abstinenční pří zna-
ky (de li ri um, epilepsie), které mohou bez lékařské intervence skon-
čit smrtí.

Extáze
Extáze je chemická látka (MDMA), vyskytující se nejčastěji ve formě 
tablet s nejrůznějšími emblémy (vytlačené E, holubice, del fín, nej růz-
něj ší loga apod.). Svými účinky stojí extáze na pomezí mezi ha lu ci no-
ge ny a stimulačními drogami. Mezi hlavní účinky patří zvýšené množ-
ství energie, pocity klidu, pohody, mizí stres a do chá zí k projasnění 
nálady. Uživatelé také oceňují pocity em pa tie, lásky, zvyšuje se ko mu-
ni ka tiv nost. 

Extáze se nejčastěji vyskytuje na tanečních akcích, house party či 
techno party. Uživatelé ji pokládají za příjemnou a bezpečnou drogu, 
lepší než alkohol. Uživatel extáze většinou intenzivně tan čí, někdy až 
do naprostého vyčerpání.

Mezi hlavní rizika extáze patří možnost přehřátí organismu, kdy 
tan čí cí nevnímá pocity horka, žízně a únavy. Člověk může omdlít či 
upad nout do bezvědomí. Extáze může také způsobit zrychlení sr deč-
ní ho tepu spolu s nárůstem krevního tlaku, což může vést k ne ga tiv-
ně vní ma ným pocitům bušení srdce, bolesti hlavy, ale i k vyššímu ri zi-
ku mozkového krvácení. V tabletě extáze bývají bo hu žel při mí chá ny 
i jiné toxické lát ky, které mohou způsobit po ško ze ní jater a ve vy so-
kých dávkách mo hou vést k jaternímu se lhá ní. U disponovaných je-
din ců může užívání vést ke vzniku nebo rozvoji psy cho tic kých stavů. 
Riziku vzniku závislosti je u extáze nižší než např. u pervitinu. Čas-
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3. Drogy a jejich účinky • 15

tější uží vá ní  extáze také může souviset s problematickým životním 
stylem — tzv. od party k party.

Pervitin
Jde o chemický přípravek, jehož hlavní vyhledávané účinky spo čí va jí 
ve stimulačním (povzbuzujícím) efektu. Tyto účinky lze na jít u dal ších 
drog, jako jsou kokain, crack, efedrin. Pocit euforie spo je ný se zvý še-
ným pocitem sebevědomí, překonání únavy či bolesti a spánku — to 
jsou některé z lákadel pervitinu, který po chá zí z velké části z domá-
cí výroby. Účinek se dostavuje témě oka mži tě a mizí po několika ho-
di nách. Drogu lze užívat různými for ma mi: šňupat, kouřit nebo uží-
vat nitrožilně.

Jde o bílý (nažloutlý, do šeda) prášek a kvalita a koncentrace se 
mohou značně lišit. Na pervitin vzniká rychle poměrně silná zá vis lost. 
Při abs ti nen ci se nicméně projevují spíše psychické abstinenční pří-
znaky a problémy. Při pravidelném užívání uživatel hubne, kazí se mu 
pleť a zuby, má rozvrácený spánkový režim. Typická je zrychlená řeč, 
pře hna ná ges ti ku la ce. Pravidelní uživatelé začínají být po de zí ra ví, po-
de zí ra vost může přejít v toxické psychózy — „stíhy“.

Mezi zdravotní rizika patří především ta, která souvisí s nit ro žil ním 
užíváním: přenos infekčních nemocí — žloutenka (hlav ně typ C), HIV.

Heroin
Spolu s morfiem a kodeinem patří do skupiny opiátů — tedy lá tek spí-
še tlumivých. Heroin vyvolává rovněž euforii, která ale není spo je na 
s ak ti vi tou a povzbuzením, má spíše tlumivý charakter, stav, ve kte-
rém je dotyčný více ve svém vlastním světě než uživatel per vi ti nu, kte-
rý je značně komunikativní. Toxikomané líčí své zá žit ky jako s ničím 
ne srov na tel nou slast, radost a pohodu, která stojí za všechny negativ-
ní dů sled ky užívání.

Mezi rizika užívání patří těžká závislost, která se projevuje i po krat-
ším užívání opiátů a bývá u větší části uživatelů spojena s fyzickými 
abstinenčními příznaky (nevolnost, nespavost, zvra ce ní, křeče, de pre-
se, kolísající náladovost a především silná tou ha po droze)

S heroinem bývá spojeno riziko předávkování — ať již úmyslné nebo 
v důsledku nečekaného složení zakoupené drogy. Nitrožilní aplikace 
s sebou nese svá rizika (HIV, hepatitida, otrava krve...). Zvyšuje se to-
le ran ce, takže dávky se musí zvyšovat také. Cena dro gy vede obvyk-
le k dalšímu rizikovému chování: krádeže doma i na veřejnosti, pro sti-
tu ce a prodej drog. 
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16 • Rodina a drogy

Heroin lze užívat různými způsoby: kouřit, šňupat, polykat i uží-
vat nitrožilně. Vzhledem k ceně a „využití drogy“ se v našich pod mín-
kách mladí uživatelé rychle kloní k užívání nejvíce ri zi ko vé mu — nit-
rožilní aplikaci. 

Halucinogeny
Do této skupiny patří drogy, které mění vnímání okolního svě ta i vnitř-
ních prožitků. Bývá doprovázeno halucinacemi nebo no vý mi fan ta zi e-
mi. Tyto drogy mají ze všech uváděných drog roz hod ně největší podíl 
účinků vedoucích k prožitkům, které od vá dě jí po zor nost od re ál né-
ho světa. Patří k nim na prvním místě LSD (pře de vším v podobě tzv. 
tri pů), dále některé kaktusy, houby a jiné rost li ny (v ČR lysohlávky, 
dur man a další) Účinky se pro je ví až po určité době — půl ho di ny či 
ho di na, trvají však dlouho — šest i více hodin. Tripy se kon zu mu jí nej-
čas tě ji v podobě malých po tiš tě ných papírků, krystalků či tab let. Hou-
by se jí nebo se pije odvar. Vzhledem k vysoké účinnosti ob sa hu jí dáv-
ky jen velmi malé množ ství látek. 

Různorodý obsah účinné látky a kombinace s další drogou mo hou 
vyvolat nečekané účinky, které zvyšují riziko užívání. V době in to xi-
ka ce má člověk narušené vnímání — tím pádem se může snad no stát 
obě tí nehody, případně se dopustit nebezpečného jednání. Užívání, 
zvláš tě pak pravidelné, může vést k rozvoji skryté duševní poruchy, 
pro žit ky mohou citlivou a rozvíjející se psychiku mladého člověka 
vystavit šo ku jí cím halucinacím a zá žit kům (tzv. horor trip). Deprese 
a úzkosti pak mohou být dalšími dlou ho do bý mi a někdy trvalými ná-
sledky užívání halucinogenů.

Těkavé látky
Ředidla, lepidla, plyn do zapalovačů (propan-butan) a další che mic ké 
látky, které mají těkavý charakter, nejsou sice již hlavní zne u ží va nou 
drogou jako v osmdesátých letech, ale stále před sta vu jí znač né riziko. 
Hlavním očekávaným efektem je okamžik euforie, změněné vní má ní 
(barvy, zvuky) hraničící s halucinacemi. Zneužívané látky jsou ob vyk-
le běžně dostupné v obchodech (to lu en, vulkan, benzin...). Či cha či je 
vdechují z napuštěné látky, ige li to vé ho pytlíku či přímo z lah ve. Vde-
cho vá ní plynu do za pa lo va čů je spojeno s několikaminutovým opo je-
ním, zároveň však ne do kys li če ním mozku, možným narušením dechu 
a poleptáním sliznic.

Zdravotní rizika jsou značná: uživatel si po čase způsobí na ru še ní 
sliznic a dýchacího aparátu, možná jsou poškození mozku a sr deč ní-
ho svalu. Vzhledem k obtížnému dávkování se může snad no objevit 
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3. Drogy a jejich účinky • 17

pře dáv ko vá ní, které může vést ke ztrátě vědomí nebo smrti. Dlouho-
dobé užívání vede především k poruše jaterní čin nos ti a cel ko vé de-
gradaci osobnosti.

Mezi uživatele těkavých látek patří již tradičně mladší děti (již od 
8 let) a lidé z míst, kde nejsou jiné drogy k dispozici. Mezi ostat ní mi 
uživateli drog mívají sociálně nižší postavení. 
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Kapitola 4
Varovná znamení užívání drog 
— na co si dát pozor 

Obecně lze říci, že samotné účinky nealkoholových drog se ro ze zná-
va jí špatně. Reakce lze do jisté míry pozorovat na ko or di na ci pohybů 
— při větší intoxikaci marihuanou je například na ru še ná, u pervitinu 
se reakce zrychlují, opiáty mají tendenci rychlost spíše snížit a pohy-
by změkčit. Po užití marihuany bývá časté zčer ve ná ní bělma v očích. 
Mno zí odborníci získají časem určitou zku še nost s hodnocením zorni-
ček to xi ko ma nů. Zvláště heroin může vyvolat změněnou reakci oka na 
svět lo, která se projeví stažením zornic. Zvýšená agresivita zase může 
svěd čit o užití stimulancií, po dráž dě nos ti spojené s apatií z marihuany 
nebo abstinenčních příznaků u opiátové závislosti.

Výraznější známky užívání jsou samozřejmě u rozpouštědel — tam 
je markantní zápach vycházející z dechu, oblečení nebo ně kte rých 
věcí. Vždy však je třeba mít na mysli, že pokud své uží vá ní drog dítě 
bude potřebovat skrýt (a to obvykle chce) a je schop no ra ci o nál ní kon-
troly v tomto ohledu, může dosáhnout velkého mi s trov ství a rodiče při 
běž ném pohledu na dítě nic nepoznají.

Dále v této kapitole uvádíme seznam signálů, které mohou ne pří-
mo naznačovat problémy s drogami u dětí či mladých lidí. Avšak samy 
o sobě nemusí být důkazem. Období dospívání představuje čas, kdy 
děti vykazují mnoho rysů a změn, které by u dospělého naznačovaly 
pro blé my. Pokud se ale u dítěte objeví větší počet va rov ných signálů, 
stojí za to se mu více věnovat nebo případně na vští vit odborníka.

V praxi často pozorujeme zvláštní jev. Na jedné straně jsou ro di če 
často velmi podezřívaví, ostražití a mívají sklon k přehnaným obavám. 
Na straně druhé, když některé varovné známky začnou pronikat do ži-
vota rodiny i chování dítěte, většina rodičů odmítá uvěřit, že by prá-
vě jejich dítě mohlo brát drogy. Někdy to vypadá až tak zvláštně, jako-
by u rodičů vznikal nějaký zvláštní druh slepoty, díky kterému mnozí 
z rodičů nezaznamenají přibývající známky a signály o tom, že jejich 
dítě směřuje k užívání drog. A především — nehodnotí je tak, že by na 
jejich základě začali vy mýš let a provádět nějaké změny. 

Nejasné případy se proto vždy vyplatí konzultovat s odborníkem 
a z naší zkušenosti můžeme říct, že častěji jsou podezření a obavy ro-
di čů oprávněné — byť se někdy týkají spíš problematického cho vá ní dí-
těte obecně, nedůvěry v rodině a dalších problémů než vý hrad ně uží-
vá ní drog.
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Varovné signály:
• Náhlé změny nálad, netypické reakce na určité situace. 
Některé dítě se začne stranit ostatních, jiné se stane hvězdou spo leč-
nos ti. Některé se začne hádat, jiné je najednou hodné. Jak zvý še ná po-
drážděnost, tak i nápadný klid a pasivita patří k typickým projevům 
užívání drog. 
• Zhoršování ve škole. 
To může zahrnovat zhoršování známek, absence ve škole, za ne dbá-
vá ní úkolů. Stejně tak může dojít k tomu, že dítě přestane chodit do 
krouž ků či sportovních oddílů. Snadno se vzdává při se be men ších pře-
káž kách.
• Změna přátel a známých. 
Výrazná změna blízkých lidí kolem dítěte vždy naznačuje ně ja kou 
změnu. Pokud se jedná o starší děti, o lidi, které vám nechce dítě před-
sta vit, je vždy dobré zvýšit svou pozornost a péči. 
• Výrazná změna v oblékání a stylu hudby. 
Není snadné se orientovat v tom, se kterým stylem je více spo je no uží-
vá ní drog. Rodičům v tom mohou pomoci známí, jiní mla dí lidé a ně-
kdy i dítě samo. Prudké změny sice k dospívání patří, ale vždy stojí 
za to si v takové době dítěte víc všímat a ko mu ni ko vat s ním. To však 
není možné, pokud zůstanete jen u kritického tónu.
• Skrývání a zakrývání. 
Tmavé brýle mohou zakrývat červené oči po kouření ma ri hua ny nebo 
zúžené zornice po heroinu. Dlouhé rukávy dobře skryjí vpi chy. Plan-
da vé oblečení ztrátu váhy. Dospívající vyžaduje ob vyk le zaručené sou-
kro mí pro své osobní věci. Nadměrné skrývání, za my ká ní a po dráž-
dě nost při vstupu do pokoje mohou na zna čo vat více než jen běžnou 
po tře bu soukromí. 
• Častá vyčerpanost, únava a spavost.
Spíše než o skutečné vyčerpání organismu jde o souhrn dílčích pří-
zna ků spojených s užíváním. Tělesná pasivita u heroinistů patří k cel-
ko vé mu obrazu i jejich životního stylu (rozhýbat je může až shá ně ní 
peněz na heroin nebo hledání dealera). Spavost je také prů vod ním zna-
kem užívání — zvláště v době nejsilnějších účinků uži va te li pa da jí víč-
ka a vypadá, že každou chvíli usne.
• Lži a předstírání
Lži dětí, které dřív nelhaly, nebo velký výskyt lhaní u jiných může 
svěd čit o tom, že potřebují svůj životní styl, pohyb přes den, nové zná-
mé či dů vod utrácení peněz skrýt. Záleží samozřejmě na do sa vad ním 
vývoji dí tě te v této oblasti a celkovém prostředí rodiny. Nic mé ně lha-
ní a před stí rá ní je jedním z typických příznaků narušení osob nos ti 
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závis lé ho. Dů vo dy jsou prosté: zajistit si možnost po kra čo vat v užívá-
ní drog nebo pití a pomocníkem v tom je zpochybnění některých mo-
rálních hodnot.
• Překvapivě rychle nastupující sexuální aktivita. 
U předtím uzavřených či stydlivých mladých lidí může rychlý ná stup 
sexuální aktivity vypovídat o tom, že k potlačení rozpaků a po vzbu ze-
ní užívají více alkohol či drogy. 
• Izolace od rodiny. 
Dospívající se učí být sám a potřebuje si vytvořit hranici mezi sebou 
a zbytkem rodiny. Když tato samota dlouhodobě přetrvává a bloku-
je při ro ze nou komunikaci s ostatními, může jít o výsledek nadměrné-
ho za po je ní dítěte do jiného světa — tudíž i světa drog. Taková izolace 
se překonává jen pomalu a vyžaduje ze strany ro di čů citlivost a znač-
nou vynalézavost. 
• Snížené sebevědomí. 
Pocit outsidera ve škole i v rodině může vést k experimentování s dro-
ga mi. Pro pa dy a krize dítěte, které si připadá stále jen kritizované, ne ú-
spěš né a odmítané jsou významným signálem pro blízké. 
• Chybějící léky či alkohol v domácnosti. 
Když se začnou ztrácet prášky proti bolesti nebo léky na spaní, ne bý-
vá to obvykle dílo skřítka, ale signál, že dospívající nebo jeho ka ma rá di 
zkouší drogu, která je nejdostupnější. To platí i o al ko ho lu. Bez plat ný 
zdroj alkoholu je lákadlo i pro mnoho dospělých. Většina he ro i nis tů 
navíc uvádí, že před heroinem pili větší množ ství alkoholu. 
• Ztrácející se věci a peníze. 
Zvláště ve větších či bohatších domácnostech se mohou začít ztrá cet 
věci či peníze. Bývají to ale signály obvykle bez odezvy. Když si však 
dítě začne brát peníze, zastavovat nebo prodávat předměty z domova 
— své či cizí, je to spíše známka toho, že se v jeho životě objevila nová 
potřeba. Může samozřejmě jít o potřebu kupovat si nové CD, nicméně 
pokud přitom porušuje běžné normy, bere si věci bez dohody, za ml ču-
je a nedokáže doložit své útraty, je dobré zvýšit svou pozornost. 
• Nález drogy nebo pomůcek k jejímu užívání. 
Tato situace většinou vyžaduje okamžitý zásah. Dítě se obvykle hájí 
tím, že to patří kamarádovi, nebo že to už nebere, případně tvrdí, že 
o tom nic neví. Kdo by nebyl rád ukolébán v klidu ta ko vým vysvětle-
ním? Ale i ten fakt, že vaše dítě pomáhá kamarádovi přechovávat dro-
gy nebo náčiní k jejich užívání je varovný a navíc může mít zákonné 
důsledky.
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Ještě jednou zdůrazňujeme: nic z výše uvedených příznaků ne mu-
sí dokazovat užívání drog. Pokud se takové známky vyskytují společ-
ně nebo opakovaně, vždy se vyplatí reagovat. 

Co se nevyplácí
• Vyčítat okamžitě nejen to, o co jde, ale i další často staré chyby. Ne-
vyplácí se argumentovat tím, jak to rodiče zasáhlo, jak z toho bude mít 
táta infarkt, babička bude plakat a máma bude tý den brečet...
• Stanovit okamžitě tresty, sankce a definitivní změny uspo řá dá ní ro-
din ných zvyklostí. Ačkoliv mnohdy o určité sankce má jít, v mo men tál-
ním stavu mysli nejsou rodiče obvykle zcela soud ní a mo hou sta no vit 
tresty, které nelze kontrolovat, nejsou reálné anebo se nevztahují k to-
mu, čemu je potřeba skutečně předejít.
• Hledat viníka. Nikam nevedou paušální obvinění typu „za to může 
ten tvůj kluk“, „ kdyby tě máma nerozmazlovala, nestalo by se to“, 
„kdyby do toho babička nemluvila, bylo by to jinak“, „já vím, že za to 
můžu, ale co jsem měla dělat“... Atmosféru jen zhor šu jí, dotyčný se 
oprávněně brání a skutečné důvody pro to, co se děje, se ztrácejí.
• Nerealistické strašení hrůznou budoucností. Rodiče v situaci, ve kte-
ré se ukáže, že dítě zkusilo marihuanu, jed no rá zo vě jinou drogu, nebo 
se stýká s uživateli, někdy přistoupí k tomu, že za čnou dítěti lí čit, jak 
skončí. Výroky typu „Chceš skončit ně kde mrt vý na ulici s jeh lou v ru-
ce?“ nejsou založeny na sku teč nos ti. Děti znají realitu uži va te lů lépe 
než rodiče, anebo se o ní brzy dozví víc. Děti obvykle k ta ko vým mys-
ti fi ka cím přistupují s tím, že rodiče tomu vůbec nerozumí anebo jim 
řeknou cokoliv (i ne prav du), aby jim v něčem zabránili. 
• Moralizování. Zvláště dlouhé monology, ve kterých rodič po pi su je 
řadu špatných skutků dítěte, dává do souvislosti, co spo lu ne sou vi sí, 
a předkládá mu, jak je to správné, jsou spíš zoufalou snahou na po-
sled ní chvíli dohnat něco, co se nestihlo v dosavadním kaž do den ním 
životě a výchově. V kritických momentech, o kte rých mluvím, nejsou 
k ničemu.

Jak se zachovat
• Nereagujte ihned, dejte si čas na zvážení všech okolností.
• Promluvte si o všem s člověkem, o kterém víte, že vám ob vyk le po-
mů že najít vaše řešení.
• Promluvte si o situaci s dítětem, krom otázek mu řekněte i vlast ní 
postoj k věci nebo rozhodnutí — ale takové, za kterým si budete stát 
a je realistické.
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• Když jste znepokojeni a další rozhovory to ještě zhorší, vždy něco 
udělejte. Potřebné změny mohou být malé (rozmluva o osob ních trab-
lech dcery) ale i velké (úplná změna časového rozvrhu dítěte, volného 
času i kontroly). Ale v každém případě musí být změny jasně dohod-
nuty, dů sled ně prováděny a dokončeny. 
• Když cítíte, že je to vážné, vždy vyhledejte odborníka — toho, kte rý 
se takovými situacemi zabývá.
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Kapitola 5
Co v rodině může zvyšovat riziko braní 
drog 

Většina věcí, popsaných v této kapitole patří k často po zo ro va ným cha-
rak te ris ti kám rodin, se kterými se setkáváme při léčbě zá vis los ti. Ně-
kdy je najdeme v minulosti, někdy stále ještě pře tr vá va jí. Můžeme říci, 
že mnohé mohly přispět ke vzniku nebo pře tr vá vá ní problémů s dro ga-
mi, nelze to ale tvrdit absolutně. Moh ly se pro je vit i úplně jinak nebo 
vůbec ne. Stojí ovšem zato se nad nimi za mys let a čas od času „cho-
vá ní“ své rodiny pozorovat nebo i ovliv ňo vat. Již samotné vědomí, že 
něco takového se děje, může předcházet řadě problémů, které pak po-
mohou při spí vat ke vzniku závislého chování dítěte. 

Svoboda ano či ne? 
Svoboda je v rodině vždy důležité téma. Svoboda úzce souvisí s ne zá-
vis los tí a ta opět stojí proti závislosti — na lidech i drogách. Svo bo du 
lze chápat zjednodušeně — jako právo na to, dělat si co chci — nebo 
v její složité podobě — možnost svobodně se roz hod nout pro svou 
ces tu a přijmout všechny důsledky svého chování. O svobodě se také 
říká, že končí tam, kde má začínat svoboda dru hé ho. Při výchově dětí 
se o svobodě začíná více mluvit až v době pu ber ty, ale vše začíná již 
dří ve, u rodičů. Pokud sami rodiče se v rodině necítí svobodně, což 
může mít kořeny hluboko v minulosti, děti to umí vycítit a je prav dě po-
dob né, že sami se budou v rodině cítit nesvobodně. Pokud pro mámu 
nebo tátu je rodina vězením, pak co má být pro ně? Drogy potom mo-
hou být snadnou cestou, jak z takového vězení uniknout. 

Možná by se tedy mohlo zdát, že problémy a drogy čekají na ex-
trém ně hodné děti náročných rodičů. I zde platí, že příčiny ne le ží 
v nějakém zcela špatném přístupu, ale spíš v míře, jakou se uplat ňu-
je — a ex tré my pak vedou k narušení stability rodiny. Pro to i nad měr-
ně li be rál ní vý cho va doprovázená nepřesvědčivými pokusy ro di čů o zá-
sa hy do ži vo ta dítěte mohou přispět k nerovnoměrnému vývoji dítěte. 
A i když se to na první pohled nezdá, potřeby dítěte mohou být ne do-
sta teč ně uspo ko jo vá ny. Dítě pro svůj zdravý vývoj potřebuje mimo jiné 
také hra ni ce.
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Když dítě není dítětem
Někdy se stává, že role některého dítěte v rodině se začíná čím dál 
víc podobat roli malého dospělého. Jsou to například velmi schop né 
a před čas ně zralé děti. Dostávají stále více nejrůznějších úkolů a zod-
po věd nos tí, které velmi dobře zvládají a rodičům tak to dělají radost. 
Mo hou se například starat o mladší sourozence, pře bí rat stále větší 
část zod po věd nos ti za domácnost a podobně. Dítěti potom nezbývá 
čas pro sebe, pro své dětské zájmy a dětské radosti. V některých přípa-
dech potom s nástupem puberty mladý člověk jakoby začne dohánět 
všech no, co v dětství „promeškal“ a opět tu máme živnou půdu pro ex-
cesy v po do bě drog a podobně.

Někdy si může rodič dítě vybrat jako svého důvěrníka ve spo rech 
s druhým rodičem nebo členem rodiny. Jde o takové situace, kdy si na-
pří klad matka opakovaně stěžuje dvanáctileté dceři na manžela, na lé zá 
v ní spřízněnou bytost při sdílení trpkých pocitů vůči své matce nebo 
tchyni. Dceru taková pozornost zpočátku těší, cítí se být poctěná ta ko-
vou důvěrou, dozvídá se více tajemství a také cítí, že rodiči oprav du 
v tu chvíli pomáhá. Rozumem rozumí, ale srd cem se s touto situací vy-
rov nat nedokáže. Máma tímto způ so bem vytváří s dcerou koalici pro ti 
otci, což ještě dál zhoršuje situaci v celé rodině. Dítě se tímto způso-
bem může připravit o kon takt s druhým rodičem a tím zvyšovat napě-
tí, které se v nějaké po do bě nakonec pro je ví.

Když dítě „musí“ být příliš hodné a dokonalé
Dalším nepříznivým důsledkem nadměrného protěžování zod po věd né-
ho dítěte je to, že ještě nedokáže zvládnout volnost a od po věd nost, kte-
rou mu rodiče v dobré vůli svěřují. Hodná dívka si tak může sama víc 
a víc rozhodovat o tom, kolik času a s kým a čím bude trávit. Ro di če 
necítí potřebu ji kontrolovat, možná by jim to i připadlo divné a ne dů-
stoj né. Dívka se však může dostat do si tu a cí, na kte ré nestačí. Některé 
dív ky, které od patnácti začaly žít extrémně „di vo kým“ životním sty-
lem, byly původně těmi od po věd ný mi a hod ný mi dcerami. Klid, od po-
věd nost neadekvátní věku, rozumnost a úcta ze strany dospělých jim 
na jed nou začaly bránit ve zdravém vývoji, ke kterému patří i zlobe-
ní, dětinské chování, chyby, vzteklost, re be lie. K takovým pubertálním 
výstřelkům se však dokázaly od hod lat jen v úplně jiném prostředí — 
a za pomoci rizikových způsobů: s alkoholem a pod vlivem drogy na-
jed nou zjis ti ly, že dokážou být spontánní a říct druhým něco od plic. 
Že ne mu sí v tu chvíli cítit výčitky, že se nechovají úplně vhodně. A na-
ko nec mohou zjistit, že pod vlivem třeba pervitinu dokážou i ro di čům 
ukázat, že nejsou jen takové panenky. Ale to už z nich nemluví jen je-
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jich zdravé se be vě do mí a adolescentní bouřlivost, ale uměle vyvolaná 
po dráž dě nost a sebevědomí toxikomana.

Nadměrná volnost a nedostatek kontaktu mezi 
rodiči a prostředím dítěte
Se svobodou je spojená volnost — a zoufalé úvahy některých ro di čů. 
Nejsou si jisti, co je v současnosti normální: může čtr nác ti le tý kluk 
chodit na house party do rána? Trávit s kamarády ví ken dy na chatě? 
Může chodit jejich vzorná dcera večer domů denně v osm večer? Mají 
právo znát a kontrolovat, kam opravdu chodí? Smí se seznámit s ka ma-
rá dy svých dětí? Kde končí svoboda a za čí ná cha os? Kde končí od po-
věd nost rodičů a kde začíná nad měr ná kontrola, která jim s dětmi po-
ka zí vztahy? 

Někteří rodiče jsou přehnaně ohleduplní k soukromí dítěte. Může 
to souviset s tím, že oni samotní prošli jinou výchovou. Je jich ro di če 
jim do všeho zasahovali a mají pocit, že neměli žádnou svo bo du. Ve 
snaze poskytnout svým dětem lepší dětství je však vlastně opustí — na-
bíd nou jim, že kdy by něco potřebovali, mohou za nimi přijít. To však 
ne mu sí stačit. Když svěříte svobodu, která patří dvacetiletému, do ru-
kou dva nác ti le té mu, naloží s ní prav dě po dob ně velmi problematicky. 
Jiní ro di če uzavřou s dítětem ja kou si ob chod ní smlouvu: „dobré znám-
ky = dostatek volného času.“ V extrémních případech k tomu ještě za-
stá va jí názor typu: „Dítě má studovat a ne dělat doma uklízečku. Když 
ve ško le funguje, má mít volnost, kterou chce.“ V důsledku takového 
pří stu pu tráví třináctiletá ně ko lik večerů v týdnu mimo rodinu, pra vi-
del ně jezdí s partou na cha tu, chodí čas od času na diskotéku (vždyť 
se vždyc ky vrátí přesně), okruh jejích známých nezná nikdo, ani její 
sestra. Díky obchodnímu du chu výchovné dohody se vytratilo několik 
dů le ži tých věcí: spo leč ný čas rodiny trávený v zábavě i práci, čas na 
klid ný dialog mezi dítětem a rodičem, možnost učit se o part ner ských 
vzta zích díky pohledu na vztah rodičů, příležitost učit se umění zvlá-
dání kon flik tů. Nemůže využít rodiče jako vzor chování ani jejich zku-
še nos ti při vý bě ru přátel a zná mých stejně jako jejich sílu, která by mu 
umož ni la zvolit někdy méně příjemnou variantu trá ve ní večera — ale 
o to užitečnější. 

Nadměrná kontrola a náročnost
Samozřejmě ani druhý extrém není na místě. V rodinách, kde časem 
převládly problémy s drogou, nacházíme také přehnaně au to ri ta tiv ní 
rodiče. Může se tam objevit otec, který nesnese, aby se něco dělalo 
bez jeho souhlasu, nezná nic než práci a povinnost. Jinde může atmo-
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sféru určovat matka, která se tak bojí všeho ne zná mé ho a rizikového, 
že ne jen sobě, ale ani druhým neumožní, aby poznávali nové lidi, pro-
středí a občas udělali i něco pro ble ma tic ké ho. Náročnost, která oceňu-
je jen učení nebo těžkou práci, může dítě od těchto činností spíš od-
radit a otrávit. Ustavičné kon t ro lo vá ní přenese odpovědnost za vše na 
bedra kontrolujícího. 

Jedním ze zdrojů vysoké náročnosti rodičů může být i jejich při ro ze-
ná tendence přát si pro dítě lepší život, než měli sami. Mnozí rodiče si 
také přejí, aby jejich děti pokračovaly v jejich šlépějích anebo do ká za-
ly to, co oni nezvládli. Obvykle předpokládají, že díky svým ži vot ním 
zkušenostem objevili chyby nebo omyly, které jim neumožnily úspěch 
nebo spokojenost, a tak nyní mohou zařídit lepší start do ži vo ta pro 
vlastní děti. Nadměrné zaměření rodičů na dítě v tomto směru může 
mít hlubší příčiny — vlastní ne u spo ko je né ambice rodičů.

Když se náročná a kontrolující výchova daří, objevují se sku teč né 
důsledky — úspěchy a výsledky. Ať už se jedná o studijní úspě chy, 
spor tov ní výsledky, dokonalou starost o domácnost nebo umělecké 
pro duk ce — vždy začnou zcela přirozeně naplňovat i ně kte ré z potřeb 
dítěte. Každé dítě chce být úspěšné a oceňované. Bohužel tam, kde 
jsou ná ro ky na dítě příliš vysoké a výchova není vyvážená, může do-
jít pro ble ma tic ké mu vývoji: dítě si samo osvojí — zvnitřní — ná roč nost. 
Již ne po tře bu je rodiče k tomu, aby mu ří kal, kdy má co dělat, a kdy 
už je toho dost. V takovém případě se dítě stává vět ši nou příliš nároč-
né na sebe samo a nesnese selhání. 

Druhým extrémem potom může být situace, kdy požadované vý ko-
ny dítě dlouhodobě nedokáže splnit a ani není v jeho silách se ubrá-
nit. Potom může být dítě trvale frustrované a mít velmi nízké sebevě-
domí. Drogy mohou nabídnout okamžitou náplast na frustra ci i nízké 
se be vě do mí.

Když je výchova jen to, co se říká
„...a zase jsem mu domlouvala a zase to udělal!“ „Táta, ten s ní už ne-
pro mlu ví, když vzala ty peníze. Já do ní mluvím každý den, hlavně 
když přijde pozdě — ale nic si z toho nedělá!“

Jedním z typických rysů výchovných přístupů v rodinách pro ble ma-
tic kých dětí a toxikomanů je nepružný a úzký výběr vý chov ných pří-
stu pů. Patří mezi ně například:
• Nekonečné domlouvání, které tvoří směs výčitek, vý hru žek, pří sli-
bů, manipulací, apelování na rozum, hledání „proč vlastně...“
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• Mlčení, ve kterém rodiče dávají najevo svůj hněv nebo re zig na ci. („O 
tom stejně nemá cenu se bavit. Už se s ním zlobit ne bu du. Zkla mal 
mně a nevím jestli mu kdy odpustím...“)
• Jednorázové a nedůsledné prosazované sankcí — rodiče vy mys lí 
a oznámí trest, na který se pak zapomene, nebo se o něj vzápětí po-
há da jí.
• Vymáhání slibů (často nerealistických) — Rodiče často věří, že slib 
je nejlepším a trvalým řešením, navíc dá nejméně práce. V tu chvíli si 
neuvědomují, že tak kladou na dítě mnohdy přílišnou od po věd nost, 
nechávají na něm, jak to udělá, pohrozí mu sankcí, kte rou stejně ne-
chtě jí realizovat a slíbenou činnost zapomenou včas a také až do kon-
ce kontrolovat. 

Zpětně často slýcháme příběh o nekonečné důvěře a víře ve změ nu 
poměrů. Někdy je až neuvěřitelné, jakou trpělivost rodiče měli — ko-
li krát se nechali podvést, okrást, zklamat — a nic zá sad ní ho ne změ ni-
li. Při důkladnějším prozkoumání však zjistíme, že se ne jed ná o tr pě-
li vost. Jde spíše o zaslepení, slepou důvěru a silné přání, aby se dítě 
samo změnilo. Rodiče, kteří mají problém za ujmout pevný výchovný 
postoj kvůli vlastnímu založení, part ner ské mu konfliktu nebo nadměr-
nému vytížení v práci, se snaží ne vi dět a ne sly šet. 

A když už zjistí, že dítě se chová nesprávně, domnívají se, že tak 
jako s dospělým člověkem stačí s ním jednou všechno rozumně pro-
brat a vše dopadne dobře. Když si po čase všimnou, že to ne po moh lo, 
cítí se podvedeni. Pak opakují pohovor s větší na lé ha vos tí a výčitkami 
nebo rezignují, urazí se anebo přehodí řešení na někoho jiného.

Konflikty se u nás neřešily...
Řešit něco předpokládá, že si určitý problém uvědomíme, pře mýš lí me 
o něm, něco v tu chvíli také prožíváme, pak o tom vět ši nou s ně kým 
mluvíme. K řešení konfliktů s někým druhým patří i ote vře né vy ja d řo-
vá ní emocí, někdy i ostrá hádka. Pozitivní vý sle dek se nicméně pozná 
podle toho, že člověk pocítí určitou úlevu, zjistí, že se objevují další 
a nové nápady, jak něco udělat a změnit. Po odeznění hlavního kon-
flik tu je už možné se na něčem do hod nout a naplánovat další po stup. 

Při zpětném pohledu rodiny uživatelů drog zjišťují, že jejich schop-
nos ti řešit konflikty jsou omezené. Jedni rodiče řeší part ner ské pro-
blé my hádkou, ale schází jim schopnost v chronických ob tí žích jejich 
vzta hu cokoliv změnit. Jinde se objeví napjaté ti cho. Nikdo nevěří, 
že by další hovor byl k něčemu dobrý. Otcové se pro blé mům vyhýba-
jí častěji tím, že odcházejí z místnosti nebo bytu nebo nadměrně pijí. 
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Někteří přenechávají většinu „rodinné agen dy“ a problémy se školou 
a vý cho vou matce. Pak jí vyčítají, že „ta její dcera se teda moc nevy-
vedla“. Matky se někdy vyhýbají hádkám a problémy řeší raději s ba-
bičkou nebo s dětmi. 

K tendenci vyhnout se konfliktům někdy také přispívá zku še nost, 
že vše po několika větách skončí strašnou hádkou, která ni kam ne po ve-
de. Odkládané problémy a postranní cesty řešení však jen zvyšují na-
pětí v rodině, pocity zlosti a viny, což snižuje odol nost dítěte vůči dro-
gám a blokuje úzdravné síly v celé rodině. 

Řešení nepříjemných pocitů pomocí náhradních 
prostředků
Nepříjemné je cítit zlost, zvláště když je spojena s bezmocí. Ne pří jem-
né je cítit smutek i prožívat osamělost. Není příjemné pro ží vat úz kost 
a strach. Těžko se snáší neuspokojená touha. O moc víc zá klad ních 
po ci tů neznáme. V dospělosti existuje řada způ so bů, jak takové pocity 
mír nit, potlačovat i jak řešit jejich příčiny. Některé z nich jsou však ná-
hrad ní — umožňují jen dočasné, i když okamžité změny: úlevu a za-
pomenutí. 

Naše společnost a větší část lidí toleruje některé z těchto způ so bů, 
některé jsou dokonce považovány za normální a správné. Otec rodiny 
pozdě v noci vybírá ledničku, aby nasytil svůj noční hlad. V té chvíli 
obvykle nemyslí na to, že takový hlad možná souvisí s jeho ne u spo ko-
je nos tí v práci, manželství nebo sexu. Neuvažuje o nadměrném stresu 
z přemíry pracovních povinností a špatné ži vo to sprá vě, které také mo-
hou zvyšovat jeho „apetit“ v noci. Sa mo zřej mě, že je pak citlivý na po-
známky dospívající dcery, že je „vy pa se ný“. 

Pocity osamocení a pocit nedoceněnosti některé matky tlumí nad-
měr ným kouřením, užíváním léků od lékaře nebo kamarádky. Ně kte-
ré za čnou potajmu a o samotě popíjet. Alkohol a nikotin stojí vůbec 
na prv ním místě látek, které velice často používáme k regulaci ne pří-
jem ných pocitů. 

I sport a práce mohou být cestou ke zlepšování toho, jak se člo věk 
cítí. Ač však jde o způsoby pro tělo zdravější a společensky uži teč né, 
i ony v sobě nesou určité riziko. I zde může dojít k náhradnímu řeše-
ní — když otec „řeší“ většinu svého napětí a vzte ku kaž do den ní mi jíz-
da mi na kole, tráví řadu víkendů na cyk lis tic kých výletech a své pod-
ni ka tel ské aktivity rozvíjí tak, že domů chodí jen spát. Tepr ve když 
mu na pří klad zdravotní problémy znemožní takové od re a go vá ní, zjis-
tí, že je na práci a sportu vážně závislý. V takovém ži vot ním pozasta-
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vení může propadnout i de pre sím z toho, když zjistí, kolik problémů 
v rodině jen odkládal, nepřipouštěl si je a pocity ventiloval v rychlé 
jízdě a tvrdé práci. 

Je pravděpodobné, že riziko vzniku zneužívání nějaké návykové 
lát ky je vyšší v takové rodině, kde převládá náhradní řešení ne ga tiv-
ních pocitů. Zvláště riskantní jsou samozřejmě extrémní pří pa dy ro-
din al ko ho li ků či toxikomanů. Na druhé straně ani ab so lut ní abs ti nen-
ce zdra vých sportovců není pro jejich děti záchranou. Zvláště když 
si všim nou, že místo drogy užívají rodiče sport nebo prá ci, a nemají 
více jiných způsobů, jak se s tím vyrovnat. Rodiče jsou dítěti vzorem 
v tom, jak zvládat to, že je normální cítit se občas špatně, snést i bo-
lest a mít širší paletu možností, co s nimi dělat. 

Nadměrné pocity viny
Pocity viny jsou reakcí na provinění — věc, kterou uděláme a cí tí me, že 
není správná nebo nám to někdo připomene. V dětech ně kte ré pocity 
viny probouzíme úmyslně, aby se určitému chování vy va ro va ly. Ně kte-
ré způsoby mohou být rizikové. Jako rodiče mů že te ně kdy apelovat na 
jejich soucit, například: „podívej jak se maminka trápí...“, „jak jsi nám 
to mohl udělat?“ a podobně. Po ne chat dítě, aby se v pocitech viny dlou-
ho do bě utápělo, je škodlivé. Pocit viny má v prožívání své místo, ale 
má mít také jen určité trvání a míru. V rodinách toxikomanů na chá zí-
me mnohem více takových vý chov ných přístupů, které jsou založeny 
na výčitkách, citovém vydírání a manipulacích s pocity viny.

Aby pocity viny mohly pro obě strany skončit, je často třeba ně ja ké-
ho skutečného činu — třeba i trestu nebo výchovné sankce. Ta je funkč-
ní, pokud po ní ani ve vás — rodičích — ani v dítěti ne pře tr vá vá nad-
měr ná zlost či pocit viny. Děti se samozřejmě tres tům sna ží vyhnout, 
od po věd nost rodičů spočívá v tom, že jim to ne u mož ní, pevně setrvají 
na svém požadavku. Potom, co je trest ukončen, by ale ve vzduchu ne-
mě ly být přetrvávající výčitky.

V životě závislého hrají pocity viny velkou roli. Většina mladých to-
xi ko ma nů si do značné míry své chování uvědomuje. Ví, že svým blíz-
kým ublížili a cítí část viny. Neumějí však s těmi pocity za chá zet a od 
svého okolí nemají jasnou zprávu o tom, co s nimi udě lat. Místo toho 
se snaží od nich utéct pomocí účinků drog a tím, že se vyhýbají si tu-
a cím a lidem, které jim je připomínají. Z toho mají ješ tě větší pocity 
viny a studu. A ty opět řeší drogou... a tak se stále točí v kruhu.

dro_dot_2.indd   29dro_dot_2.indd   29 22.9.2006   19:31:4622.9.2006   19:31:46



30 • Rodina a drogy

Stěhování
Stěhování patří v uváděných hierarchiích stresových událostí k nej vý še 
hodnoceným. Neklid, nejistota, zvýšená aktivita, možné spory mohou 
provázet již přípravu na stěhování — hledání bytu, výměny, vy jed ná-
vá ní půjčky apod. Ztráta známého prostředí, okol ních lidí, bez peč né-
ho pocitu z vlastního osobního prostoru jsou dalším zdrojem možné-
ho stresu. A nové prostředí, pro dítě často jiná škola a kamarádi, nové 
uspo řá dá ní bytu nebo případná fi nanč ní zátěž — to jsou opět dal ší po-
ten ci o nál ní stresory.

V anamnéze uživatelů drog navíc často nalézáme časovou sou vis lost 
mezi obdobím vážnějších začátků experimentování s drogami a ob do-
bím okolo stěhování rodiny. Některé děti jsou extrémně cit li vé na pře-
ru še ní vztahů s kamarády a jen obtížně si budují nové vztahy. Drogy 
zde mohou sehrát roli zpro střed ku jí cí ho činitele. Pod vlivem alkoho-
lu nebo některých drog se člověk snáze seznamuje, překonává ostych 
nebo strach. Vlastnictví drogy může v některých skupinách zvyšo-
vat dů le ži tost dotyčného, který tím, že například marihuanu nabízí, 
je ostatními častěji vy hle dá ván a (i když často účelově) oceňován. Ti, 
kteří se v no vém pro stře dí stáhnou spíš do samoty, pak mohou účinky 
drog využít pro zlepšení pocitu samoty nebo řešení nudy. 

Stále častěji se objevuje také problém v tom, že v novém místě byd-
liš tě se vyskytují skupiny lidí, které drogy berou. Někteří z nich jsou 
relativně známí, zvláště pokud drogy distribuují. Když se dítě v no-
vém místě orientuje, má zvýšenou pravděpodobnost, že se s dotyčný-
mi lid mi setká a ve snaze vyhovět normám skupiny s drogami začne 
ex pe ri men to vat. 

Je proto vhodné, když si rodiče i přes starosti o praktické věci spo je-
né se stěhováním najdou čas na hovor o těchto možných okol nos tech. 
Zkusí si všímat dítěte a jeho projevů, neodkládají ná vště vu školy a ho-
vor s učiteli a rovněž kontakt s jinými rodiči. 

Výběr školy a perspektiva dítěte
Výběr odpovídající školy je důležitějším faktorem, než se ob vyk le před-
po klá dá. Přerušení nebo ukončení studia na jedné škole vi nou pro blé-
mů spojených s drogami může vyústit do úspěšného stu dia jiného obo-
ru v době, kdy rodičům je už jedno, jaká škola to bude. Přechod ze 
zá klad ní školy bývá provázen problémem s přizpůsobením se na nové 
pedagogy, metody i novou skupinu vrstevníků. Pokud se navíc jedná 
o obor, o kterém dítě nic neví, není mu blízký anebo je již dopředu jas-
né, že škola je náročná na pro spěch, který mělo dítě spíš slabší, je nut-
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né připravit se na pro blé my. Lze jim do jisté míry předejít racionálním 
plánem o tom, jak se budou řešit. 

Mezi nástroji k řešení situace je pomoc rodičů s učením, do u čo vá ní, 
přerušení studia anebo změna školy. Rodiče se často po kou še jí udržet 
dítě na škole i přes zjevné dlouhodobé problémy s prospěchem. Pře tr-
vá va jí cí pocit neúspěšnosti a selhání však ob vyk le nevede spolu s ma-
lou motivací k pozitivní změně. Do po ru ču je me prodloužit dobu před-
běž ných diskusí o možném za mě ře ní studia nebo učení a zapojit do 
něj ostatní členy rodiny, i když se tomu někdy vyhýbají a otázku baga-
te li zu jí. I zdánlivě jasné vol by, které byly učiněny jaksi odjakživa („od-
jak ži va bylo každému jasné, že půjdu na gympl a pak na práva — jako 
děda a táta“…) je dobré relativizovat a probrat i další možnosti. Rodi-
če často ne chtě jí věc komplikovat, bojí se vlastního názoru dítěte nebo 
je pro ně jed no duš ší nic neřešit. To však představuje možný zdroj poz-
děj ších pro blé mů.

Rozvod
Toto téma by nepochybně pokrylo stránky několika knih — svý mi as-
pek ty právními, sociálními, psychologickými, výchovnými i mo rál ní-
mi. Zde se mu však budeme věnovat jen ve vztahu k možným ri zi ko-
vým souvislostem s výchovnými problémy a uží vá ním drog. Berme 
tedy rozvod jako realitu — lidé se rozvádějí. Legitimní svazek partnerů 
pře stá vá být realitou, zůstávají vzpo mín ky, pocity viny, křivdy, ztráty, 
zlost, smutek, samota a jiné. Pokud se nepodaří vztah, majetkové po-
měry či péči o děti dořešit, aby se vše po čase uklid ni lo a rodiče mohli 
začít žít život v nových pod mín kách, je prav dě po dob né, že vše ovliv-
ní nějak i děti. 

Možné následky nedořešeného rozchodu:
• Očerňování, obviňování druhého partnera („…kdyby nebyl tvůj táta 
takovej… všechno by bylo jinak… on je úplně k ničemu…“).
• Přetrvávající konflikty a nedorozumění, do kterých rodiče za ta hu jí 
děti, které pak mají tomu druhému něco vzkázat, něco roz sou dit nebo 
rozhodovat to, co jim nepřísluší.
• Absence jednoho z rodičů, který se v důsledku problémů stáh ne 
ura žen nebo citově zraněn a není pak dětem k dispozici.
• Zavazování dítěte tajemstvím („…nesmíš mámě říkat, že…“).
• Neadekvátní „využívání“ dítěte jedním z rodičů (například mat ka 
nadměrně potřebuje dceru, aby ji utěšovala, poslouchala její staros-
ti a smutky).
• Nedostatečná kontrola a důslednost při výchově (přetížení jed no ho 
z rodičů, pocity viny vůči dítěti, snaha „dělat to jinak“…).
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• Nadměrná kontrola a náročnost při výchově (snaha „dělat to ji nak“, 
dokázat bývalému partnerovi, že to „jde jinak“, od re a go vá ní od vlast-
ních problémů a selhání…).
• Svádění viny za krach manželství na dítě — „kvůli tobě jsme se po-
řád hádali“, „zůstali jste mi na krku“ a podobně.

Z hlediska rizika užívání drog se tyto a některé další pro ble ma tic ké 
důsledky nedořešeného rozvodu mohou projevit v několika smě rech:
• Dítě na sebe může upozorňovat právě tím chováním, které ro di če 
nanejvýš zneklidní — pozdními příchody, ex pe ri men to vá ním s dro ga-
mi — možná si říká o zvýšenou pozornost či důslednost.
• Dítě může užíváním drog vyjadřovat zlost na rodiče za to, že ho při-
pra vi li o jednoho z nich nebo o pocit, že má ideální ro di če apod.
• Dítě může užívat drogy, aby zmírnilo negativní emoce, kte ré v něm 
dění kolem rozvodu mohlo vyvolat. 
• Dítě se může pouštět do problematického chování, aby vy tvo ři lo si-
tu a ce, ve kterých se rozvedení rodiče opět spojí ve spo leč ném úsilí se 
o dítě postarat nebo změnit jeho chování.
• Dítě se začne nadměrně rychle a silně obracet k vrstevníkům, u kte-
rých hledá vše, co nemůže najít doma — ke skupině lidí, kde se be rou 
drogy.

Několik myšlenek, které mohou být v rozvodové situaci dů le ži té:
• Známé úsloví: Manželem či manželkou člověk může pře stat být, ro-
di čem zůstává už do smrti. 
• V jednáních či hádkách je nutné důsledně oddělovat pro blé my tý ka-
jí cí se přímo péče o dítě a výchovy od ostatních pro blé mů. 
• V bitvě o dítě mohou vyhrát jen oba rodiče společně. Ví těz ství jen 
jednoho má obvykle po čase trpké následky pro dítě i ro di če sa mot né-
ho.
• Bolest či zlost dítěte je přirozená a dočasná reakce. Pokud navíc zjis-
tí, že ztratilo jen možnost mít oba rodiče v jednom bytě a po hro ma dě, 
ale pro něj jsou oba k dispozici, tak se časem se si tu a cí vyrovná mož-
ná lépe než rodiče.
• Dítě potřebuje více otevřenosti ve věcech, které se ho týkají, než 
ná hrad ní dary či výhody, kterými si může rodič vykupovat své poci-
ty viny. 
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Kapitola 6
Vliv party a vrstevníků

Vliv názorů stejně starých dětí nebo dospívajících stejně jako snaha 
se jim vyrovnat, překonat je, nebo upoutat jejich po zor nost, jsou ne-
po chyb ně jedním z mnoha faktorů podílejících se na tom, že dítě za-
čne drogy užívat. Výběr kamarádů, známých, čas s nimi trávený, způ-
sob trávení času — to jsou velká bitevní pole konfliktů dospívání. Není 
divu, že zatímco někteří rodiče sledují vztahy je jich dítěte nadměrně 
úz kost li vě a kontrolují vše, jiní váhají s každou otázkou, aby mu neza-
sahovali do života příliš často tak, jako to zase dělali jejich rodiče. 

V době dospívání je vliv kamarádů či vrstevníků na dítě ob rov ský. 
Někdy se je snaží napodobovat, jindy se od nich lišit a nebo je před stih-
nout. I samotář je obvykle ten, kdo pouze vzdal své úsilí získat si ka-
marády, jejich zájem, přátelství a ocenění. Pokud tito kamarádi žijí ri-
zikovým životním stylem, představují zvýšené ri zi ko i pro vaše dítě. 

Tlak skupiny vrstevníků se uplatňuje mnoha způsoby. Pro dítě není 
nijak snadné jim odolat, udržet si vlastní dosud nehotovou identitu, žít 
zdravě a správně, jak chtějí rodiče. Jedinec — zvláště ten, který si není 
zvláště jistý sám sebou, hledá přirozeně ja ké ko liv cesty, jak dosáhnout 
mezi vrstevníky dobrého postavení. 

Co se drog týče — někdo může začít vynikat tím, že má na ně pe ní-
ze, jiný zná starší a zkušenější kamarády, další se nebojí si pích nout 
jehlu do žíly, jiný zase dokáže na internetu najít zajímavé novinky. Nej-
ri zi ko věj ší jsou skupiny mladých, ve kterých je uží vá ní drog jed no znač-
ně normální — a ti, kteří je neužívají, jsou pak odsouzeni k posměchu, 
ponižování nebo odmítáni. V případě, že dotyčný nemá k dispozici 
žád nou jinou pro něj zajímavou sku pi nu, je zatlačen do kouta. 

Každý extrém vede k problémům. Nadměrná kontrola a vliv ro di-
čů může dítě zbavit možnosti, aby se samo učilo poznávat lidi a jejich 
kvality, může je také dotlačit k velmi rafinovaným způ so bům, jak své 
vztahy tajit. Nedostatečná péče a pozornost však dítě po ne chá vá v si-
tu a ci, kdy si opravdu nemusí vědět rady nebo ne zná míru, za kte rou 
už nemá jít. 
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Některé z otázek rodičů na toto téma bývají tak časté, že je uvá dí me 
jako typicky problematické okruhy:

Mám právo znát kamarády svého dítěte?
Ano, ale záleží na tom, jakým způsobem je poznáváte. Když ro di če 
znají kamarády svého dítěte, znamená to, že je jejich dítě za jí má, že 
jsou schopni tento zájem dát najevo. Pokud nejde jen o de tek tiv ní zjiš-
ťo vá ní a kritiku, také to znamená, že je s jejich dí tě tem i něco spojuje. 
Mohou tak i dát najevo, že jsou rádi, že jejich dítě umí navazovat vzta-
hy a být pro ostatní důležité. 

Opět platí, že zájem o kamarády dítěte může způsobit méně pro blé-
mů než nezájem. 

Lze poznat nevhodné kamarády?
Nepředpokládejte, že dokážete na první pohled odhadnout, o jaké ka-
ma rá dy jde. V době dospívání mohou mít divoké a za ne dba né úče-
sy jiný význam než v dospělosti. Patnáctiletá dívka vy stro je ná jako ší-
lený bezdomovec může mít velmi odpovědný pří stup k životu, lidem 
i ško le. Elegantní a příjemný mladík může být dealer pro dá va jí cí dro-
gu ex tá zi mladším. 

Je dobré se zaměřit hlavně na starší přátele (ti mohou mít na vaše 
dítě větší vliv), na ty, kteří mají na první pohled příliš vol nos ti nebo 
peněz. Je dobré všímat si těch, kteří se k vám chovají ex trém ně hez-
ky a slušně a přitom zaznamenáte známky toho, že jin de jsou zce-
la jiní. V dnešní době je normální, že se rodiče spo lu žá ků či kamará-
dů ne zna jí. Mohou patřit k výrazně odlišným spo le čen ským vrstvám 
nebo sku pi nám. Normální začíná být i vzájemná od ta ži tost — nadměr-
ný respekt k soukromým záležitostem cizí rodiny. Z praxe však známe 
mnoho pří pa dů rodičů, kteří říkají: „My jsme nic nevěděli, nikdo nám 
nic neřekl, ani ve škole, ani sou se di — při tom ho soused viděl píchat 
si drogu pří mo před do mem.“ Někteří rodiče žijí dlouho v nevědomos-
ti o sku teč ném životě své ho dítěte. Je to jistě díky jejich slepotě, přetí-
ženosti v práci, vlast ním part ner ským problémům a podobně. Děje se 
to také proto, že rodičům při jde hloupé volat jiným, ověřovat si infor-
mace od dětí, zajímat se o kamarády dcery nebo syna a případně po-
vídat si s druhými rodiči. 

Pokud máte starosti o to, s kým se vaše dítě přátelí, nezbývá než 
s ním o tom mluvit. Zakázat mu stýkat se s ním je také mož né, ale je 
to po sled ní možnost. Pak už nemůžete dělat nic víc. Pro to je dobré vy-
zkou šet více a mírnějších metod. Je užitečné zeptat se, proč se s do-
tyč ným člověkem vaše dítě vídá. Proč ho (nebo ji) má rádo, v čem ho 
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ob di vu je. Takové a podobné otázky běžně pa da jí, ale čas to jsou po klá-
dá ny v kri tic kém nebo ironickém tónu. Matka se ptá dcery: „Proč ti na 
něm tak záleží? Vždyť nic neumí, ze školy ho vyhodili, chodí jako tr-
han a určitě bere drogy...?“ Její odsouzení je zřejmé — to není projev 
zájmu o to, proč má dcera toho kluka ráda. Pokud by to matku v té 
chvíli oprav du zajímalo, musela by se ptát jinak a možná v jiné, méně 
napjaté si tu a ci. Tak — aby dcera mohla uvěřit, že jí skutečně záleží na 
tom, co si myslí a proč se s dotyčným stýká. Takový rozhovor je pak 
výsledkem delšího budování důvěry — nelze čekat, že to půjde hned. 
Když se ale podaří, je prav dě po dob né, že ve chvíli, kdy se dcera začne 
cítit ve vzta hu k určitým důležitým lidem ohrožena, nebo začne řešit 
nějaké di le ma, začne se sama ptát nebo svěřovat. 

Může se však stát, že dítě se svěřit nechce, hájí své kamarády jako 
lev proti všem, a přitom je jasné, že se takto opakovaně do stá vá do 
kontaktu s rizikovým prostředím (užívání drog, krádež, zá ško lác tví 
apod.). 

Dá se něco dělat, aby nepodlehl(-a) vlivu špatné 
party?
Samozřejmě dá. Ale jako obvykle — jde to lépe včas, než se do ta ko-
vé situace dostanete. Podstatou toho, že se někdo nechá snad no ovliv-
nit a jedná tak v rozporu se svými zájmy nebo bez ohledu na možné 
dů sled ky, je většinou nízké sebevědomí. Pokud musí sobě i okolí opa-
ko va ně svou hodnotu dokazovat, zvyšovat ná hrad ní mi způsoby, bude 
vůči tlaku okolí mnohem citlivější a slabší. 

Jistě, může vás napadnout, že když se nechá tak snadno ovliv nit, 
proč se nedá ovlivnit jistě rozumnými názory rodičů? Od po věď je na-
sna dě — ovlivnitelnost názory a pravidly nějaké skupiny lidí je tak vel-
ká, jak sil ná je touha dotyčného k nim patřit. A chce být ta ko vé dítě 
jedním z dospělých rodičů? Ne, patnáctiletý kluk chce být oceňován 
a obdivován stejně starými nebo o něco star ší mi ka ma rá dy. Obvykle 
své rodiče na víc vidí zkresleně — vnímá vel mi citlivě jejich problema-
tické vlast nos ti nebo pro něj nevýhodné názory. Často můžeme slyšet: 
„...ni kdy ne bu du jako můj otec!“, „...chci žít jinak než vy!“

Sebevědomí se vytváří postupně od nejranějšího věku. Je to vlast-
ně schopnost vidět sám sebe jako kvalitního a dobrého člověka. Uvě-
do mo vat si, že ačkoliv nejsem dokonalý a dělám chyby, mám své dob-
ré vlastnosti a mohu ostatním něčím přispět. Pocit vlastní hodnoty se 
buduje na základě reakcí okolí, které vlastně neustále dítěti dává na je-
vo, jak ho vnímá. Pokud okolí nereaguje vůbec nebo je lhostejné, je 
dítě připraveno o nezbytný zdroj učení. Může u něj vzniknout černo-
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bílé sebehodnocení — někdy si připadá jako pán světa, který ostatní-
mi opovrhuje, jindy má dojem, že není nic — všichni jsou lepší a šťast-
nější. V takové chvíli se bude snažit ta ko vé pocity potlačit a chovat se 
tak, aby ho ostatní přijali a ocenili — nebo aby se alespoň na chvíli cí-
til  dobře.

Každá droga, která mění vnímání, se k takovému účelu hodí. Po kud 
je navíc její užívání v partě normální, je o důvod víc si jí vzít nebo zku-
sit něco „lepšího“.

Aby vaše dítě ocenění přijalo a pocítilo jeho sílu, musí být spl ně na 
ještě jedna podmínka. Ocenění musí odpovídat skutečnosti, pře hna ná 
nebo zcela zkreslená kritika i pochvala jsou ničivé. Ro di če by navíc 
měli žít podle toho, co hlásají. Dospívající samotní jsou citliví na prav-
du a opravdovost. Sami se snaží žít podle svých pra vi del. Někdy se 
jim to daří lépe než dospělým, i když jsou je jich ži vot ní zásady mnoh-
dy v rozporu se společenskými nor ma mi. Když budeme dítě kritizovat 
za to, že se vyhýbá svým po vin nos tem, měli bychom si předtím projít 
vlast ní chování vůči dru hým a po vin nos tem. 

Když vyžadujeme, aby kontrolovalo své kouření, přestalo brát dro-
gy atd., musíme si připustit i vlastní užívání drog. Včetně ta bá ku a al-
ko ho lu. Jistě — jsou legální. A my máme plné právo na svém dítěti po-
ža do vat, aby neužívalo heroin. Je nelegální a vytváří zá vis lost, která je 
pro běžný život mnohem destruktivnější než pra vi del né pití alkoholu. 
Ale pokud nejsme abstinenti a nekuřáci, měli by chom zhodnotit, zda 
máme užívání těchto drog pod kon t ro lou. Ale i v případě, když rodi-
če sami mají určité problémy, mohou od svých dětí vyžadovat patřič-
né chování a ve vztahu k drogám zdrženlivost. Je však nutné si vlast-
ní problémy při pus tit a začít je také řešit. 

Chcete-li být spojenci vlastních dětí při budování jejich se be vě do mí, 
můžete se řídit pravidlem tří „P“:

Pozornost
Věnujte dětem pozornost, klaďte jim otázky (samozřejmě, že nejen: 
„Jak bylo ve škole?“). Buďte na ně zvědaví a pokud to do vo lí, hlaďte je, 
ob jí mej te nebo boxujte (to platí u otců a synů v určitém věku)

Pozitivní hodnocení
Když je hodnotíte, učíte je rozeznávat, co bylo špatně a co dob ře. Co je 
však pro sebehodnocení důležitější — ukazujete jim, že si umíte všim-
nout a mluvit o něčem, co v nich je dobré. To se musí naučit, aby si to 
(občas) dokázaly říct samy sobě. Pokud tedy hod no tí te, vždy by mělo 
převážit pozitivní hodnocení.
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Pravdivost
Pravdivost není absolutní upřímnost — ta může být bezohledná. Zde 
máme na mysli spíš to, že dětem se nemá lhát a jako rodiče byste měli 
žít podle svých názorů a hodnot — zvláště těch, které dětem říkáte. 
Dvojí život, dvojí pravda, dvojí tvář (když se rodič chová jinak před 
dětmi, jinak před partnerem, jinak v zaměstnání a jinak s přáteli) — to 
jsou věci, které děti matou. Dospívající kvůli nim své rodiče mohou ne-
ná vi dět anebo je napodobují a nemohou si nakonec vážit sebe sama. 
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Kapitola 7
Jak mluvit s dětmi o drogách

Způsob jak „mluvit o drogách“ musíme volit podle toho, o ja kou si tu a-
ci se jedná a kolik je dítěti let. Někteří rodiče řeší dilema — mají o dro-
gách s dětmi „výchovně“ nebo „preventivně“ začít mluvit sami, nebo 
počkat, až se děti zeptají. Je to podobné jako s tématem sexu. Čekat na 
to, až se dítě zeptá, by mohlo trvat ne ú nos ně dlouho. Některé děti jsou 
zvídavé a pozorné vůči všemu, co se kolem nich děje a říká. Ty vás 
jako rodiče pravděpodobně pře de jdou. U jiných byste se nedočkali. 

V dnešní době se slovo droga objevuje již běžně — v televizi, ve 
ško le, mezi kamarády. Dítě může zahlédnout podivně vyhlížející mla-
dé lidi v centru, jak žebrají o peníze. Může nacházet v parku injekč-
ní stří kač ky. A ten nejsmutnější případ — jeho sestra či bratr mohou 
brát drogy. Téma se tedy nabídne samo. Nejdřív je dobré si ujasnit zá-
kladní: co o drogách sami víme, čeho chceme právě touto diskusí do-
sáhnout a zda je ta správná chvíle. Není dobré zahrnout hovor do 
konfliktní situace, kdy dítěti něco vyčítáme a zlobíme se. Je dobré se 
ujistit, že situace nebude příliš vynucená, protože dítě pak není pozor-
né a vnímá po ví dá ní jako men to ro vá ní. Měli by chom volit slova a při-
rovnání, která jsou dítěti blízká. Drogu samotnou můžeme přirovnat 
k něčemu, co je zpo čát ku dobré, ale pak se z toho stane nepřítel. Men-
ší děti ji mohou po znat v černokněžníkovi, kte rý dokáže splnit nejtaj-
nější přání, ale pak mu musí člověk sloužit jako otrok. Smrtí děti raději 
ne stra ší me — úmr tí to xi ko ma nů nejsou statisticky častější než jiné pří-
činy smrti. Nad měr ná oba va může na čas dítě odrazovat, později však 
taková informace může vést k odmítnutí celého postoje. Když napří-
klad ve 13 letech zjis tí, že kamarádi kouří marihuanu a jsou stále naži-
vu — dokonce velmi spo ko je ní — začne celé rodičovské varování pova-
žovat za ještě více při ta že né za vlasy než do té doby. 

Důsledky častého užívání nějaké látky lze vysvětlit i na oby čej ných 
věcech — po velkém množství jídla se tloustne, po kouření člo věk kaš-
le. Alkohol je ožehavé téma pro mnohé rodiče. Je sa mo zřej mě nejvíc 
po ruce jako příklad — alkohol je droga, kterou zá kon nezakazuje, ale 
zá vis lost na ní existuje. Podle mého je vhodné mlu vit s dětmi na za čát-
ku právě o alkoholu. Provází běžný život většiny rodin v podobě piva 
k jídlu, šampaňského na oslavách, vína při ve čír cích, babiččina va ječ-
né ho koňaku nebo slivovice od strýč ka. Na rozdíl od heroinistů jsou 
lidé, kteří pijí alkohol velmi růz no ro dou skupinou. Díky tomu může-
me dí tě ti ukázat, že někteří lidé umí s alkoholem zacházet a nepřehá-
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nějí to, i když jim také chutná a dělá dobře. Jiní se začnou chovat div-
ně, směš ně nebo vyloženě ne pří jem ně — a opakují to. Jako důvod lze 
uvést, že tito lidé nedokážou udržet alkohol na uzdě, tak jako divoké 
spře že ní si dělá s kočárem, co chce, místo toho, aby vozka využil síly 
koní k užitku. Slabost, smutek, nespokojenost se životem nebo ne do-
sta tek jiné zábavy či vzrušení — to lze uvést jako některé z příčin, proč 
se ně kte ří lidé stanou pijáky a někteří ne. Konkrétní drogy menším dě-
tem ne mu sí me popisovat, stačí jen říct, že jsou některé silnější, kterým 
se člověk ubrání jen těžko a které mu škodí ještě víc. 

Další z otázek, které rodiče napadají, se týkají toho, zda ho vo rem 
o drogách zbytečně v dětech neprobudí zvědavost nebo chuť je zku sit. 
Jedná se mimochodem o stejné dilema, které stojí před lektory pro ti-
dro go vé prevence na školách. Samotná informace však chuť drogu vy-
zkou šet neprobudí. Tomu musí předcházet jiné věci: na pří klad nuda, 
samota, pocit neúspěšnosti, málo možností uplat ně ní nebo vyniknu-
tí, touha podobat se druhým, snaha uniknout z reality a podobně. In-
for ma ce o tom, že existují věci, které v takových si tu a cích a pocitech 
mo hou dítěti pomoci, je sa mo zřej mě důležitá. Je ale vysoce prav dě-
po dob né, že tuto informaci do sta ne dříve nebo později jinde. V lep-
ším pří pa dě na protidrogové přednášce ve ško le, od učitelek v mateř-
ské škole nebo v horším případě od ka ma rá da v sedmé třídě, který mu 
jasně a pů so bi vě vyloží a dokáže, že po „tom“ se bude cítit fajn. Bude 
tedy lepší, když dítěti ukážete, že se nebojíte svěřit mu informaci, kte-
rá může mít i svá rizika. 

Téma drog se navíc v životě dětí objevuje obvykle dříve než v tom 
okamžiku, když jim kamarád dává do ruky psaníčko s heroinem. Čas-
tě ji začíná drogy objevovat tak, že si všimne starších spo lu žá ků, jak se 
schovávají v parku s jednou pomačkanou cigaretou. Sly ší zpočátku ne-
sro zu mi tel né zmínky o ostatních, kteří užívají slo va jako: „joint, trav-
ka, shit, piko, háčko, eič, sjetej, smažka a vy smá tej.“ Musí se v tom 
orientovat, pokud nechce být zcela mimo okruh vrs tev ní ků. Užívání 
drog je totiž — ať chcete nebo ne — re a li ta. 

Jako rodiče nemusíte dítě učit drogový slang a vědět vše o účin cích 
drog. Jde spíše o to aktivně vytvořit možnost si promluvit ve chvíli, 
kdy si vaše dítě bude s vámi skutečně potřebovat promluvit — i o dro-
gách.

Podstatně jiné jsou však okolnosti hovoru o drogách v situaci, kdy 
u dítěte najdete drogu, nebo se dozvíte, že něco bere. Tím se za bý vá-
me v části Typické problémové situace.
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Kapitola 8
Které prvky v rodině mohou zvyšovat 
odolnost dítěte vůči drogám?

V současné vědě stále do značné míry přetrvává přístup, ve kte rém se 
pozornost více zaměřuje na problém. V praxi to znamená, že v me di-
cí ně, pedagogice i sociální práci toho víme mnohem víc o po ru chách, 
nemocech, narušeném prostředí a kriminalitě než o zdraví a poctivos-
ti. Proto je také název této kapitoly spíše am bi ci óz ní přání a úvaha za-
lo že ná na klinické praxi než výzkumem ově ře ný seznam fak tů.

Vycházíme převážně ze zkušeností rodin, které prošly pro ble ma-
ti kou závislosti a získaly tak určitou pozitivní zkušenost, pří pad ně 
těch, kde vznikly v době dospívání dítěte určité problémy, ale po da-
ři lo se předejít problémům závažnějším. Věci, které udržují rodinu 
jako funkč ní prostředí, ve kterém se objevují řešitelné pro blé my, lze 
roz dě lit asi  takto:

Pravidla, zvyky a tradice
Udržují v chodu některé dohodnuté nebo osvědčené způsoby cho-

vá ní. Přinášejí klid, jistotu a lze je očekávat. Pro dospívající před sta vu-
jí často zastaralé symboly generace rodičů a umožňují jim tak zdravě 
bojovat a hledat sebe samotné.

Zatímco některé rodiny obsahují mnoho takových prvků a ži vot 
v nich může působit až sešněrovaně, v jiných vládne chaos a anar chie. 
Je tře ba zdůraznit, že najít správnou míru je v současné době velmi 
těžký úkol. Zdá se, že společenský vývoj jde tak rychle, že rodina se 
svou setrvačností se mu nestačí přizpůsobovat. Pra vi dla a tradice usta-
no vu jí zvyk například v těchto věcech:
• definice mužské a ženské role
• míru a formu kontaktu mezi základní rodinou a širší ro di nou
• rozdělení odpovědnosti za práce v domácnosti
• postoj k nemoci, zdraví a smrti a narození
• způsob rozdělování peněz
• o čem se mluví a o čem ne
a podobně...
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Schopnost vyvíjet se a reagovat na nečekané 
změny 
Jde především o ty změny, které souvisí s vývojem dětí a změ na mi 
vzájemných vztahů v rodině, které přináší čas. Rovněž jde o schop-
nost reagovat funkčně na náhlé události: úmrtí, opuštění, ne mo ci, 
změny společenské, profesní a podobně.

Zatímco pravidla a zvyklosti vycházejí z toho, že je něco otevřeně 
nebo nevysloveně dojednáno a je to již zvykem, schopnost re a go vat 
na ne če ka né změny a vyvíjet se se týká situací, se kterými se nepočí-
talo, jsou nové nebo ohrožující. Mnohem více se zde uplat ňu je schop-
nost im pro vi za ce a tvořivosti. Když převažuje takový způsob života 
rodiny, není to nikdy nudné, ale nikdy není klid a nelze se na nic tak 
úplně spo leh nout. Pro některé členy rodiny to může být vyčerpávají-
cí a matoucí. 

Schopnost poskytovat dostatečné bezpečí 
a zároveň dost podnětů pro vývoj dítěte
Rodina by měla být v určitém slova smyslu bezpečným pří sta vem, kde 
se jeden může spolehnout na druhého. Je však náročné to sla dit s dru-
hou částí úkolu, tzn. že by měla obsahovat do sta teč né množství pro ble-
ma tic kých situací, ve kterých by se dítě uči lo pro blé my řešit, zís ká vat 
odolnost vůči stresu, bolesti i zkla má ní. Zcela ideální rodina může se-
lhat v přípravě dítěte na život.

Nyní bude následovat několik vybraných oblastí ze života ro di ny, 
které se vynořují jako náměty pro relativně snadné změny v chodu ro-
di ny, a přitom mohou sehrát významnou roli při bu do vá ní op ti mál něj-
ší ho rodinného prostředí.

Dodržování dohod a důsledky selhání
Pro každého z nás je asi samozřejmá zásada, že „když se něco do-
hod ne, je to třeba dodržet“. Praxe ale zdaleka nebývá takto do ko na lá. 
Úmlu vy o tom, co kdo udělá, co se změní, jak se k sobě bu de me cho-
vat a podobně bývají často domluveny tak, že je nelze kon t ro lo vat. 
Vět ši nou si je může každý vysvětlovat trochu jinak, jejich dodržová-
ní nikdo ne kon t ro lu je, po delší době slouží jen k obecným výčitkám. 
Způsob jak dělat „dobrou dohodu“ pře sa hu je rámec této knihy — spa-
dá do oblasti efektivní komunikace a vyjednávání. 

„Malé“ domácí dohody se obvykle týkají toho, kdo co bude pra vi-
del ně doma dělat, jak to bude s přípravou do školy, kdo platí účty, jak 
to probíhá s návštěvami, kdy se chodí domů atd. Sou stav né ne do dr žo-
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vá ní takových dohod mezi jednotlivými nebo vše mi členy rodiny je ty-
pic kým znakem rodin, ve kterých se u dětí projevují problémy, včet-
ně užívání drog. 

V případě problémů lze doporučit následující:
•  Pokud se objevují opakované problémy v komunikaci i při nor mál-
ním chodu rodiny, je vždy vhodné dohodnout se, jak bu de me si tu a ce 
řešit nadále.
•  Dodržení úmluvy by mělo zahrnovat jak přesné stanovení pod mí-
nek (čas příchodu, rozsah práce, cíl ve škole) tak i důsledky, kte ré 
bude mít nedodržení (zkrácení volného času, snížení ka pes né ho, prá-
ce na víc atd.).
•  Pro dodržování jsou nezbytné následující podmínky: pra vi dlo musí 
být realistické a průběžně hodnocené. Velké ambice a sli by, které se 
neplní a práce, které si nikdo nevšímá, to jsou hlavní zdro je selhání 
a zklamání.

Řešení problémů bez dlouhého odkládání
Když si v rámci kontaktu s toxikomany všímáme jejich cha rak te ris tic-
kých rysů, zjišťujeme (v souladu s vědeckými výzkumy je jich osob nos-
tí), že mají snížené schopnosti řešit problémy a ten den ci je od klá dat. 
Nejde obvykle o to, že by byli hloupější. Jen rozsah mož ných ře še ní 
je malý, jejich odolnost vůči stresu a schop nost setrvat u jejich řeše-
ní jsou nižší. Je vysoce pravděpodobné, že na takových dovednostech 
a schop nos tech se podílí rodinné pro stře dí, výchova a učení.

Jaké problémy se řeší doma? Jde samozřejmě o praktické, zdán li-
vě bezvýznamné problémy: opravu kohoutku, výměnu žárovek, úklid 
v lednici, opravu auta, ale i zařízení doučování, shánění učeb nic, pří-
pra vu vánoc nebo cesty na dovolenou. Efektivní vyřešení praktických 
věcí vyžaduje, aby bylo jasné anebo včas dohodnuté, kdo věc vyřeší 
a kdy. Z hlediska výchovy je velmi důležité, aby si práce někdo všim-
nul a ocenil (případně šetrně zkritizoval).

Zřejmě ještě důležitější je způsob řešení problémů vztahových nebo 
emočních. Právě pocit bezmoci, bezvýchodnosti a ne ře ši tel nos ti může 
dítě nejlépe vést směrem k jednodušším „řešením“ je jich pocitů a vzta-
hů — i pomocí drog. Způsob, jakým se takové věci řeší doma, je pro-
to velmi důležitý. Dlouhotrvající ne spo ko je nost matky v partnerském 
vzta hu, trvalé pocity křivdy, ponížení a ne vy já d ře né zlosti vůči man-
želovi mohou výrazně ovlivnit citový vývoj dítěte. Zjednodušeně řeče-
no — má v tom špatný příklad. Otec, který svou nepohodu řeší pravi-
delnou ba te rií piv každý večer, otec scho va ný do své práce nebo otec, 
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ze kterého se v minutě stává hluč ný agresor sahající k fyzickému ná-
silí je po dob ný případ. 

Jistě — nelze vytvořit nekonfliktní rodinné zázemí, kde by byli všich-
ni šťastni. Způsob, jakým se s nespokojeností jako rodiče vy rov ná vá-
me, je však pro vývoj dětí podstatný. V tomto případě je asi nejhor-
ší ne dě lat nic. Pasivita, opakující se hádky na stejné téma, předsevzetí 
a plány, které nikdy nejsou realizovány jsou pro dítě důkazy o tom, že 
ne mo hou čekat změnu. Proto lze jen zdůraznit:
• Konkrétní problémy v praktickém životě rodiny by měly vést k jas né-
mu závěru kdo, kdy a jak je bude řešit. Hodnocení, zvláště po zi tiv ní, 
je velmi důležité pro další motivaci.
• Složitější osobní nebo vztahové problémy, především dlou ho do bé, 
by měly být řešeny, větší odpovědnost zde samozřejmě padá na rodi-
če. Více než únik pomocí alkoholu, drog nebo izolace od ostatních lze 
do po ru čit otevřenou komunikaci a případnou ná vště vu odborníka.
• Odkládání, skrývání a potlačování vede v dlouhodobém mě řít ku 
k takové změně klimatu rodiny, že může v dítěti vyvolat úni ko vé sna-
hy po „náhradním řešení“ — alkohol a drogy jsou svý mi účin ky vždy 
hned po ruce.

Zdravý vztah k alkoholu a tabáku
Název kapitolky je samozřejmě trochu provokativní. Myslí se zdra vým 
vztahem abstinence nebo mírné společenské užívání? Může rodič pít 
nebo kouřit v průměrné intenzitě a na svých dě tech do osmnácti po ža-
do vat abstinenci a nekuřáctví? Je abs ti nen ce „zdra vý“ vztah? To jsou 
některé otázky, které jsou zcela opráv ně né a nemají univerzální od po-
věď. To, co je v jedné rodině nad měr né a nezdravé, může být v jiné ro-
dině normální a při ja tel né. Abychom se dostali k bodům či tipům, kte-
ré by odpovídaly alespoň do určité míry na otázky, co může v ro di ně 
pomoci před chá zet problémům s užíváním drog, můžeme mimo jiné 
i vyjít z toho, co pomáhá li dem obecně nebo i v léčbě:
• Je dobré, když v rodině nikdo nepije alkohol ve velké míře a au to ma-
tic ky (tedy samozřejmě a bez důvodu).
• Je dobré, když nikdo v rodině neužívá alkohol jako běžný pro stře-
dek k úlevě a odreagování pravidelně a ve větší míře (drink po večeři 
je pře ce jen jiná míra než láhev fernetu po návratu z práce).
• Je dobré o pití či kouření mluvit s dětmi otevřeně, zvláště pokud se 
na to zeptají. To se týká i případných problémů rodičů s pitím a kou ře-
ním v minulosti či současnosti. Děti jsou dobrými pozorovateli.
• Je dobré, když už je někdo z rodičů silným kuřákem nebo pije, aby 
dokázal svá případná předsevzetí o snížení počtu nebo množství či 
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abstinenci dodržet. Takový příklad je za určitých okol nos tí ne na hra di-
tel ný. 
• V rodině, kde je jeden z rodičů nebo sourozenců alkoholik nebo pro-
blé mo vý pijan, je nezbytné situaci řešit, změnu nebo léč bu na něm vy-
žadovat a otevřeně mluvit o problémech, které pů so bí. Utajované pití 
nebo vyhýbání se konfliktům může být vzhle dem k dětem zhoubné.
• „Právo ničit si zdraví“ mají rodiče stejné jako děti. Od po věd nost vůči 
vlastnímu zdraví nemusí vypadat jako abstinence nebo askeze, ale 
jako schopnost zvládnout alespoň některé projevy své ho chování a ote-
vře ně připustit, že v tom je problém. 
• Tzv. militantní nekuřáci a abstinenti, kteří na tom postavili své se-
be vě do mí a druhým tak dokazují jejich neschopnost, mo hou nadělat 
ve výchově víc škody než užitku. Skromný příklad člověka, kterého si 
ostat ní mohou cenit za to, co dělá (a ne za to, co nedělá) může být v ta-
ko vém případě zdravější. 

Muž v rodině — zdroj potenciálu
Titul této kapitoly je provokativní, neboť je přesně v duchu vý hrad, vý-
čitek a obviňování, které ženy vyjadřují v hádkách nebo kon zul ta cích 
nad problémy s dítětem: „jsi málo doma“, „pořádně s klukem ne pro-
mlu víš“, „teď je jasné po kom je“, „nehneš ani prs tem a všechno ne-
cháš na mně“ a podobně. Typickou reakcí na ta ko vé řeči bývá to, že 
muž najde zase jiné výhrady vůči manželce: „ze všeho děláš problém“, 
„myslíš, že ty scény mu pomůžou?“, „sna žím se vydělávat, co je na 
tom špat né ho“, „jsi hysterka, prostě to neřeš“ a další. 

Role muže pro zdravý vývoj dětí je však velice důležité téma a v sou-
čas né měnící se stavbě rodiny navíc i častý problém. Po le tech praxe 
jsme totiž přesvědčeni, že v této věci lze tvrdit jednu z mála obecných 
věcí: dostatečné zapojení otce do péče o děti již od mlad ší ho věku 
a odpovídající podíl jeho vlivu v dospívání lze sledovat v rodinách dětí 
bez velkých výchovných problémů či bez uží vá ní drog. Na druhé stra-
ně je chy bě jí cí, nedostatečný nebo pro ble ma tic ký vliv otce velmi často 
prů vod ním znakem rodin, kde se tyto problémy objevují. 

Zatímco matky se u psychologa často setkávají s více či méně ote-
vře ný mi radami, aby se o dítě tolik nestaraly, daly mu více pro sto ru 
i odpovědnosti, problém mužského výchovného vlivu spo čí vá spíš 
v nad měr ném odstupu, nadměrně kritickému přístupu na jedné stra-
ně a izo la cí od rodinných záležitostí na straně druhé. To, co otec do 
ro di ny přináší, je totiž zcela jiného druhu, než to, co má k dispozi-
ci matka. 
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• Umí k problémům přistupovat častěji racionálně („prostě se to musí 
udělat, tak se to udělá...“, „chci, abys to tak dělal, pak se budeme do-
ha do vat o dalším...“). 
• Jde mu snáze některé věci zdravě odlehčit, uklidnit druhé tím, že 
bude lépe, odvést pozornost od nepříjemných stavů hu mo rem nebo 
aktivitou. 
• Pro dcery bývá prvním mužem v jejich životě, kterého mají rády, 
podle kterého posuzují možné partnery a podle jehož zájmu hodno-
tí i samy sebe.
• Pro syny bývá průvodcem světem mužů, koníčků, strojů, sportů 
a boje. Bez jeho síly, odvahy, trochy bezohlednosti a hu mo ru je pro 
klu ky mnohem složitější stát se mužem.

Vztah k drogám jako společenskému jevu, na kterém se lámou ně-
kte ré otázky morálky, etiky a filosofie spolu s čistě zdravotními téma-
ty je nepochybně něco, o čem by měly mít děti možnost mlu vit právě 
s otcem. Měl by si proto o tom něco myslet, být ochoten o tom hovo-
řit a také naslouchat. Když se z tématu drog v rodině sta ne jen občas-
ná matčina otázka plná obav: „a ty bys snad nic ta ko vé ho nebrala, že 
ne?“, a otec se omezí na pouhé a ne dů vě ry hod né zabručení: „to bych 
tě asi zabil“, nejde o dobrou prevenci, ale za klá dá ní typické půdy pro 
vznik problémů.

Zde je proto několik poznámek či tipů pro rodiče:
• Je skvělé, když matka umí otce získat a svést k tomu, že se za čne 
zajímat o děti co nejvíc a podporuje ho, aby se v tom cítil dobře. Vý čit-
ky v tom mnoho dobrého neudělají.
• Velice pomůže, když otec dokáže do své práce, koníčka za an ga žo vat 
děti. V patnácti ale může na takové pokusy být už poz dě.
• Když otec ponechá dceru ve výhradní péči a sféře matky (ob vyk le na 
počátku dospívání), může ji připravit o cenný rozměr ro di čov ské péče, 
který pak obtížně hledá u matky a případně bu dou cích partnerů.
• V mnoha mužích dřímá skrytý „pán tvorstva“ — tato do mi nan ce je 
ale často zesměšňovaná díky tomu, že se může pro je vo vat v ma li cher-
ných nárocích (zaměří se na kontrolu účesu syna, za ví rá ní zubní pas-
ty nebo hranici 500 Kč nákupů). Rozhodný, au to ri ta tiv ní a spra ved li vý 
zásah do problémů s výchovou však je něco, co může všem po mo ci 
a když se podaří, je to koneckonců i pří jem né vědomí.
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Společná jídla
Při práci s mladými toxikomany opakovaně zjišťujeme jeden fakt z je-
jich minulosti, že se v jejich rodině jen těžko nacházel čas, aby se mlu-
vi lo o problémech nebo prostě jen chvíli příjemně povídalo s ostat ní-
mi. Ve společném soužití rodiny k tomu bývají přirozeně vy tvo ře né 
okamžiky — společná jídla, po kterých lze chvíli posedět a něco si říci. 
Nejde samozřejmě jen o rodiny závislých — mizení společných ro din-
ných chvil u jídla lze sledovat již delší dobu v celé naší spo leč nos ti.

K čemu může být částečný návrat k tradicím dobrý? Příprava jíd la 
a stolování je součástí kultury — jsou v něm navíc vymezeny zá klad ní 
role: muž — žena — dítě — manžel a manželka, někdy i další členové 
rodiny. V různých rodinách mají různí lidé různě de fi no va né role: ně-
kde žena vládne kuchyni volbou jídla počínaje, přes ná ku py, přípravu, 
ser ví ro vá ní a dělení porcí až k mytí nádobí. Jin de se o jídlech debatu-
je pře dem, na nákupech se podílejí děti. Někde občas mohou vařit do-
spí va jí cí dcery, někde je hlavní a nejlepší ku chař manžel. Je však dů-
ležité, že existují určité nepsané do ho dy o tom, co kdo dělá — co je čí 
od po věd nost. Tato dělba dává rodinným vztahům i určité hranice. Je 
na pří klad jasné, jakou roli má babička (návštěva pozvaná k jídlu ane-
bo usta vič ný kritik a sa bo tér?), kdo má moc rozhodovat, kdy se za-
čne jíst („všich ni če ká me na tátu...“), kde začíná svoboda a samostat-
ný prostor dětí a dospělých (po jídle jdou děti pryč a dospělí se baví 
spolu).

Dohodnutý rituál jídel navíc skutečně umožňuje vznik jakési dis-
kus ní skupiny, kde se mohou (ale nemusí) řešit aktuální pro blé my, 
ale i oce ňo vat úspěchy jednotlivých členů. V některých ro di nách ten-
to pro stor najdou denně v podobě snídaně i večeře, jin de se schází jen 
na pozdní večeři, někde je takový zvyk jen o ví ken dech.

Zvláště tam, kde se začínají objevovat známky problémů, ne do sta-
teč né výchovy nebo kontroly dětí, nejednotné výchovy, nad měr ných 
konfliktů mezi sourozenci nebo tam, kde někdo najednou zjis tí, že na 
nic není čas — tam je dobré pokusit se o znovuoživení jí del ních ritu-
álů. 

Domácí práce
Ačkoliv to nadpis trochu naznačuje, nejsou nejlepší prevencí pro blé-
mů s drogami domácí práce. Ale nějak se jich to také týká. Již ně ko-
li krát jsme se zmínili o tom, že jasná komunikace a přes né vymezení 
ur či tých pravidel hry tvoří obecně zdravé prostředí v rodině. A už jen 
pro to, že při většině problémů v dospívání se téma domácích prací ob-
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je vu je, nezbývá než uvažovat o tom, čemu je dobré v této oblasti vě no-
vat pozornost a případně i něco změ nit.

Nejdřív si musíme uvědomit, že rodiny se od sebe mohou znač ně li-
šit svou tradicí, složením, možnostmi, věkem a založením dětí a mno-
ha dalšími rysy — neexistuje proto obecná pravda o tom, kdo a jak se 
má na domácí práci podílet. 

Cílem rozumného a efektivního rozdělení povinností v domácnos-
ti je, aby i v této oblasti mohlo někdy dítě do sáh nout pocitu oce ně ní, 
uspokojení a učit se odpovědnosti. Stejně tak je to důležitý pro stor, ve 
kterém se učí překonávat nechuť, stres, fyzickou únavu. 

Když dojde k tomu, že většina prací se nahromadí u jednoho člo-
vě ka, vytváří se tím několik hlavních rizik. Ten, kdo pracuje nej ví ce, 
může si připadat jako morální soudce všech a je prav dě po dob né, že 
začne mít na ostatní značnou zlost. Cokoliv potom řekne, bude citelně 
agre siv ní a vyčítavé. Dalším rizikem je, že po kud dítě a nebo dospělý 
ne mu sí dělat nic, mohou ztratit pojem o realitě, o tom co vše je třeba 
udělat, aby se mu dobře žilo. A v neposlední řadě, kdo nic nedělá, nic 
nepokazí, ale také se vůbec nic nenaučí.

Co lze tedy doporučit?
• Vzhledem k věku dítěte stanovit jeho podíl na domácích po vin-
nos tech. Jeho díl by měl být zvláště zpočátku kontrolován a pře de-
vším oceňován. Nejhorší možný přístup je naznačená kri ti ka a postoj: 
„ukaž, radši si to udělám sám/sama!“
• To samé je však třeba udělat i pro ostatní členy rodiny. I po kud je 
pracovní nebo studijní vytížení někoho takové, že mu to ne u mož ňu-
je podílet se na chodu domácnosti, je dobré o tom mlu vit a vyjádřit 
se k tomu.
• I pro ostatní platí, že čím je práce samotná pro někoho ne u spo ko-
ji věj ší, tím víc je třeba ocenit, že ji dělá a překonává tak sám sebe ve 
prospěch druhých.
• Tak jako rozsah a druh prací se mění, i věk a schopnosti dětí se vy ví-
je jí. Proto je důležité čas od času se zastavit, probrat spo leč ně, co kdo 
a jak dělá, a znovu práce přerozdělit. Ačkoliv je jed no duš ší, když ta ko-
vé rozdělení dělá jeden člověk, je vhodnější, když se o tom shod nou 
ro di če. U dospívajících je dalším krokem de ba ta s nimi.

Výlety a cesty na chatu
Do bohatství rodiny patří určitě i takové aktivity jako jsou spo leč né 
výlety, víkendy na horách nebo na chatě, prázdniny u moře a po dob-
ně. Každá rodina má trochu jiný rádius takových cest a akcí — někdo 
chodí na výlety do okolí města, jiný pořádá expedice za po lár ní kruh. 
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Samotná finanční a organizační náročnost ale není tak důležitá. Na-
opak, je možné uvažovat o tom, že děti vystavené ex trém ním zá žit-
kům,  které si později nedokáží zprostředkovat sami, jsou více vysta-
veny riziku, že budou odkázány na svou fantazii nebo dokonce svět 
dro go vých pro žitků.

V tomto ohledu je tedy důležité, aby se na plánování rodinných akcí 
mohly děti určitým způsobem podílet. Co to vlastně rodina dělá, když 
opouští svůj prostor a tráví čas jinak a jinde?

Vytváří se tak možnost, aby se některé role proměnily, na chatě 
se z některých mužů stávají rozhodnější, veselejší nebo pra co vi těj ší 
lidé. Ve změněném prostředí se někdy podaří uniknout běž né mu stre-
su a tendenci k „nestíhání“ věcí. To lze využít například pro chvíle, 
kdy po tře bu je te s dítětem probrat některé věci. Sa mo zřej mě tak, aby 
se z hovoru nestalo jednostranné dotazování, mentorování nebo vý-
slech. Dob ře naplánovaná nebo citlivě zvo le ná rozmluva ve změně-
ných okol nos tech a náladě může přinést lepší výsledky než poloviční 
hádka mezi dveřmi bytu.

Výlety či dovolená jinde sebou přináší řadu zážitků. Pokud je to 
jen trochu možné, vyplatí se vynaložit trochu úsilí, aby jich bylo dost, 
hlav ně těch pozitivních. Děti oceňují, když si rodiče umí hrát. Bohužel 
řada dospělých se k hravosti dostává jen za pomoci al ko ho lu. Někdy 
je to lepší než nic. Pokud ale chcete udělat něco pro prevenci závislos-
ti svých dětí, zkuste najít ještě další cesty, jak se uvolnit bez alkoholu, 
zažít společnou radost, dobrodružství nebo hru.

V každém vyvolává pobyt na venkově, u moře nebo procházky le-
sem řadu vzpomínek, ožívají v něm jiné okamžiky z dětství či z jiných 
si tu a cí. I na chování to může být poznat. Muži v sobě ob je vu jí za po me-
nu té rybáře, truhláře, fotbalisty, trempy, stopaře a mámy zase za mi lo-
va né dívky, volejbalistky, cestovatelky, bo ta nič ky, majitelky pejsků atd. 
Díky tomu mohou děti objevit ně kte ré zapomenuté podoby svých ro di-
čů, které neznají. Pro rozvoj osob nos ti, vlastní obohacení a rozšíření 
mož nos tí životního uspo ko je ní jsou to zdánlivě obyčejné, ale ne o by čej-
ně cenné dary, které jim mohou pomoci. 

Aktivní podíl dětí na akcích rodiny je neocenitelnou příležitostí 
k tomu, aby si zkoušely vlastní nápaditost, intelekt, tvořivost, vtip nost 
a praktičnost. Každá taková rodinná akce v sobě zahrnuje řadu dílčích 
kroků, úkolů a prací, které mohou být sice nudné a otrav né, ale lze 
z nich udělat i hru nebo příležitost proto, aby se dítěti něco povedlo 
— seznam věcí s sebou, plán cesty, malování trasy pro cház ky, hledání 
v průvodci památek, pátrání na internetu po faktech o dané zemi, vý ro-
ba něčeho potřebného na chatu, vaření v nouzových podmínkách, ve-
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de ní výpravy do lesa a podobně. To všechno jsou jen některé ná mě ty, 
které lze velmi snadno vložit do běžného re per to á ru rodiny.

Zvláště u dospívajících, kteří na něco takového nejsou zvyklí, se 
může projevit zjevná nechuť k takovým novotám a zásadní odpor, kte-
rý může vést k rezignaci rodičů na další takové pokusy. Zku še nost 
však uka zu je, že je-li odhodlání rodičů přiměřené a skutečné, ob vyk le 
se jim jejich úsilí vrátí v dobrém. Pasivita, nuda a ste re o typ je něco, co 
dospívající těžko snáší, i když někdy hlásají, že chtě jí mít hlavně klid.

Rodinné oslavy a návštěvy
Tato část rodinného života má určitě pozitivní i negativní as pek ty. 
V některých rodinách se při oslavách pije tak, že to má jed no znač ně 
ne ga tiv ní vliv na chod domácnosti, rodinné vztahy, péči o děti i utvá ře-
ní představ o zdravém životním stylu. Na tomto místě se však chci vě-
no vat tomu, co mohou pozitivního podobné příležitosti přinést ve vzta-
hu k možnému užívání drog v dospívání.

• Příležitost vidět kontrolované užívání drogy — alkoholu
Jedno se alkoholu upřít nedá — velká část populace dokáže kon zu-

mo vat tuto legální drogu v takové míře, že mohou bez větších pro blé-
mů zvládat normální nároky běžného života. A to i přesto, že schop-
nost alkoholu nabízet náhradní falešná řešení, útěky od problémů, 
ti še ní smutku i nudy a další funkce, jsou obrovské. Když dítě vidí blíz-
kého člověka konzumovat alkohol aniž by jej pil pra vi del ně v nadměr-
ném množství, po kterém by se choval divně nebo nevhodně, může to 
při spět k tomu, že se přizpůsobí „našemu“ vzta hu k legálním drogám. 
Asi také uvěří tomu, že účinky al ko ho lu jsou dobré jako kulturní dopl-
něk společenských událostí nebo dočasná úleva od stresu. 

Na druhou stranu lze v historii toxikomanů až příliš často najít 
zmín ky, že přinejmenším jeden z rodičů nadměrně pil nebo byl přímo 
al koholik. Neřešení problémů, slabost při zvládání kon flik tů a úkolů, 
 nadměrná agresivita v opilosti vůči blízkým se přímo po dí le jí na pro-
ble ma tic ké mu vztahu mezi rodiči a dětmi.

• Rodinná setkání, která zpevňují vztahy v rodině a nabízejí kon-
takt s dalšími dospělými i dětmi 

Oslavy narozenin, svátků, výročí, narození a další příležitosti k se-
tká ní nad dobrým jídlem a pitím patří k základním tradicím ve většině 
kul tur. V dnešní době, kdy se podoba rodiny a jejích tradic u nás ne u-
stá le proměňuje a hledá, mohou být tyto zdánlivě za sta ra lé a formální 
osla vy velmi důležité. Jako všeobecnou pre ven ci problémů v dospívá-
ní lze rodinné tradice jen doporučit. Po kud ovšem nejde pouze o pří le-

dro_dot_2.indd   49dro_dot_2.indd   49 22.9.2006   19:31:4922.9.2006   19:31:49



50 • Rodina a drogy

ži tos ti k nekonečným tahanicím o ma je tek, pití bas piva nebo zdlou ha-
vé mu předstírání dobrých vzta hů. 

Pravidelná setkání rodiny navíc umožňují něco jako prevenci ma ni-
pu la ce ve vztazích. Velmi často se totiž problémové chování dítěte za-
čne proplétat s někdy komplikovanými vztahy mezi jeho rodiči a pra-
ro di či. Typické jsou situace, ve kterých jsou školní, vý chov né nebo 
dro go vé problémy dítěte pro babičku vítanou pří le ži tos tí k tomu, aby 
do ka zo va la, že výchovné postupy rodičů ne by ly dobré, „toho člověka“ 
si dcera neměla nikdy vzít a podobně. Uži va te lé drog jsou však také 
mistři ve zneužívání dobré vůle ně kte rých příbuzných anebo vy u ží vá-
ní určitých známých napětí a konfliktů.

• Možnost zažít něco příjemného a neobvyklého
Když je atmosféra v rodině plná napětí, pocitů křivdy nebo prázd no-

ty, stereotypu a nudy, mohou být výjimečné události pří le ži tos tí k ale-
spoň dočasnému uvolnění a radosti. Připravuje se jídlo, hezké pro-
stře dí, pozornost se zaměří na jiné otázky nebo úkoly. Když se navíc 
udá lost podaří, mohou si členové rodiny odnést sice mo men tál ní, ale 
au ten tic ký zážitek odreagování od každodenní zátěže. To může být 
důležité pro dítě či dospívajícího, který se v té době učí, jak se s ta ko-
vý mi pocity vyrovnávat. 

Pokud zjistí, že v ostatních existují sebezáchovné síly, které jim 
umož ňu jí alespoň únosný životní pocit, posílí to jeho schopnost se 
s po dob ný mi pocity a problémy vyrovnávat. Nejrůznější rodinné akce 
a oslavy tak mohou narušit rodinný stereotyp, sni žo vat napětí z re ál-
ných problémů a navíc všem členům rodiny po skyt nout vědomí, že 
pro sebe navzájem mohou něco udělat. 

Postoje k otázkám zdraví a nemoci
Vztah ke zdraví a nemoci je oblast, kde se utvářejí i postoje ke sná še ní 
bolesti, k užívání léků, k dietám a pozornosti vůči vlastnímu tělu. Co 
z toho všeho může podporovat dítě v postojích a odol nos ti vůči na bíd-
ce drog? Už bylo řečeno, že jedním z rizikových faktorů je závislost 
nebo pra vi del né užívání alkoholu jedním nebo oběma rodiči. Lze pro-
to před po klá dat, že umírněné užívání al ko ho lu nebo abstinence rodi-
čů mo hou dítěti prospět. 

Z látek ovlivňujících psychiku ale nelze vyjímat ani léky. Není žád-
nou výjimkou, že si členové rodiny berou léky bez předpisu, do po ru če-
ní lé ka ře, jen na základě vlastního úsudku či bez doporučení známých 
a to ob vyk le ze zásob nebo mimo předpis. Takový pří klad je pro dítě 
ohro žu jí cí zvláště pokud se jedná o užívání léků blíz kých nelegálním 
 drogám — léky na spaní a zklidnění (hyp no ti ka, anxiolytika), léky na 
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du šev ní nemoci (antidepresiva), nebo na pří klad preparáty na zvýšení 
ak ti vi ty a snížení chuti k jídlu. Dítě si totiž může velmi snadno vy bu do-
vat po sto je, že nej lep ší cestou ke zvládnutí nepříjemných pocitů je lah-
vička s léky. Schop nost rodičů zvládat vlastní problémy či nemoci bez 
nad měr né ho uží vá ní ne pře de psa ných léků je jednou z účinných sil při 
vy tvá ře ní zdra vé ho pří stu pu dítěte k nemoci i návykovým  látkám. 

Čas jen pro děti
Toto doporučení se vztahuje samozřejmě k obecnějším vý chov ným 
metodám, nejen k užívání drog. Vycházíme přitom z často po zo ro va-
né ho rozporu mezi rodiči a dětmi při líčení určitých ro din ných aktivit. 
Otec například líčí, jak vyjel se synem na kole na týdenní výlet. Uvádí 
to jako příklad jejich dobrého vztahu, své ini ci a ti vy. Také ale jako do-
klad toho, jak je ten kluk nevděčný, když i potom zase vzal doma ty 
peníze a koupil si zato to svinstvo! Syn místo toho hodnotí výlet jako 
příšernou akci, tažení cizinecké le gie, na kterou se mu vůbec nechtělo 
a už vůbec by nejel s tátou, kdyby mohl volit. 

Hledat pravdu je v tomto případě těžké — je pravděpodobné, že 
bude asi ležet jinde. Výlet nejspíš nebyl zas až tak hrozný, občas to 
kluka bavilo. Na druhé straně je fakt, že cyklistika je koníček otce a je 
v jízdě na kole nejspíš i lepší než syn. Při plánování vý le tů, vy chá zek, 
prázd nin či jiných akcí, o kterých si myslíme, že je děláme pro děti, je 
dobré si skutečně popravdě říct, co je pro koho. 

Není nic špatného na tom, když zjistíme, že do divadla jdeme, pro-
to že to udělá dobře manželce a její pohoda ovlivní pohodu muže, kte-
rý bude pak mít dobrou večeři, klid nebo sex. Že v rozhodování o tom, 
že celá rodina jde do divadla, hraje tohle větší roli než fakt, že děti bu-
dou mít zajímavý kulturní program. Po kud totiž chceme něco udělat 
oprav du pro děti, musíme s nimi o tom mluvit. A to buď předtím — to 
když jim chceme splnit přání (a pak skončíme často v KFC, na Matěj-
ské nebo v kině), anebo potom — to když jim chce me nabídnout něco 
nového, co ocení až pak. Často potom slyšíme jejich otrávené stížnos-
ti nad délkou cesty lesem, nudou výstavy nebo horkem na Akropoli. 
Lze však před po klá dat, že dřív či později něco z toho přece jen ocení 
— a to zjis tí me, jen když s nimi o tom ho vo ří me. 

Proč je tak důležité, aby měly děti zážitek nebo vzpomínku na něco, 
co jsme dělali opravdu pro ně a nebo s nimi o něčem dis ku to va li? 

Při těžkém rozhodování, které provází i otázky kolem drog, roz ho-
du je nepochybně mnoho faktorů. Když dítě volí, zda si zakouří trávu, 
šňupne pervitin, píchne heroin, vezme tripa atd. — nebo zda s tím pře-
sta ne, hrají roli i zážitky dítěte s rodiči. Ptají se pak sami sebe, „proč 
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bych vlastně neměl brát?“, „kvůli čemu bych to ne zku sil..?“ Pokud do-
ká žou vidět momenty, ve kterých jim rodiče oprav du věnovali po zor-
nost (reagovali na jejich přání, brali ohled na je jich reakce), může je to 
ovlivnit při rozhodnutí proti užívání drog. 

Co z toho všeho vyplývá? Všechno to, co děláme pro děti, ne mo hou 
pravděpodobně vnímat a oceňovat. Není ani nijak dobré jim to při po-
mí nat a vyčítat jim nevděk. Někdy však stačí zdánlivé ma lič kos ti, na 
kterých poznají, že jsou pro vás dost důležité. Pro to je vhodné si ob-
čas rozmyslet, co je pro koho. A dospívající ně kdy víc než velkou akci, 
prázd ni ny u moře nebo počítač může ocenit to, když s ním strávíte 
dvě ho di ny večer v jeho pokoji, kte ré budou jen jeho. Anebo ocení dů-
sledný dohled nad mladším sourozencem, kte rý je zvyklý nedělat nic, 
protože je mladší a pod. 

Čas jen pro dospělé
Toto doporučení úzce souvisí s předcházející částí. Některé ro di ny trpí 
zvláštní „poruchou“ — neexistují v nich žádná jasná pra vi dla ani po my-
sl né hranice mezi tím, co komu patří, kde kdo s kým může být sám 
a podobně. Obvykle říkají, že to tak je odjakživa a vlastně to kaž dé mu 
vyhovuje. Po delším a podrobnějším hovoru se začne ukazovat, že to 
v určitém ohledu vlastně vadí každému. Nikdo si totiž není jist ničím 
— tátovy noviny mohou ležet všude, stejně jako synův ska te bo ard, děti 
chodí do ložnice rodičů, když si jdou ráno pro své věci do je jich skří-
ně. Rodiče vstupují do po ko je se dm nác ti le té dcery bez klepání, kdyko-
liv jí potřebují něco sdělit nebo si vzít špinavé prádlo atd. 

Jedním z důsledků takového stavu věcí může být i to, že sami ro di-
če nemají k dispozici místo nebo čas, který by mohli trávit spo lu bez 
dětí. Po delším soužití obvykle nepotřebují partneři spo lu trávit tolik 
in tim ní ho času. Pokud však tato možnost zcela chybí, může to mít ne-
pří z ni vý vliv na jejich citový vztah, ale i na mož nost pravidelně pro bí-
rat prak tic ké věci, které se týkají chodu do mác nos ti a výchovy dětí. 
A to pak může být značná komplikace v kritických chvílích, kdy je dítě 
ohro že no drogovou závislostí.

Dalším důvodem pro vytvoření takových momentů je to, že fun gu-
jí cí partnerský vztah rodičů je dětem i dospívajícím také ur či tým vzo-
rem pro budování jejich postojů k partnerství. Pokud dítě vidí, že ro di-
če si nedokážou vymezit prostor pro svůj partnerský vztah, může ho 
to také nepříznivě ovlivnit. 

Ať už „preventivně“ nebo alespoň v kritických okamžicích je pro to 
důležité dbát na to, aby existovaly chvíle, kdy spolu rodiče jako part ne-
ři mohou být sami — a to nejen pro řešení problémů, ale i pro příjem-
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né chvíle. Někdy stačí krátký čas večer nebo jeden volný ve čer v týd-
nu, někdy proto mají vytvořen jiný zvyk — chodí spolu bě hat, sednout 
si na pivo, kouří na balkóně, povídají si před spaním. Není totiž dob-
ré obě to vat veškerý prostor i čas druhým či dětem. Jak zní stará po-
učka: aby člověk mohl pomáhat dru hým, musí se umět především po-
starat o sebe.
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Kapitola 9
Léčba — kdo a jak může pomoci

Zatímco dosud jsme se věnovali především tomu, jak mohou ro di-
če nebo celá rodina přispět k řešení problémů a předcházení uží vá ní 
drog, nyní přejdeme k tomu, kdo a jak může pomáhat zvenku. Jedná 
se hlav ně o instituce a odborníky, kteří v této ob las ti pracují. 

První otázkou je, proč se vůbec na odborníky obracet. Jak už bylo 
řečeno, téměř vše, co souvisí s drogami, je extrémní. Pro ro di če nebo 
blízkou osobu je velice obtížné získat odstup a realisticky situaci zhod-
no tit. Navíc odborníci disponují praxí, vzděláním a spe ci ál ní mi do ved-
nost mi, které jsou v této oblasti potřeba.

Kam se obrátit
Následuje seznam a stručný popis základních typů institucí, kte ré 
v oblasti drog pracují, spolu s charakteristikou situace, ve které je vhod-
né se na ně obrátit:

K-centrum
Kontaktní centrum je nízkoprahové zařízení, v současnosti exis tu je ve 
většině větších (bývalých okresních) měst. Hlavním cílem práce K-cen-
tra je „harm-reduction“, tj. snižování rizik pro injekční uživatele drog. 
Na bíd ku dalších služeb je třeba si zjistit na místě. Základem bývá po-
sky to vá ní informací o možnostech léčby, vý mě na stříkaček, in for ma ce 
o bezpečném užívání, motivační roz ho vo ry, poskytování či zpro střed-
ko vá ní základního zdravotnického ser vi su a testů. Kontaktní cent-
ra také většinou provozují terénní prá ci, tzv. streetwork. Je určen pro 
klienty, kteří se pohybují v rizikových oblastech a obvykle drogy pra-
videlně užívají. Nabízí výměnu po u ži tých stříkaček za čisté, zdarma 
kondomy a náčiní na desinfekci. Rovněž předávají informace o mož-
né pomoci a léčbě. 

K-centra v menších městech mohou rodičům poskytnout po třeb né 
informace o možnostech léčby. Některá K-centra také pro vo zu jí mo ti-
vač ní pohovory nebo skupiny před léčbou. Pracovníci kon takt ních cen-
ter také jsou schopni posoudit závažnost situace, do po ru čit vhodnou 
léčbu a také tuto léčbu zprostředkovat.

Ambulantní zařízení a programy
Ambulantní zařízení už ve většině případů pracují s klienty mo ti vo va-
ný mi k léčbě nebo k abstinenci, také s rodiči klientů. Nej čas tě ji jde 
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o specializovaná zařízení, někdy psychologické či psy chi at ric ké am bu-
lan ce. Zvláštní postavení mezi nimi zaujímají AT am bu lan ce, které se 
čas to specializují na léčbu alkoholismu u do spě lých.

V těchto zařízeních se většinou využívá psychoterapie a po ra den-
ství zaměřené na problémy s drogami. Tento typ léčby by měl být prv-
ní volbou u lehčích forem závislosti, někdy i po de to xi fi ka ci (viz dále). 
V těchto zařízeních se často pracuje i s rodinou kli en tů. Pokud kli-
ent nebude v tom typu léčby úspěšný, pracovník to ho to zařízení opět 
může doporučit jiný typ léčebného zařízení. 

Detoxifikace
Detoxifikace je léčebný postup, kdy se pod lékařským do hle dem or ga-
nis mus závislého člověka zbavuje účinků drogy. U některých látek je 
vyabstinování pod lékařským dohledem nutné, neboť od vy ka cí stavy 
mohou být životu nebezpečné. Je třeba zdůraznit, že de to xi fi ka ce je 
pou ze první krok v léčbě a úspěšnost klientů, kteří prošli pouze de to-
xem, je mizivá. Dalším krokem v léčbě může být u méně závažných 
případů ambulantní léčba, jinak psychiatrická léčebna nebo te ra pe u tic-
ká ko mu ni ta.

Střediska pro mládež (4 zařízení v ČR)
Jde o specializovaná zařízení pro mladší klienty. Poskytují lé čeb ný po-
byt na dobu 2—4 měsíců pro mládež 14—20 let. Většinou ná sle du je am-
bulantní docházka a spolupráce s rodinou. Tato léčba je vhodná pro 
začínající problémy s užíváním nebo závislé užívání zhruba do dvou 
let trvání. 

Psychiatrická léčebna — oddělení pro léčbu zá vis los tí
Nejčastěji jde o 3 až 6ti měsíční pobytový program léčby v psy chi at ric-
ké léčebně. Pobyt je vhodný pro klienty s dlouhodobější závislostí — 
většinou několik let — na tvrdých drogách (heroin, pervitin, al ko hol). 
Tento typ léčby je většinou vhodný, pokud už je vyčerpána mož nost 
ambulantní docházky jinam.

Terapeutická komunita
Terapeutické komunity nabízejí intenzivní dlouhodobé léčebné po by-
ty v délce od 6 až po 18 měsíců. Většinou jsou situovány mimo měs to 
a nejčastěji jsou pro lidi starší 18ti let. Tato in ten ziv ní léč ba je vhod ná 
pro klienty s rozvinutou a dlouhodobou zá vis los tí na drogách, kteří již 
absolvovali krátkodobější léčebné pro gra my a opa ko va ně ne u spě li. Je 
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velmi vhodná pro klienty, kteří mají za sebou život na ulici a nikdy ne-
za ži li dobré vztahy, ať již ro din né, nebo part ner ské.

Doléčovací centra, centra následné péče
Program pro klienty, kteří prošli léčbou v terapeutické komunitě nebo 
lé čeb ně, na bí zí ná sled nou péči s těmito prvky: psychoterapie, po ra-
den ství, so ci ál ní prá ce, součástí programu může být chráněné bydlení 
a chráněná prá ce. Smys lem tohoto typu péče je usnadnit klientům pře-
chod z léčby do běž né ho světa.

Substituční léčba
U některých klientů se abstinenční léčba opakovaně nedaří a po tom 
další možností je substituční léčba. Probíhá pod dohledem lékaře a spo-
čí vá v tom, že se pacientům (především závislým na opiátech) dodává 
ná hra da drogy (metadon a další látky). Pacienti nemusí zís ká vat dro-
gu ne zá kon ným způsobem, mohou si začít upravovat svůj život a díky 
další odborné pomoci řešit některé z problémů, které tvoří jejich zača-
rovaný kruh. Snižování dávek pak může vést k úplné abstinenci. Tato 
léčba se doporučuje spíše dlou ho do bě závislým a ne  mladistvým.

Protidrogový koordinátor — krajský a městský
Informuje o aktuální nabídce služeb ve městě či kraji. Má in for ma ce 
o současné situaci v protidrogové prevenci i o existujících léčebných 
pro gra mech. Je důležitý především pro občany a rodiče, kteří potře-
bují informace.

Jak dlouho léčba trvá?
Většina rodičů i samotných klientů by nejraději viděla výsledky léč by 
co nejdřív, někdy i například hned po první návštěvě am bu lant ní ho 
zařízení. Takový pozitivní výsledek by se ale řadil do říše pohádek. Sta-
tis ti ky ukazují, že minimální účinná délka léčby se pohybuje okolo tří 
měsíců, nicméně u závažnějších případů může být mnohem delší. Je 
také vhodné si uvědomit, že i po úspěšné léčbě mohou některé pro blé-
my přetrvávat poměrně dlouho v průběhu abstinence.

Jak může rodina a blízcí lidé napomoci při léčbě? 
Podíl rodiny na úspěchu léčby je značný a u dospívajících to pla tí dvoj-
ná sob. První úkol, který leží především na rodičích a blíz kých, je pře-
svěd čit nebo dovést do léčby dítě, které je závislé na dro gách. Uži va tel 
drog se tomu obvykle brání a užívá všechny mož né způ so by, aby ta ko-
vé mu tlaku odolal a mohl v užívání po kra čo vat co nejdéle. 
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Většina terapeutických programů dnes již zahrnuje sys te ma tic kou 
spolupráci s rodinou. Je proto více než vhodné se s touto for mou spo-
lu prá ce seznámit a přijmout ji. 

Závislý člen rodiny potřebuje od svých blízkých obvykle pře de vším 
otevřenost, sám se jí musí učit. Odvaha řešit rodinné pro blé my (i ty, 
které s dítětem nesouvisí) může být velmi důležitá pro dítě, které zá pa-
sí s chutí nic neřešit a skrýt se zpět do drogového světa.

Několik tipů pro začátek spolupráce 
s terapeutickým zařízením
• Připravte se na určitou dobu hledání adekvátní léčby, po sou ze ní sta-
vu problémů vyžaduje určitý čas stejně jako nalezení vhod né ho pro gra-
mu či terapeuta.
• Nezapomeňte se ptát. Možná se zpočátku nedozvíte od po vě di na zá-
sadní otázky typu: Proč to dělá? Kdy bude zdravý? Kdo za to může? 
Měli byste se ale dozvědět víc o tom, v čem terapie spo čí vá, jaké jsou 
dosavadní zkušenosti, jaký přístup či vzdělání te ra peut má.
• Pokud jde o problémy u dítěte nebo dospívajícího, po va žuj te za sa-
mo zřej mé, že budete nějak v léčbě spolupracovat i vy. Po kud to pro-
gram nenabízí, zjistěte proč a případně se obraťte na další zařízení. Je 
přece pravděpodobné, že nějakou formu pomoci či rady potřebujete 
a především budete potřebovat.
• Pokud budete mít pochybnost o terapeutovi nebo o prů bě hu léč by, 
vždy ji sdělte raději terapeutovi než dítěti. Mlčet o své po chyb nos ti 
a vzápětí léčbu bojkotovat by asi byl ten nejhorší pří stup.
• Když se dítě léčí, je výhodnější o závislosti i léčbě in for mo vat ostat-
ní členy rodiny, a to i širší, popřípadě okruh přátel. Ač ko liv se toho 
vět ši na rodičů obává, bývají překvapeni podporou, kte rou takto získa-
jí. A vztahy, kde by takové sdělení mohl ten druhý zne u žít, může být 
lep ší řešit nebo zrušit než uměle udržovat. 
• Nesnažte se zavazovat si terapeuty a říkat jim něco, co dítě (je-li to 
dospívající) nemá vědět, případně získávat výjimky oproti běž né mu 
postupu. Profesionál to nepřipustí a i pokud by na to při stou pil, vý ho-
dy se časem obrátí proti dítěti i vám.
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Kapitola 10
Typické problémové situace 
— jak se cho vat

Vaše dítě přijde domů v podivném stavu, zřejmě 
pod vlivem nějaké drogy
Nejdřív se projeví emoce. Někdo se rozčílí, jiný má chuť zoufale pla-
kat, další pocítí silnou potřebu o dítě pečovat a starat se a ně kdo pocí-
tí toto všechno najednou. V každém případě je dobré tyto po ci ty ne po-
tla čo vat, ale vyjádřit je. Nicméně ne právě v tu chvíli před dítětem. Je 
lep ší si sednout s manželem nebo manželkou někam vedle a tam ne-
chat chvíli emoce pracovat. Někdy poslouží ka ma rád, přítelkyně. Když 
to nejde jinak, může být v tu chvíli spo leč ní kem i starší dítě, pokud 
je v pořádku a dostatečně staré. A někdy docela postačí, když se člo-
věk odreaguje sám, nechá hlavou projít všechny dramatické myšlenky, 
před sta vy a plány. 

Po takové pauze, která by neměla trvat příliš dlouho, je dobré při-
stou pit k hovoru s dítětem. Vyhněte se fyzickému kontaktu — tres tá ní 
i objímání. To, že situaci nějak prožíváte, dítě pocítí. Po kud ho máte 
rádi, nejde to skrýt. Je však jistější využít v danou chvíli víc rozum než 
silné emoce. 

Pokud má dítě výrazně změněnou náladu a chování — je hodně 
jiné, než jej znáte, znamená to, že je zřejmě značně ovlivněné dro gou. 
V takovém momentu není nijak užitečné do hloubky pro bí rat okolnos-
ti problému, vše zjišťovat nebo dlouze debatovat o tom, co je vhodné, 
kdo má na co právo atd. 

Pokud je dítěti zle, ztrácí vědomí, pohybuje se nekoordinovaně, je 
dlouhodobě bledé, nemá kontrolu nad svou agresí, je vhod né kon tak-
to vat odbornou pomoc. Je možné zavolat rychlou po moc, kon tak to vat 
rodinného lékaře. V každém případě je důležité pře de jít pochybení 
při vážných zdravotních komplikacích nebo život ohro žu jí cích pro blé-
mech. Samozřejmě — pokud některé pro je vy již zná te, můžete být klid-
něj ší a situaci nedramatizovat. Uži va tel heroinu může přijít ve stavu, 
kdy opakovaně usíná při ho vo ru — pak je vo lá ní sanity plýtváním sil. 
Zabýváme se však situací, která je nová. A v takovém případě si ni-
kdo nemůže být jist, zda jsou komplikace běžným průvodním znakem 
nebo vážným ri zi kem. 

Jestliže můžeme s dítětem normálně mluvit, jeho chování a vzhled 
jsou změněny jen do určité míry, dokáže reagovat a po hy bo vat se bez 
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obtíží a nálada, byť změněná, je únosná, můžeme pokračovat. Ještě 
než ho začneme obviňovat, vykládat, co všechno si o věci myslíme, po-
žá dá me o vysvětlení. Je-li to možné, trváme na věc ném popisu — kdy, 
kde a s kým byl/a a co si vzal/a. Je dobré stručně a jasně vyjádřit svůj 
po stoj k věci nebo k situaci. Ode hrá vá-li se vše v nočních hodinách, od-
lo ží me případná výchovná opat ře ní a další ujednání na další den. Ujis tí-
me se však, že bude jasné, kdy a o čem se budeme dále dohadovat. 

Racionální dohoda o důsledcích pravděpodobného kontaktu s dro-
gou by měla následovat brzy, pokud možno následující den. 

Mohou nastat dvě varianty: 
1. Dítě popírá, že by bylo pod vlivem čehokoliv, případně při pouš tí al-
ko hol (zvláště je-li v rodině tolerován)
2. Dítě připouští užití drogy (nebo značnou opilost)

V prvním případě se k situaci můžete postavit opět několika 
způsoby: 
• Přijmete jeho verzi, protože se vám jeví pravděpodobná.
• Nebo máte dost důkazů a pochybností a budete dál trvat na svém 
a prosazovat řešení toho, že dítě drogy užívá.
• Situace není jasná a vy můžete upřesnit pravidla a pod mín ky spo leč-
né ho soužití a další vývoj pozorovat.

Pokud se do života dítěte dostanou drogy, je pravděpodobné, že se 
bude snažit užívání utajit a pokračovat v něm. Dospívající jsou v mys-
ti fi ka cích mistři. Není proto vhodné zůstat jen u slov, pře svěd čo vá ní 
a slibů. V dohodě následujícího dne by měla být sta no ve na nebo při-
nejmen ším oprášena a upřesněna některá pra vi dla. Měli byste jasně 
říci, co očekáváte, jak to budete kontrolovat a jaké bu dou důsledky ne-
do dr že ní. 

Je velmi důležité, aby tato racionální reakce na zjevné porušení do-
hod nu tých pravidel (včetně pravidla o neužívání drog), pro běh la ote-
vře ně a pokud možno v přítomnosti obou rodičů. Jednotný po stoj 
obou rodičů je nezbytná podmínka. Jisté je, že v případě roz ve de ných 
man že lů je situace složitější, ale stejně je ve většině pří pa dů řešitelná. 
Pak je vhodné se při každém nesouladu vracet k původnímu smyslu 
se tká ní rozvedených partnerů — spojit se ne jako manželé, ale jako ro-
diče, kteří chtějí, aby jejich dítě prošlo do dospělosti zdravé a bez váž-
ných problémů. 

Jakmile se dítě dostane (a to se samozřejmě netýká jen drog) do si-
tu a ce, v níž se rozehraje konflikt a manipulace mezi rodiči, je možné, 
že toho začne zneužívat. A někdy to ani nečiní úmyslně, navíc není 
možné se mu divit. Je možné, že se některá pravidla hry budou týkat 
i dalších členů rodiny — babiček, dědečků, sou ro zen ců, tchyní apod. 
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V takovém případě je nejvýhodnější zaujmout jed not ný postoj. Pokud 
to není možné (často se to stává), tak je nutné, aby bylo stanoveno, 
kdo za současnou strategii vůči dítěti bude odpovídat. Ostatní nemusí 
sou hla sit, ale nesmí jeho roz hod nu tí bojkotovat. Pokud to není mož-
né za ru čit v rámci rodinné ko mu ni ka ce, nezbývá než navštívit institu-
ci, kde nabízejí rodinou terapii nebo konzultace pro rodiče v takových 
si tu a cích. Ne jed not nost a chronická konfliktnost je živnou půdou pro 
po kra čo vá ní v rizikovém chování. 

Pravidla, která je vhodné v důsledku podobného incidentu zno vu 
probrat se obvykle točí kolem:
•  příchodů domů,
•  docházky do školy,
•  domácích prací a úklidu,
•  vzájemné komunikace a chování,
•  kapesného,
•  a samozřejmě toho, zda si může dítě ve svém věku roz ho do vat 
o tom, co bude dělat, a zda mezi ty „jeho“ věci patří užívání drog.

Na závěr této části si připomeňme několik důležitých bodů:
1. Zjistíme a případně vyřešíme možné vážné zdravotní problémy, kte-

ré by dítě momentálně mohlo mít, případně využijeme lékařskou 
pomoc.

2. První vlnu emocí necháme odplynout v přítomnosti někoho jiného 
nebo s ní zůstaneme sami a počkáme na první racionální nápady.

3. Necháme dítě objasnit situaci a sami mu krátce a jasně sdělíme svůj 
pohled a názor na věc.

4. Naplánujeme bez dalšího odkládání dostatečně klidný čas na váž-
nou debatu o události a případných dalších krocích.

5. Připravíme se na ni, zvážíme, kdo by na ní měl být, případně in for-
mu je me i další členy rodiny.

6. Na setkání by měli být oba rodiče, pokud to není možné nebo vhod-
né, měli by se předtím dohodnout o nejdůležitějších postojích.

7. Kromě drog se při takovém povídání věnujeme i dalším bodům spo-
leč né ho soužití.

8. V následující době jsme důslední a hodnotíme situaci podle sku teč-
ných věcí a chování, nejen podle slov.
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Najdete ve věcech drogu, pomůcky k jejímu 
užívání nebo jiné věci, které souvisejí s drogami
Co se dá v takových případech například najít? 
• Dlouhé cigaretové papírky, pravděpodobné určené k balení ma ri hua-
ny (jointů), podivné malé dýmky (skleněné, dřevěné, ko vo vé) pách-
nou cí jakoby po spálené pryskyřici.
• Marihuanu — sušené květenství nebo listy marihuany, ze le né, na-
hněd lé. Často v malém igelitovém sáčku nebo v plastové kra bič ce od 
běž né ho kinofimu. U „domácího produktu“ je mož ný vý skyt celých 
rostlin nebo květenství například v zavařovací sklenici.
•  Hašiš — mastný černý či hnědý kousek hmoty v nádobce či sáč ku, 
obvykle s typickou vůní.
•  Tablety léků — častý je Rohypnol, Ibalgin, Diazepam, časté jsou ne-
sou ro dé směsi léků.
•  Tripy — malé papírky s obrázky.
•  Heroin, pervitin — bílý či hnědý prášek v typickém psaníčku či ji-
ném obalu — relativně malé množství.
•  „Nádobíčko“ — krabička s jehlou, stříkačkou, opálenou lžič kou, zr-
cát kem, žiletkou či telefonní kartou a podobně.
•  Vzkazy nebo dopisy, v nichž se zmiňuje, že někdo někomu dlu ží 
větší částky.
•  Jasné nebo jen naznačené pasáže týkající se užívání drog v dení-
ku.
•  Igelitové sáčky s hadříkem páchnoucím po chemikáliích, toluenu.
Velmi často se takové nálezy stávají podnětem pro zájem rodičů o změ-
nu nebo léčbu. Jde však obvykle o „poslední“ kapku. Po de zře ní vy plý-
va jí cí ze změn v chování dítěte trvá již delší dobu, ale rodiče se obá-
vají o nich mluvit, důvěřují ujišťování nebo slibům. Zvláště vý znam né 
je rodičovské dilema týkající se čtení deníků nebo osobních dopisů — 
ro di čům se v takovém okamžiku zdá, že jde o jedinou cestu, jak se do-
zvě dět pravdu. 

Může to být pravda a v takovém okamžiku může být takové po ru še-
ní etiky a soukromí důležitým momentem změny. Nemusí jít jen o dro-
gy, z deníku lze samozřejmě vyčíst i jiné varovné sig ná ly — se be vra žed-
né tendence, beznaděj z osobní nebo rodinné si tu a ce, osamělost...

Musíme však zdůraznit, že čtení deníku dítěte má obvykle zá važ-
né důsledky pro jeho vztah k rodičům! Ztrácí tak pocit bez pe čí, sou-
kro mí, nedůvěřuje, získává evidentní důkaz o rodičovské ne cit li vos ti. 
Zlost či zklamání dítěte mohou snadno zničit a pře krýt úlevu z toho, 
že se o věci ví a někdo mu může pomoci. Jde proto o poslední mož-
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nost. Exis tu je celá škála způsobů, jak zvý še nou pozorností a kontro-
lou svá po de zře ní ověřit nebo vyloučit. Rodiče však o nich nevědí ane-
bo ve slepé víře a naději nechají všech ny vhodné mo men ty odplynout 
a nakonec sku teč ně nezbývá než vpadnout vlast ní mu dítěti do nejo-
sobnějšího sou kro mí.

Někteří rodiče po nálezu věcí, které v nich vyvolají podezření vy čká-
va jí a taktizují, jestli za nimi dítě přijde samo, jestli se objeví něco dal-
ší ho a podobně. 

Jiní okamžitě panikaří, odehrají dramatickou scénu, ve které dí tě ti 
popíší, kam se dostane, jak vede kouření marihuany k užívání heroinu 
a smrti. Případně mu ještě mohou připomenout, že se z toho hroutí, 
že babička má nemocné srdce. Nic z toho podle naší zku še nos ti z pra-
xe nepomáhá.

Je dobré s dítětem o nálezu mluvit, ale dát si předem chvíli na 
zchlad nu tí a rozmyšlení. I zde je potřeba seznámit s nálezem part ne-
ra a nic před ním netajit. V hovoru s dítětem se omezte na vy já d ře ní 
vlastního názoru, který by měl vycházet ze skutečných zna los tí rodiče 
o drogách nebo okolnostech. To, co dítě rodičům o věci řekne, je zcela 
závislé na tom, co si o nich myslí. Kluk, který je o své matce přesvěd-
čen, že z každého náznaku problémů udělá vel kou scénu a uplatní 
řadu sankcí nebo alespoň výčitek, bude in for ma ce o možném kontak-
tu s drogami nejspíš tajit co nejdéle. 

Dospívající si obvykle o drogách s rodiči povídat nepotřebuje. Když 
vidí, že by to měl udělat, chce, aby to proběhlo v klidu a bez ne a de-
kvát ních důsledků. To lze samozřejmě splnit jen někdy. Klid roz ho vo-
ru, racionální argumenty založené na reálných in for ma cích by měly 
být hlavní znaky takového hovoru. Závěr by měl být jasný: například 
po ža da vek, aby se tyto předměty doma ani v osobních věcech ne vy-
sky to va ly, důsledky toho, když se to bude opakovat, ale především — 
od hod lá ní hledat způsob, jak spolu mluvit i o pro ble ma tic kých věcech 
v budoucnosti.

Třídní učitelka informuje o tom, že dítě je 
podezřelé z užívání nebo distribuce drog
V každém případě je nutné se s učitelkou sejít. Zpro střed ko va ná in-
for ma ce může situaci značně zkreslit. Schůzka by se měla ode hrát na 
místě a v čase, kdy se o věcech dá relativně v klidu po ho vo řit — tedy 
ne na chodbě v době hlavní přestávky. Okolnosti jsou to tiž důležité, 
neboť škola někdy k takovému oznámení sáh ne až po mnoha měsících 
po zo ro vá ní nebo dokonce pokusech o změnu. Jin dy stačí první malý 
ná znak, že se dítě chová jinak nebo dokonce pomluva ze strany spo lu-
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žá ka. Teprve na základě po drob né ho zjiš tě ní, o jakou situaci nebo stav 
věcí se jednalo, je dobré zaangažovat do dění samotné dítě. Mělo by se 
k tomu vyjádřit a vše vysvětlit. 

Může se ukázat, že spolužáci chodí po vyučování do parku kou řit 
marihuanu. Pokud by vaše dítě bylo členem takové party a škol ní ozná-
me ní by se týkalo jeho účasti, záleží ještě na dalších va rov ných znám-
kách (viz předešlá část). V případě, že se nic jiného ne dě je můžete 
s dítětem uzavřít dohodu, která je pro vás při ja tel ná a kontrolovatelná 
a není nutné obracet se na odborníka. 

Pokud se ale jedná o vážnější situaci (distribuce drog spo lu žá kům, 
opakované intoxikace v době vyučování, nevysvětlitelná zhor še ní pro-
spě chu, absence, problémy v komunikaci, změnu přátel atd.) je vždy 
dobré odbornou pomoc vyhledat. I pokud vám dro go vý odborník sdě-
lí, že ne shle dá vá situaci v užívání drog za do sta teč ně ri zi ko vou pro te-
ra pii, je možné se zabývat dalšími problémy ve vý cho vě nebo škole. 

Upozornění učitele proto nemusí vždy vyústit do léčby zá vis los-
tí. Může vyvolat zvýšenou pozornost a kontrolu ze strany ro di čů, ra-
ci o nál ní pokusy ve zlepšení prospěchu nebo změnu trávení vol né ho 
času. Závěrem diskuze s učitelem je velmi vhodné do mlu vit se na dal-
ší schůz ce a pravidelnějších informacích o dítěti.

Dítě opakovaně chodí domů pozdě v noci nebo až 
další den 
Pozdní příchody jsou jedním z nejčastějších podnětů ke spo rům s do-
spí va jí cí mi. Často vyplývají z toho, že dítě touží trávit čas tam, kde je 
momentálně spokojenější nebo by se před vrstevníky cítilo po ní že né, 
kdyby poslušně šlo domů brzy nebo včas. Časy pří cho dů bývají také 
polem, kde se bojuje o moc a právo na vlastní roz hod nu tí. 

Kromě toho jsou však nedůslednost, nerespektování pevných hra-
nic a chaotický denní režim velmi charakteristické pro uži va te le drog. 
V minulosti toxikomanů můžeme najít dva extrémní pří stu py — nad-
měr ně liberální i rigidně přísný. Jde tedy o to zvolit takový režim, kte-
rý odpovídá věku a zralosti dítěte a obecným zvyklostem v rodině 
a společnosti. Je vhodné, když se výrazně ne li ší od režimu vrs tev ní-
ků v oko lí nebo ve škole. Nemůžeme sa mo zřej mě uvést tabulku vhod-
ných pří cho dů domů v určitém věku. Takový systém si musíte jako 
rodiče vytvořit sami. Pokud to nejde samo od sebe, mohou pomoci ná-
sle du jí cí tipy:
• nechte dítě, ať napíše svou představu denního režimu do mác-
nos ti včetně příchodů všech členů domácnosti i jejich do má cích 
povinností ,
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• pohovořte si s několika rodiči stejně starých dětí o jejich zku še nos-
tech s režimem, volným časem a příchody, odchody,
• obraťte se pokud možno (na třídních schůzkách) i na ně kte ré ro di če 
dětí, které vaše dítě zná,
• vybavte si vlastní zkušenosti s vyjednáváním s rodiči a teh dej ší po-
city,
• nebuďte na to sami — najděte si na to čas s partnerem,
• pokud jde o neřešitelné dilema, obraťte se s ním na od bor ní ky v po-
rad ně, krizovém centru, nebo na psychologa — s konkrétní za káz kou, 
k čemu chcete dojít.

Připomínáme, že:
Nadměrně liberální přístup je častějším problémem než pevné do dr žo-
vá ní pravidel hry. Zvláště nebezpečnou kombinací jsou stra te gie typu: 
„já to dnes večer přehlédnu, ale ty se pak už budeš snažit a budeš na 
mne brát víc ohledy...“

I zde platí pravidlo, že dítě má vzor v rodičích. Pokud některý z ro-
di čů soustavně porušuje svá předsevzetí, je nedůsledný nebo ne zod po-
věd ný, je třeba se souběžně věnovat tomu, aby se v tomto ohledu změ-
nil. Neznamená to, že bychom se měli nechat dítětem vydírat (až se 
změní táta, změním se i já), ale pozitivní změnu v tomto ohledu dítě 
ne po chyb ně zaznamená a může mu v jeho sna ze pomoci.

Výrazně se zhorší v prospěchu i v chování ve škole 
Zhoršování prospěchu se v době dospívání objevuje běžně. Jde o dů sle-
dek mnoha změn, které se dějí v dítěti i mimo ně. Složení výuky, nača-
sování nároků a metodický přístup pedagogů na tom mají sa mo zřej mě 
také svůj podíl. Může jít nicméně i o jeden z příznaků užívání drog. 
Drogy se na prospěchu mohou podepsat díky ně ko li ka věcem:
• pravidelné kouření marihuany stejně jako užívání dalších drog může 
výrazně zhoršovat schopnost koncentrace při učení,
• životní styl a hodnoty vyznávané skupinami kolem drog narušují 
motivaci k učení a mění životní plány a perspektivu,
• dítě může být apatické a ospalé i během vyučování po apli ka ci ma ri-
hua ny nebo heroinu, výuku ignoruje díky tomu,
• účinky některých drog mohou dočasně zvyšovat pocit se be vě do mí 
a dítě se pak pod jejich vlivem lépe prosazuje. To se však může ome zo-
vat jen na odmítání autority nebo povinností. 

Jako u ostatních bodů a varovných signálů před námi stojí po dob ný 
úkol: rozlišit možné důsledky užívání drog a jiné příčiny školních pro-
blé mů. Nemusíme se omezit zdaleka jen na „vy slý chá ní“ dítěte a vý-
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hruž ky. Schůzka s třídní učitelkou a případně uči te li problémových 
předmětů je velmi důležitá. Je třeba najít místa, ve kterých se dítě-
ti daří, a pokusit se budovat na nich. Doučování může změnit mnohé 
zvláště tam, kde se dítě „neumí učit“ a nad sešitem sedí a snaží se in-
formace do hlavy mechanicky „nacpat“. Pomoci mohou i v pedagogic-
ko-psy cho lo gic ké poradně. Nejlepší je však samozřejmě pomoc vrstev-
níků, po kud jsou takoví k dispozici. 

Pokud nepomáhají racionální metody a případně psychologické vy-
šet ře ní neukázalo jiné důvody školní neúspěšnosti, může jít sa mo zřej-
mě i o důsledek užívání drog. Vždy však musíme přihlížet k dalším va-
rovným signálům.

Doma se začnou ztrácet věci nebo peníze
Než se pustíme do důvodů, pro které děti doma kradou, mu sím upo zor-
nit na zdánlivou samozřejmost. Vždy musíme zkon t ro lo vat, zda nema-
jí ztráty jiné racionální vysvětlení, někteří lidé mají po ně kud pro blé my 
s krátkodobou pamětí a zdánlivé krádeže mají pak méně hro zi vé příči-
ny. To se může týkat všech členů do mác nos ti a jejich roz tr ži tos ti. Kři-
vá obvinění nebo opakované scé ny, které se vždy vysvětlí, vy vo lá va jí 
chaos a nechuť, když pak dítě doopravdy něco vezme, ne mu sí se tomu 
už věnovat dost po zor nos ti.

V případě, že se vám opakovaně ztrácí peníze z úspor, pe ně žen ky 
nebo konta a můžete vyloučit všechny ostatní, je třeba vážně uvažovat 
o drogách. Cílem krádeží mohou být rovněž cennosti, obvykle ty, kte-
ré člověk neprohlíží každý den.

V současnosti můžete uvažovat o následujících motivech krá de ží:
•  potřebuje peníze na běžnou útratu, kapesné nestačí a nemá od va hu 
ani chuť si říci o zvýšení
•  potřebuje peníze na drogy (může jít o řádově stovky korun den ně)
•  potřebuje peníze na výherní automaty (může jít o tisíce, zvláš tě 
má-li dluhy)

Je dobré si vyjasnit, o co jde. První motiv lze snadno v krátké době 
vyloučit racionální dohodou o tom, kolik dítě potřebuje, zvý še ním ka-
pes né ho, kontrolovaným nakupováním (společné ná ku py, účty apod.). 
Pokud si opravdu pouze neumí nebo nechce říci o ka pes né, je dobré 
se věnovat možným příčinám a problémům ve vzta zích nebo sebevě-
domí.

Pokud hraje automaty, lze si to ověřit v některých případech zkon t-
ro lo vá ním heren v okolí, rozhovorem s jeho vrstevníky, ro di či ka ma rá-
dů. Preventivně může zapůsobit i důrazný pohovor s pracovníky blíz-
kých heren. V případě rozvinuté závislosti na au to ma tech (gam b ling) 
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však musíte vyhledat odbornou pomoc. Jde o skutečnou a pro ble ma tic-
kou závislost, kterou je třeba léčit.

Přítomnost drogové problematiky lze do jisté míry ověřit běž ný mi 
způsoby:
• kontrola osobních věcí v pokoji,
• testy v toxikologické laboratoři,
• rozhovory s lidmi z okolí, sourozenci dítěte,
• společný pohovor v protidrogovém centru.

Mezi našimi klienty jsou především ti, jejichž rodiče mnohé sig ná ly 
opominuli. Domácí krádeže jsou přitom vážným varováním — dítě tak 
projevuje výrazné narušení běžných morálních hodnot a prav dě po dob-
ně jde o pravidelné užívání. Kromě hmotných ztrát jsou ve hře i ztrá-
ty morální a vztahové. Tam, kde se podezření potvrdí a i přes zvolená 
opatření se peníze či věci ztrácejí dál, je samozřejmě možné postup-
ně sankce zvyšovat. Pokud dítě ale již drogy pra vi del ně užívá a velká 
část jeho životního stylu je spojena s drogami, výchovná opatření ne-
po mo hou a je třeba zvolit léčbu, obvykle po byt v léčebně nebo hospi-
talizaci.

Dítě se začne stahovat do sebe, nekomunikuje 
s rodinou
I tato změna chování může mít velmi různorodé příčiny. Do čas né sta-
že ní do sebe — introverze — patří ke změnám a náladám do spí vá ní. 
Nadměrné, dlouhodobé (několik měsíců) stažení, navíc spojené s ně-
kte rým z dalších signálů může znamenat, že jde o pro blém. 

Může jít o psychologické problémy, se kterými se dítě uzavírá. Ty 
s ním můžeme probrat anebo jej doporučit k odborníkovi. Smut ným 
fak tem je, že izolace od ostatních a některé neobvyklé projevy mohou 
svěd čit o rozvíjející se psychické nemoci. I v takovém pří pa dě je nut-
né vy hle dat odborníka a to čím dřív tím lépe, psy chi at ric ká konzultace 
a odpovídající léky mohou při včas né intervenci udělat zázraky. 

Užívání drog je však velmi častým pozadím takového chování. Dítě 
se odtahuje od ostatních z více důvodů:
•  skrývá evidentní projevy intoxikace (oční panenky, nadměrná spa-
vost, vpichy na těle...),
•  v pokoji si aplikuje drogu,
•  jeho zkušenost a životní styl mu ostatní velmi odcizuje,
•  cítí se lépe sám se sebou, se svou hudbou,
•  dává bezděčně najevo, že s ním něco není v pořádku.

Včasné rozeznání, zda jde o problém nebo přirozenou a do čas nou 
změnu, může být samozřejmě složité. Není však nemožné. Při do sta-
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teč né pozornosti a informacích se obvykle jedna z variant po tvr dí. Ob-
je ví se další signály týkající se drog, pohovor s odborníkem odhalí psy-
cho lo gic ké problémy nebo se ukáže, že vše souvisí s rodinnou situací. 
Skutečný problém spíš bývá v tom, že tento sig nál nebývá vůbec za-
zna me nán. Pokud se dítě stahuje a plní v zásadě své povinnosti, může 
v takovém stavu zůstat v některých rodinách poměrně dlouho. Jde 
o to, že zvláště po dra ma tic kém období pro ble ma tic ké ho chování jsou 
ro di če rádi, že dítě je klidné a hodné. 

Mnozí klienti nám líčili, jak žili rok i déle s rodiči, denně užívali he-
ro in, plnili si své domácí povinnosti a rodiče si to období chvá li li jako 
do té doby nejlepší období. Přitom je zřejmé, že jejich sta že ní se z ko-
mu ni ka ce muselo být patrné a rodina nemohla plně fun go vat. Ro di-
če však dočasně rezignovali a využívali výhod, kte ré jim zdánlivý klid 
a dítě „na prázdninách“ poskytovaly.

Dítě mění zvyky spojené s jídlem, nejí nebo se 
přejídá
Předem vyloučíme, že jde o poruchu příjmu potravy, tato pro ble ma ti-
ka je složitá a mimo rámec tohoto textu. Samotné pří zna ky však mo-
hou být v něčem podobné jako důsledky vlivu užívání drog na stra-
vo va cí režim. V každém případě však další kroky vyžadují od bor nou 
pomoc.

Zvláště matky a babičky jsou zvyklé v měnících se jídelních zvy cích 
vidět projev nemoci nebo problémů. Ač to bývá baga te li zo vá no, mívají 
často pravdu. Užívání pervitinu může vést k nechutenství, pervitin má 
podobné účinky jako některé pří prav ky určené ke sní že ní chuti k jídlu. 
Je to mimochodem také jeden z důvodů, proč některé dívky tuto dro-
gu zkouší. Přetrvávající sní že ný příjem jídla nebo opakované odmítá-
ní může svědčit o di et ních pokusech, ji ných zdravotních problémech, 
ale i o užívání per vi ti nu. Pro rozeznání je třeba zaměřit se na další ri-
zi ko vé signály.

Kouření marihuany může mít také vliv na stravovací zvyky. Jed na 
z fází intoxikace vede k záchvatům žravosti. Ty mohou být sice typic-
ké pro pubertální děti, ale spolu s přítomností další znaků lze uvažo-
vat i o kouření marihuany.

Někteří lidé mají stále představu o tom, že toxikoman je vy záb lá kre-
a tu ra s propadlýma očima. Ačkoliv jsou i tací, je třeba vědět, že mladí 
uživatelé drog nemusí být ani zdaleka hubení a v optimálních pod mín-
kách mohou vypadat velmi dobře.
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Dítě se vrací z ústavní léčby závislosti
I když by se mohlo zdát, že v případě dokončené léčby půjde o šťast ný 
a optimistický okamžik, řadíme ho na základě našich zku še nos tí spíše 
do problémových situací. V čem tedy ten problém může spo čí vat? 

I když řada pobytových zařízení pro léčbu závislostí do svého pro-
gra mu v poslední fázi zařazují návštěvy rodiny, vycházky nebo krátké 
zkušební pobyty doma, ocitá se dítě v náročné životní si tu a ci. Dočasná 
ochrana v instituci je pryč, řada lidí — spoluklientů, kteří mu byli blíz-
cí už ho nemohou podporovat. Hrozí mu, že se stane středem zájmu 
lidí venku, toxikomanů nebo rekreačních uži va te lů, kteří se ho budou 
sna žit přesvědčit, aby opustil abs ti nen ci — a to především kvůli nim sa-
mot ným. Každý vyléčený to xi ko man je nadějí pro léčené a jejich ro di-
ny, ale nepříjemným pří kla dem pro ty, kteří říkají, že to nemá cenu, že 
se to nedá zvlád nout a že nej lep ší je zatím brát dál.

A nejde jen o drogy — mnozí lidé mají stále zkreslené předsudky 
o léčbě, psychiatrii a psychoterapii vůbec — dotyčný to může vní mat 
jako nenápadný, ale nepříjemný druh pohledů či poznámek ve svém 
okolí. Rodiče jsou navíc náchylní kolísat mezi dvěma ex trém ní mi po-
sto ji. Mezi slepým optimismem, ve kterém věří, že „to bude zase jako 
dřív“, „na minulost zapomeneme a začneme zno vu...“, a hlubokou ske-
p sí a po de zí rá ním na druhé straně. 

I přes různorodost přístupů léčebných programů lze myslím sta no-
vit určité obecné zásady pro tuto situaci:
• Je velmi nutné, aby člověk, který ukončil ústavní nebo po by to vou 
léčbu někam dál docházel na terapii nebo do do lé čo va cí ho programu.
• Součástí takového programu by měla být nějaká forma te ra pie, na 
které by se podíleli i rodiče.
• Je nezbytné vyhnout se extrémním postojům, nadějím i re zig na ci 
a začít racionálně uvažovat a jednat.
• Racionální strategií může být ustanovení nových pravidel vzá jem né-
ho soužití a komunikace. Léčba mohla v dítěti vyvolat nové a pro vás 
nezvyklé myšlenky, dovednosti a pocity. Někdy je třeba tomu při způ-
so bit zažité rodinné zvyklosti.
• Formy komunikace před léčbou byly pravděpodobně nějak spo je-
ny s užíváním drog — někdy k němu vedly, jindy byly dů sled kem pro-
blé mů s užíváním spojených. Je nezbytné je znovu pro brat a někte-
ré opus tit.
• Hlavním cílem, který se týká celé rodiny, bývá budování dů vě ry. Mu-
síte najít způsob, jak si důvěru dítěte získat a také mu ji dát, což lze 
v tomto období jen velmi zvolna a na základě kon krét ních okamžiků 
a realistických cílů.
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Kontaktní, poradenská a léčebná zaří-
zení v olomouckém kraji

Krédo – Kontaktní centrum pro drogově závislé Šumperk
Nerudova 34, 787 01 Šumperk
Kontaktní osoba: Miloslav Kubíček
Telefon: 777 911 125, 583 335 603
e-mail: k-centrum@pontis.cz

K-centrum KAPPA Hranice na Moravě
Skalní 1059, 75301 Hranice
Kontaktní osoba: Bohuslav Rybníček 
Telefon: 581 607 022, Fax: 581 607 022 
e-mail: hranice@kappa-help.cz, web: http//:www.kappa-help.cz

K-centrum Walhalla Olomouc
Sokolská 48, 772 00 Olomouc
Kontaktní osoba: Lukáš Carlos Hrubý 
Telefon: 585220034, 
e-mail: wallhala@podaneruce.cz, web: http://www.podaneruce.cz 

K-centrum KAPPA Přerov
Kosmákova 44, 750 00 Přerov
Kontaktní osoba: Kateřina Svobodová 
Telefon: 581207901, Fax: 581207901 
e-mail: kkcpr@iweb.cz, http://www.kappa-help.cz

K-centrum Želva Prostějov
Vrahovická 83, 769 01 Prostějov
Kontaktní osoba: Kristýna Sendlerová
Telefon: 582361401, Fax: 582361401 
e-mail: sprkcpv@quick.cz, web: http://www.podaneruce.cz

Ambulance AT při FN Olomouc
I. P. Pavlova 6, 77520 Olomouc
Kontaktní osoba: MUDr. Jarmila Šmoldasová
Telefon: 588 441 111, Fax: 585 413 841 
e-mail smoldasj@fnol.cz, web http://www.fnol.cz
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P-centrum Olomouc
Lafayettova 9, 772 00 Olomouc
Kontaktní osoba: Richard Kořínek
Telefon: 585 221 983, Fax: 585 221 983 
e-mail: p-centrum@p-centrum.cz, web http://www.p-centrum.cz

Psychatrická léčebna Bílá Voda
Bílá Voda, 790 69 Bílá Voda u Javorníka
Kontaktní osoba: MUDr. Petr Jeřábek
Telefon: 584 413 208, Fax: 584414160 
e-mail: pl.bila.voda@ova.partner.cz 

Terapeutická komunita Bílá Voda
Bílá Voda u Javorníka, 79069 Bílá Voda u Javorníka
Kontaktní osoba: MUDr. Petr Jeřábek
Telefon: 584 414 156, Fax: 548 413 160 
e-mail: pl.bila.voda@ova.partner.cz 

Centrum krizové intervence 
(psychiatrická a psychologická ambulance)
Olomouc, Dolní náměstí 33, 779 00
Kontaktní osoba: MUDr. Libor Gronský
Telefon: 585 223 737

AT ambulance Přerov
Nám. Přerovského povstání 1, 750 01 Přerov
Kontaktní osoba: Miroslava Řezníčková
Telefon: 581 204 437
e-mail: reznickova@mens.cz 

Psychiatrická léčebna Šternberk
Olomoucká 173, 785 01 Šternberk, 
Kontaktní osoba: MUDr. Jiří Martinů
Telefon: 585 085 478, 585 085 111
e-mail: martinu@plstbk.cz 
 
Kontaktní a poradenské místo pro drogově závislé Charita Uničov
Uničov, Šternberská 497, 783 91 
Kontaktní osoba: Petra Mašluchová 
Telefon: 606 540 577 
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Dětská a dorostová psychiatrie
Zábřeh, Školská 13, 789 01
Kontaktní osoba: MUDr. Michaela a Karel Kunčarovi 
Telefon: 583 411 946

Dětská a dorostová psychiatrie
Šumperk, Šmeralova 2, 787 00
Kontaktní osoba: MUDr. Helena Štěpánová
Telefon: 583 219 713

Krajský protidrogový koordinátor – KÚ Olomouckého kraje
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Starostová
Telefon: 585 508 575, Fax: 585 508 231 
e-mail: z.skokanova@kr-olomoucky.cz 

Krajský školský protidrogový koordinátor – KÚ Olomouckého kraje
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
Kontaktní osoba: Bc. Ladislav Spurný
Telefon: 585 508 545
e-mail: l.spurny@kr-olomoucky.cz

Manažer prevence – MmOl
Kosmonautů 10, 772 00 Olomouc
Kontaktní osoba: PhDr. Jarmila Fritscherová
Telefon: 585 510 145
e-mail: jarmila.fritscherova@mmol.cz 

Pedagogicko – psychologická poradna
U Sportovní haly 1a, 772 00 Olomouc
Kontaktní osoba: Mgr. Lubomír Schneider
Telefon: 585 224 573
e-mail: ppp@ppp-olomouc.cz

Policie České republiky, OŘ Olomouc
vedoucí preventivně informační skupiny
Žižkovo nám. 4, 771 36 Olomouc
Kontaktní osoba: por. Mgr. Jitka Dolejšová
Telefon: 974 766 207
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