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• Dobrý den.  
• Nazdar. Jdu na kulébr. 
• Ale my tu kulečník nemáme. 
• Fakt? Tak jdu na písíčko. 
• Klient u nás běžně na počítač nemůže. Co byste potřeboval? 
• Co to je, do prdele? Vy nejste káčko? 



 
 
 
 
 

• Slečno pozor, něco vám teče z tašky! 
• Ježíšmarjá, já se strašně moc omlouvám, pane dozorce, já to 

okamžitě uklidím! 



 
 
 
 
 

• Kámo, vy tu máte ňák zatopeno, ne? Že jsou všichni v tý 
čekárně takový vosmahlý! 



 
 
 
 
 

• Víte, pane doktore, já vím, že jsem špatnej člověk, ale to je 
prostě tou alostatickou zátěží. 



 
 
 
 
 

• Co po nás chcete? Dyk jsme feťáci, ne? 



Výzkum v Chicagu 2004 

• Název: The drug career of the older injector 
• Autoři: Judith A. Levy (University of Illinois at Chicago, 

School of Public Health), Tammy Anderson (University of 
Delaware, Department of Sociology and Criminal Justice) 

• Zdroj: Addiction Research and Theory (June, 
2005, 13(3): 245-258) 



 
• Rozhovory se 40 uživateli ve věku 50 – 68 let 
• Většinou začínali v 60. letech jako uživatelé 

marihuany a heroinu v industriálních centrech 
Chicaga 

• Kontinuální užívání v délce cca 25 až 30 let 
• 36 z nich užilo heroin v posledním měsíci, 19 

více než 20x 
• 25 užívá denně heroin nebo kokain 
• Všichni vícekrát trestáni, trpí mnoha 

somatickými obtížemi, bezdomovci 



• Na práci i trestnou činnost se cítí staří a fyzicky 
nezvládají 

• Obtížně shánějí peníze na drogy 
• Obvykle se živí žebráním nebo drobnými 

posluhami mladším uživatelům (hlídání při 
krádežích, transport drog či kradeného zboží 
apod.) 

• Jsou často mladšími uživateli napadáni a 
okrádáni 

• Veřejnost, policie i mladší uživatelé s nimi 
jednají s opovržením 



Pokus o poodhalení společenského statutu 
starších uživatelů – klientů NS Drop In o.p.s. 

• NEJEDNÁ SE O VÝZKUM, ale o základní mapování 
• 2 rozhovory v délce 60 min. 
• 7 rozhovorů v délce do 30 min. 
• Věk klientů: 45 – 60 
• Polymorfní uživatelé (heroin, braun, pervitin; 5 legálně metadon), 

mnohokrát trestáni, chronické somatické obtíže 
• Zkreslující faktory: malý vzorek, prostředí inspirující k manipulaci 

(potřeba vytvořit s pracovníkem koalici, vytahovat se, získat soucit či 
úctu), animozita uživatelů vůči mladším, vůči společnosti apod., 
nostalgie po „starých zlatých časech“, výhradně klienti NS Drop In, 
zaujatost pracovníka (najít potvrzení hypotézy a témata zajímavá 
pro prezentaci), neadekvátní zobecnění získaných informací, 
nesystematičnost … 



• Drogy si umí vyrábět sami (braun, pervitin) – 
nejsou odkázáni na dealery, ale potřebují 
dodavatele prekurzorů (kontakt s tzv. 
„normální společností“) 

• Dovednostem výroby se učili od osob s 
oficiálním vzděláním (chemici, farmaceuti, 
lékaři) 

• Část života prožili s rodinou, dětmi (dnes 
dospělé, obvykle minimální kontakt); mají 
pracovní zkušenosti 

• Považují se za „přeživší“ – většina přátel a 
kamarádů během své drogové kariéry zemřela; 
pociťují vděčnost a nostalgii 



• Obvykle solitéři s minimálními kontakty s 
mladší drogovou subkulturou 

• Mladší uživatelé je považují za zdroj informací 
„jak brát bez problémů a přežít“ – stálý tlak na 
předávání informací 

• Mají obvykle málo „skutečných učedníků“ (1-
3) a v naprosté většině se jedná o osoby mimo 
drogovou subkulturu (např. podnikatelé) 

• Učedníci bývají jejich mecenáši v krizových 
obdobích, ale stýkají se minimálně 



• Prošli mnoha druhy nucené léčby – detoxy, 
léčebny; ve třech případech zmínka o nucené 
medikaci neuroleptiky 

• V případě dobrovolných léčeb (včetně substituce) 
dobrovolnost zpochybňují s tím, že vždy jen 
potřebovali být pro společnost přijatelnější 

• Považují se za znalce starší generace psychiatrů a 
policistů – mají dlouhodobé vztahy, leccos o nich 
vědí (pozitivního i negativního) 

• U mladších psychiatrů a policistů se setkávají se 
svou pozicí „legendy“, což přináší někdy výhody a 
jindy „zasednutí“ 



• Všichni zúčastnění si stěžovali na zneužívání svých 
příběhů v médiích (knihy, filmy…) s tím, že si ale 
uvědomují, že příběhy vždy prodal někdo z nich 

• Vzhledem k tomu, že jsou často oslovováni za 
účelem získávání dat (výzkumy, kasuistiky,…), 
připadají si někdy jako zvířata v zoo; nicméně 
spolupracují („už to ani není kvůli prachům, 
stejně za to žádný nebývají, prostě jsem zvyklej 
odpovídat“) 

• V kontaktu s harm reduction službami oceňují 
výhody především distribuce stříkaček – omezení 
zdravotního poškození (u všech zúčastněných 
téma vyvolalo vzpomínky na mrtvé přátele) a 
omezení trestné činnosti („museli jsme si 
stříkačky krást v nemocnicích“) 
 



• Za největší nárok při kontaktu se službami 
považují nutnost neustálé extrémní 
sebekontroly („něčím mě naštvou a zvýším 
hlas a hned jsem porušil pravidla a letím, nebo 
dostanu diagnózu – jiný lidi se přece můžou 
vztekat, ne?“) 

• Vůči pracovníkům služeb vyjadřují shovívavost 
• Věk, vzdělání ani délka praxe pracovníka o 

autoritě nerozhoduje – oceňují způsob 
komunikace („ten se mnou mluví jako v krámě, 
když se umeju a dobře oblíknu“) 
 



Klient 

 
 
 

• Čím se liší od ostatních lidí? 



Děkujeme za pozornost. 
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