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Specializované AT oddělelú psyclúatrické léčebny v Brně existuje již od r . 1948. 
Systematičtejší léčby provádíme od r. 1974, kdy jsme položili základy k práci v te
rapeutické komunitě . Od r . 1975 pracuji na oddělení jako vedoucí lékař a terapeut 
klubu abstinujících - A klubu Brno, který tehdy při oddělení vznikl. V Českoslo
vensku byla v té době dobře rozvinutá síť protialkoholních ambulancí a na ně nava
zujíci síť protialkoholních lůžkových zařízení . Všechna zařízení byla státní a patřila 
pod ministerstvo zdravotnictvi . Vyhledávání a zachycování pacientů a jejich 
případná léčba na lůžku byly dobře propracovány. Do léčebny jsme přijímali pacien
ty jak dobrovolně, tak nuceně a posléze i na základě rozhodnutí soudu. Po absol
vování tříměsíční léčby jsme nemocné odesílali nazpět do ambulancí, které však v 
té době nebyly na další práci s rúmi personálně vybaveny ani metodicky připrave
ny. Pacienti se nezřídka ocitali v jakémsi vakuu, ve kterém přes mnohdy dobrou 
motivaci nedokázali v nastoupené abstinenci pokračovat . Jediná organizace, která 
se o pacienty po odchodu z léčebny programově zabývala byl KLUS u pražské léčeb
ny Apolinář. Tuto organizaci založil se svými nemocnými v roce 1948 doc. Skála a 
existuje dodnes . Brněnský A klub vznikl na základě iniciativy brněnských pacientů, 
kteří se s prací pražského Klusu seznámili a cítili potřebu podobného zařízení v 
místě bydliště . · V té době však podobné kluby povolovala státJú správa a bez tohoto 
povolení se zájemci sdružovat nesměli . Proto tehdejší správní úřad Brna rozhodl, 
aby se zřizovatelem klubu stala psyclúatrická léčebna Brno-Černovice . Z terapeu
tického hlediska šlo o významný krok v naší práci . Nehledě na přímý terapeutický 
efekt pro jednotlivé pacienty jsme oficiálně dostali možnost získávat ve společnosti 
prostor pro lepší porozuměrú problematice alkoholu. 

První období činnosti klubu charakterizuje stále se zvyšující počet členů, např. v 
r. 1983 jich bylo 200 a po dalších 10 letech trvání klubu bylo v evidenci celkem 
1006 členů. Tento rok bychom mohli charakterizovat jako vrchol práce klubu, který 
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pořádá pro své členy různe atraktivIÚ akce (návštevy klubů v Praze, v Bratislavě, 
výměnné dovolené s A kluby Maďarska, kontakty s rakouským klubem ve Voclka· 
briicku) . Podobně jako jiné kluby i A klub Brno vydával pro své členy vlastIÚ časo
pis . 

V rámci celé ČSR pracovalo v té době celkem 64 socioterapeutických klubů, z to
ho v ČR 35 a na Slovensku 29 a celkem sdružovali asi 4 000 osob. Kluby pořádaly 
celorepublikové a celostátIÚ sjezdy, které přinášely účastIÚkům výraznou emo
cionálIÚ podporu v abstinenci i dostatek informací a konkrétIÚ zkušenosti z práce. 
Všechny existující kluby byly v té době zřizovány při státIÚch zdravotnických 
zařízeIÚch pod vedeIÚm terapeutů, odborIÚků zodpovědných za jejich práci . Tito 
profesionálové potom vytvořili tzv. "KoordinačIÚ výbor pro práci se socioterapeu
tickými kluby" při lékařské společnosti a české a slovenské sekci AT. Uvedená hie
rarchická struktura ale s vývojem společnosti omezovala členy klubů i jejich tera
peuty v iniciativě. Výrazem jejich pocitů byla snaha vytvořit dobrovolné sdružeru, 
např . Svaz usilujících o střízlivost, který měl v našich zemich předchůdce ve Svazu 
abstinentů . Ten vznikl již v roce 1922 a navazoval na jiné protialkoholIÚ spolky z r. 
1900. (Svaz abstinentů byl v r. 1952 zakázán). 

Pod záštitou klubů jsme se snažili umožnit vstoupit na protialkoholni scénu or
ganizaci AA. takže již v r. 1988 jsme navázali kontakt se zástupcem orgaIÚzace v 
Německu a přeložili a rozšířili jejich základIÚ materiály. 

S postupující demokratizací společnosti se kladl větší důraz na dobrovolné 
svépomocné skupiny. Některé kluby se transformovali do tzv. společenských orga
nizací, odtrhly se od zdravotnických zařízení a získaly právní subjektivitu. A klub 
Brno prošel touto transformaci v r . 1990. Zároveň některé ze stávajících klubů vy
tvořili tzv. "Sdružení A klubů", které spolupracují s komisií pro humanitární pomoc 
a bývalým Svazem invalidů. Tomuto sdružeIÚ se opakovaně podařilo získat grant, 
který použilo zejména na vydáváIÚ periodika "Semperfit" - měsíčIÚku pro střizli
vost těla i ducha . V současné době je jedinou pravidelně vycházející laickou tiskovi
nou, zabývající se touto problematikou. 

V r . 1993 vznikla v Brně náTodIÚ organizace Dobrých templářů, která je členem 
IOGT International a která předkládá širokou škálu programů - od preventivIÚch 
programů pro mládež až po účast na mezinárodIÚm programu "Bezpečnost na sil
nicích - lAMA" . Na rozdíl od ostatIÚch organizací zabývajícich se převážně do
léčováním, IOGT poskytuje prostor i členům, kteří vlastní problémy s alkoholem 
nemají . 

Nové společenské podminky a prudká změna životIÚho stylu naši populace se 
projevují i v oblasti deléčováIÚ . Mnoho dříve dobře fungujících ambulancí s psycho
terapeutickými skupinami přestalo po privatizaci zdravotnictví existovat. Po psy
chiatrické ambulance neIÚ práce se závislimi lukrativIÚ . Stejný důvod ohrožuje 
existenci lůžkových zařízeIÚ. StátIÚ orgány věnujú větší pozornost problému neal
koholových drog, která se odráží i ve finančIÚch dotacích, přestože alkohol zůstává 
pro naši populaci stále drogou číslo jedna. Pacienti v oblasti doléčování projevují 
nechuť přidružovat se k již dříve vzniklým celkům, klubům. Konkrétně A klub na 
AT odděleIÚ PL Brno od svého osamostatnění poněkud paradoxně stagnuje, přes
tože má s pacienty oddělení pravidelné kontakty. Životaschopnější se momentálně 
zdají být menší svépomocné skupiny pacientů, které vznikají z pacientů léčících se 
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na odděleIÚ ve stejnou dobu. Využívají svých přátelských vazeb, vzájemně se 
navštevují, tráví společné dovolené . S terapeuty v nutných případech pouze konzul
tují. 

Podobné skupiny se zdají být velmi účinné a najdějné pro další abstinenci a 
změnu životIÚho stylu svých členů. CeIÚme si na nich zejména to, že pracují samos
tatně, bez terapeutického vedeIÚ. Současně v nás tato skutečnost vyvolává jisté 
obavy, protože na základě 20-leté zkušenosti můžeme tyto malé skupinky považo
vat za více ohrožené případnými recidivami jejich členů . 

Proto začínáme na odděleIÚ vytvářet novou tradici tzv. setkáváni, jehož hlavIÚm 
smyslem je napomoci k navazováIÚ kontaktů mezi všemi doléčovacími organizace
mi v našem městě . 

Péče o nemocné, kteří absolvovali lůžkovou protialkoholIÚ léčbu v naší republi
ce, prošla za posledIÚch 20 let mnoha změnami, ve kterých se obráželo celkové poli
tické a společenské klima. MonolitIÚ postavení socioterapeutických A klubů, jako 
jediné povolené formy sdružováIÚ pacientů, se po sametové revoluci roztříštilo do 
řady aktivít a iníciativ, z nichž se jistě v dalších letech vykristalizují nová základIÚ 
hnutí. Zatím, kromě klubů, SdružeIÚ A klubů, AA a Dobrých tempářu, se trend 
projevuje nejvíce ve vzniku přátelských svépomocných skupinech, u nichž teprve 
čas prověří jejich životaschopnost. 

Souhrn 

Ve svém článku bilancujeme dvacetiletou zkušenost s léčbou a doléčováIÚm osob 
závislých na alkoholu. Je evidentIÚ, že kromě starých a osvědčených léčebných a 
doléčovacích aktivit musíme hledat i nové cesty, nové směry doléčováIÚ, které bu
dou co nejlépe vyhovovat novým společenským podminkám. 

Do redakcie prišlo dňa : 13. 3. 1995 
Adresa autora : MUDr. V. Šťastný, CSc., P L, Húskova 2, 618 32 Brno-Černovice 

193 




