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Souhrn 

Ve sdělení se uvádí pozorování a hodnotitelské postoje českého spisovatele Karla Čapka ve 
vztahu k alkoholické problematice, tak jak ji mohl pozorovat ve třicátých letech tohoto století 
při cestě Norskem. Popisují se léčebné systémy pro závislé na alkoholu, které vznikaly v Če
chách po druhé světové válce. Základ terapeutického úspěchu se vidí v dosažení opakovaného, 
pravidelného a dlouhodobého kontaktu mezi pacientem a terapeutem. Tohoto kontaktu může 
být dosaženo psychoterapií, ale také podáváním antabusu a popřipadě i placebovou léčbou . 
Vzhledem k tomu, že v průběhu léčby je potřeba objektivizovat abstinenci, považuje se za uži
tečné sledovat mimo jiné kolísání nálad, jejichž stabilizace znamená dobrou prognostickou 
známku. 

K I í č ov á s lov a : Čapek - Norsko - alkoholismus - Čechy - léčba - výsledky 

J . Drtil: NOTES OF DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF 
ALCOHOL-DEPENDENTPATIENTS 

Summary 

The author comments on the observations and evaluations of the Czech writer Karel Čapek 
related to the issues of alcoholism, as he saw it in 1930 's in the course of his trip through Nor
way. He depicts treatment systems for alcoholics, that originated in the Czech Republic after 
WWII. The core of therapeutic success is considered to lie in a repeated, regular and long- ter
med contact between the patient and the therapist. Such a contact can be achieved by psycho
therapy as well as by antabus treatment or placebo treatment. Regarding the need to objectifY 
abstinence, it is considered useful to follow among others the mood f1uctuation, whose atabilisa
tion shows the sing of good prognosis. 

Ke y w o r d s: Čapek - Norway - alcoholism - Czech Republic - treatment - results 
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Dvacáté století se blíží ke svému konci . Snad je to vhodná příležitost pro to, 
abychom se poohlédli a zamysleli se nad tím, jak jsme v tomto století žili, co toto 
století přineslo a co podstatného se v něm událo. Opakovaně mě napadlo, ža by bylo 
dobré prohlédnout si s určitým odstupem alkoholovou problematiku. Je dnes těžko 
chtít ucelený pohled. Společnost je v pohybu, některé zásady platné pro hodnoceni 
lidského chováni jsou neustálené a zejména konzum čehokoliv, tedy i alkoholických 
nápojů, čeká na své znormováni. Každá revolučni doba přináší zrelativizováni spo
lečenských norem. 

Pokud jde o alkoholovou problematiku, můžeme se nad ni zamyslet, opírajíce se 
o některá zveřejněná fakta, názory a etické postoje. Začínat můžeme například 
u Karla Čapka. Novináře, spisovatele, výrazného liberálního myslitele . V třicátých 
letech Karel Čapek se svojí ženou Olgou Scheinpflugovou cestovali Evropou 
a navštívili také severské země Dánsko, Švédsko a Norsko. V této době většina 
z nás ještě nebyla na světě . Přepluli na trajektu oresundskou úžinu z Dánska do 
Švédska, přijeli rychlíkem do Stockholmu, navštívili univerzitní město Uppsalu 
a odcestovali do norských měst Oslo a odtud do Bergenu a Trondheimu, který se 
dřívě jmenoval Nidaros. 

Cituji z knihy Karla Čapka "Cesta na sever" (1970). 
Na straně 116 se uvádí : 
"Prosím vás, styrmane, kde se tady v Norsku dostane kapka alkoholu? Dejme 

tomu, že potřebuj u zapít zlost, utopit červa, napít se na kuráž, nebo tak; nedá se 
nic dělat? Nedá pane, tady je svaté pobřeží. Od Bergenu až po Trondheim ikke al
kohol. Až v Trondheimu je vinmonopolet, potom v Bodo, Narviku a Tromso, tam do
stanete koupit, co chcete ... U nás je sic na líh státní monopol, ale každé město si 
může samo odhlasovat, smí-li tam vinmonopolet, nebo ne. Tady se dřív pívalo, pa
ne, mávl styrman rukou. Ale v Trondheimuje to dobré ... " Na tomto místě bych rád 
podotknul, že z Trondheimu je to do nejseverněji položeného města Tromso po silni
ci 1 161 kilometrů. 

Na další straně Čapek vysvětluje : " .. . Trondheim, původně Nidaros ... se slavnou 
katedrálou a vinmonopoletem. Vinmonopolet je otevřen od jedenácti dopoledne do 
pěti odpoledne, kdežto Nidaroský dóm úřaduje od dvanácti do dvou." 

Přijel jsem do Trondheimu při své druhé návštěvě Skandinávie ze severu od 
Narviku. Do svého denníku jsem si v roce 1996 tedy více než šedesát let po cestě 
Karla Čapka zapsal toto: 

"Jdeme směrem ke katedrále, jejíž věž je zdaleka vidět . Po cestě uvidím obchod 
s nápisem "Vinmonopolet". Zde se prodávají alkoholické nápoje. Jeden takový ob
chod jsem viděl už v Mosjoenu, ale tam měli zavřeno . Obchod si vyfotografuju a jdu 
se podívat dovnitř. Připomíná to lékárnu. Láhve s alkoholickými nápoji stojí vysta
veny v regálech. Na pultu jsou umístněny čtyři počítače, které registrují koupi a 
prodej . Zákazníci sedí vzdálení asi tři metry od pultu, přistupují jednotlivě, před

kládají legitimaci. Asi se zjisťuje věk . Prodává se zřejmě od devatenácti vino, od 
třiadvaceti let koncentráty. Zákazníci zde sedí asi čtyři, prodavačky a prodavači 

jsou také čtyři . Jak zákazníci, tak prodavači jsou mladí lidé. Vypadá to velmí spo
lečensky, celý obřad prodeje je jaksi hygienický a vážný. Všichni si zřejmě uvědo

mují, že dělají něco významného, co musí být pod kontrolou. Rozdíly oproti našemu 
systému prodeje jsou obrovské". 
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Z Trondheimu se Karel Čapek plavil na malém parruku Haakon Adalstein podél 
pobřeží Norska směrem na sever až k severrumu mysu, obecně nazývanému Nord
kapp. Na straně 214 své knihy o tom píše: "S večerem se usadil vitr i příliv, ale za
to se natáhly mraky nad Hornvikou; lezeme ostrou serpentinou nahoru na Nord
kapp. V prvnim ohybu stezky sedí na kameni mašinista a nemůže dál; utírá si 
bledé oči a rozpačitě se šklebí, zatímco i ty dvě vetché babičky z Haakonu stoupají 
nahoru. Tak vidíš starý, dvacet let jsi tudy kolem jezdil ve strojovně parniků, a jen 
proto jsi sem jel, abys to opravdu viděl; nu, a na Nordkapp se už asi nedostaneš." 
Musím vysvětlit, že "mašinista" byl letitý alkoholik. 

Karel Čapek končí svou cestu Norskem a na straně 235 uzavirá: "Nechte být, 
byla to dobrá země, celé Norsko i se svým národem; a kdybych měl říci, co tam bylo 
špatného, vzpoměl bych si jenom na americké církve, komáry, a částečnou prohibi
ci; ... dobrá, tvrdá země dobráckých lidí; venkovská a maloměstská země, kde sta
teční lidé žijí tiše a způsobně v čistých škatulkách ... ;" Karel Čapek se vrací ze 
Skandinávie domů přes Německo a mimo jiné o tom na straně 284 říká: " ... prvni 
ošklivá a nelidská zpráva, to bude teprve ten pravý konec cesty (ano, tady to mám: 
zrovna to muselo být to hrozné neštěstí národa španělského! Bože, proč má člověk 
tak rád všechny národy, které poznal!)". 

Při čteni těch předposlednich řádků mě zamrazilo. Čapkovi na Norsku nevadilo 
skoro nic, ale ta, jak on říká, "částečná prohibice", ano. Přitom to byl výborný pozo
rovatel. Věrně popíše "mašinistu", letitého alkoholika, který nikdy nevyleze na 
Nordkapp, po kterém celý život toužil a kterého po cestě předbíhají i "staré ba
bičky" . Nespojí však tu "částečnou prohibici" s tím, že mimo jiné proto žijí v zemi 
"statečni lidé tiše a způsobně v čistých škatulkách." Asi je tomu tak proto, že kdo 
tak chce žít, musí, pokud neni alkoholik, pít velmi umírněně a pokud je alkoholik, 
tak nepít vůbec . 

V čase našeho vyprávění se spisovatel vrací do Evropy vstříc osudu svého náro
da a svému osudu, který se s tím národním osudem spojil. 

Začne druhá světová válka a skončí druhá světová válka. Zničená města 
a zchudlé obrovské země, poničené mezilidské vztahy, ale současně spousta mla
dých lidí, kteří se z té mizerie chtějí nějak dostat a normálně žít . Alkoholici společ
nosti, která buduje svoje hospodářství a tím i svoji lepší budoucnost zavazejí, co 
s nimi? 

Snaží se pomoci také medicína. Na protialkoholním oddelení psychiatrické kli
niky v Praze vzniká postupně pod vedením budoucího docenta Jaroslava Skály 
léčebný systém, který zraje a rozvíjí se. V únoru roku 1948 se poprvé schází KLUS, 
klub lidí usilujících o střízlivost . 

Na prvnim schématu se pokouším znázorrut jednu ze svých představo funkci 
apolinářského systému. Kolečko s písmenem A uprostřed znázorňuje Apolinář. 
Obdélníky s nápisem PAP protialkoholní poradny. Nebylo jich samozřejmě jenom 
pět, ale v každém okrese státu bylo po jedné. Do Apolináře pochopitelně odesílaly 
pacienty i jiné instituce a psychiatři přímo. Přerušovanou čárou se znázorňuje, že 
PAP nabízela, Apolinář volil, koho a kdy přijme k léčbě . Plná čára znázorňuje, že 
vždycky, a to povinně, pacienta vysílající instituce po léčbě vracel. 

Docházel jsem do Apolináře opakovaně k účasti na odborných akcích, které se 
tam pořádali . Koncem roku 1975 jsme tam byl tři měsíce na jakémsi náslechu, v ro
ce 1986 jsem tak strávil štrnáctidenní povinnou stáž, abych se zdokonalil ve své 
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práci . V té době již odděleIÚ nevedl docent Skála, ale jeho nástupce. Vzpomínam si 
na Skálův Apolinář jako na pracoviště, které mi imponovalo především svím stylem 
práce. Jakmile přišel kdokoliv, kdo byl ochoten příjmout jeho systém, stával se čle
nem kolektivu řízeného kolektivně a demokraticky. Řekl bych, že základIÚ charak
teristikou práce tohoto pracoviště byla trvalá a IÚkdy nekončíci diskuse. Byla to 
diskuse řízená jedIÚm směrem, ale právo na sděleIÚ vlastního názoru nikdo nikomu 
nebral. Vyžadovala se naprostá jednota slova činů. Pokud někdo selhával, měl na
stavené zrcadlo spětné vazby opakované kritiky a bodovacího systému. Apolinář byl 
tvrdá a účinná škola. Docent Jaroslav Skála se nedávno zmínilo tom, že v průběhu 
svého života přeléčil 13 000 lidí. To je přinejmenším úctyhodné. 

Schéma 1. 

Schéma 2. 

Apolinářský systém 

Liberecký léčebný systém Li 80 
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Psycholog PhDr. Kubička v práci "Jaroslav Skála a jeho protialkoholní léčba oči

ma výzkumrúka" (1996) píše toto: ,.Autor s časovým odstupem více než dvaceti let 
referuje o výsledcích výzkumu ústavní protialkoholní léčby prováděné v sedmde
sátých letech doc. Skálou. Ze souboru 544 přijatých pacientů vytrvalo v pětileté 
nepřerušené abstinenci 24 procent pacientů, v pětileté nepřerušované remisi s abs
tinencí či bez ní vytrvalo čtyřicet dva procent pacientů, přičemž v remisi s absti
nencí či bez ní vytrvalo 42 procent, přičemž do katamnesticky sledovaného souboru 
byli zahrnuti i pacienti nedoléčení .. . " 

Mimo jiné byla základem úspěchu apolinářského systému jednotná ideová dok
trina, kterou bylo možné vycítit ve všem, co se tam dělo. Tou doktrinou byla zásada 
dosažení trvalé abstinence u všech léčených. Ten, kdo se s touto doktrinou pos-
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tupně dokázal ztotožnit, mohl s jistotou docílit zlepšeni svého zdravotního stavu. 
Ten, kdo tuto doktrinu nepřijal, neměl v systému co dělat, jeho účast tam byla zby
tečná . Zásada docílení trvalé abstinence u závislé osoby je základním úhelným ka
menem, který děli zdravotnickou činnost na tu, která může nemocného úspěšně 
léčit od závislosti a na tu, která umožňuje, dejme tomu, jeho slušnější dožití. 

Necítím se samozřejmě oprávněn hodnotit práci tohoto systému. Pro svou další 
práci jsem si o něm ale musel udělat svůj vlastní názor. Za základní přednost ap 0-

linářského systému považuji velké množství ošetřených, u kterých se nevytvářela 
žádná iluze o tom, že je možné soužítí s alkoholem. Za základní nevýhodu považuji 
velké množství recidivujících, což je podle mého názoru dáno tím, že po kompletní 
třinácti týdenní léčbě nenásledovala nejméně jednoroční ambulantní psychoterapie 
prováděná v duchu Apolináře . Odhaduji, že k tomu přispělo i přecenění antabusu, 
který se v Apolináři nasazoval a jehož možnosti při udržení abstinence v terénu se 
nadhodnocovaly. 

Počínaje rokem 1981 mi připadl úkol zajištovat protialkoholní péči v Liberci . 
Město Liberec je jakýmsi centrem východní části severních Čech a pracuje v něm 
rozvinutá zdravotnická služba. Fakultní centra jsou od něho všemi směry vzdálená 
přibližně sto kilometrů. Jsou to Ústí nad Labem, Hradec Králové a Praha. Pokud 
liberecká zdravotní služba nechce ztrácet čas a prostředky nadměrným množstvím 
transportů, musí se rozvinout v mistě samém. To byla základní příčina, proč jsme 
postupně vybudovali léčebnou soustavu, řešící léčbu závislostí na alkoholu a na 
jiných drogách v mistě . 

Organizace práce se znázorňuje na druhém schématu. Jakýsi prostor působnosti 
služby se ohraničuje obdélníkem nakresleným z přerušovaných čar. Zkratka ' ZS 
znamená záchytnou stanici, ostatní názvy jsou srozumitelné. Šipky znázorňují 
možný pohyb pacientů. Přerušované čáry znamenají možný pohyb pacientů mezi 
jednotlivými jednotkami systému, plné čáry znamenají pohyb povinný. 

Obsahově se činnost sjednocovala prací jednoho lékaře a postupně tří sester, 
které se vyškolily v průběhu své činnosti jako psychterapeutky. Pacient absolvoval 
jednou týdně skupinovou psychoterapii v průběhu celé, nejméně jednoroční léčby. 

Mohl však docházet i podstatně déle. V Liberci pracovaly jedna až tři psychotera
peutické skupiny, ve Frýdlantě v Čechách jedna a jedna v libereckém nemocničním 
oddělení, kde bylo pro alkoholiky k dispozici dvanáct lůžek, na nichž se prováděla 
třináctitýdenní nemocniční léčba . 

Výsledky léčby v tomto systému uvádíme v tabulkách. 
Obě tabulky jsou převzaty z publikace Drtil, J .: Klinika návykových chorob. 

OÚNZ Liberec, 1990, 23 s. 
Základní rozdíl v techníce vedení pacientů oproti apolinářskému systému bych 

viděl v tom, že nejméně po dobu jednoho roku pacient neopouštěl pravidelnou psy
choterapii. Jakmile skončil s léčbou v lůžkové části, plynule přešel do skupiny, kte
rou navštěvoval jeden rok jedenkrát týdně. Jakmile skončil s docházkou na anta
hus a s jeho odběrem, užíval nejméně tři měcíce placebo jako kontrolní tabletu a to 
ve všech případech. Období následující těsně po skončení užívání antabusu se jevilo 
jako velmi riskantní ve vztahu k možnému novému napití. Z tohoto léčebného 
systému se pacienti vylučovali relativně málokdy. Museli jsme najít kompromis 
mezi pevným vedením a faktem, že pokud pacient v terénu znovu selže, vrátí se 
opět k nám. Neměli jsme v podstatě jinou možnost než se o něho znovu začít starat. 
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V tomto léčebném systému jsme za deset let do začátku roku 1991 přeléčili při

bližně 1 200 osob závislých na alkoholu. Takto yopsaný sJstém skončil se svou čin
ností přibližně za deset let poté, co ji zahájil. Reditel OUNZ mne odvolal ke konci 
ledna 1991 z přimářské funkce a všichni psychoterapeuti odešli se mnou. Tehdy 
jsem ještě netušil, že den poté (vždycky si při vzpomínce na ty události vybavim 
americký film "The day after" s Jasonem Robertsem v hlavni roli) tedy prvniho 
února 1991 se zahájí funkce dalšího léčebného systému. Zastavme se však ještě 
u léčebného systému Liberec 80. Jaké výsledky měla léčebná činnost pro jeho 
bývalé pacienty? Nemohl jsem tuto velkou sestavu 1 200 lidí sledovat katamnestic
ky, názor si mohu udělat jen z jednotlivých kazuistik. Tak například ke mně do or
dinace docházela pacientka, která se po čase zmínila o tom, že jsme před léty jed
nou komplexně přeléčili druha její matky. Muž je několik let zcela v pořátku, absti
nuje, všichni jsou spokojeni . Hlásili se ještě někteří další, u nichž byl přůběh, po
kud jde o abstinenci podobný, ale potřebovali další pomoc (hrací automaty, kou
ření) . Našel se ovšem rovněž bývalý pacient, který neabstinuje a který se rozkročil 
na jednom z libereckých náměstí a s pohledem upřeným na mne zvolal: "Co vy tady 
ještě děláte!?" 

Tabulka 1. Léčba závislých na alkoholu antabusem v Liberci 

Počet vzatých do léčby Výslednost v % dokončených 
jednoročních abstinencí 

1981 82 osob 89 % 

1982 97 osob 82% 

1983 91 osob 85% 

1984 70 osob 81 % 

1985 56 osob 85% 

1986 48 osob 83% 

1987 49 osob 80% 

Celkem 493 osob 

Tabulka 2. Placebová léčba a její výsledky 

IWk Počet vzatých do léčby Počet jednoročných abstinencí Převody na antabus 

1983 27 osob 10 osob 1 osoba 

1984 65 osob 26 osob 3 osoby 

1985 110 osob 41 osob 6 osob 

1986 106 osob 40 osob 2 osoby 

1987 66 osob 43 osob O osob 

Celkem 374 osoby 160 osob 12 osob 
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Po letech si myslím, že základní předností tohoto léčebného systému byla jeho 
funkčnost a účinnost při dlouhodobějším vedení pacientů alkoholiků. Z tohoto sys
tému pacient nikdy neodešel, pokud se neodstěhoval z libereckého okresu. Jakmile 
však byl tento systém odstráněn, určitá část nemocných nebyla schopna žít bez po
moci a totálně selhala. 

Avšak vraťme se k prvnímu únoru roku 1991. Den po změne služebního zařa
zení mne navštívila manželská dvojice. Slyšeli v severočeském rozhlase zprávu 
o dobrých léčebných výsledcích našeho systému a paní by se ráda podrobila léčbě . 

Věrně jsem jim vylíčil situaci a jako svoji jedinou možnost jsem jim nabídl indivi
duální psychoterapii . Paní docházela jednou týdně na jednu hodinu. Ležela na 
lehátku, seděl jsem nedaleko její hlavy a zaznamenával její slovní produkci. Pít al
koholické nápoje přestala po měsíci, výsledky léčby v sociální a biologické oblasti 
byly zcela mimořádné. To mne povzbudilo a systematicky jsem ve zminěné činnosti 
pokračoval. 

Schéma 3 znázorňuje lékaře (ovoid s písmenem L.) a pacienta (ovoid s písmeny 
Pa). Šipky směrem dolů znázorňují pravidelný posun situacii v čase. Psychoterapie 
se koná jednou týdně a trvá jednu hodinu. Přerušovaná šipka od lékaře k paciento
vi znázorňuje terapeuticky cenzurovanou výpověď. Nepřerušovaná šipka od pacien
ta k lékaři znázorňuje předpokládanou necenzurovanou výpověď pacienta (pokud 
mluví). Předpokládá se nejméně jednoroční trvání léčby. 

Schéma 3. Čistá psychoterapie 

měsíce 

roky 

V první fází léčby jsem v letech 1991 až 1993 přeléčil psychoterapií a placebem 
42 mužů a žen středního věku závislých na alkoholu. Dobré úpravy stavu s absti
nencí se docílilo u 83 procent léčených . Pět pacientů jsem doporučil do státních psy
chiatrických zařízení k léčbě, jeden pacient, který byl dříve léčený ústavně i anta
busem, zemřel. 

Druhá fáze léčby stále probíha. Od té doby, co jsem si založil soukromou ordina
ci, léčím psychoterapeuticky i placebem dalších přibližně třicet lidí. Léčbu žádného 
z nich nepovažuji za ukončenou. Nejdéle plynule léčená pacientka, žena středního 
věku, dochází do ordinace přes tři roky. Je pochopitelné, že pití alkoholických 
nápojů u mých pacientů není v popředí. Dokáží abstinovat roky. Někdy, když se na
pijí, začíná tah, který společně psychoterapeuticky a farmakoterapeuticky pře
rušíme. Jen výjimečně se propiJí. V malém počtu případů jsem takovou situaci řešil 
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za přispěIÚ psyclůatrického odděleIÚ v Liberci krátkodobou, maximálně čtrnácti
denIÚ hospitalizací. 

Abychom mohli plynule uskutečňovat léčbu, museli jsme vyhodnocovat její vý
sledky a za pomoci výzkumu zjišťovat ty skutečnosti o psyclůckém a tělesném sta
vu pacienta, které by nám umožnili zjistit jak probíhá léčba, zda pacient skutečně 
abstinuje. 

Zaměřili jsme se na kolísáIÚ nálad. Pacienty jsme nechávali hodnotit jejich ak
tuálIÚ náladu na stupnici podle Volpeho. Jednička znamenala nejhorší náladu, de
sítka nejlepší. Výsledky výzkumu jsme zveřejnili v roce 1985 (Drtil, Janová, 
Dostál) . Prognosticky se jevila nejlépe nálada stabilizovaná trvale a nálada, která 
se stabilizovala v průběhu protialkoholIÚ léčby. K recidivě pití docházelo častěji u 
osob s kolísající náladou. Rozdíl byl významný. Dále se u jednoho sta jedné osoby 
zjistilo, že po pěti týdnech se nálada stabilizovala u 30 % léčených, po devíti 
týdnech u 60 % až 70 % léčených, po 29 týdnech u 90 % všech léčených, u nichž ke 
stabilizaci nálady vůbec došlo. PosledIÚ stabilizace se pozorovala 46. týden léčby. 
Regulace nálady směrem ke stabilizaci se tedy jeví jako dlouhodobější problém. 

Dále nás zaujímaly změny klinického stavu našich pacientů v průběhu absti
nence. Spolu s Janou Štepánkovou (1987) jsme vyhodnotili sestavu 119 osob, 
z nichž 91 byli muži. Průměrný věk sestavy byl 47 roků a průměrná doba pití alko
holických nápojů 17,55 roku. Změny hmotnosti v průběhu abstinence udalo 73 osob 
(61 %), z toho nárůst hmotnosti 46 osob (38 %). Největší nárůst byl 15 kilogramů. 

Největší pokles váhy o 15 a 24 kilogramů. Stav imponoval jako závažné somatické 
onemocněIÚ . Jiné tělesné změny se nezjistily. Pokud jde o změny psyclůky, kromě 
úpravy kolísáIÚ nálad se hlásilo zlepšeIÚ spánku, sIÚžeIÚ dráždivosti a nervozity. 
Nějaké poruchy hlásilo 101 osob (85 %) sestavy. ZlepšeIÚ stavu při abstinenci se 
zjistilo u 90 osob (74 %). ZhoršeIÚ u 11 osob (9 %), beze změn psyclůky zůstalo 18 
osob (15 %). Jiné, než právě popsané změny, se nezjistily. 

S tím, jak se postupně hromadily klinické zkušenosti a výsledky výzkumu, se 
postupně ukazovalo, že bude potřeba utřídit klasifikaci choroby u námi léčených 
nemocných. Vyhodnotili jsme sestavu 347 osob, které jsme měli v živé evidenci v ro
ce 1988. Tvořilo ji 275 mužů a 72 žen. Navíc patřili do této sestavy dva muži - je
den 68-letý a jeden 72-letý. Ti se nevešli do grafu. Sestavili jsme graf, ve kterém 
jsme znázornili věk registrovaného v době prvrúho závažného selháIÚ pod vlivem 
alkoholu (Drtil, 1990). Na grafu zjišťujeme tři věková maxima. Prvrú je ve dvaceti 
letech. Myslíme si shodně s autory Buydens a Branche, že tato skupina nemocných 
by se dala považovat za zařaditelné podle jejich klasifikace do skupiny alkoholis
mus II. Jde o mladé lidi s vysokou genetickou zátěži a s časným počátkem pití. 
V naší klasifikaci ji označujeme jako "syndrom mladý". Nejvíce závislých osob lze 
zařadit do druhé skupiny s maximem v 35 letech věku v době prvrúho selháIÚ. Toto 
maximum se shoduje s výsledky Kundovými (1988). 

Kunda sem zařadil alkoholiky s prolongovaným pitím a s palimpsesty. Autor 
spočítal standardIÚ odchýlku na osm let . Za dobu rozvoje tohoto syndromu lze po
važovat věk od 22 do 27 roků, horni hranice jsou 43 roky. V naší klasifikaci tento 
syndrom nazýváme "syndrom středIÚ . " Může se jednat o postupný rozvoj proce
suálrúho děje (tedy choroby), v tomto případě choroby alkoholismu. Třetí maximum 
se na námi sestavené křivce objevuje v 48. roce života. Myslíme si, že pití v tomto 
věku souvisí s involucí. U těchto nemocných se zjišťuje dobře zachovaná osobnost 
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a žádný organický psychosyndrom z dlouhodobého pití. Tento syndrom nazývame 
"syndrom starší". Právě popsanou klasifikaci uvádím z ryze praktických důvodů. 

Zatímco u syndromu "mladý" se může jednat o stav vysloveně geneticky pod· 
míněný a tedy vyžadující absolutní péči s komplexní ústavní léčbou a s antabusem, 
pak u syndromu "střední" lze dobře uspět s placebem a psychoterapií a s "čistou" 
psychoterapií. Na případnou komplexní léčbu ústavní a na antabus je dost času. 

Pokud jde o syndrom "starší", skrývá se pod ním podle mého názoru larvovaná de
prese a pacient musí být přeléčen antidepresivy, aby mohla být protialkoholní léčba 
úspěšná . 

Pověděl jsem prakticky všecko podstatné, co jsem měl na mysli . Mám ale jěště 
něco na srdci. Vracím se znovu do Skandinávie, tentokrát do švédského uníver
zitního města Uppsala, ležícího severně od Stockholmu. Pravděpodobně sem jezdím 
za Carlem Linné. Pohřbili ho v protestantském dómu nedaleko uníverzity. Zemřel 
v roce 1778. Dnes se na nás jeho vlidná tvář dívá ze švédských stokorun. V roce 
1996 na něho vzpomínají malou výstavkou v uníverzitní budově . Carl Linné zavedl 
binominální nomenklaturu rostlin a živoČíchů. Z dětství si pamatuji, že růži nazval 
Rosa spinosa, česky Růže šípková. Asi by to přesněji mělo v překladu znít Růže 
trnitá. Je to krásný název, Carl Linné byl asi hodný člověk a měl kytičky rád. Měl 
také rád lidi, člověka totiž zařadíl do své systematiky pod názvem Horno sapiens, 
tedy Člověk moudrý. Ten, kdo v základní charakteristice člověka zdůraznil právě 
tuto vlastnost, musel mít rád lidi a musel v ně věřít . Prohlížím si exponáty malé 
výstavky. Na stěně je umístěná mapka, na které se znázorňují místa, kudy Linné 
cestoval po Skandínávii. Systematicky obeplul celé pobřeží Švédska a Finska a po
pisoval přírodu. tu cestu mu úpřímně závidím. A pak se dostanu k výtisku práce, 
ve které se Linné zabívá působením alkoholu na člověka. Linné asi moc dobře 
věděl, proč píše právě o tomto tématu. Ve Skandinávii je dodnes poznat, že jeho du
chovní síla a jasnozřívost působila na úrodní společenský terén. 
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