
fíb\ PROTIALKOHOLICKÝ 
~OBZOR 25. 1990. 4. s. 227-230 

PŘÍSPĚVEK K PROBLEMATICE TOXIKOMANIE MLA
DISTVÝCH V PRŮMYSLOVÉ AGLOMERACI 

R. GREGOR 

OÚNZ Frýdek-Místek. psychiatrické oddčlcní NsP v Třinci. 
primář: MU Dr. J. Šráček 

Hutnické město Třinec se svými pětačtyřiceti tisíci obyvateli těsně sousedi s dalšími 
významnými průmyslovými aglomeracemi našeho kraje. zejména s ostravsko-karvins
kým uhelným revírem . Do všech měst s těžebním. hutním. strojírenským a papíren
ským průmyslem ostravského. karvinského a frýdecko-místeckého okresu přichází 
hodně lidí za prací. pronikají sem i vlivy různých kriminálních a toxikomanických sub
kultur. Objevila se zde i problematika skupinové toxikomanie mladistvých . 

V lednu 19g8 požádali naši alkoholicko-toxikomanickou ordinaci (ATO) příslu ' nici 

S B Obvodního oddělení VB v Třinci o vyšetření několika mladistvých . podezřelých 
ze skupinové toxikomanie . První hrstka vyšetřených prozradila jména dalš ích člcnú 
své party. čímž jsme podch ytili ucelenou skupinu 16 mladistvých toxikomanú . kteří 
se scházeli ocl prázdnin 1987. Jejich sociální složení bylo núslcdující : partu t\'Ohlu 
ll chlapců a 5 děvčat ve věku od 14.5 let do 17 .5 let . věkový prúměr celé party byl 15.5 
let. ll mladistvých (68,75 % ) bylo vychováváno v neúplném manželství ~' · )•ch rodiéu. 
z toho 9 žilo v rozvedených rodinách a dvěma zemřeli otcové. Pouze 5 jich bylo , ·ycho
váváno v úplném manželství rodičů (31,25 % ), ale z toho byli 2 otcové alkoholiky. Ve 
sledovaném období (leden 1988) bylo všech 16 mladistvých žáky středních odborných 
učilišť (SOU). Převládala učili ště se zaměřením- SOU hornické (5 učňů) . stavební ( 4). 
strojírenské (2). hutnické (2) . další učňové byli z učiliště textilního. obchodního a ze
mědělského . Všichni byli absolventy základní školy. zvláštní školu nenavštěvoval žád
ný z nich . Dva z ce lkového počtu na základní škole l x propadli. ale jen jediná dívka 
~.e uč ila relativně průměrně na trojky. všichni ostatní prospívali pouze s mnoha čtyřka
mi a snížen ými známkami z chování. 

Všichni členové party měli trvalé bydliště v Tř'inci a včtš i na jejich rodičů byla za
městn ána ve směnném provozu v Třineckých železárnách . Vět š í možnosti k častčjší
mu scháze ní se měl i ti členové party . kteří do škol y denně dojíždě li do nedalekých 
měst (Jablunkov . Český Těš ín , Karviná, Havíf'ov) . než ti . kt eř í přes týden bydleli na 
internátech ve vzdálenějších městech (Frýdek-Míste k. Ostrava. Praha). Tato mládež 
se scházíva la v jedné z nejfrekventov a něj š ích částí ce ntra města Třinec u kina na míst ě 
zvaném .. tcplítko '·, kde díky dálkovému vytápění ne mrzlo ani v zim ě. Kolemjdoucí 
občané zde čas to mohli vidět skupinu ml ad istvých výrostků. kouřících a popíjejících 
alkoholické nápoje. má lokoho však již napadlo. že v tomto hloučku mnohdy kolo\'al 
i igelitový sáček s psychoak tivní t ěkavou látko u . 

Dalšími místy jejich o rgií byly měst ský lesopark a atletický stadion . Tam dokonce 
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při svých častých útěcích z domova a záškolúctd přcspúvali v zastřešeném krytu na ží
nčnk<ích. V tomto .. sportovním .. prostředí jedna 141ctá členka party zahájila svúj se
xuální život s 15lctým toxikomanem . dva další udávali. že mají známost. ostatní členo
vé party ncgovali sexuální zkušenosti . Z celé 16-člcnné party nckouřila pouze jediná 
dívka (6.25 'X,). všech 15 ostatních (93.75 % ) začalo kouřit v rozmezí od 12 do 15 let 
včku. včkový prúmčr. ve kterém začala tato parta kouřit. byl 13.5let. Vyšetřovaní při
znali prumčrnou spotřchou lO cigaret za den. dva z nich kouřili pravidelně 15 cigaret 
<l ti"i člcnm é party již 20 cigaret denně. Jedna dívka mčla svou matkou (2x rozvedená 
u(·i!L'Ib) koui·cní oficiálně povolené již od svých 14lct. Matka zastávala názor. ať dce
ra r<ldčji doma i na veřejnosti kouří. než aby utíkala z domu za partou (pro dokreslení 
- dcera kouřila. pila. fetovala. souložila a byla dlouhé mčsíce nezvčstná). Ve většině 
ostatních případú rodiče o kouření svých dětí včdčli. 

Zkušenosti s alkoholem měli všichni členové party . Abstinentem nebyl nikdo. 
8 z nich (50 %) preferovalo konzumaci piva. v partě si často kupovali laciná dezertní 
ovocná vína. Z celé party bylo již 6 chlapců (37 .5%) v jejich prům~mém vč ku l~.51et 
na protialkoholní záchytné stanici (PZS), z toho vedoucí party byl zadržen celkem již 
Sx. tři chlapci 2x a dva chlapci lx. 5 členů party (31 ,25 %) mčlo již rovněž zkušenosti 
se zneužíváním léků v kombinaci s alkoholem. Nejčastější kombinací byly tabletky 
Alnagonu zapité pivem, ale zapíjeli i jiné léky. jako např. Codein, Brufen. S nitrožilní 
aplikací drog v té době zatím zkušenosti neiněli. i když ptiznali, že si už s.ehnalt stří
kačky a jehly a uvažovali o aplikaci roztoku Alnagonu. Při vyšetření v ATO byli pod
robeni i somatické prohlídce. známky vpichů nebyly nalezeny. 

Hlavní doménou této party mladistvých toxikomanů byl sniffing těkavých látek . 
S tímto druhem toxikomanie měli zkušenosti všichni členové party ( 100 %) a pro či
chačství byli vlastně příslušníky VB nahlášeni naší ATO. Či~hali toluen. čikuli,lepidlo 
Vulkún, a to převážně tím způsobem. že v partě nechali kolovat igelitový sá4!ek, do 
kterého ponořovali obličej a inhalovali výpary těchto psychoaktivnfch látek. Popisova
li pří.jemnou euforii a halucinatorní prožitky. Něktcří členové party toto provózovali 
t(mčř dcnnč . někteří jednotlivci se začínajícími známkami závislosti čichali i o samo
té . někdy' bytč kamaráda. jehož rodič byl v práci na odpolední či noční směně. K pře
rušení abúzu sniťfingu a k detoxikaci byli 4 členové party (25 %) odesláni k hospitali
zaci do psychiatrické léčebny. Pod vlivem drog. které v partě zneužívali, uzavírali mezi 
sebou tzv . pokrevní bratrství. Střepem skla si do kůže předloktí vyryli křestní jméno 
svého vyvoleného pokrevního bratra nebo sestry a přiložením takto porančných před
loktí k sobě si vzájemně mísili krev na důkaz zdůrazněné skupinové vazby a přísluš
nosti k partě (poznámka- hrubě podceňovali riziko přenosu AIDS 1). 

Z hlediska psychiatrické rehabilitace by bylo zajímavé pracovat s touto deviační 
skupinou mládeže - mohli bychom ji začlenit do socioterapeutického klubu při naší 
ATO. daly by se v ambulantních podmínkách aplikovat i jiné formy resocializace 
a reecdukace . V praxi se však tato myšlenka realizovat nedala. Jedna část skupiny 
bydlela hčhem týdne na internátech a do Třince jezdívala pouze na víkendy, druhá 
část skupiny sice do učilišť dennč dojížděla , ale ze školy se vracívala pozdě odpoledne 
a v ncposlcdní řadč. přestože všichni mě li trvalé bydliště v Třinci, s výjimkou jediné 
dívky bylo všech zbývajících 15 člcnú party pro naši ATO nespádových- podle sídla 
příslušného dorostového lékaře v místě SOU rajónně patřili jiným ATO . Po našem 
prvním psychiatrickém vyšetření v ATO v lednu 1988 jsme mladistvé předali k další 
dispcnzúrní péči do spádových A TO a po uplynutí jednoho roku jsme si vypůjčili je
jich zdravotní dokumentace . V průběhu měsícú leden a únor 1989 jsme si všechny čle-
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ny party pozvali i s jejich matkou či otcem do naší ATO. ze všech učiliši jsme si vyžá
dali školní dotazníky. u některých zvláši problémových členů party jsme si vyžádali i 
objektivní zprúvy z MěNV a 00 VB. Z tohoto jednoročního katamncstického slcdo
vúní jsme dospěli k následujícím zúvěrúm. 

Tak. jak se uvúdí v sociologické literatuře. i tato parta. čítající 16 mladistvých člcnú. 
svým vysokým ~tupněm solidarity. intimitou vztahů a kontaktů. toxikomanickými 
praktikami a trestnou činností přesně zapadala do obrazu dcviační skupiny mládeže. 
Dominující roli v ní sehrál autokratický vedoucí. jehož sociúlní anamnéza byla nej
nepříznivější . Vyrůstal v rodině. kde byl vychováván hyperprotektivní babičkou, mat
ka byla 4x vdaná . jeho vlastní otec i všichni nevlastní otcové byli alkoholici a kriminál
ní živly. Tento vedoucí party byl do svých 16lct již 5x na PZS. páchal trestnou činnost 
a měl soudem nařízeno ústavní výchovu. V toxikomanických praktikách. přivádění se 
do stavú opilosti a v páchání trestné činnosti však pokračuje i ve výchovném ústavu 
pro děti a mládež. kde se nyní podrobuje nedobrovolnému ambulantnímu protialko
holnímu léčení. Přesto při každé dovolené vyhledává v Třinci bývalé členy party a po
kračuje ve zneužívání drog . 

Po umístění vedoucího této skupiny mladistvých toxikomanú do výchovného ústavu 
se parta téměř rozpadla. pouze náhodně se někteří její .. výtečníci" spolu ještě dále stý
kali. to však vedlo již pouze k páchání aktivit. které byly v rozporu se zákonem. Zjistili 
jsme. že trestné činnosti se dopustilo 8 člcnú party. tj. plných 50 %! Byli soudně stíhá
ni za rúzné výtržnosti. krádeže. opilství. ve dvou případech byla soudem nařízena ú
stavní výchova. někteří byli odsouzeni k podmíněným. jiní však i ncpodmíněným tres
túm odnětí svobody a jsou nyní již ve výkonu trestu. Rovněž zajímavé byly informace 
získané ze školních dotazníků . Celých 50 % učňů (8 členú party) svůj učební obor ne
dokončilo. Na SOU je pouze jako své žáky papírově vykazovali a po ukončení povin
né JO lcté školné docházky byli ze škol vyloučeni pro neprospěch. ncomluvené absence 
a ncmožnost uzavření jejich klasifikace. Neomluvené absence. které se u některých 
počítaly na stovky hodin. mělo ll člcnú party (68.75 %). byly to jejich časté útěky 
z domova. kdy trávili i týdny mimo svou rodinu a školu. Dvč dívky z party byly dokon
ce nezvěstné tak dlouho. že po nich pátrala Veřejná bezpečnost a Federální kriminální 
ústředna. jedna pak byla nalezena na ubytovně cizinců v Praze. kde se vydávala za cizí 
státní příslušnici. ve svých 15.5 letech byla nedobrovolně hospitalizována na klinice 
pro choroby pohlavní v Praze . 

Ani naše malé hutnické město se tedy nestalo výjimkou mezi městy průmyslových 
aglomerací a i zde se potýkáme s kriminogenními vlivy dcviačních skupin mládeže. 
Zmíněná parta 16 mladistvých toxikomanů se téměř rozpadla. Pouze o 8 členech býva
lé party (50 % ) se dá s neurčitostí říci. že se snad dali na dobrou cestu. že experimen
tování s drogama zanechali. Zbývající polovina bývalé party však páchá trestnou čin
nost. navazuje nová přátelství. vychovává nové toxikomany. I na území našeho města 
již máme zaznamenáno nejedno zbytečné úmrtí mladého čichače těkavých látek! 

Je nutno si uvědomit. že tyto toxikomanické party jsou silně zintegrované neformál
ní skupiny vrstevník li . poměrně stálé. které zřetelně rozvíjejí a uchovávají vlastní sub
kulturu . tradice a morálku . Vytvoření takové skupiny je aktem. ke kterému dochází 
pod vlivem úsilí vyhnout ~e výchovné kontrole nebo postavit se proti ní za účelem 
uspokojení potřeb neuznávaných ve výchovném prostředí . Jedinec v této skupině. kte
rá vytváří možnosti pro bezprostřední osobní kontakt .. tváří v tvář". dosahuje uznání 
a nalézá bezpečí. které mu nemohla poskytnout ani vlastní rodina. či škola . Dochází 
zde proto k zvláště silné identifikaci se skupinou. mezi jejími členy jsou silné vazby 
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a silná je i jejich vzájemná solidarita. Intimita a frekvence vzájemných kontaktů je zá
kladem osobitého spojení mezi členy party. Je to spojení tak úzké, že loajalita ve vzta
hu k partč dokonce dominuje nad loajalitou ve vztahu k rodinč. Ve své subkultuře ne
gují obecné platné kulturní hodnoty, společenské normy a projevují sklony k aktivitč 
společensky neuznávané až zločinecké. Výchovné intervence společnosti jsou zde pro
to na místč a jsou v každém případč nezbytné. 

Souhrn 

Sdčlení obsahuje jednoroční katamncstické sledování 16-členné party mladistvých 
toxikomanú v průmyslové aglomeraci . Zamýšlí se nad možností realizace psychiatric
ké rehabilitace v podmínkách alkoholicko-toxikomanické ordinace. ze sociologického 
hlediska zdůrazňuje nutnost výchovné intervence společnosti. neboi ze sledovaného 
souboru plných 50 'Yo mladistvých této toxikomanické subkultury začalo páchat trest
nou činnost. 
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