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v . ŠŤASTNÝ , T. KOSTROŇOVÁ 

KÚNZ, Psychiatrická l éčebna Brno - Černovice, 
řed itel: M U Dr. J . Novotná 

Dovolte, abychom uvedli náš příspěvek ně kolika citáty z ankety Dr. M. Bútory 
o práci socio te rape utick ých klubů abstinujících - "Žít bez a lkoholu znamená žít a být 
šťaste n "; "Abstinovat a normálně žít"; " Kdo chce zapalovat musí sám hořet"; "Setká
ním v klubu posilujeme sebe i druhé". 

Tyto vě t y - mott a klubů - by vlastně mě l y struč ně a přehledně vyjádřit celé filozofic
ké zázemí vlast ní práce jednotlivých klubů . Rovněž i modlitba AA nám může umožnit 
lepší pochopení jejich způsobů vidění svě ta a našeho místa v něm : " Pane, dej mi po
koru, abych přij a l vše, co změ nit nemohu , odvahu, abych změni l to, co změ nit mo hu 
a moudrost, abych rozlišil jedno od druhého". A pouhé uvede ní t ěchto stěžejních vě t 

ved le sebe přináší výrazný pocit odlišnosti ve vnitřním ladě ní obou přístupů. Na rozdíl 
od určitého pro klamativního a propaga ndist ického náboj e prohláše ní klubů zaměřené
ho především na "druhého" a o kolní svě t s málo konkrétně vyj ádřen ým požadav kem 
na vlas tn í práci " na sobě", zdů razňuj e modlitba AA právě tento aspe kt. Rozhodující 
je vlastní poznání, vlas tní prožitek bezmoci a vlastní proži te k pokory, zasazený do šir
šího rámce víry v sílu přesahující síly vlastní. Teprve splněním všech těchto podmínek 
je možné zprostředkováva t a předáva t svou jedinečnou zkušenost ostatním . A možná 
právě v této oblas ti můžeme naj ít zásadní od lišnost obou přístupů , které mají jinak 
společný cíl - a to trva lo u a důslednou abstinenci. 

Z hlediska socio logického můžeme pak mluvit o dvou typech svépomocných skupin , 
které se li ší například podle úlohy, j iž v ni ch zastávají profesio nálové, podle vyřešení 
otázky anonymity apod. (Bútora: Svojpomoc, Čs . zdravotnictví, 37, 1989,3). 
Uveďme něk teré typické chara kteristi ky naš ich soc iote rapeu tických klubů : 
Dle doplněného adresáře sociote rape uti ckých klubů vydaného v Brně v r. 1989 bylo 

ev idováno 66 klubů , z toho 31 na Slovensku a 35 v českých zemích . Jedná se převážně 
o kluby, které pracuj í při A T ordinacích , menšinu tvoří kluby pracující při psychiatric
kých l éčebnách , oboj í jsoll tedy zřizován y při zdravotnických zařízeních - kromě dvou 
(Stará Turá při domě odborů, Nitra při klubu mladých PKO Nitra). 

Zce la zvláŠtní pozici měl AB klub Vsetín, kte rý se nenapojil na žádné zařízení. Dále 
lze konstatovat , že větši n a klubů je vedena te rapeuty - profesio nály. Frekve nce setkání 
je různá - větši n a intervalů je lx měsíčně až po inte rvaly lx t ýdně. V naprosté většině 
případů nemají kluby ani vlastní klubovo u místnost a scházejí se v prostorách zapůjče-

Přednese no na psychiatrickém se mináři v Je mnici dne 16. 6. 1990 

115 



V. št ASTNÝ, T. KOSTROŇOV ÁI o NĚKTERÝCH ROZDÍLECH VE STYLU PRÁCE AA SKU
PIN A V NAŠiCH A KLUBECH - MALÉ ZAMYŠLENÍ 

ných na daný te rmín nejrůzněj šími institucemi , což je jeden z důvodů , proč tato setkání 
z větší části postrádají neformální ráz . Pokud se týká č lenů , t akřka celých 100 % až 
na zanedbatelné výjimky tvoří lidé , kteří měli s alkoholem potíže a prošli ambulantní 
nebo ústavní l éčbou a jejich rodinní příslušníci . Dále, a ť jsou již. vedeny terapeuty pro
fesionály či laickými te rapeuty naše kluby si většinou kladou poněkud náročněj ší cíl, 
než je jen pouhá výměna hospody za " Klublo kál" a snaží se o zásadnější změnu život
ního stylu členů. Jedná se o různé turistické , sportovní , zábavné a spo leče nské akce, 
kte ré jsou pro kluby n apř . v PR nebo MR převážně pouhým doplňkem jejich soužití 
v " Klublokále", zatím co pro včtšinu našich klubů jsou často vlastně jedinou formou 
soužití. ( Připomínáme , že u nás se po skončené léčbě zapojuje do klubové činnosti 
zhruba jen 20 - 30 % odléčených paci entů). 

Hnutí AA vzniklo v r. 1935 v Acronu v Ohiu (USA) . Na jeho počátku bylo setkání 
dvou mužů , závislých na alkoholu, kteří se přesvědčili o tom , že jejich nutkání k pití 
se zmenšuje , když mezi sebou otevřeně o svém problému hovoří. Protože poznali sami 
na sobě ozdravující princip vzájemného sdě lování a probírání svých těžkostí , začali 
vyhledávat další alkoholiky, aby i jim tento úlevný pocit zprostředkovali jako novou 
zkušenost. Proto je základním prvkem AA skupina , kte rá se setkává podle potřeby . 
T yto skupiny jsou pln ě samostatné. Chrání si svou nezávislost a jednotu a proto se ne
svazují se žádnými institucemi , osobnostmi, sektami a neangažují se při řešení žádných 
sporných společenských otázek. Je to spo lečenství mužů a žen , kteří mají jediný smysl 
a cíl- vést šťastný , spo kojený a s tříz livý život a po máhat jiným při ces tě k jejich st říz
livosti . Jediným předpokladem č le nstv í je přání přesta t s pitím . K tomu , aby se toto 
přání zrealizovalo , je nutné si v první řadě uvědomit svou závislost, tj . svou totální 
neschopnost vzdorovat alkoholu . Východisko z tohoto úvodního prožitku vlastní bez
mocnosti vede přes uznání existence jakési vyšší síly, která přesahuje sílu vlastní a tím 
dává naději na pomoc. Zdůrazňují , že tuto sílu není nutné chápat podle náboženských 
pojetí jako Boha ; pro někoho to ovšem může být Bůh , pro jiného třeba příroda a pro 
dalšího i síla plynoucí ze společenství skupiny . V roce 1938 existovaly již 3 podobně 
orientované skupiny závislých (Acron , New York , Cleveland) , které dohromady sdru
žova ly asi 40 osob. V dubnu r. 1939 mělo společenství asi 100 abstinujících a lkoholiků . 
Rozhodli se uveřejnit své zkušenosti , pokusy a omyly v knize , která by mohla pomoci 
dalším závislým v jejich uzdravení. Knihu nazva li Alcoholics Anonymous, tedy Ano
nymní alkoholici a tento název přij alo celé hnutí. Kniha Anonymní alkoholici, jinak 
také Velká kniha , či Modrá kniha , shromážďuj e v tzv . 12 krocích duchovní myšlenky 
hnutí , podle nichž je nutné postupovat. Druhá část obsahuje " 12 tradic" - vzniklých 
z vlastní zkušenosti závislých . Tato kniha zůsta l a základem spo lečenství do dnešní doby 
a informace o ní a další zprávy o celém hnutí v novinách a časopisech pomohly k jeho 
rozmachu. V roce 1939 mělo hnutí 800 č l e nů a v r. 1941 již 8000. V této době se zača lo 
šířit i v jiných zemích mimo území USA , což se neobešlo bez urč itých problémů . Po 
jejich vyřešení se vnitřní život společenství uklidnil , stejně jako se urovnaly jeho vztahy 
k vnějšímu světu. Svou nyněj š í podobu získalo AA v r. 1950 na první mezinárodní 
konferenci v Clevelandu. Na jaře 1988 se hlásilo k AA 1,8 miliónu členů sdružených 
v 75 000 skupinách ve 119 zemích světa . Podle našich posledních informací začínají 
i v ČSFR pracovat 4 skupiny AA . Zajímavé je, že AA nevybírá žádné poplatky, udržu
jí se pouze dobrovolnými dary . 

Rodinní příslušníci alkoholiků se sdružují ve skupinách Al-Anon , ohrožené děti 
sdružují skupiny Alateen . AA mají své úřady v každé zemi , kde pracují a dále pak 
centrum v New Yorku (P.O . Box 459 , Grand Central Station New York , NY 10163). 
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Dalším důležitým prvkem hnutí je anonymita, která má svůj význam hlavně z těchto 
3 diivodů: 

I . Každý, kdo se na AA obrátí s prosbou o pomoc, musí mít jistotu, že jeho totož
nost a jeho problém zůstanou jen mezi AA. Proto se členové představují navzájem 
jen křestním jménem a nezajímají se o své postavení ve veřejném životě. 

2. Při zachování anonymity jednotlivce před veřejností a zvláště pak před sdělova
cími prostředky nemůže mít žádný člen AA nějaký prospěch z příslušnosti k tomuto 
hnutí; hnutí pak vystupuje jako jeden celek . Na druhé straně, díky anonymitě, nevyz
vedává hnutí žádnou osobu nebo osobnost, která žije podle jeho programu a chrání 
si tak svoji nezávislost na osudech jednotlivců . Konečně anonymita chrání jednotlivce 
i celé hnutí před nežádoucí popularitou. 

3. Anonymita znemožňuje tlaky hierarchických struktur působících v prostředí. 
Při bližším poznání základních východisek AA je zřejmé , že jejich přístup předsta

vuje daleko niterněj ší zásah do emociálních struktur osobnosti, než jsme v naší běžné 
praxi zvyklí. Náš způsob léčby i vlastní práce A klubů v ČSFR vychází na rozdíl od toho 
převážně z apelu na racionální stránky osobnosti a využívá spíše nácvikových , beha
viorálních metod v očekávání, že potřebnou hlubokou změnu osobnosti můžeme těmi
to způsoby také navodit. 

Dále se naskytá otázka, zda nejsou naši pacienti obecně vraceni do života s neúměr
ným požadavkem nutné okamžité důvěry v sebe a ve své vlastní síly, která je bezpod
mínečným předpokladem jejich nového, úspěšného života. Prostřednictvím dlouhole
tých abstine ntů se pacientovi sice snažíme zprostředkovat poznání , že takováto zásadní 
životní změna možná je, ale často mluvíme jazykem , kterému se závislý při svých opa
kovaných se lháváních v minulosti odnaučil rozumět. Takovýto člověk potom cítí v klu
bech našeho typu, tj. vedených terapeuty , potřebnou záštitu a podporu hlavně u tera
peutů , méně již u svých stejně slabých kamarádů , hledá potřebnou pomocnou autoritu. 
Stávají se ovšem i opačné případy, kdy se vrací do života č lověk neadekvátně se spo
léhající na své vlastní síly zdánlivě obnovené krátkodobou abstinencí - pochopitelně 

také jen s krátkodobým efektem. V obou zmíněných případech ale obvykle průměr
nému pacientovi chybí onen základní niterní prožitek vlastní bezmocnosti a pokory, 
který považují AA za conditio sine qua non další úspěšné cesty. Místo toho se spíše 
setkáváme s manifestací řady podružných aktivit, které ovšem zmíněný prožitek suplu
jí pouze zdánlivě. 

Bližší seznámení s uvedenými skutečnostmi nám poskytlo východiska pro řadu dal
ších úvah - o hlavním terapeutickém působení a vedení, o organizaci doléčování apod. 
Ve svých názorech na hlavní směr zásahu AA do skrytých struktur osobnosti se jako 
terapeuté poněkud lišíme . Pro zastánce tradičnějšího přístupu k otázkám bytí člověka 
vůbec plyne z modlitby AA jako nejvýznamněj š í moment otázka víry ve vyšší sílu, kte
r::í mu při vědomí vlastní nemohoucnosti a bezmocnosti pomáhá a dodává energii 
k přemáhání i t ěch nejsložitějš ích a nejobtížnějších problémů . Terapeut predestinova
ný jinými živo tními podmínkami a výcvikem minulých let cítí hlavní těžiště této modlit
by v jejím konečném apelu na nutnost vlastní aktivity a vlastního uchopování světa 
jedincem, k němuž je pochopitelně nutným předpokladem vlastní sebedůvěra. Mo
ment existence víry v .. silnější sí lu" chápe potom jako sice nezbytnou, ale pouhou po
moc na začátku celé dlouhé cesty . 

Poučeni současným celospolečenským vývojem ponechávají si terapeuté právo za
stávat každý svůj názor i v uvedené otázce. Pokusí se ovšem o jejich demokratickou 
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syntézu. která by v konečném dopadu měla obohatit práci A klubů o některé prvky 
z praxe AA. 

Pro ilustraci uvádíme tzv. 12 kroků a 12 tradic AA. (Citace z Velké knihy.) 
12 kroků: 

I. Přiznali jsme svoji bezmocnost nad alkoholem - naše životy začaly být neovladatel
né. 

2. Dospě li jsme k víře. že síla větší než naše obnoví naše duševní zdraví. 
3. Rozhodli jsme se předat svoji vůli a svůj život do péče Boha, tak jako ho my sami 

chápeme. 
4. Provedli jsme důkladnou a nebojácnou morální inventuru sami se sebou. 
5. Přiznali jsme Bohu. sami sobě a jiné lidské bytosti přesnou povahu svých chyb. 
6. Byli jsme zcela povoláni k tomu , aby Bůh odstranil všechny naše charakterové 

vady. 
7. Pokorně jsme ho požádali, aby naše nedostatky odstranil. 
8. Sepsali jsme listinu lidí. kterým jsme ublížili a chceme jim to nahradit. 
9. Rozhodli jsme se provést tyto nápravy ve všech případech, kdy to situace dovolí, 

s vy jímkou. kdy by toto počínání jim nebo jiným uškodilo . 
10. Pokračovali jsme v provádění osobní inventury a když jsme pochybovali , pohotově 

jsme se přiznali . 

ll. Pomocí modlitby a meditace jsme zdokonalovali svůj vědomý styk s Bohem, jak 
jsme ho chápali my a modlili se pouze za to, aby se nám dostalo poznání jeho vůle 
a síly ji uskutečnit. 

12. Výsledkem těchto kroků bylo, že jsme se spirituálně probudili a v důsledku toho 
jsme projevili snahu předávat toto poselství ostatním alkoholikům a uplatňovat ty
to principy ve všech našich záležitostech. 

12 tradic: 
l. Naše společné dobro klademe na první místo . Naše osobní uzdravování závisí 

na jednotě společenství AA . 
2. Pro účely našeho společenství je tu jen jedna autorita a tou je milující Bůh , tak 

jak se může projevit ve vědomí celé naší skupiny. Naši vůdci jsou pouze důvěry
hodnými sloužícími ... , kteří nevládnou. 

3. Jedinou podmínkou pro členství v AA je touha přestat pít. 
4. Každá skupina by měla být autonomní, až na případy, které ovlivňují jiné skupiny 

AA a AA jako hnutí. 
5. Každá skupina má pouze jediný - prvotní účel : nést toto poselství alkoholikovi, 

který stále ještě trpí. 
6. Skupiny AA by nikdy neměly podporovat, či propůjčit cíle AA žádnému spřízně

nému zařízení, či vnějšímu podniku, protože problémy peněz, majetku a prestiže 
nás vzdalují od našeho primárního cíle. 

7. Každá skupina AA by měla být plně soběstačná a odmítat příspěvky zvnějšku. 
8. Skupiny AA by měly zůstat vždy neprofesionální , ale naše střediska služeb mohou 

zaměstnávat odborníky. 
9. Hnutí AA jako takové by nikdy nemělo být organizováno, ale může vytvářet slu

žební řády i výbory, které jsou přímo zodpovědné těm, jimž slouží. 
10. AA nemají žádný názor na vnější otázky. Tudíž jméno AA by nemělo být zataženo 

do veřejných sporů. 
ll . Forma našich vztahů s veřejností je založena na přitažlivosti a ne na podbízení se; 

my musíme vždy udržovat osobní anonymitu, ať už na bázi tisku, rozhlasu či filmu. 
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Souhrn 

Autoři se ve své práci zamýšlejí nad rozdíly ve stylu práce AA skupin a v našich 
socioterapeutických klubech . Zdá se jim , že AA se daří zasáhnout mnohem více emo
cionální struktury závislých. 

Do redakcie prišlo dňa: 19.7. 1990 
Adresa autora: MUDr. V . Šťastn ý, CSc . . U Morávky 3, 77 1 00 Olomouc 
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