
 

 

 

 

(Ne)nápadná úskalí života v izolaci 
 

K napsání tohoto příspěvku mě přiměla moje všímavost v kontextu událostí posledních dní. 

V uplynulých dnech jsem, stejně tak jako mnozí z Vás, vyšla s rouškou na nákup. Během 

rychlého nákupu jsem si nemohla nevšimnout množství alkoholu nahromaděného v 

nákupních košících některých nakupujících. Když jsem šla po nákupu venčit psa, můj údiv 

pokračoval. V okolí kontejnerů bylo neskutečné množství prázdných lahví od piva, vína a 

tvrdého alkoholu.  

 

Téměř denně vycházejí články a zprávy o nákupním chování Čechů v době koronavirové 

pandemie. E-shopům rostou tržby, což je pochopitelné, většina obchodů má zavřeno. Přesto 

i nakupování, zejména je-li nadměrné, může být problémem.  

 

Vážení čtenáři, tento článek nepíšu s podezřením, že právě Vy jste ti, kteří doma v karanténě 

popíjíte nebo nakupujete v e-shopech jako smyslu zbavení. Spíše se chci krátce zabývat 

touto problematikou v kontextu současné situace. Zvu Vás, pojďte se tím na chvíli zabývat 

se mnou.   

 

Zejména na počátku nějaké mimořádné a stresové situace pracuje naše psychika v jakémsi 

nouzovém stavu. Zažíváme to i v době současné. Lidé byli a někteří ještě jsou aktivní, dělali si 

zásoby potravin, stále poctivě šijí roušky, dělají si doma pořádek, pomáhají svým blízkým 

apod. Po určité době se může vnímání situace začít zhoršovat. Po prvotním aktivismu se u 

mnoha lidí může dostavit nuda, pocity frustrace, zvýší se míra jejich úzkosti a depresivní 

naladění. Relativně veliká skupina lidí nuceně nepracuje – nemohou, kvůli nouzovému stavu. 

Mnozí lidé pracují z domu na tzv. home-office.  

 

Ze života mnoha lidí zmizela pravidelnost, řád, realizace sebe sama v rámci profese, poklesla 

míra sociálních kontaktů, objevila se finanční nejistota a strach z budoucnosti. V tomto 

rozpoložení může být mnoho lidí velmi blízko tomu začít hledat řešení např. v konzumaci 

alkoholu. V ČR je mnoho lidí, pro které je popíjení každodenním rituálem. Navíc tu žije i 

poměrně velká skupina lidí, pro které je alkohol již každodenní nutností. Tyto své návyky si 



 

 

lidé nejsou schopni odpustit ani v karanténně. Velká skupina lidí alkoholem běžně rozpouští 

stres a nepříjemné psychické stavy. Mnozí z těchto lidí se drželi relativně pod kontrolou díky 

docházení do práce, řízení auta či pevné struktuře dne a povinnostem. To vše v domácí 

karanténě odpadá a hrozí, že člověk začne popíjet více, a to i v průběhu dne.  

 

V jednom z předchozích příspěvků pro web Amalthea jsem psala o alkoholu jako o látce 

snižující úzkost, zejména v první fázi konzumace. Alkohol má však i druhý efekt, jednak zpětně 

úzkost zvýrazní, a navíc nás uvede do deprese. Ano, alkohol je depresogen. Je to látka schopná 

navodit depresi i u člověka, jež k ní nemá indispozice. Co se týče alkoholu, pokud se ho 

nechcete vzdát, volte konzumaci tzv. nízko rizikovou. Více informací o této podobě 

konzumace naleznete například na stránkách Státního zdravotního ústavu nebo WHO. Mimo 



 

 

jiné byste se tam měli dočíst, že zdravý dospělý muž by neměl denně překročit dávku 

20 gramů alkoholu, u žen je to ještě o něco méně. To odpovídá přibližně jednomu a půl 

dvanáctistupňovému pivu, jednomu velkému panáku čtyřicetiprocentního destilátu, nebo 

dvěma dcl vína. Pozor, ani nízko rizikovou dávku by si ale člověk neměl dopřávat každý den.  

V týdnu by měl člověk několik dní zcela abstinovat. Pokud se už člověk rozhodně pít, měl by 

volit alkohol s nižším množstvím alkoholu. A pokud to člověk s alkoholem přežene, neměl by 

své zhuntované tělo v kocovině zatěžovat některými “osvědčenými” doporučeními.  

Mezi ty rozhodně nepatří dát si další sklenku alkoholu tzv. “vyprošťováka” nebo silnou kávu. 

Organismus tím jen zase zatížíte. Tělo ještě nezvládlo alkohol z noci a už by dostalo další 

dávku. Stejně tak káva, která ho ještě více odvodní. Doporučuje se dodat tělu tekutiny, čaje, 

polévkové vývary. Alkohol samotný působí na naši nervovou soustavu, zvyšuje citlivost našich 

smyslů. Po konzumaci jsme vybuzení a podráždění. V kocovině je člověk unavený, má 

zhoršenou reaktivitu. Pití neprospívá nikomu v našem okolí a už méně našim dětem. 

Kromě nadměrné konzumace alkoholu patří mezi lidské neřesti zvýšená potřeba 

nakupování, nadměrné trávení času u počítače, internetu, sledování mobilních sítí, 

sledování pornografie, přejídání, ponocování, sázení a online gambling a užívání drog.  



 

 

 

V extrémní podobě patří tyto aktivity mezi nejčastěji vyskytující se patologie v lidské populaci. 

Během nouzového stavu hrozí, že lidé budou těmto aktivitám podléhat ještě více než v 

běžném fungování. Lidé chtějí zažívat pozitivní emoce, prožívat příjemné. Někdy si to i uměle 

stimulují. Máme rádi sladké, chutná nám tučné a poctivě osolené jídlo, zapité pivem. Pro 

mnohé lidi je příjemné prožívat vzrušení, risk nebo stav změněného vědomí.  

 

V našem mozku máme velmi důležitou síť, tzv. mozkový dopaminový systém odměny. 

Aktivace tohoto systému je spojena s příjemnými, libými a slastnými pocity. Dopaminové 

neurony jsou aktivní, prožíváme-li něco příjemného. Dopamin je současně látka, která dává 

sytost našemu prožitku, určuje, v jakém jasu a kontrastu budeme prožívat a vnímat.  

 

Přirozeným stimulátorem dopaminového systému, tedy spouštěčem příjemného, je fyzická 

aktivita - sport, jógy, tanec, příjemné zážitky, prožívání zamilovanosti, duchovní aktivity a 

cvičení. Výrazně stimulují dopaminový systém alkohol, drogy a také sexualita. Dopaminový 

systém je v každém mozku a je na nás, jak si ho během života budeme nastavovat. Silné výzvy 

v podobě alkoholu nebo porna způsobí, že naše mysl bude vysílat signály: “chci znovu, chci 

zase, ale dej mi toho už ale víc…” 



 

 

Nakupováním si plníme ledničku a vytváříme zásoby. Nakupováním také zaplňujeme vnitřní 

prázdnotu a otupujeme frustraci. Život na sociálních sítích může být únikem z prázdnoty do 

světa plného barev a podnětů. Člověk přestává vnímat čas strávený v tomto nereálném světě. 

Ponocuje, izoluje se a přestává být v realitě.   

 

Mnohé z výše uvedených aktivit mohou mít rysy nutkavého chování. Člověk je špatně ovládá, 

nedokáže je mít pod kontrolou. Mnohdy se stávají závislostí, tedy diagnózou. Závislost sama 

je poruchou a stavem nekonečné emoční žízně. 

 

Tento článek si neklade za cíl rozmluvit Vám pití alkoholu, nakupování přes internet, 

komunikaci přes facebook, noční rejdění na internetu. To, jak žijeme je výsledkem naší volby. 

Důležité je, jaký vztah máme k sobě samému, na stabilitě pocitu hodnoty vlastní osoby, na 

schopnosti sebevnímání, na sebekontrole a evidenci smyslu života. 

 

Přemýšlejte, jak to máte Vy.    

 

Děkuji za Vaši spolupráci :) 

 

Mgr. Zuzana Renčínová 

Amalthea Chrudim 


