
Kamil Kalina (5.7.1945) 

český vysokoškolský pedagog, psychiatr, adiktolog, psycholog a politik. 

 Kamil Kalina se narodil 5. července 1945. Už od nejútlejšího věku se zajímal o lidi, jejich 

chování, reakce na různé problémy a postoje ke konkrétním situacím. O jeho budoucím povolání se 

však rozhodlo až po přečtení knihy Sigmunda Freuda o psychoanalýze.  

Jeho dětství bylo vcelku běžné. Vyrůstal v pražských Dejvicích, vystudoval gymnázium a po 

inspirativním setkání s texty slavného psychoanalytika se rozhodl zasvětit svůj život medicíně. Vydal 

se tedy studovat lékařství a psychiatrii na Lékařskou fakultu UK, kterou ukončil v roce 1970.  Obor 

psychologie studoval ale až o osm let později na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Stal se  

psychiatrem, psychologem a psychoterapeutem, zabýval se klinickou a sociální psychiatrií a poté i 

problematikou návykových látek. Zneužívání návykových látek tehdejším režimem a léčba drogově 

závislých se pak staly hlavním tématem jeho profesního života.  

Před revolucí se stýkal s tzv. undergroundem, s mnoha lidmi okolo disentu a později se 

signatáři Charty 77. On sám ale Chartu nepodepsal. Chodil na koncerty ilegálních kapel a účastnil se 

bytových divadel v svém okolí. Byl také sledován Státní tajnou bezpečností, která na něj  a na jeho 

manželku v různých období jeho života vyvíjela skrytý nátlak.  

Po roce 1989 se pustil i do politického života, vstoupil do strany ODS a chvíli působil i jako 

poslanec ve Federálním shromáždění. V roce 1991 spoluzakládal nadaci Filia a od konce následujícího 

roku byl jejím výkonným viceprezidentem.  

V  roce 1993 byl jmenován prvním národním protidrogovým koordinátorem ČR, pracoval na 

Ministerstvu zdravotnictví i Ministerstvu vnitra. Na půdu vysokých škol se pak vrátil až se svým 

vlastním vzdělávacím programem. V současné době je vedoucím výuky na 1. Lékařské fakultě 

Univerzity Karlovy v oboru adiktologie a vedoucím lékařem v nestátním zdravotnickém zařízení 

Sananim. Adiktologie je věda, zabývající se závislostmi, jejich prevencí, původem a léčbou. Klinická 

adiktologie se více zužuje na práci s klientem. Adiktologie a celé téma návykových látek bylo v jeho 

profesním životě opravdu viditelné. V roce 2008 byl jmenován docentem v oboru klinické 

psychologie. 

Další zajímavostí v jeho životě je příslušnost k rytířskému řádu svatého Lazara 

Jeruzalémského. Na rytíře byl pasován v Litoměřicích princem  Charles-Philippe d´Orléans z rodu 

Bourbonů v roce 2004.  

V roce 2006 byl zvolen do zastupitelstva Prahy 6 za ODS. Je autorem a spoluautorem mnoha 

knih věnujících se drogové závislosti a závislosti jako takové. Vydal přes 120 odborných článků a 

dočkal se velkého úspěchu, ale i kritiky. Mezi jeho nejnověji publikované knihy patří například: Drogy 

a drogové závislosti I a II z roku 2003 nebo Klinická adiktolgie z roku 2015. Je členem mnoha českých i 

mezinárodních odborných organizací, výborů a rad, nejčastěji zajímajících se o psychologii jako 

takovou nebo se přímo specializují na adiktologii. 

V roce 1974 se oženil s výtvarnicí Janou Novotnou a v manželství, které trvalo do roku 2004, 

se jim narodily tři děti - David, Barbora a Adam. V současné době je Kamil Kalina vdovcem. 
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