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Cíl: Cílem práce bylo vytvořit přehled historického náhledu na posttraumatickou 

stresovou poruchu (PTSP), popsat jeho hlavní projevy a nejčastější situace, během kterých 

může docházet k rozvoji PTSP a to jak v podmínkách České republiky, tak i ve vybraných 

zahraničních  situacích.  Dalším  cílem  práce  bylo  rovněž  vytvořit  ucelený  přehled 

terapeutických možností PTSP.

Hlavní poznatky: PTSP byla přesně definována v roce 1980 v DMS III (Diagnostic and 
Statistical Manual of the American Psychiatric Association). Posttraumatická stresová 
porucha vzniká jako reakce na těžký, či trvalý stres, neboť narušuje mechanismy 
efektivního vyrovnání se s ním. Tato reakce se objevuje jako opožděná nebo dlouhotrvající 
odezva na traumatizující stresovou událost. Situace jako mučení, znásilnění, přírodní 
katastrofa nebo vojenská akce obvykle překračují běžnou lidskou zkušenost. U každého 
jedince vyvolá tato situace pronikavou úzkost. PTSP se zpravidla rozvíjí do šesti měsíců od 
události. Jako pozdní následky PTSP se může objevit deprese, panická porucha, bipolární 
afektivní porucha, sociální fobie, zneužívání návykových látek.
Práce blíže popisuje PTSP u vojáků, protože právě v souvislosti s nimi se začalo o PTSP 
poprvé hovořit, a to díky specifickým symptomům, kterými vojáci trpěli. („postvietnamský 
syndrom“). V dalších kapitolách uvádíme PTSP u znásilněných osob, osob postižených 
povodněmi, se specifikací na povodně v České republice, rovněž popisujeme PTSP u 
jedinců vystavených psychicky náročným povoláním. 



Závěr: V terapii PTSP je nezbytná včasná psychoterapie, farmakoterapie. Pro uzdravení 
jedince je důležitá rekonstrukce traumatické události a nalezení vhodného 
psychoterapeutického přístupu jako např. podpůrnou, skupinovou, psychoterapii, nebo 
kognitivně-behaviorální terapii. 

Abstract

Author: Helena Řežábková

Title of diploma thesis: Stress I – Posttraumatic stress disorder

Thesis
Charles University in Prague

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Department of Biological and Medical Sciences
Field: Pharmacy

Background: The aim of this work was to create a historical overview of insight 

into Post-traumatic stress disorder (PTSD), to describe the major manifestations and the 



most common situations which they may occur during the development of PTSD, both in 

the  Czech  Republic  and  in  selected  foreign  situations.  Another  objective  was  also  to 

establish a comprehensive overview of the therapeutic possibilities of PTSD.

Main findings: PTSD was clearly  defined in 1980 in DMS III  (Diagnostic  and 

Statistical Manual of the American Psychiatric Association). Post-traumatic stress disorder 

develops  as  a  reaction  to  heavy  and  continuous  stress,  it  interferes  with  effective 

mechanisms for dealing with it. This reaction occurs as a delayed or prolonged response to 

traumatic stressful event. The situation as torture, rape, natural disaster or military action 

usually exceeds the normal human experience. It is individual for each, this situation causes 

pervasive anxiety. PTSD usually develops within six months after the event. As the late 

effects  of  PTSD can occur  depression,  panic  disorder,  bipolar  affective  disorder,  social 

phobia, substance abuse. 

The work describes in detail PTSD for soldiers, because in connection with them began to 
talk about PTSD for the first time, thanks to specific symptoms, which the soldiers 
suffered. („Post-Vietnam syndrome“). In other chapters we are talking about PTSD in 
people who have been raped, people affected by flooding, with the specification of floods 
in the Czech Republic, we also describe PTSD in individuals exposed to mentally 
demanding profession. 

Conclusion:  The  treatment  of  PTSD  is  needed  early  psychotherapy, 

pharmacotherapy.  It  is an important reconstruction of the traumatic event for individual 

healing and find an appropriate psychotherapeutic approaches such as supportive, group, 

psychotherapy or cognitive behavioral therapy.
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1 Úvod a cíl práce (zadání)
Posttraumatická  stresová  porucha  (PTSP)  je  opožděná  reakce  na  mimořádně  intenzivní 

stresovou událost. Obvykle se rozvíjí do 6 měsíců od stresující události. Trvalo delší čas 

než  byla  přesně  definována  a  zařazena  do  diagnostického  systému,  což  se  uskutečnilo 

v roce 1980. PTSP  byla zaměňována za poruchy osobnosti, deprese, panické poruchy aj. 

PTSP u postiženého jedince narušuje jak sféru osobní, tak i sociální a pracovní. Konkrétně 

se  objevuje opakované  prožívání  katastrofické  události  v živých  myšlenkách,  snech. 

Jedinec  se  vyhýbá  situacím a  místům,  ve  kterých  se  zážitek  přihodil.  Pacient  pociťuje 

úzkost, trpí poruchami spánku, koncentrace, je nadměrně ostražitý a má sklon k úlekovým, 

panickým či agresivním reakcím. Jeho efektivita se stane otupělou, vyhaslou, ztrácí zájem o 

své předchozí aktivity,  cítí  se být odcizen lidem. Je patrné,  že tyto projevy PTSP  jsou 

negativní nejen pro jedince, tak i pro společnost.

Cílem práce  bylo  vytvořit  přehled  historického  náhledu  na  PTSP,  popsat  jeho  hlavní 

projevy  a  nejčastější  situace,  během  kterých  může  docházet k rozvoji  PTSP a  to  jak 

v podmínkách České republiky,  tak i ve vybraných zahraničních situacích. Dalším cílem 

práce bylo rovněž vytvořit ucelený přehled terapeutických možností PTSP.



2 Obecná charakteristika stresu
Stres  je  jakýkoli  vliv  životního  prostředí  (fyzikální,  chemický,  sociální, 

psychologický, politický), který ohrožuje zdraví některých citlivých jedinců. Stres je také 

biologický fenomén, který se může podílet na vyvolávání nebo zhoršování nemocí.

Podle jedné teorie jsou nejvíce ohroženi stresem lidé s takzvaným typem osobnosti A. Ti 
mají vysoký sklon k soutěživosti, jejich snahou je vykonat každou práci rychleji než 
ostatní. Stávají se netrpělivými až vzteklými, když se setkávají s nedbalostí a nevýkonností. 
Opakem jsou osobnosti typu B - spíše ležérní, flegmatické, poklidné.
Někteří badatelé se dokonce pokoušejí rozdělit stres na příjemný (eustres) a nepříjemný 
nebo zjevně ohrožující (distres). (Schreiber, 2000) Spojitost mezi eustresem a distresem je 
určována mírou svobody, se kterou se člověk do stresové situace dostane. Pro tzv. 
adrenalinové sporty se člověk rozhoduje sám a zde ani vysoká kortizolémie organismus 
nepoškodí – pravděpodobně díky tomu, že je kompenzována také vysokou aktivitou 
endorfinového systému, což je po stránce subjektivní spojeno s euforií. Ovšem na druhé 
straně je distres člověka, který při povodni čeká na střeše svého domku na helikoptéru a 
nemůže pro svou záchranu aktivně nic udělat. Takový stav je zpravidla spojený s akutní 
stresovou reakcí a přibližně u třetiny postižených je předehrou posttraumatické stresové 
poruchy (PTSP). (Marek a kol., 2010)

2.1.1. Tvůrci teorie stresu
Za tvůrce teorie stresu považujeme W.B. Cannona, H. Selyeho, R.S. Lazaru.

2.1.1.1. Walter Bradford Cannon 
Americký fyziolog objevil význam sympatoadrenálního systému pro vznik emocí, 

strachu, úzkosti a vzteku, které vedou k obraně proti hrozícímu nebezpečí.  Základní typ 

obrany se dá vyjádřit jako „útok nebo útěk“ a je prototypem reakce organizmu na stres. 

(Baštecká a kol. 2001) Jedná se o tzv. poplachovou reakci. (Cannon, 1914)



Walter Cannon vyvinul rovněž koncepci homeostázy (stálost vnitřního prostředí 
organismu, kterou umožňují zpětnovazebné regulační mechanismy).
Reakce organismu na ohrožení má typické fyziologické projevy: tachykardie, zvýšení 
srdečního výdeje, hyperglykémie, kontrakce sleziny, mydriáza, husí kůže. Tyto změny 
umožňují rychlý výdej tělesné energie při boji nebo útěku. (Baštecká a kol., 2001) 

2.1.1.2. Hans Selye 

Hans  Selye  v roce  1936  popsal  obecný  adaptační  syndrom,  kterým  definuje 

biologickou reakci organismu na utrpěný a neochabující fyzikální tlak (stres). 

Obecný adaptační syndrom má tři fáze:
Poplachová reakce:  aktivován je autonomní nervový systém. Pokud je tlak na této úrovni 

příliš silný, začínají se tvořit vředy v gastrointestinálním traktu, zvětšují se nadledvinky a 

atrofuje (zmenšuje se) brzlík.

Odpor, odolnost (rezistence): organismus se s přetrvávajícím stresem vyrovnává 
dostupnými prostředky. Pokud je to možné, stresu se přizpůsobuje.
Vyčerpání: stresor (zátěžový podnět) přetrvává a organismus není schopen účinně reagovat. 
Následuje vyčerpání a organismus umírá nebo je nezvratně poškozen.     (Baštecká a kol., 
2001) 

Selye zdůrazňuje nespecifičnost a stereotypnost odpovědi na stresor, kterým může být 

podnět působící jak na složku somatickou (svalová námaha, infekce), tak i na psychickou 

(intenzivní duševní činnost). (Selye, 1976)

2.1.1.3. Richard Stanley Lazaru
 Psycholog,  který  se  zabýval  obecnou  teorií  stresu,  přizpůsobením  a  osobností 

v oblasti klinické psychologie. Stres podle Lazaru nemůže být vymezen objektivně. To, co 

rozhoduje o přítomnosti stresu, je způsob, jakým vnímáme neboli hodnotíme situaci. Stres 

prožíváme v okamžiku, kdy situaci vnímáme jako přesahující naše osobní adaptační zdroje. 

Primárním (prvotním) ohodnocením je odpověď na otázku:  „Ohrožuje mě daný podnět, 

nebo neohrožuje?“, sekundární (druhotné) ohodnocení znamená odpověď na otázky: 

„ Zvládnuto? A jak?“. (Baštecká a kol., 2001) 

2.1.1.4. McEwen a Stella
Tito  dva  psychologové  přinášejí  sjednocující  pohled  na  stres.  Vypomáhají  si 

pojmem alostáza,  který zavedli  P.Sterlling a J.Eyer v roce 1988. Spatřovali  v něm nové 



výkladové paradigma pro  patologii „arousalu“ (nabuzení). Alostáza pro ně představovala 

provozní  rozmezí  schopnosti organismu  reagovat  na  podněty  snížením  nebo  zvýšením 

hodnoty životně důležitých funkcí. Provozní rozmezí je u zdravého mladého člověka větší 

než u starého a nemocného. Vybočení z tohoto rozmezí  vede k nemoci.  Autoři  zavádějí 

pojem alostatická  zátěž.  Teorie  alostatické  zátěže  předpokládá,  že  „existuje  rovnovážný 

stav, kdy trvale působící podněty prostředí jsou fyziologickou reakcí vyrovnávány do stavu, 

který je proti výchozímu stavu změněn“.

Jejich  model  stresu  má  dva  základní  výstupy  –  úroveň  chování  jedince  a  úroveň 

biologických reakcí jeho organismu.  (Baštecká a kol.,  2001) U jedince probíhají  změny 

nálady,  chování,  změny  tvorby a  vyhasínání  dříve  získaných  návyků.  (McEwen,  1979) 

Úroveň  chování  popisují  - od  působení  podnětu  až  k jeho  zpracování  danou  osobou. 

Úroveň biologických reakcí popisují - od reakce mediátorů po vznik nemoci u dané osoby.

Stupně na úrovni chování:
podnět  působí  na  organismus  (osobnost):  Podněty  jsou  jednak  fyzikální,  jednak 

psychologické.  Působí  vždy v sociálním kontextu  daného jedince  (viz  osobnost,  rodina, 

skupina, komunita atp.) a v kontextu jeho socioekonomického postavení.

Analýza a zpracování podnětu: Podnět působí na jedince, který má genetické dispozice 
k reakcím určitého druhu, je v určitém vývojovém stadiu, má určité pohlaví, má určitou 
minulost a schopnost se učit. (Baštecká a kol., 2001) 

                                             

2.2. Definice stresu
Jednotlivé definice pohledů na stres:

Stres  je  stav:  projevuje  se  specifickým  syndromem,  který  se  skládá ze  všech 

nespecificky navozených změn uvnitř biologického systému. (Selye, 1978)

Stres přináší ohrožení pohody a zahrnuje nepřijatelné emoce. (Lazaru, 1970)
Stres předpokládá požadavky prostředí, které jsou povahy fyzické nebo sociální. 
(McCrath, 1970)
Stres se objevuje v situacích osobního schodku, kdy požadavek prostředí přesahuje 



jedincovy zdroje, nebo v situaci osobního zmaru, kdy jedincovy zdroje nenacházejí v okolí 
dostatečnou odezvu. (French, Rogers, Cobb, 1974).
Stres je výchylka informačního vstupu za jeho obvyklé hranice, která vyvolává nepříznivou 
rovnováhu mezi aktivací a kapacitou zpracovávat informace s ohledem na „provozní 
rozmezí pozornosti“. (Teichner, 1968)
Stres se projevuje vzorci reakcí, které se vztahují k ACTH (adrenokortikotropní hormon) a 
které dovede určit faktorová analýza. Zrovna tak se projevuje osobnostní dimenzí, do které 
patří schopnost čelit výzvě představované nutností se přizpůsobit versus schopnost zanechat 
nevyřešený problém osudu a stáhnout se. (Cattell, Scheier, 1961)
Stres zahrnuje mnohorozměrné osobní prožitky popisované jako „ohrožení ega“, „bolest“, 
„hrozba trestu“, „neživá hrozba“, „vina“ a podobně. (řada autorů v rozpětí od 1973 do 
1978) (Baštecká a kol., 2001)

2.3. Biologická podstata stresu 
Stres vede ke stimulaci paraventrikulárního jádra hypothalamu, které uvolní sekreci 

kortikotropin-releasing  faktoru  (CRF),  jindy nazývaného kortikotropin-releasing  hormon 

(CRH), vazopresinu a dalších regulačních neuropeptidů. Uvolněný CRF stimuluje kromě 

jiného vyplavení adrenokortikotropního hormonu (ACTH) z hypofýzy.  Ten poté způsobí 

uvolňování kortisolu z nadledvinky. (Vinař, 2007)

 Kortizol slouží k uvolňování energetických zásob pro stresové reakce a vyvolává změny 
v metabolismu živin umožňující dlouhodobý výdej energie. Vyplavení kortizolu z kůry 
nadledvin podnícené hypofyzárním ACTH je podmínkou přežití stresu. Nemocní 
s porušenou funkcí kůry nadledvin nebo hypofýzy nejsou schopni uvolnit tyto hlavní 
stresové hormony (kortizol a ACTH), a tak mohou v šoku zemřít i po nevelkém stresu. 
Musí být léčeni kortizolem a musí  vědět, že po nějakém mimořádném stresu je nutné 
dávku zvýšit. Hypofyzární ACTH vzniká v hypofýze z velké výchozí molekuly zvané 
proopiomelanokortin (POMC). Ten se štěpí hlavně na ACTH, ale také na hormon 
stimulující melanocyty a na skupinu hormonů peptidové povahy, tzv. endorfiny a 
enkefaliny. Endorfiny, podobně jako morfin, silně tlumí bolest a vyvolávají uklidnění a 
pocit libosti. Proto se mluví o stresovém znecitlivění (analgezii) – v silném stresu člověk 
méně cítí bolest, protože má v krvi své endogenní opiáty. Voják poraněný v boji – tedy 
silně stresovaný – může pociťovat bolest až po několika desítkách minut. (Schreiber, 2000)

Při  PTSP  dochází   k poruše  mezi  hypothalamem  a  nadledvinkami.  U  PTSP se 



zjišťuje vysoká koncentrace CRF a nízká koncentrace kortisolu. Kortisol se váže na své 

vlastní  receptory na lymfocytech  (jeden z typů bílých krvinek).  Látky,  které se váží na 

receptory,  nazýváme  ligandy.  Jestliže  je  nedostatek  ligandu,  organismus  na  to  reaguje 

zvýšením počtu  receptorů,  aby  i  při  nedostatku  ligandu  zajistil  funkci,  která  na  vazbě 

ligandu  na  receptor  závisí.  Tak  lze  vysvětlit,  proč  při  PTSP  nalézáme  zvýšený  počet 

receptorů pro kortisol.

Ve studii s veterány z války ve Vietnamu (Boscarino, 1996) se ukázalo, že ti z nich, 

kteří  trpěli  PTSP, mají  nižší  koncentraci  kortisolu v krvi.  Když se u těchto nemocných 

zjišťovala  závažnost  psychické  zátěže  v bitvách,  našla  se negativní  korelace:  čím vyšší 

zátěž, tím nižší koncentrace kortisolu. (Vinař, 2007)

Ženy, které byly v minulosti znásilněny a které byly později znásilněny znovu, měly nižší 
koncentrace kortisolu než ženy, které byly znásilněny poprvé. (Resnick a kol., 1995)

Tudíž  nízká  kortisolémie  může  být  predisponujícím  faktorem  pro  onemocnění 

PTSP.  Tito  lidé  mají  třikrát  vyšší  pravděpodobnost,  že  onemocní  PTSP  než  osoby 

s normální hladinou kortizolu. 

K morfologickým následkům dosud popsaných funkčních změn, patří především mírná 
atrofie hippocampu. Tedy oné části mozku, která má nejužší vztah ke kognitivním 
(intelektovým) funkcím. (Bremner a kol., 1995, Gurvits a kol., 1996)
Hippocampus je zmenšen o 4 až 30 % v závislosti na závažnosti traumatu a příznaků PTSP. 
Nicméně atrofii hippocampu lze vysvětlit zvýšenou senzitivitou glukokortikoidních 
receptorů, kterých je v hippocampu mnoho. Zvýšená senzitivita vede k vysoké zranitelnosti 
hippocampu i na nevysokou koncentraci kortisolu. (Vinař, 2007) 

2.4. Akutní stresová reakce
V akutní  fázi  dochází  k podráždění  sympatiku  a  tím  se  zvýší  sekrece  hormonů 

adrenalinu a noradrenalinu z dřeně nadledvin.  U pacientů s PTSP je zvýšené vylučování 

noradrenalinu  a  adrenalinu  močí.  Zvýšené  noční  vylučování  MHPG  (3,4-

hydroxyfenylglykolu)  svědčí  o  stálé,  ani  v  noci  se  nezmenšující,  noradrenergní 

hyperaktivaci (proto poruchy spánku).

Z jater  se  uvolňuje  krevní  cukr,  aby sloužil  jako  palivo  pro  svalovou  práci.  Za 

stejným  účelem  se z tukových  tkání  uvolňují  tukové  složky.  Současně  s tím  se 

sympatickým nervovým působením zvyšuje krevní tlak a stoupá rychlost krevního oběhu, 

aby se posílila výživa pracujících tkání.



Zároveň se vyplavuje antidiuretický hormon, který působením na ledviny zadržuje 

v těle vodu. To umožňuje zvýšené odpařování vody kůží, a tak ochlazování těla při stresu 

v horku nebo silné námaze.  Také se snižuje přítok moče do močového měchýře,  a tedy 

potřeba močení. To, že se lidé (nejčastěji děti) ze stresu (strachu) pomočí, je dáno tím, že se 

za stresu sníží kontrola svěračů v močových cestách. 

Antidiuretický hormon (vasopresin) působí na cévy a zvyšuje krevní tlak, a tak přispívá ke 
zvýšení fyzické výkonnosti. Vasopresin patří k hlavním stresovým hormonům uplatňujícím 
se při akutních stresových reakcích. Při reakci „boje nebo útěku“, zvyšuje tvorbu 
„paměťové stopy“, stejně jako adrenalin. Umožňuje lepší zapamatování stresové situace. Je 
výhodné si pamatovat, co se při stresu dělo, abychom příště lépe věděli, jak stresu čelit. 
Vasopresin se tvoří v nervové části podvěsku mozkovém čili v neurohypofýze, která je také 
jednou ze stresových endokrinních žláz. Druhým hormonem neurohypofýzy je oxytocin, 
hormon uterokinetický, vyvolávající stahy dělohy za porodu. Oxytocin zeslabuje tvorbu 
paměťové stopy. (Schreiber, 2000) 

2.5. Chronická stresová reakce
Zvýšená  činnost  kůry  nadledvin  pomáhá  organismu  čelit  dlouhodobému  stresu. 

Zvýšená hladina kortizolu mobilizuje živiny pro obranné funkce, současně však inhibuje 

tvorbu některých bílkovin, což je příznivé v případě alergických reakcí. Kortizol má tyto 

hlavní účinky na buněčné struktury: stabilizace lyzosomů, snížení exocytózy lyzosomálních 

hydroláz  a  biogenních  aminů.  Zabraňuje  průniku  makrofágů  do  tkáně  a  interferuje 

s proteosyntézou. (Schreiber, 2000)

Dlouhodobé působení stresu má neblahý vliv na zdraví člověka. Může způsobit stresovou 
hyperfágii, tj. potřeba zvýšeného přijmu potravy, dále hypertenzi, zhoršení diabetu, 
stresovou imunosupresi, stresovou hyperprolaktémii, žaludeční nebo duodenální vředy a 
stresovou analgezii. 
Stresová analgezie spočívá v tom, že stresové podněty vyvolávají analgezickou reakci 
(Amir a kol., 1980), tj. zvyšují práh pro další působení bolesti. Děje se tak na základě 
aktivace endogenních regulačních mechanismů pro bolest a na základě sekrece 
endogenních ligandů pro opiátové receptory, endorfinů. (Grau a kol., 1981)
Opakované vystavení stresovým reakcím vede k rozvoji hypertenze, jelikož je v organizmu 
vysoká koncentrace katecholaminů a glukokortikoidů, které mají částečně 
mineralokortikoidní účinky. (Schreiber, 1985) Zvláště emoční stres může vést k časté 
manifestaci hypertenze u osob s genetickou predispozici. (Heidbreder, Heidland, 1981)
U diabetiků se  často objevují stresové hyperglykémie a poruchy glykoregulace. Na 
zhoršení glykoregulace se podílí STH, katecholaminy a kortizol. (Schade, Eaton, 1980)     
U stresovaných zvířat se snižuje schopnost B-buněk pankreatu odpovídat sekrecí inzulínu 
na glykemické podněty. (Yamaguchi, Matsuoka, 1979) Také u člověka se vyvíjí porucha 
sekrece inzulínu při chronickém stresu. (Halter, Pflug 1980) Takto popsaný diabetes 



nazýváme inzulínorezistentní.
Dále  nadbytek  glukokortikoidů  podporuje  vznik  svalové  atrofie  a  předčasné 

osteoporózy, vyvolává také atrofii lymfatické tkáně a tím oslabení imunitního systému proti 

infekcím  a  nádorům.  V oblasti  GITU  vede  nadměrná  sekrece  adrenalinu  k produkci 

gastrinu, vzniká hyperacidita a vředová choroba.

Trvalá  hypersekrece  katecholaminů  a  kortizolu  může  přispět  i  k psychické 

nerovnováze a může vést k stresové hyperfágii. U žen , které chtějí otěhotnět se objevuje 

pokles sekrece gonadotrofinů, ale i v pozadí se může objevit hyperprolaktémie, zvláště u 

žen  pod  velkým stresovým nátlakem.  Může  jít  o  biologickou  reakci  bránící  početí  za 

nepříznivých podmínek. (Schreiber, 1985)

2.6. Neurální mechanismy úzkosti a strachu
U mnohých pacientů trpících úzkostnou poruchou, jako je specifická fobie, PTSP se 

objevuje zvýšené vzrušení autonomního nerstva a flashbacky. Ty mohou být vyvolávány 

různými senzorickými a kognitivními podněty, které byly spojeny s původní traumatickou 

událostí.  Následně se postižený začne vyhýbat situacím v životě,  které mu tyto podněty 

navozují a vzniká celková zvýšená emoční podrážděnost. (Práško, 2005a) U zvířat se může 

vyhýbaní stresu projevit barevnou adaptací, hibernací. (Schreiber, 1985) 

Podmiňování strachu, které se zde objevuje, lze dobře demonstrovat a vysvětlit 
z experimentů s laboratorními zvířaty. Zvířata vystavená emočně neutrálním zrakovým 
nebo sluchovým podmíněným podnětům (PP), ve spojení s nepříjemným nepodmíněným 
podnětem (NP) se naučí podmíněné emoční reakci (PER). PER se také objeví v situaci, kdy 
jsou zvířata vložena do prostředí, kde byla původně vystavena averzivním NP. V tomto 
druhém případě se podnětem stává celá komplexní situace s mnoha původně neutrálními 
kontextuálními aspekty. Pokud PER u těchto zvířat jednou vznikne, přetrvává celá léta a je 
relativně odolná vůči vyhasínání. Kontextuální podmiňování vyžaduje projekce do 
amygdaly z výše položených korových oblastí, které integrují vstupy z mnoha zdrojů a 
hippocampu. Léze hippocampu vytvořená za jeden den po podmiňování vede k zániku 
kontextuálního strachu, ovšem léze vytvořená za sedm dní a později – nikoliv. 
Kontextuální podmiňování strachu vyžaduje expozici více averzivním NP než specifické 
podmiňování. Navíc čím více intenzita NP stoupá, tím více se organismus stává citlivý 
k širokému množství podnětů v prostředí. (Práško, 2005a)

2.7. Aspekty emoční reakce stresu



Vytvoření celého spektra úzkostných projevů pomocí podmiňování, je důsledkem 

deficitu neurálních mechanismů vyhasínání. Experimentální vyhasínání je definováno jako 

ztráta původně naučené podmíněné emoční reakce, která vznikne po opakovaném vystavení 

podmíněným podnětům. 

Vyhasínání bývá vysvětlováno buď „zánikem“ původního spojení, nebo naučením se 
novým spojům, které „maskují“ původní podmíněnou reakci. Nová expozice 
nepodmíněným podnětům, dokonce rok po vyhasnutí podmíněné odpovědi, rychle navodí 
znovuobjevení se podmíněného strachu. Zdá se, že podmíněný strach je permanentní 
povahy a vyhasínání je relativně křehký fenomén. Amygdala, která je důležitá pro 
vyjádření a podmiňování  reakcí, je rovněž nezbytná pro vyhasínání. (Práško, 2005a)

Po traumatu jsou v CNS aktivovány oblasti amygdaly, hypothalamu a hippocampu, 

které  vyvolávají  část  silně emočně laděných vzpomínek,  bez možnosti  vybavení  celého 

zážitku.  Objevuje  se  porucha  explicitní  neboli  deklarativní  dlouhodobé  paměti,  tzv. 

posttraumatická stresová amnézie.

Amygdala je centrum emoční paměti i smyslu pro citový význam události. Dojde-li k 
přetětí spojení mezi amygdalou a korou, objeví se „afektivní slepota”. Tím dochází ke 
ztrátě zájmu o lidi. Amygdala jako „bezpečnostní stanice” zjišťuje, zda podnětem je něco, 
čeho je nutné se bát, co je hodno nenávisti, co je nepříjemné atd. Jestliže ano, znovu po 
identifikaci spustí poplach. (Goleman, 1997) Amygdala je „spouštěčem" emočních reakcí. 
Levý prefrontální kortex je  jejich „brzdičem” a reguluje intenzitu negativních emocí. 
Limbický systém je jejich „modulátorem” („dolaďovačem”). (Malá, 2002)

3 Sigmund Freud
Sigmunda  Freuda  fascinovala  lidská  psychika.  Ve  svých  metodách  za  honbou 

proniknutí a pochopení lidského myšlení, využívá hypnózy, poté přešel k metodě volných 

pádů  (kdy  pacient  sděluje,  vše  co  ho  v daný  moment  napadne)  a  položil  základy 

psychoanalýzy.  (Storr,  1989)  Freud  definuje  traumatickou  zkušenost,  kdy  dochází  k 

prolomení  ochranné vrstvy organizmu a  jeho následnému ochromení  jako traumatickou 

(anxiózní) neurózu. Traumatická neuróza se projevuje nadměrnou úzkostí, kdy ji jedinec 

nedokáže potlačit.  (viz.dále)  (Freud, 1999)  Pro pochopení jeho teorií  je důležité nastínit 

jeho základní objevy, jak vnímá psychiku jedince a jakým způsobem ke svým poznatkům 

dospěl.

Freudův model psychiky se skládá ze tří částí: ego (já), id (ono) a superego (nadjá). 
Id je definováno jako nejstarší část psychiky, od níž jsou ostatní struktury odvozovány. Id 

je  ovládáno  pouze  nejzákladnějším  principem  dynamiky  psychiky  a  to  vyhýbáním  se 



„nelibosti“.

Ego je součástí psychiky, která představuje vědomí. Opírá se o procesy jako např. 

logika,  zdravý  rozum.  Freud  líčil  ego  jako  „zvláštní  organizaci“,  která  je  těsně  spjata 

s orgány  vnímání.  Pociťování  „Já“  záleží  na  vnímání  vlastního  těla  jako  samostatného 

celku.  Jakmile  jednou  ego  vznikne,  „jedná  jako  spojovací  článek  mezi  id  a  vnějším 

světem“.  Ego,  vzhledem  k nervovému  článku  mezi  vnímáním  smysly  a  motorickou 

aktivitou, kontroluje volní pohyby. Primární funkcí, kterou ego má je sebezáchova. 

Na superego lze pohlížet jako na výsledek opakovaného podmiňování rodičovskými zákazy 
a kritikou: např. „Musíš si po snídani čistit zuby“. Toto se může stát tak zakořeněným 
příkazem, že dospělý člověk, který již dávno žije sám, se cítí nadále nesvůj, jestliže rodiče 
neuposlechne. Ego tudíž nesnadno udržuje rovnováhu mezi třemi činiteli, které představují 
vnější svět, id a superego, přičemž každý z nich může vyvíjet tlak jiným směrem. (Storr, 
1989)

3.1. Vnitřní konflikty osobnosti 
Dynamické  teorie vysvětlují  vnitřní  dění  osobnosti,  tím  že  hybným  prvkem 

osobnosti  jsou  konflikty  vědomých  a  nevědomých  procesů,  ke  kterým  dochází  na 

intrapsychické  úrovni.  V této  teorii  hrají  důležitou  úlohu obrany Ega – brání  Ego před 

destrukcí.

Intrapsychické konflikty (duševně skryté konflikty)

id versus ego – id si žádá okamžité uspokojení, ego tento požadavek upravuje pod tlakem 

reality

id versus superego – požadavky id jsou tlačeny etickými normami, nebo jinými 
racionálními požadavky
ego versus superego – racionální ego je tlačeno dokonalým superegem. Lidé by rádi chtěli 
dělat to, co spatřují jako racionální, ale cítí se provinile pod tíhou vnitřních hodnotících 
soudů.

Mezi nevědomé obrany ega patří vytěsnění, což je iracionální útěk od myšlenek, další 

proces se nazývá sublimace – převedení libida do společensky oceňované činnosti. Poslední 

forma  obrany je  regrese  a  fixace  –  prožívání  ohrožení  ega  v dospělém věku,  ego  poté 



reaguje návratem k nižšímu stadiu.

Termín jáství znamená organizaci složek „já“. Sjednocující jádro osobnosti,  udává 

směr celé psychice. Poškození této funkce má za následek rozvolnění všech psychických 

funkcí, poruchy celistvosti psychického dění – psychické poruchy a onemocnění.

Jáství má tři složky: kognitivní – sebeuvědomování, sebepoznávání

                                   emocionální – sebepojetí, sebehodnocení
                                   konativní ( součinnostní ) – seberozvíjení, seberealizace.
(Vacínová, 2008)

3.2. Psychoanalýza
Po první  světové  válce  se  psychoanalýza  stala  uznávanou disciplínou,  mj.  i  pro 

významné úspěchy při léčení válečných neuróz. Psychoanalýza, tak jak ji Freud původně 

koncipoval, se zabývala především tím, že zbavovala pacienty hysterických a obsedantních 

příznaků. Je obtížné přesně definovat podstatu psychoanalýzy, ovšem pokusme se o to.

Psychoanalýza je obecná psychologie, která se aplikuje normálním osobám, tak i 
neurotikům. Vzhledem k tomu, že všichni máme nějaké neurotické příznaky, je rozdíl mezi 
neurotikem a normální člověkem dost nepřesný a závisí na momentální psychické kondici a 
okolnostech. 

Za  druhé  psychoanalytici  přijímají  Freudův  pojem „psychického  aparátu“,  který 

získává  podněty  z vnějšího  světa  a  který  je  též  ve  vzájemném  působení  s vnitřními 

fyziologickými systémy těla jedince.

Za třetí se zabývá adaptací, tím jak subjekt (ego) nakládá s podněty, které na něj jak zvenčí 
tak zevnitř doléhají. Psychoanalytici nepřijímají nutně Freudův princip nirvány. Uvažují 
sice o tom, že organismus usiluje o dosažení rovnováhy, avšak ta může představovat stálý 
stav, v němž jsou konfliktní podněty spíše navzájem vyrovnány, než zcela vybity. Názor na 
„obranné mechanismy“, jako je vytěsnění, projekce, popření a sublimace, které ego užívá, 
chápe jako způsoby vyrovnávání se s působícími tlaky.
Za čtvrté psychoanalytici při posuzování psychické aktivity navazují na Freuda v tom, že 
uznávají determinismus. Znamená to, že jsou podle nich duševní události podřízeny 
zákonům příčiny a následku. Není přitom jasné, kde se v tomto pojetí ponechává místo 
otázce svobodné vůle. Je jistě možno zastávat názor, že neurotické příznaky, jako fobie a 
obsese, jsou přísně determinovány.

Za páté pokládá psychoanalýza některé aspekty psychického života za nedostupné 

vědomí. I když se takové psychické obsahy mohou částečně projevit ve snech, neurotických 

příznacích,  psychických stavech, které se vyskytují  při duševních onemocněních.  (Storr, 



1989)

 

3.3. Průběh duševních pochodů
 Sigmund  Freud uvádí,  že  průběh duševních  pochodů je  automaticky regulován 

principem slasti (vyhýbání se bolesti). Podnět k němu dává vždy nějaké nepříjemné napětí. 

Organismus  se  snaží  snížit  toto  napětí,  tedy  vyhnout  se  nelibosti  anebo  navodit  slast. 

Snahou duševního aparátu je udržovat v sobě přítomné množství  podráždění na  nejnižší 

nebo alespoň na konstantní úrovni. Poté tedy musí být všechno, co by mohlo zvýšit napětí, 

pociťováno jako odporující dané funkci, to znamená něco nelibého.

V duši existuje silná tendence k principu slasti, jíž se však stavějí na odpor jisté jiné síly a 
okolnosti, takže konečný výsledek nemůže vždy odpovídat tendenci k slasti. Princip reality, 
který aniž by se vzdával záměru konečného nabytí slasti, přece jen požaduje a prosazuje 
odklad uspokojení. Zřeknutí se mnohých možností takového uspokojení a dočasné trpění 
nelibosti na dlouhé oklice vedoucí ke slasti. 
Zdroj vzniku nelibosti vyplývá z konfliktů v duševním aparátu, zatímco „Já“ prochází svým 
vývojem k organizaci vyšší strukturou. Jednotlivé pudy nebo části pudů ukazují být ve 
svých cílech a nárocích neslučitelné s ostatními, jež se mohou spojit v obsáhlou jednotu 
„Já“. Jsou poté vytěsněny a zadrženy na nižších stupních psychického vývoje. Podaří-li se 
jim probojovat oklikami k přímému nebo náhradnímu uspokojení, pak je tento úspěch, 
pociťován ze strany „Já“ jako nelibost. Většina nelibostí je vyvolána vnímáním. Vjemy, 
které jsou samy o sobě nepříjemné, vzbuzují v duševním aparátu nelibá očekávání, jsou jím 
rozpoznány jako „nebezpečí“. (Freud, 1999)
                  

3.3.1. Úloha nevědomí
Co se týká nevědomí, tak Freud v této souvislosti uvádí, že vytěsněný pud nikdy 

nepřestane  usilovat  o  své  plné uspokojení,  jenž  by  spočívalo  v opakování  určitého 

primárního  zážitku  spojeného  s uspokojením.  Aby  se  odstranilo  trvající  napětí,  vzniká 

hnací faktor, který nedovoluje setrvat v žádné z vytvořených situací. Cestu zpět, k plnému 

uspokojení, znemožňuje zpravidla odpor, který udržuje vytěsnění. Nevědomí, to znamená 

„vytěsněné“, usiluje o to, aby se protlačilo do vědomí nebo vyústilo v reálný čin.  

(Freud, 1999)

3.3.2. Úloha vědomí



Naše vědomí nám zevnitř zprostředkovává nejen pocity slasti a nelibosti, nýbrž také 

pocit zvláštního napětí, jenž může opět samo o sobě být spojeno se slastí nebo nelibostí.

Vědomí dodává vjemy vztahující se k podnětům, jež přicházejí z vnějšího světa.

Představme  si  malý  puchýřek,  který  je  vystavený ustavičným nárazům vnějších 

podnětů. Na povrchu puchýřku  bude jeho hmota  do jisté hloubky trvale změněna, ovšem 

hlubší vrstvy zůstávají zachovány. (Freud, 1999)

3.3.3. Obrana organismu proti poškození
Podle Freuda je pro živý organismus ochrana proti podráždění zásadní. Organismus 

je vybaven svou vlastní zásobárnou energie. Musí se snažit především o to, aby ochránil ty 

zvláštní  formy přeměn  energie,  jenž se  v něm odehrávají,  před  ničivým vlivem energií 

působících zvenčí.

Jsou to hlavně smyslové orgány, které obsahují zařízení k příjmu specifických dráždivých 
podnětů. Kromě toho také zvláštní zařízení k ochraně proti nadměrně velkému množství 
dráždivých podnětů a k zadržování nevhodných druhů podráždění.
Směrem dovnitř je ochrana proti podráždění nemožná, takže podráždění vycházející 
z hlubších vrstev se přenáší přímo a v nezmenšené míře na daný systém. (Freud, 1999)

3.4. Traumatická neuróza
Freud  uvádí,  že  dráždivé  podněty  zvenčí,  které  jsou  dosti  silné, aby  prolomily 

ochranu  proti  podráždění,  nazýváme traumatické.  Když  dochází  k  zaplavení  duševního 

aparátu velkým množstvím dráždivých podnětů, které již není možné zadržovat, vyvstává 

další úkol, zvládnout dráždivé podněty a vázat je, aby byly přivedeny k vyřízení.

Po prolomení ochranné vrstvy se ze všech stran shromažduje energie obsazení. Čím nižší je 
obsazení, tím méně bude systém způsobilý pro příjem přitékající energie. A poté silnější 
musejí být následky takového průlomu ochrany proti podráždění. Nelibost je zvýšení a slast 
snížení energetického obsazení. 
Obraz traumatické neurózy se podobá hysterii z hlediska identických motorických 
příznaků, zpravidla ji však předčí silně vyvinutými známkami subjektivního utrpení. Hlavní 
váha příčin padá na moment překvapení, na úlek, což je stav do něhož člověk upadá, aniž 
by byl připraven. Dále se objevuje úzkost, kterou Freud popisuje jako stav očekávání 
nebezpečí. 
Studium snů můžeme pokládat za jednu ze spolehlivých cest k probádání hlubinných 
duševních pochodů. Snový život ukazuje traumatické neuróze ten svůj rys, že stále znovu 
přivádí nemocného zpět do situace jeho nehody, z níž se úlekem probouzí. 



Sny se snaží dohnat zvládání podráždění prostřednictvím vytváření úzkosti, jejíž zanedbání 

se stalo příčinou traumatické neurózy. Poskytují nám tak pohled na jednu funkci duševního 

aparátu, která aniž by odporovala principu slasti, je na něm přesto nezávislá a zdá se být 

původnější než záměr získávat slast a vyhýbat se nelibosti. (Freud, 1999)

4 PTSP
Posttraumatickou stresovou poruchu lze pokládat za reakci na těžký, či trvalý stres, 

neboť narušuje mechanismy úspěšného vyrovnání se s ním. Vzniká jako zpožděná, a nebo 

protrahovaná  odezva  na  psychologicky  traumatizující  stresovou  událost.  Tato  událost 

obvykle  přesahuje  rozsah  běžné  lidské  zkušenosti  (přírodní  katastrofa,  vojenské  bojové 

akce,  mučení,  znásilnění)  a pravděpodobně u každého jedince vyvolá  pronikavou tíseň. 

(MKN-10, 1992)

MKN-10 definuje PTSP takto: „Reakce na těžký stres a porucha přizpůsobení“. 
MKN-10  klade  zejména  důraz  na  příčinu  vzniku  poruchy.  Hlavním  diagnostickým 

vodítkem je nejen symptomatologie a průběh, ale právě i příčina. Ta je dle MKN-10 dvojí. 

Jedná se o  výjimečně zatěžující událost, vyvolávající akutní reakci na stres, či významná 

životní změna vedoucí k trvale nepříznivým okolnostem. Téměř u každé psychické poruchy 

či onemocnění lze vysledovat příčinný vliv. (Štrobl, 1999)



4.1. Historie PTSP
V různých termínech byla  popsána specificky lidská traumatická  zkušenost  jako 

traumatický  šok  (Neal,  1882),  anxiózní  neuróza  (Freud,  1894),  psychické  trauma 

(Oppenheimer,  1895),  traumatická  neuróza  (Collie,  1913).  Všichni  autoři  se  shodují  na 

tom, že po velkém stresu či traumatické události se u některých jedinců objevují psychické 

poruchy, které odpovídají posttraumatické stresové poruše. (Malá, 2002) 

Až do roku 1968 přetrvávající reakce na stres podle DMS II (Diagnostic and Statistical 
Manual of the American Psychiatric Association), byla klasifikována jako neurotická 
nemoc, psychotické onemocnění, porucha osobnosti.
 Pojem „postvietnamský  syndrom“  se  objevil  v souvislosti  s  vysloužilci,  kteří se 

vrátili z vietnamské války a začali po návratu domů trpět zvláštními potížemi: nespavostí, 

depresí,  agresivitou a  neklidem.  Ukázalo  se,  že  tyto  potíže postihují  zejména účastníky 

války,  kteří  se aktivně zúčastnili  nebo byli  svědky krutostí  vůči civilnímu obyvatelstvu. 

Psychiatři  v USA  zavedli  pojem „postvietnamský  syndrom“.  Brzy  se  však  ukázalo,  že 

podobnými  potížemi  trpí  lidé,  kteří  prodělali  nějaký otřesný zážitek  – znásilněné  ženy, 

pasažéři,  kteří  přežili  havárii letadla nebo ztroskotání lodi, obyvatelé,  kteří  přežili  požár 

domu  apod.  Tudíž  „postvietnamský  syndrom“  byl  přejmenován  na  „posttraumatickou 

stresovou poruchu“, která byla zařazena do statistické klasifikace nemocí. (Schreiber, 2000)

S vydáním DMS III v roce 1980, byla definována přesná diagnóza PTSP. V DMS 

III, jsou uvedeny jako klíčové symptomy PTSP: úzkost, deprese, impulzivní jednání, určitá 

beznaděj, zmatenost, nejasnost ohledně smyslu života, noční můry.

Vzhledem k tomu, že diagnostická kritéria DMS pro PTSP jsou velmi přísná, na  řadu lidí, i 
přes evidentní psychické potíže spojené s prodělaným traumatem, se označení 
PTSP  nevztahuje.  (Malá,  2002)  Pojem  částečná  posttraumatická  stresová  porucha  má 

opodstatnění v tom, že by zohledňoval i ty případy, které nevykazují plný počet symptomů 

PTSP. To má svůj význam především v sociální oblasti, neboť od stanovení diagnózy se 

odvíjí systém  zdravotního,  či  sociálního  zabezpečení.  Důležité  je  i  psychodiagnostické 

hledisko. Výzkumy se totiž zjistilo, že hlavní předpoklad vzniku PTSP zážitek traumatické 

události,  není nezbytný. Jsou známé případy, kdy jedinec vykazoval obraz PTSP, aniž byl 

aktérem  či  svědkem,  nějaké  traumatické  události.  (př.  Tyto  zkušenosti  jsou  známi 

z mírových misí.  K projevení plné, či částečné PTSP stačil fakt, že voják se nacházel v 

jakési oáze klidu. Měl dostatek jídla i relativního bezpečí, zatímco místní obyvatelé trpěli 



nedostatky všeho druhu. Toto stačilo k projevení silných pocitů viny, jenž mohli přejít až k 

obrazu PTSP.) (De Soir, 1999)

Vraťme  se  do  roku  1887,  kdy  si  Janet  všiml,  že  pacienti,  kteří  prošli  výrazně 

emočně  zatěžující,  ohromující  traumatickou  událostí,  neintegrují  části  traumatu  do 

sémantické paměti.  Dochází k „rozštěpení",  k disociaci  vědomí a volní kontroly – části 

vzpomínek si není možné vybavit. Janet popisuje, že traumatizované osoby si  nevybavují 

trauma jako celý  příběh,  ale  že  se  traumatické  události  vynořují  jako  útržky ve  formě 

intenzivních emočních reakcí, agresivity,  fyzické bolesti,  zvláštních pocitů a ostražitosti. 

Úsilí vyhýbat se nebo potlačovat  traumatické vzpomínky snižuje fyzickou energii těchto 

pacientů. Tento popis příznaků odpovídá diagnostickým kritériím DSM-IV pro PTSP. Také 

Freud pozoroval u svých pacientů po prožitém traumatu,  že část jejich zážitků jim není 

dostupná.  Nyní  víme,  že  jde o  poruchu  deklarativní  paměti.  Jak  Janet,  tak  Freud  byli 

fascinováni tím, jak opakovaně a vtíravě se vynořují části traumatu, jak pacient ví, že se 

něco stalo, ale neví přesně co. (Malá, 2002)

4.2. Traumatická reakce 
Trauma  se  vymezuje  jako  reakce  na  situaci,  vzniklou  v důsledku  události,  která 

přesahuje běžnou lidskou zkušenost a vyvolala by pronikavý pocit tísně téměř v každém. 

Situace má v sobě prvky nepředvídatelnosti a neovladatelnosti.

Složky traumatické reakce řadíme do čtyř velkých skupin:

vracející se představa události ve vzpomínkách, snech, nočních můrách a záblescích   

(flashbacks) – při záblesku člověk reaguje způsobem chování nebo prožívání, jako by se 

traumatizující událost právě stala

nadměrná ostražitost – ztráta jistoty, lekavost, tušení dalších neštěstí, všechno má najednou 

tajný význam, všude jsou nějaká znamení

stažení se a zmrtvění – člověk se cítí vnitřně mrtvý, je mu jedno, co se kolem děje, stahuje 

se  vnitřně  i  společensky,  tato  složka  se  projevuje  podobně  jako  deprese,  vyhýbání  se 

místům,  kde  se  událost  stala,  předmětům,  pachům  a  zvukům,  které  ji  připomínají. 

(Baštecká a kol., 2001)

Trauma  vyvolá  u  organizmu  individuální  odpověď  také  podle  genetického 

vybavení, vývojového období, předchozích zkušeností a podle zevního prostředí, ve kterém 



se jedinec nachází. (Malá, 2002)

4.2.1. Způsoby průběhu traumatizace
Typ 1 následuje po jednotlivých,  obvykle nenadálých událostech krátkého trvání 

s jasným začátkem a koncem,  jak tomu bývá například  při  úrazu,  znásilnění,  přepadení 

nebo některých přírodních či technických katastrofách. Událost se zpravidla vrývá velmi 

silně a detailně do paměti obětí. Psychické následky bývají značné a mohou bezprostředně 

nebo s časovým odstupem vést ke vzniku různých poruch.

Typ 2 vzniká v důsledku vícečetného, opakujícího se nebo přetrvávajícího 
traumatu, který byl způsoben například opakovaným vystavením extrémním podmínkám 
v práci (u hasičů, policistů, záchranářů apod.), za války, při únosu nebo v důsledku 
fyzického či sexuálního opakovaného násilí. Toto vyvolává znovu a znovu proces 
přizpůsobování se. 

Následky u druhého typu traumatizace bývají komplexnější, zasahují do větší hloubky patří 
k nim: 

narušená regulace afektů a impulzů – není možné jemné odstupňování  pocitů, rozvijí se 

snadná  popudlivost  v mezilidských  vztazích  a  v komunikaci,  dominují  negativní 

emoce  (hněv,  zlost),  objevují  se  tendence  k sebepoškozování  (vysoká 

sebevražednost)

přetrvávající poruchy pozornosti a opakované psychogenní poruchy vědomí, často se 

objevuje amnézie, občas prožitky depersonalizace

somatizační poruchy a somatická onemocnění – často poruchy psychogenního původu
narušený pocit vlastní identity – přesvědčení, že člověk vede život, který je narušený a již 
nepůjde napravit, případně že udělal něco špatného, za co je zodpovědný, objevují se pocity 
studu a viny vůči jiným osobám

interpersonální  poruchy  –  porušené  vnímání  původce/útočníka,  zaujetí  fantaziemi 

odvety,  pomsty,  neschopnost  rovnoprávné  partnerské  interakce,  náchylnost 

k přemrštěným  postojům, zvýšená  náchylnost  k tomu,  aby  se  člověk  stal  znovu 

obětí. (Kohoutek, Čermák 2009, Maercker 1997, Hausmann, 2003)

4.3. Epidemiologie a prevalence
Celoživotní prevalence PTSP se pohybuje mezi 1-9 %. Výskyt u žen je asi 2krát 

vyšší. U nich se častěji jedná o následky fyzického, často sexuálně motivovaného napadení, 



zatímco u mužů jde spíše o následky účasti v boji nebo přítomnosti při těžkém poranění 

nebo  smrti  druhé  osoby.  Odhaduje  se,  že  porucha  postihuje  až  30  % obětí  živelných 

katastrof v závislosti na intenzitě stresoru. Např. u veteránů vietnamské války byla nalezena 

PTSP u 4 % těch, kteří se osobně zúčastnili bojů. U těch, kteří při nich utrpěli poranění, se 

výskyt PTSP zvýšil na 20 %. (Zvolský a kol., 2001) U veteránů americké armády, kteří 

nebyli ve Vietnamu, je prevalence PTSP 2,5 %, zatímco u vietnamských veteránů je to 15,2 

% u mužů a 8,5 % u žen. K tomuto nálezu se dospělo porovnáním obou skupin, aniž by se 

blíže zjišťovalo, zda a jaké měli traumatické zážitky. (Resnick a kol., 1993)

PTSP se stává jedním z největších zdravotních problémů dneška. 43 % mladých 

Američanů a 37 % Američanek je podle Breslauova šetření (1991) vystaveno traumatické 

události  ve věku do 30 let.  U dospělých je to podle výsledků řady studií  61 až 97 %. 

Celoživotní prevalence PTSP mezi občany USA je přibližně 8%, s klinickým průběhem  a 

patofyziologické změny v amygdale a hippocampu. (Vieweg a kol., 2006) 

Překvapením jsou, ale výsledky Curyšské epidemiologické studie (Hepp a kol., 2006). 
Zařazeni do studie byli lidé, kterým v roce 1993 bylo 34 nebo 35 let. Nenašli mezi 
vyšetřovanými jediného, kdo by splňoval kritéria diagnózy PTSP v roce 1993 ani o 6 let 
později, a to i přesto, že celoživotní prevalence potenciální traumatické události byla 28 %. 
Výsledek lze tedy interpretovat tak, že ačkoli více než čtvrtina švýcarské populace mohla 
být vystavena závažné traumatizující události, nepodařilo se u vyšetřovaných najít někoho, 
kdo by onemocněl PTSP. Urs Hepp se spoluautory to vysvětluje stabilním 
socioekonomickým a politickým klimatem Švýcarska, které přispívá k pocitu bezpečí. 
Tento pocit chrání švýcarské občany před rozvojem PTSP. (Vinař, 2007)

4.4. Průběh a prognóza
Někdy rozeznáváme tři  stupně klinického průběhu PTSP.  V první  etapě  dochází 

k nespecifické  reakci  na  prožité  trauma,  nejčastěji  v podobě  úzkosti  a  vegetativní 

hyperfunkce.  Po  4-6  týdnech  obtíží  se  rozvine  druhý  stupeň  spočívající  v pocitech 

bezmocnosti, ztráty kontroly nad sebou, znovuprožívání traumatické události. 

Rozvíjí se vyhýbavé chování, úlekové reakce, úzkost, výbuchy zlosti. Ve třetím stadiu se 
pak projeví chronická PTSP v podobě demoralizace, invalidizace, závislosti. Asi u třetiny 
postižených dojde ke spontánní remisi obtíží. (Dyer, 2009, Zvolský a kol., 2001, Satal, 
2011)



4.5. Etiopatogeneze
Genetická  predispozice přispívá  13-34% k rozvoji  PTSP.  (Zvolský a  kol.,  2001) 

Bylo zjištěno, že i kognitivně „naučená bezmocnost"  může vést ke genetické predispozici 

pro rozvoj PTSP. (King, 2001)

Zkušenosti s veterány z Vietnamu ukázaly, že PTSP se rozvíjela preferenčně u těch jedinců, 
kteří v minulosti prožili více zátěžových situací, jako např. týrání v dětství. Je zajímavé, že 
u pacientů s PTSP, stejně jako u jedinců, kteří se stali obětí pohlavního zneužití nebo 
týrání, bývají nalézány specifické kognitivní deficity týkající se paměti, především její 
krátkodobé verbální složky. Tomu odpovídá snížený objem hippocampu a   amygdala, 
která citlivěji reaguje na podněty vztahující se ke strachu. (Rauch, 2000)
V popředí zájmů je především noradrenalinový systém, který z locus coeruleus reguluje 
vzrušivost CNS. U pacientů s PTSP bývá zjišťována zvýšená odpověď na stresové stimuly, 
jako např. zvýšení krevního tlaku, zrychlená srdeční akce, dýchání. V jejich moči je 
zvýšená koncentrace metabolitů adrenalinu a noradrenalinu. 
Některé zvláštnosti v činnosti osy hypothalamo-hypofýzo-adrenální mají být specifické pro 
PTSP. Má se jednat o nižší hladinu kortizolu v moči, vyhaslou odpověď ACTH na CRF 
(kortikotropin uvolňující faktor). Zvláště úloha CRF a jeho antagonistů je v současné době 
v oblasti zkoumání. (Zvolský a kol., 2001)

4.6. Klinický obraz
Ze základních souborů symptomů týkající se PTSP jsou to zejména tyto:

- znovuprožívání traumatu (včetně vzpomínek, děsivých snů, flashbacks)

- vyhýbání se vnitřním a vnějším podnětům spojených s traumatickou událostí

- zvýšený arousal (nespavost, podrážděnost, zhoršená koncentrace, zvýšená bdělost).

Mezi  biologické  symptomy  patří  biochemické  a  pravděpodobně  i  strukturální 

změny v mozku.  Ve sféře sociální  zde převažuje izolace od společnosti,  pocit  odcizení, 

snížení pracovní schopnosti, nárůst mezilidských konfliktů. (Práško, 2001f, Vieweg a kol., 

2006)

4.6.1. Psychické symptomy PTSP
opakující se neodbytné vzpomínky na událost a její okolnosti

děsivé sny připomínající událost
znovuprožívání události v podobě útržků, „záblesků“



vzpomínky na minulost

vyhýbání se myšlenkám nebo pocitům spojeným s traumatem

vyhýbání se činnostem připomínající trauma
neschopnost rozpomenout se na některé důležité aspekty traumatu
ztráta zájmu o důležité činnosti
pocit odcizení

omezení a oploštění pozitivních emocí

pocity, že budoucnost nemá smysl

problémy s usínáním a spánkem vůbec

podrážděnost a výbuchy hněvu
potíže se soustředěním
nadměrná ostražitost
ustrašené chování, nadměrná lekavost

tělesné a psychické příznaky úzkosti při expozici něčeho, co trauma připomíná
zvýšené pití alkoholu (Práško a kol., 2003d)

4.6.2. Somatické symptomy PTSP
zrychlený tep a bušení srdce

tíha a sevření na hrudi

píchání nebo bolest na hrudi

nemožnost popadnout dech
zrychlené dýchání
bolesti hlavy 
bolesti v krční, hrudní, bederní páteři

závratě, pocity na omdlení
pocity na zvracení, zvracení

žaludek „na vodě“, tlaky v žaludku
zácpa, průjem, bolesti břicha



mravenčení v prstech, křeče prstů
třes rukou
těžké a malátné nohy, ruce
návaly horka, zimnice

poruchy menstruačního cyklu

 -     nechutenství, nebo nutkání se přejíst  (Práško a kol., 2003d)

4.6.3. Pozdní následky PTSP
33 %   sociální fobie

20–30 %  deprese

15 %   specifická porucha osobnosti (Malá, 2002)
28%    generalizovaná úzkostná porucha
15–20 %  syndrom závislosti na návykových látkách
10%    abúzu alkoholu (Práško, 2001f)

PTSP přináší zvýšený výskyt:
panická porucha      4x více
bipolární afektivní porucha  6x více
tentamen suicidii      20x více
zneužívání návykových látek    3x více (Malá, 2002)

4.7. PTSP u dětí
I  děti  jsou vystaveny mnoha stresujícím událostem jako např. násilí,  zneužívání, 

smrt blízkého, prožití nějaké přírodní katastrofy jako jsou povodně, zemětřesení a s těmi se 

snaží nějakým způsobem vyrovnat. U dětí a mladistvých je prevalence PTSP kolem 6%. 

(Malá, 2002) Děti, které byli vystaveny v minulosti opakovanému násilí, tak mají 5x vyšší 

riziko vzniku PTSP oproti dětem s normálním vývojem. (Šeblová, 2000)

Specifika PTSP v dětském věku:
znovuprožívání  traumatu  –  opakované  nutkavé  vzpomínky na  traumatickou  událost, 

nejčastěji  ve  chvílích  ticha  nebo  ve  spojitosti  s něčím,  co  trauma  připomene, 

vzpomínky mívají formu živých flashbacks a opakujících se děsivých snů

vyhýbání se vzpomínkám – vyhýbaní se rozhovoru s rodiči, dítě nechce rodičům 
„přidělávat trápení“, straní se rozhovoru s vrstevníky, pocity viny za vlastní přežití a za to, 
že neudělali více pro ostatní, pocit beznaděje z budoucnosti a změny v hodnotovém 
žebříčku, zvýšená úzkostnost a aktivace – potíže s koncentrací, poruchy spánku, problémy 
se separací, s pamětí, zvýšená ustrašenost.

      (Solilová, 2004, Wang, 2011) 



4.7.1. Vliv věku dítěte na průběh PTSP
Zásadní  znaky PTSP jsou u všech dětí  společné,  ale  přítomnost  symptomů a obsah 

poruchy se liší v závislosti na věku dítěte.

Předškolní děti – po traumatu jsou menší děti oněmělé a stažené do sebe, často malují 

své zážitky či hrají hry, ve kterých se objevují aspekty traumatu: děti do čtyř let 

reagují na trauma úzkostným chováním ve formě strachu ze separace a z neznámých 

lidí,  vyskytují  se  noční  můry,  poruchy  spánku,  somnambulismus,  trauma  se 

projevuje  i  v somatických  syndromech,  nejčastěji  v poruchách  příjmu  potravy: 

může  dojít  k regresi  na nižší  stupeň a  objeví  se  noční  pomočování  nebo cucání 

palce.

Děti školního věku – potíže se soustředěním a výkony ve škole: časté jsou poruchy učení a 
problémy s chováním.
Dospívající – jsou mnohem ohroženější následky traumatu než školní děti, protože jsou 
kognitivně zralejší a mohou si snáze domyslet důsledky traumatu do podrobností: jednají 
často sebedestruktivně díky tomu, že nepoužívají představivost k popření skutečnosti a ani 
se s traumatem nevyrovnávají hrou či  kresbou, objevují se pocity viny, jsou pesimističtí 
k budoucnosti, k hledání smyslu života, které je tolik typické pro toto věkové období, je 
těžce poznamenáno skepsí a frustrací z traumatického zážitku. (Solilová, 2004)

U malých dětí ve věku 0,5–3 roky se objevují specifické poruchy příjmu potravy, 

diagnostikované  až  jako  infantilní  anorexie.  Jako  nový  termín  se  začala  používat 

posttraumatická porucha příjmu potravy (posttraumatic feeding disorder – PTFD). Dítě po 

traumatu odmítá jídlo, zacpává si ústa, má pocit, že se jídlem zadusí a umře, má strach z 

doby blížícího se krmení, nechce pevnou stravu, má pocity na zvracení. Odmítání jídla je 

specifické podle traumatu a temperamentu dítěte. Pro některé je problém pít z lahve, pro 

jiné krmení po lžičce, některé pijí  jen ve spánku atd. Syndrom byl zpočátku popsán po 

traumatické události, které se týkaly krku (např. šestiletý chlapec se dusil párkem v rohlíku, 

dvouletý chlapec měl při těžké pneumonii epizodu zvracení). 

Dlouhodobý stres a násilí vyvolává u dětí, adolescentů častěji než u dospělých:
1. ztrátu identity,

2. poruchu sebehodnocení,

3. ztrátu časové kontinuity,



4. flashbacks (krátkodobé vynoření se určitého úseku traumatické události, se zraňujícím 

znovuprožitím),

5. disociativní fenomény, zejména dysmnézii (porucha, vytváření nových paměťových 
stop) a alternaci osobnosti. (Malá, 2002)

4.8. Diferenciální diagnostika PTSP
Při  diagnóze  PTSP věnujme pozornost  úrazu,  zejména  hlavy,  zvažujeme i  další 

organické příčiny, jako je epilepsie, závislost na alkoholu či na jiných návykových látkách. 

Akutní intoxikace i abstinenční příznaky mívají obraz podobný PTSP.

 Někdy se PTSP zaměňuje za akutní reakci na stres  ,   u té je však počátek potíží zpravidla 
bezprostředně po stresu a porucha dříve odeznívá. V obraze není zpravidla dostatek 
příznaků, aby opravňovaly diagnózu PTSP. Mnohdy po traumatické události dochází k 
rozvoji specifické fobie. Například po autohavárii může dojít k rozvoji strachu řídit nebo 
jezdit dopravou. Chybí však intruzívní rozpomínání na událost a podrážděnost, nespavost 
(zvýšený arousal). 
Generalizovaná úzkostná porucha má některé příznaky, které připomínají PTSP a může 
být jejím „spouštěčem“ traumatická událost. Mezi tyto příznaky patří pocity „na hranici 
svých sil“, špatné soustředění, podrážděnost, poruchy spánku. PTSP má však ještě jiné 
odlišné příznaky zmíněné výše. Typické obavy a starosti u generalizované úzkostné 
poruchy (GAD) mají  jiné zdroje a týkají se zpravidla každodenních povinností, zdraví, 
finanční situace. Ovšem obě poruchy se mohou vyskytnou také současně.
U lidí trpících obsedantně kompulzivní poruchou (OCD) se objevují intruzívní myšlenky, 
ale pacient si uvědomuje, že většina z nich nepatří žádné traumatické události. OCD však 
může s PTSP koexistovat u jednoho člověka, spíše je to však výjimečné (např. generalizace 
kompulzivního umývání se po znásilnění k zamezení kontaminace). 
Panická porucha je charakterizována panickými záchvaty, často podrážděním až 
agresivitou v době záchvatů i během anticipační úzkosti (úzkost z očekávání). U PTSP jsou 
kognitivní aspekty úzkosti spjaté s traumatickou událostí a vzpomínkami na ni, zatímco u 
panické poruchy s náhlým pocitem ohrožení zdraví. Komorbidita mezi těmito dvěma 
poruchami je však častá.
Rovněž některé příznaky depresivní poruchy mohou připomínat PTSP a naopak. Jde 
zejména o ztrátu zájmů, zhoršenou koncentraci, pocit ztráty citů k jiným, neschopnost se 
těšit z příjemností, nedostatek pevné vůle, zhoršený spánek a ztráta perspektiv. Depresivní 
porucha se někdy rovněž rozvíjí s určitou latencí po traumatické události. U depresivní 
poruchy však chybí opakující se rozpomínání na traumatickou událost. Ovšem u některých 
lidí může PTSP postupně přerůst v hlubokou depresi a tato deprese se může pak opakovat. 
Komorbidita  je  velmi častá. (Práško, 2001f, Vieweg, 2006) Depresivní epizoda 
komplikuje PTSP až v 80%. (Zvolský a kol., 2001)



Dissociativní poruchy mohou rovněž připomínat PTSP. Těsně po traumatické události se 
dissociativní stav snadno rozvine. Dissociativní  porucha se však  zpravidla liší tím, že 
příznaky se rozvinou záhy po traumatické události, netrvají déle než 4 týdny a chybí jiné 
příznaky PTSP. Někdy je těžké odlišit pacienta trpícího PTSP od pacienta s hraniční 
poruchou osobnosti. Obě poruchy navíc často koexistují. Vracení vzpomínek a vyhýbavé 
chování bývá však typické pro PTSP. 
Podobně tomu může být u histrionské poruchy osobnosti  ,   kdy také chybí typické 
vyhýbavé chování (naopak, pacient si ve vyprávění všech možných traumat zpravidla 
libuje). (Hamner, 2007, Práško, 2001f)

5 Situace vedoucí k PTSP
Typické ohrožující události spouštějící PTSP lze rozdělit do několika skupin:

traumatické  události  způsobené  člověkem –  chybou,  selháním techniky,  nedbalostí, 

nukleární katastrofy (Černobyl), letecké a lodní katastrofy, dopravní nehody, požáry 

a výbuchy plynů

přírodní katastrofy – povodně, vichřice, lesní požáry, laviny
traumatické  události  záměrně  způsobené  člověkem  –  kriminální  činy,  přepadení, 

znásilnění, sexuální zneužívání, teroristické útoky, válečné události, mučení.

I  jiné  životní  události,  u  kterých  nedochází  přímo  k ohrožení  života  se  mohou stát 

spouštěčem rozvoje PTSP. Jsou to například náhlá úmrtí blízkých osob, těžké chirurgické 

operace,  bolestivé  zákroky,  rozchod  s partnerem,  rozvod,  děsivé  zážitky  při 

experimentování s drogami.

Společnými znaky zátěže při neštěstích jsou podle Hausmanna (2003):

málo známá situace (člověk neví, co přesně by měl dělat), 

nedostatek kontroly nad situací (nemožnost zátěž ovládat, řídit),
špatná předvídatelnost (člověk nemůže vědět, kdy a co ještě přijde),
      -     nejednoznačnost (nelze mít jistotu, co situace znamená). (Kohoutek, Čermák, 2009)

Dále popisuji vybrané situace vedoucí k PTSP.
5.1. PTSP u obětí znásilnění

Trauma ze znásilnění nebo-li rape trauma, je forma posttraumatické stresové 

poruchy, která se vyskytuje u obětí znásilnění. Obecně se následky znásilnění projevují 

v těchto sférách: sebepoznávání, emoce, sociální vztahy (často též pracovní výkon), 
intimita a sex, identita. Syndrom traumatu ze znásilnění je vymezen třemi fázemi, kterými 
oběť prochází. Jedná se o fázi akutní, fázi povrchní adaptace a fázi renormalizace.

Symptomy akutní  fáze mohou být  velice  různé a  do jisté  míry se překrývají  se 



znaky posttraumatické stresové poruchy, i přesto však vykazují určitá  specifika. Jedná se 

především  o:  změny  aktivace,  otupělost,  oslabené  schopnosti  vnímání,  prožívání, 

paralyzující  chorobný  stav  úzkosti,  neovladatelný  třes,  obsedantní  hygienické  chování, 

citová zmatenost, přecitlivělost na chování druhých osob.

Ve fázi povrchní adaptace je dále zřejmý vliv na běžné fungování, a to v osobním i 
sociálním životě, především ve smyslu: snížené nebo vymizelé pocity osobního bezpečí, 
obtíže v navazování nových vztahů (zvl. s opačným pohlavím), silně narušený vztah k 
oblasti intimity a sexu. Oběti v mnoha případech uvádějí, že nejsou schopny znovu obnovit 
svůj běžný sexuální život. V některých případech se během sexuálního styku objevují 
flashbacks související s prožitým znásilněním. Ovšem objevují se i případy, kdy ženy 
uvádějí následné nutkání k hypersexuálnímu chování. To je vysvětlováno jako obranný 
mechanizmus, který vede k znovu získání pocitu kontroly nad svým osobním životem a 
sexualitou ve vztazích.
Oběti orálního znásilnění také mohou vykazovat různé nespecifické bolesti a komplikace v 
oblasti úst. Zatímco oběti vaginálního nebo análního znásilnění bolesti a komplikace v 
těchto oblastech, a to nejčastěji bez objektivního somatického nálezu. U mnoha obětí 
znásilnění je evidován rozvoj specifických fobických poruch nebo reakcí. Nejčastěji jsou 
tyto reakce spojeny s podněty, které nějakým způsobem mohou se znásilněním souviset: 
strach z velkého množství lidí, strach ze samoty, z jízdy MHD, jít nakupovat, z mužů, ze 
specifických znaků jako např. plnovous, kudrnaté vlasy, zápach alkoholu nebo cigaret, 
specifické značky automobilu, strach z cizích osob obecně.
Ve fázi renormalizace oběť integruje prožitek znásilnění do svého běžného života. Během 
této fáze odeznívá většina negativních symptomů, pocitů a nastává plný návrat do běžného 
života. Současný výskyt deprese a PTSP je uváděn přibližně u 30–50 % obětí znásilnění. 
(Ptáček, 2009)

Průzkum provedený u amerických žen dokládá, že 12,7 % z nich bylo během svého 

života  znásilněno,  14,3  %  bylo  vystaveno  sexuálnímu  násilí,  aniž  došlo  k  vlastnímu 

sexuálnímu  styku,  10,3  % bylo  fyzicky  napadeno,  13,4  % udávalo  psychotraumatizaci 

následkem zavraždění  blízkého  přítele  nebo příbuzného,  35,6  % se  stalo  obětí  zločinu 

jiného typu. (Resnick a kol., 1993) U 94 % znásilněných žen se objevují příznaky PTSP už 

v  průběhu  prvního  týdne  po  znásilnění. (Vinař,  2007)  Jednou  z rizikových  skupin, 

představují  ženy,  sexuálně  napadeny  v dětství.  Je  zde  velká  pravděpodobnost  k rozvoji 

PTSP a jiných poruch osobnosti. (Epstein a kol., 1997) 

Potvrzení, že se u oběti jedná o trauma ze znásilnění, je důležité v oblasti soudního řízení. 
Soudy rozhodly, že znalecký posudek trauma ze znásilnění je přípustný jako důkaz 
nesouhlasu. Porotě tím se usnadní pochopení typických symptomů tohoto trauma. A pro 
oběť to znamená zvýšené odškodnění a lepší průkaznost symptomů, které oběť omezují 
v osobním životě. (Block, 2005)



5.2. PTSP a povodně v České republice
Katastrofální povodně  na  Moravě  a  ve  Slezsku  v  červenci  1997,  jejichž 

bezprostřední  příčinnou byly  dlouhotrvající  regionální  srážky ve dnech 4.  -  8. července 

1997,  představovaly  v podmínkách  České  republiky  ojedinělý  přírodní  jev.  Na daném 

území historicky doposud nezaznamenaný. Jejich výjimečnost spočívala především v tom, 

že vydatné srážky zasáhly současně rozsáhlé území o rozloze několika tisíc km² a trvaly 

neobvykle dlouhou dobu, téměř 5 dnů.

Tragická bilance povodní na Moravě a Slezsku byla šokující: celkem 50 mrtvých 
(z nichž nejméně 7 zemřelo následkem infarktu vyvolaného šokem), evakuováno 80000 
lidí, 536 zasažených obcí, 34 zasažených okresů, škody 63 miliard Kč.
Tato přírodní katastrofa zde zanechala veliké jizvy v srdcích lidí, především strach a 
bezmoc.
Pozitivním důsledkem této přírodní katastrofy byla, ale změna ve vnímání protipovodňové 
ochrany v ČR. V dubnu 2000 vláda schválila „Strategii ochrany před povodněmi pro území 
ČR“.

Pouhých pět let od katastrofálních povodní na Moravě a ve Slezsku v červenci 1997 

došlo  v srpnu  2002  v západní  polovině  České  republiky  opět  k povodním,  které  svým 

rozsahem  a  způsobenými  škodami  představují  katastrofu  srovnatelnou  s tou  předchozí: 

tentokrát si vyžádaly 17 mrtvých, evakuováno bylo 220 000 lidí,  postihly 753 obcí v 31 

okresech a vzniklé škody byly vyčísleny na 73 miliard Kč. 

Při povodních v létě 2002 se tak již uplatnil  zdokonalený  Integrovaný záchranný 

systém (spolupráce mezi hasiči, policií a zdravotnickou záchrannou službou). Projevila se 

lepší  organizace  a  koordinace  záchranných  prací.  V roce  1997  záchranáři  spíše 

improvizovali,  měli problémy se spojením a  média se  věnovala tématu povodní s jistým 

zpožděním.  Naproti  tomu  se  v srpnu  2002  publicistika  zapojila  velmi  podrobně, bylo 

vytvořeno několik on-line povodňových zpravodajství. (Kohoutek, Čermák 2009)

5.2.1. Informace ze zasažených oblastí povodní z roku 2002

Od respondentů se získávali údaje pomocí strukturovaného rozhovoru a dotazníku. 

Osu rozhovoru tvořily otázky zaměřené na průběh povodně a pomoc v každé ze základních 

fází povodňových událostí.

V dotazníku byly události pracovně rozčleněny do čtyř fází:



fáze před příchodem povodně

fáze vlastního průběhu povodně (příchod povodňové vlny nebo nárůst hladiny)

fáze po opadnutí vody nebo po návratu
fáze dlouhodobé obnovy (perspektiva zhruba jednoho roku po povodni)
(Kohoutek, Čermák 2009) 

Popis souboru a výsledky průzkumu
Celkem bylo dotazováno 492 domácností.

n – je počet osob

Počet dotazovaných domácností v diecézích

Diecéze                                                    n     %

Brno                                                        17    3,5

České Budějovice                                   167  33,9

Litoměřice                                               132   26,8
Plzeň                                                        55    11,2

Praha                                                       121   24,6
Celkem                                                    492   100,0

Věk respondentů

Věk                                                        n      %
21-30                                                      34    10

31-40                                                      48    14
41-50                                                      63    19            
51-60                                                      78    23
61-70                                                      59    17
71-80                                                      46    14
81-90                                                       11    3

Pomoc při příchodu vody (práce ve druhé fázi povodní)
Kategorie                                                           n     %

Bez aktivity                                                       118   24

Začátek prací na obnově ( hlavně vyklízení )     85   17 

Humanitární pomoc                                            44    9



Materiální pomoc                                                32    7
Informace a instrukce                                         14     3
Psychosociální pomoc                                         8      2 
Finanční pomoc                                                   7      1

Psychosociální  pomoc  v průběhu  povodní  a  především  během  roku  po  nich 

postrádalo  9%  respondentů,  tedy  více  než  čtyřnásobek  počtu  lidí,  kteří  ji  vyhledali 

bezprostředně již ve druhé fázi povodně.

Pomoc v perspektivě roku po povodních

Shrnutí pomoci v perspektivě jednoho roku

Kategorie                                         n     %

Finanční pomoc                               275    56

Práce                                                226   46

Materiální pomoc                            104    21
Humanitární pomoc                         98     20 
Zázemí                                             48     10
Psychosociální pomoc                     43     9
Organizace                                       15     3

(Kohoutek, Čermák 2009)

5.2.2. Symptomy prožívání zátěže v průběhu povodní
U  osob  zasažených  povodněmi  v roce  2002,  byla  zaznamenána  vyšší  úroveň 

traumatického  stresu  (i  když  ne přímo  průkazně  vyšší  výskyt  posttraumatické  stresové 

poruchy). (Preiss, 2004) Podle výzkumů Klímové (2000, 2001) představovaly povodně pro 

více než polovinu lidí v nejvíce zasažených oblastech v roce 1997 „trauma, které si vyřešili 

sami“, pomoc lékařů však potřebovalo téměř 20% respondentů. Zážitky ohrožení vlastní 

osoby či „pouze“ majetku, ohrožení či rozpad „vlastního světa“, nenahraditelné nebo těžko 

odstranitelné  škody  i  narušení  důležitých  existenčních  plánů,  boří  životní  jistoty 

považované běžně za samozřejmé a často vedou též k přechodným, nezřídka i k trvalým 

psychickým  změnám.  Ty  mohou  mít  řadu  podob  –  počínaje  mobilizací  funkčních  a 

v zásadě užitečných adaptivních mechanismů přes rušivé příznaky, které již samy o sobě 

mohou  představovat  zátěž,  až  po  rozvoj  závažných  poruch  (např.  PTSP).  Je  důležité 

věnovat se terapii i  mnoho let po odeznění situace, která ji vyvolala. (Kohoutek, Čermák 



2009)

Projevy nejvýraznější ve fázi 1 (před povodní)
Nejčetnějším prožitkem byl pocit, že blížící se ohrožení není reálné. Tento pocit může 

člověka do jisté míry chránit před působením ohrožující situace – vyjadřovat přirozenou 

fázi popření v reakci na stres. 10% respondentů v této fázi uvedlo též pocit vlastní strnulosti 

tváří  v tvář  blížícímu  se nebezpečí  (19%),  pocity  bezmocnosti  (16%) a  neschopnost  se 

rozhodovat (11%). (Kohoutek, Čermák 2009)

Projevy nejvýraznější ve fázi 2 (příchod a průběh povodně)
Respondenti  uváděli  nejčastěji  pocit  vlastní  strnulosti  tváří  v tvář  blížícímu  se 

nebezpečí  (22%). Nejtypičtějším pocitem je však pocit vlastní bezmocnosti (45%). 

(Kohoutek, Čermák 2009)

Projevy nejvýraznější ve fázi 3 (po opadnutí vody, po návratu)
Zhruba 45% respondentů v této fázi uváděli pocit přemíry činností, pocit, že „nemohou 

vypnout“, že „věci nelze uvést do pořádku“, zahlceni vlastními emocemi, nespavost, pocit 

chaosu, neladu a dále ztrátu iluzí, ambicí, plánů a nadějí. Kombinují se tedy u respondentů 

projevy aktivace, potřeby odstraňovat škody, s projevy uvědomění si, „dolehnutí“ dopadů 

ničivých událostí na člověka. K méně četným projevům (výskyt pod 30%) v této fázi patří 

pocit  „ustrnutí  času“,  nedostatek  síly  a  chuti  obnovovat  „svůj  svět“  po  povodních, 

nesoustředěnost,  „zúžené  vědomí“,  neschopnost  rozhodovat  se,  větší  míra  kouření  a 

konzumace  alkoholu  a  potřeba  mluvit  o  povodni  stále  dokola,  i  když  člověk  nechce. 

(Kohoutek, Čermák, 2009) 

Projevy nejvýraznější ve fázi 4 (perspektiva roku po povodních)
V perspektivě  roku  po  povodních  vystupují  do  popředí  prožitky  pocitu,  že  zkušenost 

z povodní  je  nepřenosná  (65%),  skutečnost,  že  některé  věci  člověku  povodeň  stále 

připomínají  (70%),  rozčilující  dojem ze  zpráv  o  povodních  (50%),  potřeba  vyhýbat  se 

všemu, co připomíná povodně, vnucující se představy, vzpomínky nebo obrazy (40%), sny 

o vodě a povodni a pocit, že pokud má člověk myslet na povodně, může jen jakoby „bez 

citu“ (30%), výpadky paměti (vzhledem k ostatním fázím) 14%. U respondentů přetrvává 



strach z opakování povodně nebo obavy při každém silnějším dešti.  (Kohoutek, 2009) 

5.2.3. Typické příznaky u obětí povodní
Sny  o  vodě,  povodni,  vnucující  se  myšlenky,  představy  a  obrazy,  neschopnost 

myslet  na něco jiného než na povodně.  Zprávy o povodních na ně působí  rozčilujícím 

dojmem. Ztráta iluzí,  nadějí plánů, a chuti obnovovat. Nespavost, nesoustředěnost, vyšší 

míra  kouření a konzumace alkoholu.  Výpadky paměti,  vyhýbání  se všemu,  co povodeň 

připomíná. (Kohoutek, Čermák, 2009)

5.3. PTSP u psychicky náročných povolání
Práce  záchranářů,  hasičů,  policistů  atd.  je  psychicky  velmi  náročná,  téměř 

každodenně se setkávají s emočně náročnými situacemi, se kterými se musejí po poskytnutí 

pomoci vyrovnat. Ovšem jak ukazují studie je u těchto povolaní vyšší riziko vzniku PTSP.

Corneil v roce 1993 potvrdil přímou souvislost expozice traumatických zážitků se vznikem 

PTSP  u  městských  hasičů v  Torontu,  u  nichž  byla  prevalence  této  poruchy  16,2  % 

(srovnatelný výskyt poruchy byl ve skupině vietnamských veteránů).

Ravenscroft  v  roce  1994  zkoumal  personál  londýnské  záchranné  služby  97  % 

personálu udávalo jako největší problém stres, 52 % pracovníků mělo nějaké psychické 

problémy,  spojené s  vysokou  hladinou  stresu  (neschopnost  odpoutat  se  od  pracovních 

problémů,  úzkostné nebo depresivní  ladění  v práci,  poruchy spánku, vysoký tlak,  časté 

bolesti hlavy), 15 % překročilo práh příznaků akutní PTSP.

Ursano a kol. zkoumali v roce 1999 pocity dobrovolníků po výbuchu námořní lodi Iowa při 
identifikaci mrtvých a pomoci postiženým, (pocit „To jsem mohl být já, moji blízcí, moje 
rodina...”) jako jeden z možných mechanismů, vedoucích ke vzniku PTSP. 
Studie byla provedena na 71 dobrovolnících, kteří pomáhali s identifikací těl po výbuchu, a 
tím byly vyloučeny ostatní možné příčiny vzniku poruchy (účastníci studie nebyli přímými 
svědky katastrofy ani neměli žádná poranění). Bylo prokázáno signifikantně vyšší riziko 
vývoje poruchy, zejména ve skupině, která pociťovala identifikaci s obětí nehody. Kromě 
charakteristických příznaků PTSP (vtíravé myšlenky, tendence k vyhýbání se společnosti) 
byl pozorován i vyšší výskyt obecných poruch (úzkost, deprese) a zejména somatizace 
(převedení duševních stavu na příznaky tělesné somatické) s vyšší potřebou zdravotní péče. 
Již dříve bylo potvrzeno, že expozice násilné smrti a práce s mrtvými těly je jedním z 
nejzávažnějších stresorů. (zemětřesení v Loma Prieta v roce 1989) 
Ostatně i psovodi záchranných psů nezávisle na sobě, popisují sklíčenost dokonce i u 
zvířat, kteří byli k této práci cvičené, po opakovaných nálezech mrtvých těl.
Je tedy rozumné tváří v tvář faktům připustit, že pracovníci záchranných služeb jsou 



obzvláště zranitelní z vlastní povahy práce, kterou vykonávají. Toto riziko nijak nesnižuje 
jejich profesionalitu. Naopak jedním z výrazů této profesionality je znalost psychologické 
problematiky, spojené se zátěží, rozumná prevence a důsledné řešení situace, pokud se 
objeví první varovné symptomy. Při ignorování prvních symptomů je však tendence nejen 
k chronickému průběhu poruchy, ale i ke zhoršení pracovní výkonnosti s možným dopadem 
jak na spolupracovníky, tak i na pacienty.
V prevenci vzniku se osvědčuje rozumná životospráva, se zahrnutím pravidelné fyzické 
aktivity, která je schopná ve velké míře stres uvolnit - stačí k tomu i rychlá chůze. 
Další  cestou  účinného  zmírnění  rizika  je  i  zahrnutí  debriefingu  do  praxe  záchranných 

(a podobných) služeb. (dále viz.kap.terapie). (Šeblová, 2005)

5.3.1. Rizikové faktory
Záchranář,  policista,  hasič,  to  jsou  zaměstnání,  kde  člověk  je  nucen  čelit 

chronickému stresu,  jsou zde i  vysoké  požadavky na výkon,  nízká  autonomie  pracovní 

činnosti,   soutěživost,  perfekcionismus,  odpovědnost,  neschopnost  relaxace,  práce  pod 

časovým  tlakem, nastavení  na  fyzickou aktivitu ve stresu a zvýšená reaktivita zejména 

kardiovaskulárního  aparátu,  depresivní  ladění,  úzkostné  osobnostní  rysy,  přesvědčení  o 

neadekvátním společenském a ekonomickém hodnocení práce. Mnohé tyto faktory mohou 

vést k rozvoji PTSP. (Lácha, 2008)

5.3.2. Protektivní faktory
Mezi protektivní  faktory proti  vzniku PTSP a i  jiných psychických chorob patří 

asertivita,  schopnost  relaxace,  pestrost  a  proměnlivost  práce,  psychická  odolnost, 

sebedůvěra, sociální podpora, nejen z rodiny, ale i ze strany spolupracovníků ve stejném 

služebním  postavení,  pocit  osobní  pohody.  Při  srovnání  s  rizikovými  faktory  jsou 

pracovníci záchranné služby aj. vznikem poruchy PTSP ve vysoké míře ohroženi, zejména 

v kombinaci s chronickým stresem profese samotné a s častou expozicí kritických událostí. 

Záchranáři  bývají označováni za skryté oběti katastrof. (Lácha, 2008)

5.3.3. CISM 



V České republice jsou preventivní a intervenční programy zavedeny,  ve  složkách 

ministerstva  vnitra,  ve  kterých  se  systém  posttraumatické intervenční péče dynamicky 

rozvíjí od roku 1998. Nejprve zde vznikly odborné týmy pro poskytování  posttraumatické 

intervence  policistům  a  se  vznikem  psychologické  služby v Hasičském záchranném 

sboru ČR  byl  systém  přenesen také  do této  oblasti. Systém tvoří okolo 120 speciálně 

vyškolených profesionálů (zejména psychologů, ale i policistů, hasičů a duchovních), kteří 

jsou specializováni v metodách Critical  Incident  Stres  Management  (CISM)  a  v krizové 

intervenci.  Týmy  mohou působit  nezávisle  a  decentralizovaně  –  na  bázi  regionu  nebo 

v kooperaci  s dalšími týmy – v situaci lokálních krizí a neštěstí.  (Lácha, 2008)

5.4. PTSP u vojenské služby
Vystavení  traumatickým  událostem,  život  ve  specifickém  prostředí  vojenské 

jednotky, plnění bojových úkolů, to vše může mít neblahý vliv na psychiku vojáků. Každé 

vystavení  boji, v kterém je člověk ohrožován na životě a kdy má pramalou šanci se tomuto 

riziku vyhnout je živnou  půdou pro  PTSP. 

Dosud nejobsáhlejší studie PTSP u veteránů se týkají války ve Vietnamu. Je těžké určit 
kolik bývalých vojáků onemocnělo PTSP, či se u nich projevili jiné důsledky válečných 
zkušeností. (Štrobl, 1999)

5.4.1. Průběh traumatické události u vojáka
Fáze  omámení  a  šoku.  (Je  jak  praštěný!) Trvá  24  až  36  hodin.  Důležitá  jsou 

protišoková  opatření  (5T – ticho,  teplo,  tišení  bolesti, tekutiny,  transport  do  bezpečí). 

Postižení potřebují informace – stručné, jasné, nikdy ne lživé.

Fáze výkřiku. (Co se stalo?) Trvá do tří dnů po události. Omámenost přetrvává v pocitu 
derealizace (svět je mimo). Pomoc přímým obětem má být stále ještě velmi konkrétní a 
věcná s výhledem do krátké budoucnosti (zajištění ubytování, stravy, lékařské a 
ošetřovatelské péče, činnosti).
Hledání smyslu. (Proč nás to potkalo?) Trvá od tří dnů až do dvou týdnů po události. Zde 
přichází pravý čas pro naslouchání. Lidé potřebují o události opakovaně mluvit, porozumět 
jí. Potřebují, aby jim někdo naslouchal, uznal jejich prožitky a význam události. Hledání a 
nalézání smyslu postižený člověk potřebuje, musí si totiž oživit pocit, že věcem opět 
rozumí a že se dějí s ohledem na něj.
Popření a znovuprožívání. (Třeba se mi to jen zdálo.) Trvá od dvou týdnů do měsíce po 
události. U někoho přichází období strachu, že se neštěstí zopakuje, projeví se různé 
posttraumatické jevy, např. popření skutečnosti a uzavření se do snů. Vděčnost za záchranu 



života, majetku často překryje hněv a pocit křivdy. V této době nabývá na důležitosti 
psychosociální síť.
Posttraumatická fáze. (Musí se žít dál.) Trvá od jednoho měsíce do tří měsíců po události. 
Je to období, ve kterém se rozhoduje, zda člověk v negativním prožívání uvízne, nebo se 
uzdraví a událost přijme do svého života. Uzdravení může být (vědomě či nevědomě) 
pouze předstírané (kvůli rodině), a někdy se tak připraví půda pro odloženou traumatickou 
reakci. Někteří lidé nezpracují traumatickou událost za celý život. Dokončení traumatické 
události se projeví jejích přesunem do nezraňujících vzpomínek. Pro oběti rozsáhlých 
katastrof se předpokládá, že proměna události v nezraňující vzpomínku trvá zhruba sedm 
let. V této fázi je důležitá účast lidí z pomáhajících profesí, příbuzných, přátel.
(Dziaková, 2009)

5.5. Válka v Perském zálivu 
Válka v Perském zálivu byla pro Ameriku rozsáhlou vojenskou akcí od dob krize v 

Jihovýchodní Asii. Zároveň to byla největší bojová akce NATO v dějinách a pro tehdejší 

Československo de facto první oficiální válečná operace. 

 Válka v Perském zálivu se od Vietnamské války v mnohém liší. 
1) Zatímco ve Vietnamu se bojovalo bezmála deset let, konflikt v Persii trval všeho všudy 
několik týdnů. 
2) Jednotky, zmobilizované proti Iráku, byly multinárodnostní a pohled světové veřejnosti 
byl, až na určité výjimky, nakloněn těmto silám. Zatímco ve Vietnamu šlo o spornou 
otázku ohrožení komunismem, v zálivu se jednalo o osvobození Kuvajtu a veteráni byli 
považováni za hrdiny. 
 3) Psychiatrických případů během války bylo relativně málo. 

R. A. Kulka provedl výzkum, který se týkal vojáků, kteří bojovali v Perském zálivu. 

Z jeho výzkumů prováděných k roku 1990 vyplývá: 14,8% vojáků s plně rozvinutou, či 

částečnou  PTSP.  Depresivní  poruchy  postihly  13%  vojáků  a  fobie  6%.  Zneužívání 

návykových látek bylo zjištěno u 3% vojáků. (Štrobl, 1999) 

Předchozí  výsledky  dokládá  studie,  kterou  provedl  Forman-Hoffman  a  kol., 

prokázal,  že  vojáci,  kteří  bojovali  v Perském  zálivu  trpí dvěma  a  více  duševními 

poruchami, tento poznatek byl potvrzen u 35% z 602. (Forman a kol., 2005)

Byla potvrzena i vyšší nemocnost, v důsledku oslabení imunitního systému vlivem 

chronického působení stresu. (Simmons, 2004)



5.6. Válka ve Vietnamu
Válka ve Vietnamu, která vypukla v roce  1964 a trvala zhruba 10 let,  měla jistá 

specifika a odlišnosti od jiných válečných konfliktů. Ve II.  sv. válce byl  průměrný věk 

vojáka 26 let, zatímco ve Vietnamu pouhých 19. Většina z  nich šla sice bojovat ve víře že 

konají správnou věc, ale byli to jen chlapci a válka z nich muže neudělala, jen je zbavila 

iluzí. (Kulka, 1990) Nedostatečná  byla  i  příprava  vojáků,  která  v určitých obdobích byla 

v rozsahu jednoho  měsíce a vzhledem k tomu, že v USA není prezenční služba, byl  to 

mnohdy  pro odvedence vůbec první kontakt s armádou. 

Až osm let po skončení konfliktu bylo uznáno, že u veteránů došlo ke vzniku 
posttraumatické stresové poruchy. Víme že jedním z mechanismů jak zmírnit následky 
prožitého traumatu je tendence mluvit. Vietnamským veteránům však byla tato možnost 
odepřena.  Problém se komplikoval tím,  že na zpáteční cestě se vojáci navzájem  neznali a 
tak se nemohli o své zážitky podělit. 
Oproti II. sv. válce, kdy byl vojákům dopřán interval mezi odchodem z fronty a návratem 
domů, se tak ve Vietnamu nestalo. Právě takováto příležitost porovnat, prodebatovat a tím i 
zpětně prožít pocity stresových situací je nezbytná,  pokud se má  člověk vyrovnat s 
následky války. Totéž  se  pak  opakovalo  při  návratu  veterána do domácího prostředí, 
mezi  přátele  a  příbuzné, kteří  tuto válku neprožili, a tak s ním  jen těžko mohli soucítit. 
Veterán byl zmaten, vykolejen a často vystaven pocitům vlastní viny. 
Význam americké účasti v II. sv. válce nebyl nikdy zpochybněn. Na rozdíl od toho, byla 
role  USA ve Vietnamu hodnocena negativně, smrt vojáků jako nesmyslná a vojenské akce 
jako  zločin. Veterán tak musel zvážit svou vlastní odpovědnost na této akci a  mnohdy čelil 
silným pocitům viny. Pokud  se s  tím náhodou vypořádal, veřejnost  mu to důrazně 
připomněla. Tato osamocenost vedla k tomu, že veterán své emoce v sobě dusil. To ovšem 
nemohlo zůstat bez následků a ty se brzy projevily. 
Nepopíratelným faktem zůstává, že v kvalitní následné péči a v přesné diagnóze, by se 
mnohé příznaky PTSP nerozvinuly v chronické problémy a neudělali by z mnohých 
veteránů psychické invalidy. (Štrobl, 1999, Lipkin, 1983 )
Studie, kterou provedl Karesten C. Koenen a kol., byla dobrovolná a byla provedena u 
amerických legionářů v roce 1984 a 1998. Dotazníky obsahovaly subjektivní otázky podle 
kterých bylo možné poodhalit momentální psychický stav a zda se u nich neobjevovaly 
příznaky PTSP. Výzkumný tým zjišťoval zdravotní stav u veteránů pomocí dotazníků 
poslaných elektronickou poštou v roce 1984 a 1998. Výzkumný tým tedy mohl porovnat 
výsledky testu z roku 1984 a 1998, to umožňuje zkoumat projevy a expozice během těchto 
14 let. V roce 1998 obdrželi veteráni dotazník, téměř totožný s verzí z roku 1984. Bylo 
zjištěno, že u veteránů je výrazný nárůst diagnózy PTSP v roce 1998, i když nesplnili 
diagnózu v roce 1984. Jakoby vojáci, kteří byli mnoho let v pořádku, rozpoznali stresor, 
který na ně celou dobu působil. Další studie byla provedena u veteránů v Los Angeles, kdy 
se prokázaly závažné souvislosti mezi rozvojem PTSP a zážitky z války. (Resnick a kol., 
1989) Těžší průběh PTSP byl zpozorován u mladších veteránů, než u starších, což bylo 



dáno větší duševní vyspělostí. (Brooks a kol., 2008)

5.7. Válka v Iráku 
Prevalence PTSP u osob, které byly vyslány do Iráku se pohybovala mezi 1,4% a 

31%. (Sundin, 2010)

Ve studii provedené u veteránů Velké Británie, kteří se účastnili války v Iráku v roce 2003, 
bylo hodnoceno duševní a fyzické zdraví. Kohorta Telic představuje vojáky, kteří byli 
v tomto boji nasazeni od počátku. Kohorta Era reprezentuje vojáky, kteří byli do Iráku 
převeleni.

Výzkumný tým v roce 2003 sestavil dotazník, který měl 7 sekcí:

1) demografie,
2) jejich funkce, pozice, 
3) zkušenosti z předchozích nasazeních, 

4) traumatické zážitky, morálka,            

5) zkušenosti po nasazení, 
6) aktuální zdraví, 
7) anamnéza rodinná, osobní.

Vojáci, kteří byli nasazeni ve válce v Iráku, obdrželi  tento dotazník poštou.  Sběr 

dat začal v roce 2004 a skončil v roce 2006. Výzkumný tým uskutečnil více než 50 návštěv 

ve  vojenských  jednotkách  ve  Velké  Británii  a  v Německu. Možné  zkreslení  bylo 

regulováno tím, že 150 jedinců, kteří nereagovali na 3 kontakty výzkumného týmu, bylo 

rovnoměrně  rozděleno do  Telic a  Era  kohorty.  Vojáci,  kteří  měli  předchozí  zkušenosti 

z boje, měli menší pravděpodobnost výskytu PTSP. Dále viz.tabulky.

Základní údaje o účastnících výzkumu (Hotopf, 2006)

Počet respondentů %
věk <25 1725 49%

25-29 1909 56%
30-34 2154 62%
35-39 2064 64%
40-49 1986 62%
>50 434 66%

pohlaví muž 9239 58%
žena 1033 64%

druh ozbrojených sil armáda 6603 59%



námořnictvo 1675 56%
letectvo 1994 59%

hodnost důstojník 1900 68%
jiná hodnost 8372 57%

stav
pravidelně 
nasazen 8687 60%
záložník 1585 52%

nasazení Era 5517 56%
TELIC 4755 62%

Celkový počet respondentů 10272 59%
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Způsob kontaktu s veterány z války v Iráku (Hotopf, 2006)
počet pokusů 
o kontakt

počet vyplněných 
dotazníků počet nekompletních dotazníků

první email 14316 5037 713
druhý email 7583 957 372
třetí email 3205 265 214
čtvrtý email 104 6 2
osobní 
návštěva 5726 2805 470
civilní 
sledování 711 82 24
vojenské 
sledování 4352 987 294

celkem 17499 10272 657
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Zkušenosti vojáků z předešlých misí (Hotopf, 2006)
Era TELIC Era % TELIC %

Severní Irsko 1758 1245 33% 28%

Perský záliv 684 662 13% 15%

severní Irák 196 229 4% 5%

Kosovo 912 1018 17% 23%

Sierra Leone 259 250 5% 6%

Afghánistán 414 666 8% 15%

Oman 402 703 8% 16%

bez předchozího nasazení 1908 1606 31% 31%
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Traumatické události, které voják mohl zažít (Hotopf, 2006)

Era Telic Era % Telic %
používání zbraní v přímém boji 163 752 7% 17%
mohl být zabit 954 2661 40% 58%
požár 603 1494 11% 32%
zkušenost s nášlapnou minou 85 198 2% 4%
zkušenost s nepřátelstvím civilistů 1153 1981 22% 42%
viděl  smrt/zranění 741 2140 14% 45%
viděl smrt/zranění nepřítele 220 1532 4% 32%
viděl smrt/zranění civilisty 545 1291 10% 27%
zacházením s tělem nepřítele 81 486 2% 10%
zacházení s tělem civilisty 209 466 4% 10%
pomoc zraněným 350 883 6% 18%
pomoc zraněnému nepříteli 44 458 1% 9%
pomoc zraněnému civilistovi 278 702 5% 14%
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Aktuální zdraví respondentů (Hotopf, 2006)
Era Telic Era Telic 

běžná duševní porucha 20% 20% 1071/5481 953/4631

PTSP 4% 4% 193/5456 201/4613

chronická únava 31% 33% 1685/5466 1540/4609

celkově špatný zdravotní stav 12% 11% 673/5517 537/4658
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 5.8. Reakce na náročné vojenské prostředí
Nepříliš popsanou reakcí na válečnou zkušenost je tzv. dehumanisace. Jedná se o 

snížení  hodnoty  obyvatelstva,  či  příslušníků  určitého  národa,  náboženství,  či  etnické 

skupiny. Objevuje se tehdy, pokud voják vyslaný plnit své úkoly na území národnostně i 

geograficky  odlišném,  je  konfrontován  s  rozdílným  žebříčkem  hodnot.  Jeho  normy  se 

střetávají  s  normami  této  oblasti.  1/3  bývalých  účastníků  mise  má  výrazné  xenofóbní 

tendence, které s opakováním mise narůstají především u starších vojáků z povolání.

Během dlouhodobého pobytu ve vojenském prostředí se může objevit i další patologické 
reakce jako např. maladjustace, což je neadekvátní přizpůsobení se novým podmínkám a 
podnětům, z čehož vyplývají především poruchy vůle (narušení cílevědomosti, rozhodnosti, 
vytrvalosti, a sklon k negativismu), kognitivních procesů a sociální interakce (asociální až 
antisociální postoje a poruchy chování). Dále únava jež je v případě vojáků vyvolána 
dlouhodobým působením nebezpečných a silných podnětů.  (Štrobl, 1999)

5.9. Systém péče o veterány
  Každá země má svůj systém péče o své vojáky, kteří byli nasazeni v nějaké bojové 

akci.  V  Evropě  převládá  model,  kdy  při  vojenských  nemocnicích  jsou  oddělení 

specializovaná  na  tuto  problematiku.  Zároveň  s  každým konfliktem  se  ustanovuje  tzv. 

krizový team, obsahující lékaře, psychology,  sociální  pracovníky atd. Některé státy mají 



navíc ještě speciální centra přímo určená pro veterány. V Evropě je to např. Francie. 

V USA, vzhledem k problematice Vietnamských veteránů vznikla tzv. Vet Centra.

Kongres  je  zřídil  v  roce  1979  jako  místa  s  velkým  rozsahem  služeb  pro  Vietnamské 

veterány.  Vet Centra úzce spolupracují  se zvláštními  odděleními ve větších amerických 

nemocnicích, která jsou určena pro veterány, či s veteránskými azylovými domy. Personál 

zde  tvoří  obvykle  psychiatr,  dva  až  tři  psychologové,  dle  velikosti  úměrný  počet 

psychoterapeutů,  sociálních  pracovníků  a  úředníků  vyřizujících  s  tím spojenou agendu. 

Vzhledem k tomu, že od války ve Vietnamu byli američtí vojáci nasazováni do celé řady 

dalších konfliktů, nejsou dnes Vet Centra specializována tak úzce a nabízejí pomoc všem, 

kteří  mají  problémy  se  svým  někdejším  nasazením.  Není  bez  zajímavosti,  že  druhou 

největší početní skupinu tvoří veteráni z Perského zálivu.

Zvláštní  organizace  pro vietnamské veterány se nazývá Agent  Orange  Registry 

(AOR),  jenž  zdržuje  specifickou  skupinu veteránů,  kteří  byli   během  své  služby 

vystaveni působení biologické  zbraně  jménem  Agent  Orange,  což jim způsobilo vážné 

zdravotní problémy. (www.va.gov, Štrobl, 1999)

5.9.1. Systém péče o veterány v České republice

V ČR  Ministerstvo  obrany  každý  rok  vypisuje  několik  dotačních  programů,  jejichž 

cílem je  jednak zlepšení  péče  o válečné  veterány,  jednak podpora činnosti  občanských 

sdružení,  které  mají  k  rezortu  obrany vztah,  ať  už  jde  o  bývalé  a  současné  vojáky či 

sympatizanty Armády ČR. V závislosti  na dostupných financích  a  parametrech  dotační 

politiky stanovené vládou podporuje Ministerstvo obrany tyto oblasti:

podpora sportu a branné výchovy,

podpora rozvoje vojenských tradic,
nadstandardní sociální služby pro válečné veterány,
dotace na válečné hroby.

 Dotace na nadstandardní sociální služby pro válečné veterány je určena domovům 

pro seniory a dalším poskytovatelům sociálních služeb. Žádosti se předkládají Ministerstvu 

obrany,  sekci  personální,  odboru  mimorezortní  spolupráce  Ministerstva  Obrany. 



(www.veterani.army.cz)

5.9.1.1. Občanská sdružení pro válečné veterány 2. světové války

Československá obec legionářská (ČsOL)

Sídlem organizace je Praha a tato organizace  má pobočky v jednotlivých krajích. 

Sdružuje bývalé vojáky Československé zahraniční armády z doby 2. světové války a také 

novodobé válečné veterány. ČsOL přispívá k obnovení národní hrdosti, demokratických a 

bojových tradic  v armádě,  usiluje o zachování  míru a bezpečnosti  v souladu s  Chartou 

Spojených  národů  a  dodržování  lidských  práv  a  svobod.  Spolupracuje  s  historickými 

ústavy,  školami  a  jinými  institucemi  při  zpracování  dějin  a  jejich  využití  při  výuce, 

napomáhá  při  obnově,  zřizování  a  udržování  památníků,  čestných  pohřebišť  a  jiných 

památných míst bojů českých vojáků a to jak v České republice, tak i v zahraničí. Je členem 

Světové organizace válečných veteránů.  ČsOL úzce spolupracuje a  prohlubuje vztahy s 

Armádou České republiky. ČsOL  provozuje také informační linku pro válečné veterány 

800 111 603. (www.veterani.army.cz)

Tato organizace byla založena 15. ledna 1921 legionáři ze všech bojišť 1. světové války. Po 
okupaci vlasti v roce 1939 byla ČsOL nacisty zrušena a po vítězství nad nacizmem v roce 
1945 opět obnovena. Na svém 4. sjezdu dne 2. července 1947 přijala do svých řad 
příslušníky Československé zahraniční armády ze všech front druhé světové války, kteří se 
o vstup do ČsOL usnesli na svém slučovacím sjezdu v březnu 1946. Po únoru 1948 byla 
ČsOL začleněna bez souhlasu členstva do jednotného Svazu bojovníků za svobodu, později 
přejmenovaného na Svaz protifašistických bojovníků. Vedení této organizace požádalo dne 
17. července 1949 o výmaz ČsOL z rejstříku registrace, čímž byla ČsOL protiprávně 
zrušena. Po pádu totality se dne 8. října 1991 sešli legionáři a delegáti jednotek 
Československé zahraniční armády a podle zákona č. 83/1990 Sb. obnovili ČsOL, což bylo 
potvrzeno registrací Ministerstva vnitra ČR dne 12. února 1992 pod č.j. VCS/1-10058/92. 
Na celostátním sněmu ČsOL ve dnech 4. a 5. dubna 1995 byly schváleny úpravy původních 
stanov. Úplná samostatnost a nezávislost ČsOL byla schválena řádným Republikovým 
sněmem, konaným ve dnech 28. a 29. března 2001. Rozhodnutím Republikového výboru 
ČsOL ze dne 9. července 2003 do ČsOL bylo přijato „Sdružení veteránů ČR“, sdružující 
vojáky AČR účastníky zahraničních vojenských mírových misí a válečných konfliktů. 
(www.obeclegionarska.cz)

Předsedou je Pavel Budinský. Kontakt: Sokolská 33, 120 00 Praha 2, tel.: 224 266 241

Český svaz bojovníků za svobodu (ČSBS)



Sídlem sdružení je Praha, pobočky má v jednotlivých krajích. Organizace sdružuje 

účastníky národního boje  za  svobodu,  samostatnost  a  demokracii,  včetně  pozůstalých  a 

rodinných příslušníků. Jejím posláním je přispívat k rozvoji ČR v duchu demokratických a 

humanitních  tradic,  uchovat  historickou  paměť  národa,  vést  k  úctě,  národní  hrdosti  a 

dějinám mládež a střední generaci. Ve struktuře členské základny jsou zahrnuti - zahraniční 

vojáci,  domácí  odboj,  zahraniční  odboj,  partyzáni,  účastníci  Slovenského  národního 

povstání,  pozůstalí,  vdovy,  Sdružení  osvobozených  politických  vězňů  a  pozůstalých, 

Sdružení domácího odboje a partyzánů, Sdružení českého národního povstání.

Předsedkyní je Anděla Dvořáková. Kontakt: Legerova 22, 120 49 Praha 2, tel.: 224 261 

508

Sdružení zahraničních letců 1939-1945 (SZL 39-45)
Sdružuje zahraniční letce RAF a jejich pozůstalé. Hlavní činností je sociální oblast, 

výchova mladé generace k vlastenectví pomocí besed na školách všech stupňů. Předsedou 

je Miroslav Štandera (Čestná předsedkyně Vlasta Šišková).

Kontakt: Krakovská 12, 110 00 Praha 1, tel.: 377 240 216 (241 771 932)

Sdružení zahraničních letců - východ (SZL-V)
Sdružuje zahraniční letce z východu a jejich pozůstalé. Hlavní činností sdružení je 

sociální oblast, výchova mladé generace k vlastenectví pomocí besed a výstav na školách 

všech stupňů.

Předsedou je Ludevít Štefka. Kontakt: Křižíkova 12, 186 00 Praha 8, tel.: 973 208 104

Zpravodajská brigáda - vojenská odbojová skupina (ZB-VOS)
Je organizací příslušníků vojenské odbojové skupiny z let 1939-1945. Smyslem této 

organizace je uchovat tradice domácího odboje. Úkolem je seznamovat mládež s činností a 

významem odbojových organizací.

Předsedou je Luděk Pícha. Kontakt: K Botiči 8, 101 00 Praha 10, tel.: 271 745 019

(www.veterani.army.cz)



5.9.1.2. Občanská sdružení pro novodobé válečné veterány

Za novodobé válečné veterány označujeme účastníky zahraničních misí, kterých se 

Česká  republika,  resp.  tehdejší  Československo,  začala  účastnit  po  roce  1989.  První 

takovou misí bylo vyslání čs. protichemické jednotky do Perského zálivu v roce 1990 pod 

hlavičkou OSN. Poté následovaly mise v zemích bývalé Jugoslávie,  v Iráku, Kosovu či 

Afghánistánu.

Československá obec legionářská (ČsOL)

Sdružení válečných veteránů ČR

Sídlem sdružení  je  Praha,  pobočky má  v  jednotlivých  krajích.  Organizace  sdružuje 

osoby, které jsou válečným veteránem v duchu zákona č. 170/2002 Sb. Cílem sdružení je 

především trvalá péče o zdravotní a sociální potřeby válečných veteránů ČR. Aktivně se 

podílí  na  činnostech  směřujících  k  šíření  dobrého  jména  ČR,  historie  a  úspěchů 

Československé  armády,  Armády  České  republiky  a  Policie  ČR.  Je  členem  Světové 

organizace válečných veteránů. Úzce spolupracuje s Československou obcí legionářskou.

Předsedou je Pavel Budinský. Kontakt: Sokolská 33, 120 00 Praha 2, tel.: 224 431 030

(www.veterani.army.cz)



6 Terapie 
Čím  dříve  je  pacient vyslechnut  tím  lépe.  Jednoduchý  přístup s  podporou  a 

pochopením  mnoha  nemocným pomůže  dostatečně.  Pokud  se  u  pacienta  PTSP  již 

rozvinula, je léčba složitější. Přidání farmakoterapie k psychoterapii má výrazně pozitivní 

efekt na výsledek léčby až u 70 % pacientů. Pokud je závažnější symptomatologie, tím více 

se uplatňuje podporující účinek léků (nejčastěji SSRI), na schopnost pacienta traumatickou 

událost propracovat a řešit aktuální problémy v životě. (Práško, 2005e, Vieweg, 2006)

 6.1. Psychoterapie
Mezi  základní  principy  při  léčbě  PTSP  patří  vytvoření  terapeutického  vztahu, 

vysvětlení a edukace o tom, co se s pacientem děje a zmírnění či odstranění jeho problémů. 

Edukace (výchova)  je  zpravidla  potřebná  také  s  rodinnými  příslušníky,  pokud  k  tomu 

pacient svolí. Výchova se zpravidla týká popisu příznaků PTSP, jejich vlivu na chování, 

vztahy a základních principů léčby. Je potřebné stanovit reálné cíle (spíše zdůrazňující lepší 

fungování  v  práci  a  v  rodině,  lepší  kontrolu  impulzů,  afektů,  nikoliv  úplné  odstranění 

příznaků) a zdůraznit pravděpodobné kolísání příznaků v průběhu léčby. Mezi informace 

patří i  doporučení vhodné četby,  která se zabývá příběhy lidí s PTSP,  odborné brožury, 

popisující příznaky a léčebné přístupy. Léčba PTSP není jednoduchá. Síla afektů, které s 

traumatem souvisí, bývá někdy tak výrazná, že pacient má potíže o něm mluvit. Pacient 

potřebuje cítit  bezpečí. Vzpomínky na trauma a emoční reakce mohou vyvádět z míry i 

terapeuta, někdy šokují natolik, že jim odmítá věřit. Pacient vzpomínky postupně doplňuje 

a částečně mění. Zpravidla to není známkou toho, že jsou falešné, zpočátku měl na část 

vzpomínek amnézii, nebo se styděl či bál uvést plnou pravdu. Psychoterapeutické přístupy 

k PTSP zahrnují podpůrnou psychoterapii, psycho-dynamickou psychoterapii, kognitivně-



behaviorální terapii. Ve všech přístupech je zdůrazněna potřeba rekonstrukce traumatické 

události,  uvolnění  napětí a  podpora  pacienta,  vedoucí  k  jeho  pocitu  bezpečí. (Práško, 

2005e, Kryl, 2002)

6.1.1. Průběh psychoterapie
Psychoterapie  dosahuje pozitivních  výsledků  především  prostřednictvím 

terapeutova chování.  Záleží  na schopnosti  empatie,  pravdivosti,  lidsky vřelém projevu a 

schopnosti vyjádřit porozumění. Kroky u PTSP jsou tyto: 

A.  Zklidnění  pacienta:  Na  počátku  je  potřebné  navázat  kontakt  a  vytvořit 

terapeutický vztah. Cílem je dosáhnout zklidnění a vnitřní stabilizace postiženého pomocí 

uvolnění emočního napětí. Pomáhá klid a vyrovnanost terapeuta, zdůraznění, že postižený 

udělal dobře, že vyhledal pomoc, osobní zájem o jeho problémy, empatické naslouchání, 

uznání  starostí  a obav,  umožnění  odreagovat  negativní  emoce,  vyjádření  pochopení  pro 

reakce postiženého i pokusy o řešení a nabídka společného hledání řešení. 

B. Edukace: Terapeut pomáhá postiženému pochopit, jak příznaky souvisejí s traumatickou 
událostí a aktuálními problémy v životě. Zdůrazňuje potřebu postupné emoční rekonstrukce 
traumatické události. 

C.  Rekonstrukce  traumatické  události  a  uvolnění  napětí:  Terapeut  pacienta 

povzbuzuje v popisu traumatické události. To se děje v průběhu několika sezení. Pacient 

postupně doplňuje informace a rozpomíná se na detaily,  které vytěsnil.  Rozpomínání je 

spojeno se silným emočním doprovodem a vegetativní reakcí. Pacient má tendence v sobě 

tyto projevy udusit, úkolem terapeuta je naopak posílit je. K uvolnění napětí je možné také 

použít imaginaci traumatické události. S dostatečně vyjádřenými emocemi přichází vnitřní 

duševní očista. 

D. Změna významu události: Pacient často chápe traumatickou událost jako „trest“, hledá v 
ní svoje nebo cizí zavinění, selhání, cítí se jí být označen, vyloučen z lidské společnosti 
apod. Terapeut řeší s pacientem tyto problémy a snaží se mu pomoci.
 E. Řešení problémů: S PTSP často souvisí řada problémů v životě. Mohou to být 

problémy v rodinných vztazích, v práci, sociální izolace apod. Terapeut pomáhá vyhledat 

ústřední problém, možnosti a zdroje pomoci. Následuje společné hledání příznivého řešení. 

Úkolem terapeuta je být pacientovi průvodcem a citovou oporou. Pomoci mu otevřít 

reálné možnosti změny situace a nalézt postupná řešení. (Práško, 2005e)



6.1.1.1. Průběh psychoterapie u dětí 
Psychologové se snaží postupovat tak, že nejdříve zmapují problémy, za prvé zjistí co 

se dítěti stalo  a z toho poté vycházejí při dalším psychoterapeutickém postupu. Základem 

terapie dětí je osobní kontakt a rozhovor. Psychoterapeutický postup by měl mít tyto fáze: 

otevírání – tato první fáze vede dítě k vyjádření traumatu prostřednictvím hry, fantazie, 

metafory: užívá projektivní techniky, například volnou kresbu a vyprávění příběhu, 

ohniskem  této  fáze  je  vytvoření  vztahu  důvěry  a  vyjádření  upřímné  snahy  o 

pochopení, čím si dítě prošlo

trauma – pozornost se přesouvá od kresby a příběhu k přímé diskusi o prožité události, 
někdy je vhodné navázat na určité aspekty kresby a ty poté spojit s traumatickým zážitkem, 
celý traumatický zážitek se rekonstruuje, popisují se jednotlivá fakta i smyslové vjemy, 
odborník by měl poskytovat bezpečné a chráněné prostředí, ve kterém může dítě čelit svým 
pocitům bez ohledu na zvyšování hladiny úzkosti, základním bodem rozhovoru je dotaz na 
nejhorší moment celého zážitku
uzavírání – v poslední fázi je důležité spolu s dítětem shrnout celý průběh terapie, odborník 
by měl zdůraznit, že pocity a reakce dítěte byly a jsou pochopitelné, realistické a pomáhá 
mu tím překonat pocity osamocení a odcizení, měl by také upozornit na to, že se 
v budoucnu vrátí některé děsivé pocity, sny, zmatenost, smutek. (Solilová, 2004)

6.1.2. Psychoterapeutické přístupy 
Mezi  psychoterapeutické  metody  můžeme  zařadit:  psycho-dynamická 

psychoterapie,  skupinová  psychoterapie,  rodinná  a  manželská  terapie,  kognitivně-

behaviorální terapie.

6.1.2.1. Psychodynamická psychoterapie
V bezpečném prostředí empatického terapeutického vztahu se terapeut snaží obejít 

pacientovo popření a potlačení. Hlavními prostředky na počátku léčby jsou rekonstrukce 

traumatické  události.  Terapeut  probírá  s pacientem jeho dětství  a případnou zranitelnost 

k rozvoji příznaků PTSP. Společně spolu nalézají cíle a postoje k prožité situaci. 



(Práško, 2005e)

6.1.2.2. Skupinová psychoterapie
Skupinová psychoterapie slouží zejména jako důležitá přídatná léčba k individuální 

psychoterapii. Bývá to obvykle skupina lidí se stejnou diagnózou.

Skupina umožňuje sdílet  traumatickou událost za podpory celé skupiny.  Skupiny 

pacientů  postižených  PTSP  sdílejí  společné  prožitky  a  chrání  účastníky  před  pocity 

výjimečnosti,  izolace  a  vyděděnosti.  Podpora skupiny pomáhá ke změně individuálního 

významu traumatické události a nabízí mnohočetné pohledy na problémy v životě. 

Problémem může někdy být nadměrné libování si členů skupiny v rolích „obětí“ a 
paradoxně posilování v pocitu odlišnosti od okolního světa a sekundárních zisků z poruchy. 
To však záleží na vedení a osobnosti terapeuta. (Práško, 2005e) 

6.1.2.3. Rodinná a manželská terapie
Je  často  potřebná  jako  doplněk  individuální  psychoterapie.  Rodinná  terapie  je 

léčbou volby v případě postiženého dítěte. Manželská nebo partnerská terapie je vhodná, 

zejména  pokud  jde  o  řešení  partnerských  či  sexuálních  problémů,  které  velmi  často  v 

důsledku PTSP vznikly. (Práško, 2005e, Kryl, 2002)

6.1.2.4. Kognitivně-behaviorální terapie
Kognitivně-behaviorální terapie (KBT) pracuje s pacientem strukturovaně krok za 

krokem. Postižený se učí nejdříve zvládat své příznaky, diskutovat se svými negativními 

myšlenkami,  kterými  se  obviňuje  nebo značkuje a  které  souvisí  s  nedůvěrou ke  světu. 

Postupně  se  vystavuje  (expozice)  jak  vzpomínkám na  trauma,  tak  situacím,  kterým se 

vyhýbá.  S  pacientem  se  v  průměru  terapeut  setkává  8-16krát,  zpočátku  jednou  týdně, 

později stačí 1krát za 14 dnů. (Práško, 2005e, Kryl, 2002, Štrobl, 1999) Tato terapie snížila 

výrazně symptomy PTSP a naučila  pacienty lépe zvládat  stres.  (Bisson,  2007, Schnurr, 



2007)

6.1.2.5. Využití kognitivně-behaviorální terapie u dětí
Základním prvkem této terapie je postupné vystavování zátěži, která pomáhá oslabit 

asociační spojení mezi úzkostí, strachem a vzpomínkami.

V počáteční fázi terapie odborník trpělivě naslouchá vyprávění dítěte a podněcuje 

vzpomínání  na  traumatický  zážitek  včetně  myšlenek  a  pocitů.  Spolu  s dítětem  otevírá 

bolestivá témata a povzbuzuje dítě v jasném a podrobném vyjádření vzpomínek. Následuje 

nácvik dovedností potřebných ke zvládání stresující situace, jako je např. relaxace.

V další  fázi  je  dítě  pozvolna  zatěžováno  expozicí  podnětů,  které  mají  vztah 

k traumatickému zážitku, čímž se postupně snižuje hladina úzkosti. 

V závěrečné fázi je dítě poučeno o možném dalším průběhu PTSP. Terapeut učí dítě 

řešit  problémy a probírá  s ním celkovou životní  situaci  a  vztahy s okolím,  představy o 

budoucnosti.

Expozici ( vystavení ) je možné provádět technikou zvanou in vitro flooding ( tj. zaplavení 
v představě ). Autorem této metody je P.A. Saigh. V této technice jde o to, že se střídá 
relaxace a řízená imaginace, kdy je dítě vystaveno traumatickým scénám. Terapeut vždy 
slovně prezentuje scénu, pacient si ji představí, ohodnotí ji na desetibodové škále a opět 
následuje relaxace. (Solilová, 2004) 

Byla provedena randomizovaná kontrolovaná studie u dětí ve věku 7 až 14 let a 

byly zhodnoceny symptomy PTSP, jak z pohledu dítěte tak rodiče. Potvrdily se  pozitivní 

výsledky kognitivně-behaviorální  terapie,  děti  lépe zvládali  úzkost,  stres. (Cohen a kol., 

2011)

6.1.3. Vojenští psychologové
Práce  vojenského psychologa  v  sobě  zahrnuje  všechny tři  složky psychologické 

péče.  Což  je  prevence,  krizová  intervence  a  terapie.  Kromě  toho  vojenský  psycholog 

reaguje  na  aktuální  situace,  ke  kterým v  jednotce  dochází.  (Vojenský psycholog  spadá 

obvykle  na  jeden pluk,  v  nižších  seskupeních  mívá  svého  zástupce  z  řad  vyškolených 

laiků.) Tím se má na mysli - mezilidské vztahy, soukromé problémy vojáků, problematika 

zneužívání psychotropních látek ap. 

O profesi vojenského psychologa je třeba zmínit důležitý fakt, že většina armád má 
tendenci spíše školit v psychologii profesionální vojáky, než zaměstnat civilní 

psychology (tzv. americký model). 



Vojenský psycholog, podobně jako duchovní, působí kromě své profese ještě jako 

jakýsi  poradce  velitele  a  prostředník  mezi  ním  a  vojáky.  Má  tedy  určitou  výhodu  v 

hierarchické prostupnosti. Jak ji využije je na něm. Rozhodně by však měl včas podchytit a 

zabránit častému dojmu, že je jakýmsi "špionem" velení. (Strašák, 1996)

Postavení vojenského psychologa v Armádě ČR je srovnatelné s ostatními armádami 
NATO. Jistá specifika tu však jsou, v této funkci občas slouží i bývalí armádní političtí 
pracovníci, kteří po roce 1989 absolvovali jednoroční kurs pořádaný Vojenskou 
pedagogickou (dříve politickou) akademií. (Štrobl, 1999)

 6.1.4. Vojenští kaplani 
 Jednou z podstatných složek péče o duševní komfort vojáků nasazených v bojové 

situaci je postava vojenského kaplana. Jeho práce vojenského duchovního se dá rozdělit do 

třech částí. V té první vystupuje v podstatě v podobné roli jako psycholog, tedy přináší do 

dané  situace  určitý  lidský  rozměr.  Díky  svým  jistým  privilegiím  (kněžské  a  lékařské 

tajemství) nabízí vojákům možnost ventilovat své problémy, ať už ryze osobní, či přímo 

související s jejich danou situací. Bylo by však velkou chybou zaměňovat roli duchovního 

na této úrovni s psychologem. Pravdou je, že se tyto funkce mnohdy překrývají, ale je třeba 

si uvědomit z jakých výchozích pozic kaplan či psycholog k vojákům přistupuje. 

 Druhá rovina na které vojenský duchovní působí, je pozice jakéhosi poradce 
velitele. Poskytuje mu řekněme etický rozměr a navíc má díky své pozici, která do jisté 
míry překračuje vojenskou hierarchii, přímé spojení jak s velitelským sborem, tak i s 
mužstvem. Tato prostupnost dává možnost vojákům vyjadřovat se skrze vojenského 
kaplana, aniž by jejich hlas musel projít skrze tři, čtyři i více hodnostních stupňů. Jedná se 
o jakousi obecnou náladu, tak i o pocity, či názory jednotlivců. Vojenský duchovní je poté 
může, samozřejmě anonymně, sdělit veliteli a od něj si naopak vyslechnout jeho důvody, 
které jej přiměly udělat takové, či jiné rozhodnutí a ty pak určitou formou přetlumočit 
vojákům. To, že tato role má jistě  příznivý vliv na celkovou atmosféru v jednotce, není 
třeba příliš zdůrazňovat. 
 Třetí  role  je  pak  zcela  duchovního  rázu.  Vojenský  duchovní  je  samozřejmě  v 

posádce v pozici kněze a uspokojuje duchovní potřeby nábožensky založených vojáků. Zde 

je nutno dodat, že vojenští kaplani jsou v armádě obvykle vyslanci všech církví zapojených 

v ekumenickém hnutí. Tedy nerozhoduje konfese duchovních - forma i obsah jejich práce 
by se neměli navzájem lišit. Zde je namístě dodat, že onen duchovní rozměr se odráží ve 
všech třech rolích. Bylo by chybou, domnívat se, že v prvních dvou případech působí 
duchovní jako psycholog. Vykonává sice podobnou práci v mnoha ohledech, ale je 
především kněz. (Štrobl, 1999)

Prvním vojenským kaplanem v České  republice  byl  ThLic.  Tomáš  Holub,  který 



v roce 1996 nastoupil do armády, do vznikající Vojenské duchovní služby AČR. Jeho první 

působení bylo v  jednotce IFOR/SFOR v Bosně a Hercegovině. Po návratu sloužil jako 

kaplan 4. brigády rychlého nasazení. Do 30. 9. 2006 byl hlavním kaplanem AČR. Od 1. 10. 

2006 působí jako poradce ministra obrany pro duchovní službu. (www.army.cz)

Nyní z rozhovoru pro BBC s Tomášem Holubem. 

Během svého působení v Bosně získal mnoho zkušeností. Co se týká jeho role jako 

psychologa, tak s tím se neztotožňuje jen prý pouze pozici psychologa doplňuje. Ovšem na 

druhou stranu zdůrazňuje,  že je pro vojenské kaplany důležité,  aby věděli,  co znamená 

posttraumatický  syndrom a  dokázali  si  poradit,  jak  tento  problém řešit.  Psychologický 

výcvik vojenského kaplana patří k celkové přípravě na toto povolání.

Je velmi těžké najít vhodné kněze, kteří by byli ochotni a zdravotně schopni působit jako 
vojenští kaplani. I církev musí být ochotna uvolnit tyto kněze, aby vykonávali povolání 
vojenského kaplana. Podmínkou je, že každý duchovní, který vstupuje do armády musí mít 
již minimálně dva roky praxe ve své církvi. (www.bbc.co.uk)
6.2. Farmakoterapie

Léčba anxiolytiky je u PTSP vhodná jen na přechodně krátkou dobu, než začnou 

působit antidepresiva. Anxiolytika brání rozvoji panických reakcích. V prvním kole se však 

doporučuje  raději  se  jim  vyhnout,  protože  po  jejich  vysazení  je  zvýšené  nebezpečí 

suicidálních myšlenek.  Řada antidepresiv prokázala  svoji  účinnost na všechny jádrové i 

vedlejší příznaky PTSP v řadě kontrolovaných studii. (Práško, 2005e) Zejména poškození 

hippocampu  vyvolané  stresem  lze  léčit  antidepresivy,  jelikož  jsou  schopni  podporovat 

vznik nových nervových buněk v této části mozku. (Marek, 2010) Často se však ukazuje, 

že  během farmakoterapie  odeznívají  jen  některé  příznaky.  Proto  se  zdůrazňuje  potřeba 

pacienta léčit také psychoterapeuticky.

První volbou ze skupiny antidepresiv budou SSRI nebo TCA. Vhodnější je začít s 
minimální dávkou na den a následně ji postupně zvyšovat ve třídenních až týdenních 
intervalech. Významnější efekt lze očekávat přibližně po dvou až třech měsících podávání 
léku. Po selhání této léčby lze zvažovat léčbu stabilizátory nálady, antipsychotiky, 
buspironem nebo změnu za antidepresivum jiné skupiny. Doporučená udržovací léčba by 
měla trvat alespoň rok až rok a půl, než lék začneme pozvolna vysazovat. Lithium, 
karbamazepin, valproát a lamotrigin jsou dobré přídatné léky na kontrolu impulzivity. Beta-
blokátory (klonidin a propranolol) mohou urychlit nástup léčebného efektu a pomáhají 
kontrolovat vegetativní příznaky. Vzhledem k vysokému riziku vzniku závislosti u PTSP je 
podávání benzodiazepinů přijímáno dvojsmyslně. Ovšem při akutní exacerbaci příznaků 
bývají účinné. Používají se jak klasické benzodiazepiny (diazepam, chlordiazepoxid, 
medazepam, oxazepam), tak zejména vysoce potentní benzodiazepiny, jako je klonazepam. 



Jejich podávání by mělo být limitováno na 4-8 týdnů. Pak by měly být postupně vysazeny. 
Užití antipsychotik je zatím jen málo ověřené, nicméně klinicky mohou pomoci pro 
krátkodobou kontrolu agrese, neklidu nebo přechodných psychotických stavů. Z klasických 
antipsychotik je vhodný haloperidol. Více indikovaná jsou však antipsychotika druhé 
generace, jako je risperidon, olanzapin a quetiapin. (Práško, 2005e, Malá 2002, Zvolský a 
kol.2001, Ravindran, 2010)
Po čtyřech letech po povodni bylo zjištěno, že ti lidé, kteří užívali do půl roku po povodni 
po 3 měsíce citalopram (jeden ze SSRI, který působí na serotonin vysoce selektivně), 
netrpěli prakticky v průběhu posledních 4 let depresemi a nestali se závislými na alkoholu. 
Přibližně 20 % srovnatelné skupiny obyvatel, kteří tehdy také s velkou zátěží přežili 
povodeň, ale žádné SSRI neužívali, začalo v průběhu posledních 4 let trpět depresemi, 
úzkostnými stavy a několik jich nápadně zvýšilo konzumaci alkoholu.
Při záplavách na Moravě organizovali pomoc psychiatři a podařilo se zachytit 760 
nemocných, což byla podle odhadu jen necelá čtvrtina těch, kteří by byli pomoc 
potřebovali. Nízký záchyt bylo možno vysvětlit neochotou obětí záplav obracet se na 
psychiatra. Proto při povodni v Čechách o 4 roky později byl nabídnut citalopram 
praktickým lékařům. Podle spotřeby citalopramu se dalo odhadnout, že ho dostalo nejméně 
2200 lidí, nepodařilo se však získat informace o výsledku jeho podávání. (Vinař, 2007)

6.3. Debriefing 
Podstatou debriefingu je ventilace extrémních emocí.  Jejich exprese je normální, 

zdravý  proces.  Příznivým  přirozeným  faktorem,  který  vliv  zážitku  zeslabuje,  je  čas. 

Pracovníci, kteří prošli společně nějakou kritickou situací, mají tendenci o ní vyprávět, stále 

ji rozebírat,  je to jakýsi laický a podvědomý debriefing. (Šeblová, 2000)  Po traumatické 

události  často  následuje  akutní  stresová  reakce, která se  může  rozvinout  do  PTSP. 

Intervenční tzv. psychologický debriefing byl navržen tak, aby se zabránilo a předcházelo 

rozvoji této poruchy. (Aulagnier, 2004)

Debriefing samotný může provádět buď psycholog, který absolvoval příslušný výcvik, 
nebo při méně závažných událostech někdo z okruhu vlastního pracoviště. Již v roce 1988 
byly potvrzeny statisticky významné rozdíly v hladině a projevech stresu u osob s a bez 
debriefingu po kritické události. 

Mezi pozitivní aspekty debriefingu se podle studie Joan Lanningové řadí tyto:

-  připravuje účastníky na působení stresu v budoucnosti

- umožňuje jim akceptovat příznaky a necítit se „být bláznem”
-  dostane se jim podpory od lidí, kteří prošli stejným zážitkem

-  vyřeší se některé problémy, necítí se vyřazeni ze skupiny

-  účastníci  se  uvolní  a  mluví  otevřeně  o  svých  pocitech,  bez  předstírání  falešného 

hrdinství                                                       



Mary France  Hannemanová ve studii  s  dobrovolnými  hasiči v  Nové Scotii  (1994) vidí 

pozitivní vliv debriefingu na následující oblasti:

-  zlepší se práce celého oddělení

-  zlepší se psychická kondice jednotlivých pracovníků
-  umožní dát průchod emocím

-  umožní celkový pohled na situaci

-  umožní pracovníkům připustit si, že udělali, co mohli, a jak nejlépe mohli
- zjistí, že se svými pocity nejsou sami
-  vytvoří se jakási soudržnost a kolegialita.

Efekt debriefingu byl prokázán u hasičů, záchranářů, zdravotních sester, u personálu 
psychiatrických léčeben, u vojáků, ale například i u pracovníků bank (v souvislosti s 
loupežnými přepadeními).  (Šeblová, 2000, Preslová, 2011)

6.4. Desenzibilizace
Jednou z novějších metod v léčbě PTSP je desenzibilizace. Při této metodě pacient 

nejdříve vylíčí  svůj  traumatický zážitek  a  poté  shrne svůj  současný postoj  vůči  tomuto 

zážitku do jednoduchého výroku, který odráží jeho traumatizující zážitek (např. „Měl jsem 

se pořádně rozhlédnout“, „Jsem zcela bezmocná“). Potom si pacient zformuluje výrok s 

tímto prvním výrokem neslučitelný („Poučil jsem se z toho. Už se mi to nestane.“, „Je to 

minulost.“). Pacient pak dostane za úkol představit si v duchu traumatickou scénu, říkat si 

svůj shrnující výrok a přitom sledovat prst terapeuta,  který jím rychle kývá ve výši očí 

pacienta vodorovně s frekvencí asi 2 kývnutí za vteřinu. Po 30 vteřinách dostane pacient 

pokyn, aby svou představu zrušil a v duchu si vybavil svůj „pozitivní“ výrok. Před i po této 

proceduře  hodnotí  pacient míru svého napětí a postup se opakuje tolikrát, dokud napětí 

pacienta nepoklesne na mírný stupeň. Studie, které by účinnost tohoto postupu jednoznačně 

potvrdily, však dosud nejsou k dispozici.

Pomocnou  metodou  v  léčbě  PTSP je nácvik relaxace, pomocí níž se může zmírnit 
celková míra psychického napětí pacienta a pacient může relaxační cvičení využít i v 
situacích, které v něm budí úzkost. Vhodná je i jóga, meditační cvičení. (Tichý, 2001)
6.5. Zobrazovací techniky

Moderní zobrazovací techniky se snaží postihnout změny  , které se odehrávají v 

mozku  u  pacientů  s  PTSP,  jedná  se  o  změny  strukturální,  funkční  i  chemicko-

transmiterové. CT (počítačová tomografie) a MRI (magnetická rezonance) odkrývají změny 



struktury,  PET (pozitronová emisní tomografie)  a fMRI (funkční magnetická rezonance) 

ozřejmují funkční změny. (Malá, 2002) 

Fernandez a kol. dokázali pomocí transverzální pozitronové emisní tomografie, že SSRI 
(konkrétně použili fluoxetin) normalizují hyperarousal (nadměrné vnitřní napětí) 
projevující se zvýšeným krevním průtokem v limbických a paralimbických strukturách. 
Zároveň však také zvyšují průtok v temporálním a prefrontálním kortexu a v mozečku. To 
znamená, že antidepresiva upravují  zrakově-prostorovou paměť, pozornost, emoce a 
kontrolu motorické aktivity. (Fernandez, 2001)
Pitman a kol. zjistili (za použití MRI a PET), že PTSP je charakterizována zmenšeným 
objemem hippocampu, zvýšenou perfuzí v amygdale a v předních paralimbických 
strukturách. Ty jsou odpovědné za vytváření negativních emocí (např. strachu). Dále 
popsali sníženou aktivaci v Brocově aree (kde je lokalizováno motorické centrum řeči a 
funkční abnormity v cingulárním laloku – gyrus cinguli). (Pitman, 2001)
Carrion a kol. vyšetřili 24 dětí ve věku 7–14 let s diagnózou PTSP. Kontroverzně s nálezy u 
dospělých nezjistili statisticky významně zmenšený objem hippocampu, ale zato nalezli 
radikálněji menší objem mozku a mozečku a redukci pravolevé asymetrie hemisfér. 
(Carrion, 2001)
Villarreal a kol. při hodnocení výsledků funkční magnetickou rezonanční spektroskopii 
prokázali snížení NAA (N-acetylaspartátu), sníženou absolutní koncentraci NAA v 
mediálním temporálním laloku a snížení neuronální hustoty v hippocampu. (Villarreal, 
2001)

7 Diskuze
Cílem  práce  byl  celkový  pohled  na  PTSP,  od  jeho  etiopatologického  původce 

stresu, po prevalence PTSP v populaci, kdy k této poruše dochází a zda existují pro tuto 

nemoc nějaké genetické predispozice. Jak velký vliv má PTSP na fyzickou a psychickou 

kondici člověka a jakým způsobem ji můžeme léčit. Jak výše uvádíme,  důležitou složkou 

pro vznik PTSP je stres. V dnešní hektické době je stresu vystaven prakticky každý z nás. 

Jeho negativní působení můžeme pociťovat okamžitě v danou chvíli nebo až po delší době, 

kdy se u nás může rozvinout právě PTSP. Jinými slovy opožděná reakce na nadměrný stres.

Kapitola o stresu je velmi důležitá pro pochopení původce PTSP a reakcí které při něm 
probíhají. Stres můžeme rozdělit na eustres (příjemný), nepříjemný a zjevně ohrožující 
(distres) a právě tento typ stresu hraje významnou roli pro vznik PTSP. (Schreiber, 2000) 
Dochází totiž v organizmu poruše homeostázy (Cannon, 1915) a k projevu tzv. adaptačního 
syndromu (Selyel, 1936), který má tři složky - poplachová reakce, odpor a vyčerpání. 



Pohled psychologického rázu nám do popisu stresu vnáší R.S.Lazaru, který klade důraz na 
to, že každý organizmus má stanoveno, zda momentální situaci zvládne nebo nikoliv, nebo 
popřípadě jakým způsobem. V organizmu existuje totiž provozní rozmezí, tzv. alostáza 
(Sterrling, Eyer, 1988) a pokud organizmus z tohoto rozmezí vybočí, vznikne nemoc. 
Z hlediska biologického dochází v organismu při působení stresu k uvolnění CFR, tento 
hormon působí na ACTH a ACTH uvolňuje kortizol. Kortizol má pozitivní vliv na to, aby 
organismus zvládl stresovou reakci. Dráha, která vede mezi hypothalamem a 
nadledvinkami, je při PTSP porušena a dochází tedy k tomu, že CFR dosahuje vysokých 
koncentrací v organismu, naproti tomu u kortizolu je koncentrace snížena. V organismu 
dále může docházet k atrofii hippocampu, která závisí na závažnosti stresové reakce a zda 
už se u jedince projevili nějaké symptomy PTSP. (Vinař, 2007)
Za genetickou predispozici pro vznik PTSP můžeme zařadit podle jedné teorie typ 
osobnosti A, jsou to soutěživí lidé, kteří chtějí mít vše v pořádku, být lepší než ostatní. 
(Schreiber, 2000) Další predispozicí je nízká kortizolémie, tedy nízká koncentrace kortizolu 
v krvi. U těchto lidí je třikrát vyšší pravděpodobnost výskytu PTSP. (Vinař, 2007)
Pojem PTSP se poprvé objevil v souvislosti s veterány z Vietnamu a proto jsme se nejdříve 
snažili zjistit, proč se u nich PTSP rozvinula a proč nebyla rozpoznána už dříve. 
Do Vietnamské války byli zapojeni mladí muži bez předchozích zkušeností. Prakticky 
vůbec nevěděli, co je čeká a byl to jejich první kontakt s armádou. Během konfliktu 
zažívali velmi často závažné situace, byli vystaveni riziku smrti a strachu o svůj život a o 
život svých blízkých. Ovšem na druhou stranu připravovali o život své protivníky. Tento 
tlak na psychiku se musel nutně projevit na zdraví jedince. Jedním z dalších negativních 
vlivů, byl fakt, že při jejich návratu domů, je nečekalo pozitivní přijetí. Nastoupilo další 
posílení pocitu viny, že to, co se ve Vietnamu odehrálo, bylo nesprávné a že oni sami nesou 
vinu za smrt nevinných lidí. Protože role USA ve Vietnamu byla hodnocena negativně, 
tudíž voják ani doma neměl žádnou podporu. Je patrné, že vláda USA a obecně společnost 
zanedbala péči o své vojáky a nenašla pro ně pochopení a neposkytla jim žádnou pomoc 
(zejména psychologickou) v moment, kdy to potřebovali.
 Až o osm let později bylo uznáno, že u veteránu došlo k rozvoji PTSD. A právě až v tento 
moment, zřídil kongres USA Vet Centra, což jsou centra pro vietnamské veterány, která 
nabízejí jak pomoc lékařskou, tak sociální a psychologickou. (www.va.gov) V ČR existuje 
ČsOL (československá obec legionářská), která sdružuje válečné veterány, vojáky 
zahraničních mírových misí a provozuje také informační linku, kde poskytují informace 
např. z hlediska dotací Ministerstva obrany na nadstandardní sociální péči. 
Jedním z typických symptomů PTSP je znovuprožívání traumatu, aniž by si to daný jedinec 
přál, objevuje se nespavost, podrážděnost, zhoršená koncentrace. Postiženého jedince 
symptomy omezují, jak v osobním životě, tak pracovním a sociálním. Je to dáno také tím, 
k jaké traumatické události došlo. Pokud byla oběť znásilněna, nebo fyzicky napadena, 
může mít tendence se vyhýbat pánské společnosti, nebo místům kde ke znásilnění došlo, 
trpí strachem ze samoty. (Ptáček, 2009) Bylo zjištěno, že u 94% žen se objevují příznaky 
PTSP už v průběhu prvního týdne po znásilnění. (Vinař, 2007) Zatímco tedy u znásilnění je 
nástup příznaků PSTP velmi rychlý, v ostatních případech může být rozvoj tohoto 
onemocnění pozvolný, jako tomu je např. u vojáka v přímém boji.  
Rekonstrukce traumatické události je nezbytně důležitá pro uzdravení jedince. Proto při 
terapii PTSP je vhodné zvolit nejdříve přístup psychoterapeutický a následně přistoupit k 
farmakoterapii, záleží to ovšem na intenzitě a množství symptomů. 



V České republice, není běžné navštěvovat lékaře se specializací psychiatr či odborníka 
psychologa v obavě, před odsouzením společností do role psychiatrického pacienta. Lidé se 
i obávají toho, že by byli byť jen spatřeni, jak odcházejí z ordinace těchto lékařů. Tento fakt 
potvrzuje i výzkum, který se týkal obětí povodních z roku 2002, kdy pomoc psychosociální 
vyhledalo pouze 2% respondentů a o rok později 9%. (Kohoutek,Čermák, 2009) Je to 
zřejmě dáno českou povahou, že já sama vím nejlépe, co je pro mne nejlepší. Výzkum 
Klímové (2000, 2001), který se týkal povodní z roku 1997, ukazuje, že více než polovina 
obětí povodní si vzniklé trauma vyřešili sami, s jakým úspěchem nám bohužel není známo. 
Ovšem včasná farmakoterapie se jeví jako velmi pozitivní na zlepšení psychické kondice 
člověka, který byl vystaven neúměrnému šoku. Byla provedena studie s citalopramem 
(SSRI), který byl podáván obětem povodní a ukazuje se, že lidé prakticky netrpěli 
depresemi, na rozdíl od jedinců, kteří si své trauma vyřešili sami. Účinek SSRI, lze 
vysvětlit tím, že podporují růstové faktory při vzniku nových nervových buněk a brání tak 
atrofii hippocampu. (Marek, 2010)
V další části diplomové práce jsme se zabývali prevalencí PTSP u povolání, které v sobě 
nesou už určitou dávku stresu jako např. záchranář, policista, hasič, kde se kladou vysoké 
nároky na psychickou, ale i fyzickou kondici člověka. Téměř každodenně se tito lidé 
střetávají se smrtí, bezmocností, zoufalstvím v očích těch, kteří přišli o svého blízkého, 
nebo byli vážně zraněni. Očekává se od nich profesionální přístup, perfektní orientace v 
 nastalé situaci, vědět co dělat a jak by se měli zachovat. A přitom sami jsou vystaveni 
rizikům zranění, smrti. Psychika člověka je křehká věc a zřejmě každý, kdo by např. spatřil 
umírat malé dítě, by to nepřešel s chladnou myslí. Proto je velmi důležité, aby tito lidé měli 
kam se obrátit, pokud by potřebovali pomoci. Mnohé studie potvrdili rizika vzniku PTSP u 
těchto osob, ve studii (Ravencroft, 1994), která byla provedena u záchranné londýnské 
služby, byl výskyt PTSD 15%. Tudíž když porovnáme výsledek s celoživotní prevalencí 
PTSP 1-9% (Zvolský a kol. 2001), je důležité poskytnou těmto lidem možnost, kam by se 
mohli s případnými psychickými (profesními) problémy obrátit. V ČR vznikly intervenční 
programy (CISM), které poskytují souborně pomoc, jak psychologickou, duchovní, tak i 
profesní. (Lácha, 2008) Zajímavou metodou, kterou s úspěchem aplikovali u hasičů v Nové 
Scotii, je debriefing, při kterém dochází k ventilaci svých zážitků. U hasičů se zlepšil 
přístup k práci a i jejich výkony. Pokud společně spolupracovníci proberou minulý zásah, 
jedná se o jakýsi laický debriefing. Vraťme se opět k vietnamským veteránům, kteří byli 
ochuzeni i o tento druh terapie, jelikož byli okamžitě posláni zpět do své země a neměli 
tedy možnost si o svých zážitcích promluvit.
Je tedy důležité nepodceňovat symptomy PTSP, poskytnou jedinci dostatečně dlouhou 
terapii a brát v potaz inkriminované situace, které mohou vést k rozvoji PTSP.



8 Závěr
Každý  člověk  je  vybaven  zvládat  určitou  míru  stresu,  někdo  více  někdo  méně. 

Jednotlivé situace na člověka působí individuálně a jejich následky dosahují u každého z 

nás  jiné  intenzity.  PTSP je  způsobena  nadměrným stresem,  kdy ochranné  mechanismy 

selhaly  a  začaly  se  objevovat  patologické  symptomy.  Jako  např.  znovuprožívání 

traumatické  události,  děsivé  sny,  somatické  symptomy.  Pokud  člověk  zažije  nějakou 

traumatickou událost, je potřeba ji rekonstruovat a nechat jedince o všem v dostatečné míře 

hovořit.  Z pohledu  psychologického,  existuje  celá  řada  terapeutických  postupů,  které 

danému jedinci pomohou lépe pochopit traumatickou situaci a zvládnout ji. 

Z hlediska válečných veteránů nebo vojáků, kteří se vrátili z válečné mise, je podstatné 
zajistit jim psychologickou pomoc, pokud o to požádají. Také je nezbytně nutné zajistit jim 
během vykonávání určitého vojenského poslání v zahraničí (mise), na místě osobu, která 
jim bude k dispozici, pokud by se vyskytl nějaký problém. Součástí vojenské výpravy by 
měl být vždy, buď vojenský kaplan, nebo vojenský psycholog, který by vojákovi pomohl 
jak s jeho osobními problémy, tak s profesními a podílel se tak na dobré duševní kondici 
vojska. Pro prevenci vzniku PTSP nebo i jiné psychické poruchy, je také důležité výběr 
vojáka, který je vhodný pro daný úkol. Tudíž psychologické testy jsou zde na místě, i když 
také nejsou zcela spolehlivé. 

Do praxe pracovníků záchranných služeb se od roku 2004 zavádějí preventivní a 

intervenční techniky v rámci CISM. Jelikož tito lidé jsou vystaveni permanentnímu stresu a 

ne  všichni  se  dokáží  s nastalou  traumatickou  situací  vyrovnat.  Jsou  pořádány  kurzy, 

semináře, kde  se  nacvičují  komunikační  techniky.  Psychosociální  program pro  své 



zaměstnance  nabízejí  v  dnešní  době  již  všechna územní  střediska  Zdravotnických 

záchranných služeb. Jedná se o celorepublikový projekt ZZS.

Je nesmyslné, domnívat se, že se jedinec s prožitou traumatickou situací vyrovná 

sám, jak tomu bylo u obětí povodní, kteří si své trauma „vyřešili sami“, nicméně lékařkou 

pomoc  potřebovalo  nejméně  20%  z nich.  Potlačené  prožitky  představují  do  budoucna 

velkou predispozici k rozvoji PTSP. Avšak  např.  u obětí znásilnění se objevují příznaky 

PTSP velmi záhy po traumatickém zážitku. 

Ve všech případech je nezbytné včas zahájit terapii a to jak psychoterapii, tak 
farmakoterapii, s cílem zabránit rozvinutí příznaků PTSP.
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10 Přílohy
10.1. Diagnostická kritéria PTSP podle MKN-10 
(Mezinárodní  klasifikace  nemocí  –  10.  revize),  systém,  který vznikl  a  rozvijí  se  pod 

patronací Světové zdravotnické organizace (WHO) a je celosvětově závazný.

Postižený musel být vystaven stresové události nebo situaci krátkého nebo dlouhého 

trvání,  výjimečně  nebezpečného  nebo  katastrofického  charakteru,  která  by 

pravděpodobně způsobila hluboké rozrušení téměř u kohokoliv.

Je přítomno neodbytné znovu vybavování nebo „znovuprožívání" stresu v podobě rušivých 
„flashbacků", živých vzpomínek či opakujících se snů  nebo prožívání úzkosti při expozici 
okolnostem připomínajícím stresor nebo spojeným s ním.

Postižený  se  musí  vyhýbat  nebo  dává  přednost  vyhýbání  se  okolnostem,  které 

připomínají  stresor  nebo  jsou  s  ním  spojené,  přičemž  toto  vyhýbání  nebylo 

přítomno před expozicí stresoru.
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Musí být přítomno některé   z následujících kritérií:  

       1. Neschopnost vybavit si buď částečně, nebo kompletně některé důležité momenty 

z období traumatu.

  2. Jsou  přítomny  kterékoliv  dva  z  následujících  příznaků  zvýšené  psychické 

citlivosti a vzrušivosti, které nebyly přítomny před expozicí stresoru:

a) obtíže s usínáním nebo udržením spánku,
b) podrážděnost nebo návaly hněvu,
c) obtíže s koncentrací,
d) hypervigilita (zvýšená bdělost)
e) přehnané úlekové reakce.

Kritéria B, C a D musí být splněna v průběhu 6 měsíců od stresové události nebo od 

konce období stresu. Někdy může být účelné diagnostikovat i po delším období než 

6 měsíců, ale důvody musí být zřetelně specifikovány. (Malá, 2002)

10.2. Diagnostická kritéria PTSP podle DSM-IV 
(Diagnostický a  statistický  manuál  –  4.  revize),  který vznikl  a rozvijí  se  pod patronací 

Americké psychiatrické asociace a je používán v USA.

U lidí, kteří byli vystaveni traumatu, musí být přítomny následující oba dva body:

1  .   Osoba prožila trauma, byla svědkem nebo čelila traumatické události, která byla 

smrtící nebo hrozila smrtí, těžkým zraněním, ohrožovala fyzickou integritu její či 

ostatních osob.

2. Odpovědí na traumatický prožitek byla hrůza, děs, strach a bezmocnost, u dětí také 
dezorganizované a agitované chování.

Opakované  znovuprožívání  traumatické  události,  které  může  být  vyjádřeno 

(jedním nebo více) následujícími symptomy:

1. Opakované znovuvybavování traumatických vtíravých představ, myšlenek nebo 

prožitků. U malých dětí je znovuvybavování traumatu vyjádřeno  repetitivní hrou, 

kresbou.

2. Vzpomínky na trauma opakující se ve snech. Děti mají zážitky znovu se objevujících 
děsivých snů, hrozivých snových situací, aniž by tyto zážitky byly dávány do kontextu s 
traumatickou událostí nebo aniž by bylo rozpoznáno, že se traumatu týkají.



3. Pociťování a představování si, že se traumatická událost vrací („zahlcující" pocit, že 
trauma je znovu živě přítomno, iluze, halucinace, disociace „flashbacky" 
–  změněné  „zúžené" vědomí jako při probouzení nebo intoxikaci). U malých dětí se 
objevuje znovuprožívání celé traumatické události.
4. Intenzivní úzkost při expozici okolnostem připomínajícím či symbolizujícím 
traumatickou událost.
5. Objevení se vegetativních příznaků v situacích připomínajících traumatickou událost 
(např. tachykardie, pocení, třes, pocit dechové nedostatečnosti, brnění končetin, závratě, 
časté též u dětí, bolesti hlavy, bolesti břicha, pocity na zvracení – tzv. somatizace úzkosti). 

U  adolescentů,  mnohem  častěji  než  u  ostatních  věkových  skupin,  se  objevuje 

agresivita,  sebezraňující  chování,  užívání  návykových  látek,  disociativní  stavy, 

derealizace a depersonalizace.

Vyhýbavé chování –  tam, kde osoby, místa a okolnosti připomínají zraňující událost, je 

vyhýbavé chování spojeno s oživením traumatu a celkovým strnutím,  „ztuhlostí", 

včetně emočního  otupění. Toto vyhýbání nebylo přítomno před traumatem. 

      Pacient musí vykazovat alespoň 3 body z následujících:
1. Snaha vyhnout se myšlenkám, pocitům nebo konverzaci o traumatu.

2. Snaha vyhnout se aktivitám, místům a lidem, které mohou připomínat nebo 
znovuoživovat  traumatickou událost.
3. Neschopnost vybavit si důležité informace týkající se traumatu (porucha deklarativní 
paměti).
4. Výrazné snížení zájmů, ztráta koníčků, u dětí je typická nechuť ke hrám a sportovním 
aktivitám.
5. Pocity odcizení a odtažení se od druhých, u dětí ztráta kamarádů, u adolescentů ztráta 
komunikace s vrstevníky.
6. Ztráta pozitivních emocí, citová vyhaslost, neschopnost pociťovat lásku, radost, dobrou 
náladu. Typické pro adolescenty: pocity nudy, otupělosti, afektivní dráždivost se 
znechucením vším, bezperspektivnost.
7. Pocity, že má  „zkrácený čas" do budoucna, že nestačí, že nemůže očekávat úspěch v 
zaměstnání, v manželství, že nebude mít děti nebo že není schopen zvládnout běžný, 
normální život.

Zvýšená  psychická  i  somatická  vzrušivost  (zvýšený  „arousal"),  tj.  symptomy 

zvýšeného prahu dráždivosti, projevující se:

1. Poruchami usínání, častým buzením, přerušovaným spánkem.



2. Předrážděností s výbuchy vzteku a zlosti.

3. Poruchami koncentrace pozornosti.
4. Bdělost se zvýšenou ostražitostí.

5. Přehnanými úlekovými („poplašnými") reakcemi.

Pro diagnózu musí být přítomny alespoň 2 z vyjmenovaných bodů.

DSM-IV specifikuje 3 charakteristické typy určené délkou trvání:

1. typ akutní – trvání symptomů je kratší než 3 měsíce,

2. typ chronický – doba trvání symptomů je delší než 3 měsíce,
3.  typ  s  oddáleným  začátkem  –  symptomy  se  objeví  nejdříve  za  6  měsíců  po 

traumatu, ale mohou být odloženy i roky. (Malá, 2002)

10.3. Algoritmus terapie PTSP 
Autoři navrhují tento algoritmus léčby PTS  P     :  

1. antidepresiva typu SSRI,

2. tricyklická antidepresiva (TCA)

3. inhibitory MAO (RIMA).

Nedojde-li ke snížení vzrušivosti, je možná podpůrná terapie:
– thymostabilizátory,

– antikonvulzivy,
– β-blokátory (α2-adrenergními agonisty),

– clonidin



Je důležité  připomenout,  že  může  trvat  až  8  týdnů (2 měsíce),  než se  dostaví  výrazný 

terapeutický účinek, a že léčba má trvat nejméně 12 měsíců (1 rok). (Malá, 2002)

Algoritmus Praška, doplněný psychoterapií:

1. SSRI (paroxetin, sertralin, fluoxetin),

2. tricyklická antidepresiva,
3.  podpůrná terapie thymostabilizátorem (carbamazepin, lithium, valproát), neuroleptikem 

(risperidon), α2- adrenomimetikum (clonidinem)

4. RIMA (moclobemid), SNRI (venlafaxin). (Malá, 2002 )

10.3.1. Algoritmus terapie PTSP u dětí
PTSD   u dětí a adolescentů  

1. monoterapie SSRI po dobu 8–12 týdnů – není-li žádaná terapeutická odpověď, nasadit 

antidepresiva  jiné podskupiny – SNRI (inhibitor  zpětného vychytávání  serotoninu  a 

noradrenalinu) – venlafaxin 

2. venlafaxin (SNRI)

3. zvážit případné podání thymoprofylaktik – valproátu.

Psychofarmaka, která mohou být použita k léčení PTSD v dětství a adolescenci, lze 

rozdělit podle seskupení symptomů PTSD:

1. Znovuprožívání traumatické události, flashbacky, noční můry

– antidepresiva (SSRI, IMAO, TCA, SNRI),

– anxiolytika (alprazolam, buspiron),
– antiepileptika a thymostabilizátory (carbamazepin, valproát),
– antihistaminika (cyproheptadin),



– antagonisté opiátů (naltrexon).

2. Vyhýbavé chování, emoční ztuhlost, disociace

– antidepresiva (SSRI, TCA),

– atypická antipsychotika (risperidon, sulpirid, tiaprid),
– antiepileptika a thymostabilizátory (carbamazepin),
– antihistaminika (cyproheptadin),
– α2-adrenomimetikum (clonidin)
– antagonisté opiátů (naltrexon).

3. Hyperarousal, poruchy spánku, dráždivost, impulzivita

– antidepresiva (SSRI, TCA, SNRI),

– atypická antipsychotika (risperidon, sulpirid, tiaprid),
– anxiolytika (buspiron),
– thymoprofylaktika a antiepileptika (lithium, valproát),
– antihistaminika (cyproheptadin),
– α2-adrenomimetikum (clonidin),
– antagonisté opiátů (naltrexon). ( Malá, 2002)
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