
TRAUMA A PSYCHOTRAUMA
„TRAUMA JE TRAUMA, AŤ JE ZPŮSOBENÉ ČÍMKOLI“ , píše Peter A. Levine, zkušený výzkumník 
na poli lékařské biofyziky, psychologie a v oblasti výzkumu stresu a traumatu. Chce tím říci, že 
člověk může být traumatizován vším, co vnímá (vědomě i nevědomě) jako smrtelnou 
hrozbu, přičemž tento pocit ohrožení není doprovázen schopností pociťované hrozbě čelit, 
zvládnout ji dostupnými mechanismy.

Traumatizace je subjektivní záležitostí, je závislá na předchozí zkušenosti, věku, psychické i 
fyzické odolnosti člověka i jeho vrozeném temperamentu. Trauma tedy nemusí být „jen“ 
vážné tělesné zranění (nebo zkušenost válečného konfliktu, či tragické události apod.), je to 
cokoli, co vyvolá subjektivně děsivý pocit ohrožení života nebo tělesné integrity (klidně i 
rozhněvaný křik dospělých vůči dítěti, které nerozumí situaci). V tento moment dojde k rychlé 
automatické reakci těla, kdy není čas na rozumové strategie, protože ty trvají delší čas. 

ZJEVNÉ PŘÍČINY TRAUMATU MÉNĚ ZJEVNÉ PŘÍČINY TRAUMATU

válka

znásilnění

vážná zranění a onemocnění ponechání o samotě (zvláště u dětí)

porodní stres (u novorozence i rodičky) 

onemocnění

nečekané hluky (zvláště u dětí)

déletrvající imobilizace (zvláště u dětí)

vystavení extrémnímu horku nebo chladu
(zvláště u dětí)

lehké automobilové nehody (zvláště
se zraněním krční páteře)

invazivní lékařské zákroky (hlavně u dětí,
zvláště s použitím omezujících prostředků,

nebo anestetik)

vážné psychické či fyzické týraní,
nebo zneužívání v dětství

násilí (utrpěné nebo pozorované) přírodní katastrofy

zanedbávání, zklamání důvěry,
nebo opuštění v dětství pády a lehká zranění
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Sami si můžete vyzkoušet (pomalu, soustředěně a vnímavě), zda pouhá představa výše uve-
dených příčin (a kterých) vyvolává u vás samotných nějakou reakci (stažení žaludku, zrych-
lený dech, tep, pocení, pocit chladu nebo horka, či jiné nepříjemné pocity, svalové napětí, 
určité emoce, vzpomínky, myšlenky apod.).

Každý člověk bude pravděpodobně reagovat svým způsobem a prožívat individuální 
emoce, dokonce se může stát, že u někoho nedojde k žádné reakci. Není zde správná a 
špatná odpověď. Tělesné reakce, kognitivní i emotivní doprovod jsou zkrátka přirozenou 
reakcí – když naše tělo cítí nepohodu, začne vysílat signály. Pokud si těchto signálů nevšímá-
me nebo je dokonce tlumíme, časem přerostou v příznaky, které neodeznívají a ruší kvalitu 
našeho života. Při pocitu ohrožení totiž dochází k mobilizaci energie k obraně. Pokud tato 
energie není k tomuto účelu využita, může v těle „zamrznout“ a způsobuje potíže ještě dlou-
hou dobu po traumatické události.

„Symptomy traumatu jsou naším vnitřním budíkem“ , teprve tehdy, když jim budeme naslou-
chat, můžeme je začít hojit. Signály nás vedou k tomu, co potřebujeme, abychom vrátili náš 
systém do rovnováhy. 
Ačkoli je intenzivní péče nástrojem k záchraně života, charakter invazivních zákroků, závažný 
úraz nebo onemocnění i samotný režim oddělení mobilizují tělo k boji. Velmi často je nezbyt-
né, aby byly tyto projevy tělesného nabuzení tlumeny a pacient zůstal z praktických důvodů 
„v klidu“. Tělesná energie tak nemá cestu ven a zůstává v tělesné paměti. S odstupem času 
se může opakovaně projevovat jako mnohé příznaky, jakoby tělo bojovalo i v situaci, kdy už 
bezprostřední nebezpečí nehrozí. 
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V situaci bezprostředního ohrožení tedy naše tělo  i  mysl chystají organismus pro BOJ nebo 
ÚTĚK, a to vyplavením stresových hormonů (kortizol, adrenalin) a zvýšeným prokrvením sval- 
stva.  D íky tomu jsme schopni se  fyzicky bránit či uniknout z nebezpečí. Po vybití této ener-
gie a dokončení sebezáchovné akce dostává mozek  s ignál,  že nebezpečí pominulo a že 
je načase sníž i t hlad iny stresových hormonů. Tělo se dostává opět do rovnováhy. Pokud 
tento signál mozek nedostane,  vyplavuje dál  st resové hormony a tělo zůstává v excitova-
ném stavu. Reakce boje nebo útěku se na intenzivním lůžku  mohou projevovat tělesným 
neklidem, kř ikem, odcházením z lůžka,  vytrháváním hadiček apod. Člověk v této fázi není 
schopen rozumově uchopit realitu, jeho vývojově starší mozkové struktury a autonomní ner-
vový systém jsou v popředí oproti mozkové kůře a racionalitě.

  Str. 10-12, Levine, P.A. (2018). Léčba traumatu. Praha: Maitrea. 
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VYBRANÉ PŘÍZNAKY

(fyzická stresová reakce
– zrychlení srdeční frekvence,
studený pot, dýchací obtíže
apod.; svalová tenze; vtíravé
myšlenky, překotné myšlení;

úzkosti a ustaranosti)

nadměrná bdělost
a ostražitost

�ashbacky a rušivé
představy

extrémní citlivost
na světlo a zvuk

hyperaktivita přehnané emoční
a úlekové reakce

panické ataky, úzkosti,
fobie

mentální
 „výpadky“

vyhýbavé
chování

vyhledávání
nebezpečných

situací

závislostní
chování

nadměrná plachost oslabené emoční
reakce

neschopnost
činit závazky

chronická únava
 nebo tělesná slabost

imunitní
poruchy

psychosomatická
onemocnění

(migrény, bolesti páteře)
chronická bolest

vážné formy
premenstruačního syndromu trávicí obtíže deprese a pocit hrozící smrti 

�bromyalgie astma kožní
onemocnění

nadměrná
nebo snížená

pohlavní aktivita

amnézie nebo
zapomnětlivost

ztráta víry v základní hodnoty (duchovní, náboženské, lidské)

neschopnost lásky,
péče a tvorby citových
vazeb s druhými lidmi

strach ze smrti
nebo stárnutí sebepoškozování

noční můry a děsy náhlé změny nálad
(vztek, pláč)

stud a nízké
sebehodnocení

snížená
schopnost

zvládat stres

poruchy spánku

hyperexcitace
(otupení a odpojení se
od „bolesti“, ztráta kon-
taktu s vlastním tělem

nebo některou jeho částí,
odříznutí od určité vzpo-
mínky nebo události jako
ochrana před zaplavením

bolestí)

disociace a popření
(pocit zhroucení, ochromení
a naprosté nemohoucnosti)

pocit bezmoci,
ochromení a zamrznutí

(zúžené vnímání, otupělost,
útlum, vazokonstrikce

a konstrikce tkání, pozasta-
vení trávení a připravenost

svalů k akci)

konstrikce



Kromě reakce boj/útěk máme (stejně jako zvířata) ve výbavě ještě schopnost ZAMRZNUTÍ 
(znehybnění, znecitlivění). Tu používáme v situaci silné bolesti nebo při zahlcení podněty. Ze 
sebezáchovných důvodů přestáváme vnímat svoje tělo, odpojíme ho. Zároveň však v 
našem těle zůstává nahromaděná energie, která není vybita přiléhavým směrem. Zvířata s 
tímto procesem umějí zacházet mnohem lépe než lidé. Po pominutí nebezpečí navrátí 
svému tělu rovnováhu tím, že přebytečnou energii „vytřesou“. 
Traumatické události jsou přirozenou součástí lidského života. Nedá se jim úplně vyhnout. To, 
co můžeme udělat pro své mentální a fyzické zdraví, je znovunabytí rovnováhy, tedy opě-
tovné vnímání našeho těla, spojení s emocemi, které mohou zůstat potlačené, a dokončení 
potřebných tělesných reakcí, aby mozek dostal signál, že jsme opět v bezpečí. Náš rozum 
nás pravděpodobně omezuje v tom, abychom si dovolili projevit přirozenou agresivní ener-
gii, která souvisí s přežitím. Naše zábrany nás drží v „zamrzlém“ stavu, který nám brání normál-
ně fungovat. Cílem terapie není trauma znovu prožívat, ale individuálním tempem uvolňo-
vat nahromaděné bloky a probouzet citlivost a vnímavost vůči svému tělu.

 
  Text vychází z následujících zdrojů:
Levine, P.A. (2018). Léčba traumatu. Praha: Maitrea. 
Levine, P.A. (2011). Probouzení tygra. Léčení traumatu. Praha: Maitrea.
Rothschildová B. (2015). Tělo nezapomíná. Psychofyziologie a léčba traumatu. Praha: Maitrea.
Workshop: PhDr. Yvonna Lucká & PhDr. Barbora Janečková. Důvěra ve změnu – trauma v kontextu
biosyntézy.  10. – 13. 11. 2020, Český institut biosyntézy, z.ú.     
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