
Jak se zbavit 
traumat



Trauma člověku může způsobit situace, která jeho nebo někoho jiného zásadním 
způsobem ohrožuje. Něco natolik strašného, že se některé části mozku v záplavě 
stresu vypnou – a jiné zase pracují na 200 %. Třeba přepadení, autonehoda nebo 
výbuch, ať už sopky nebo bomby, které se vryjí do paměti natolik, že je mozek 
bez lékařské péče nikdy nepřestane zpracovávat stále znovu a znovu.

0. Když vás nesežere tygr
Jak se z traumatu stane psychická  
porucha? Představte si, že na vás útočí 
tygr. 

Představte si, že se k vám rozběhne 
řvoucí tygr. Polekáte se, na zlomek 
vteřiny strnete, tělo začne vyplavovat 
množství stresových hormonů. Pak  
si uvědomíte, že vás od něj dělí sklo; 
užíváte si v ZOO klidné nedělní  
odpoledne a všechno je v naprostém 
pořádku. Oddychnete si.

V mozku se zatím staly dvě věci. Malé 
klubíčko nervů nazývané amygdala 
dostalo zprávu o tygrovi jako první – 
a spustilo v celém těle poplašnou reakci.  
O zlomek vteřiny později informace 
z očních nervů prošly temenní částí 
mozku, která zpracovává zrakové vjemy,  
a dorazily do čelního mozkového laloku. 
Právě tam sídlí moudrost. Prefrontální  
kůra chápe, že tygr za sklem není 
nebezpečný, amygdalu uklidní – a po 
krátkém stresu následuje uvolnění.



Co kdyby ale tygr sklo prorazil a opravdu 
zaútočil? Taková traumatická situace 
se vám vryje do paměti. Určité části 
mozku by velmi silně propojily extrémní 
stres s tygrem, s nedělí, s odpoledním 
sluncem, se znělkou, která zrovna hrála 
od stánku se zmrzlinou.

Stresem ochromený mozek by nezvládl 
celou situaci uložit do obyčejné, vědo-
mé paměti. Takže byste se pak možná 
probudili – a nevěděli, co se stalo, ale 
s koncem týdne začali být úzkostní: 
báli byste se neděle. Báli byste se tygra 
v televizi, pomyšlení na zmrzlinu by ve 
vás vyvolávalo úzkost a při zaslechnutí 
znělky od stánku byste možná zkolabo-
vali. Proč?

Se snesitelným traumatem se člověk 
vyrovná tak, že nad ním mimoděk
přemýšlí, že si o něm povídá, že se mu 
o něm zdá. Pokud byste si o tygřím 
útoku popovídali v klidu u vína, mozek 

by se uklidnil: zapamatoval by si, že 
i pomyšlení na tygra může proběhnout 
úplně v klidu.

Pokud ale trauma bylo moc silné,  
jakákoli myšlenka na tygra vyvolá stejný 
stres znovu, jakýkoli sen o tygrovi bude 
noční můrou – a obojí mozku jen potvrdí,  
že jeho strach z pouhého pomyšlení na 
tygra je oprávněný.

Právě to se děje u post-traumatické 
poruchy. Oběti domácího násilí mívají 
noční můry, strach z lidí, kteří vypadají 
podobně jako násilník, leknou se bouch-
nutí dveří natolik, že se budou ještě 
dlouho vzpamatovávat. Každý takový 
zážitek znovu vyplaví obrovské množ-
ství stresu – který v mozku opět posílí 
nastavení, že je opravdu třeba se bát.



I. Základní otázky
Co je to trauma a post-traumatická 
porucha?

V roce 1678 popsal švýcarský armádní 
lékař časté obtíže vojáků následovně:
“Nostalgii charakterizuje melancholie, 
neustálý stesk po domově, narušení
spánku nebo nespavost, slabost, ztráta 
chuti k jídlu, úzkosti, bušení srdce,
ztrnulost a horečka.“

Poprvé se tím přiblížil popisu onemoc-
nění, které dnes označujeme jako post
-traumatickou stresovou poruchu 
(PTSP). Ta spočívá v nekonečném 
strachu vyvolaném nějakou příšernou 
situací. Strachu, na který se zdá být  
nemožné zapomenout a který způsobuje 
řadu závažných potíží, od nočních můr 
a záchvatů úzkosti po dlouhodobou 
neschopnost uvolnit se a mít radost až 
po tendenci nakonec hledat únik třeba 
v alkoholu a drogách.

Právě vojáci poruchou trpěli odnepaměti: 
postihuje asi 6 % všech lidí, kteří mají 
s válkou osobní zkušenost. Zdaleka se

ale nejedná pouze o ně. Trauma někdy 
zažila víc než polovina lidí. S následky 
v podobě post-traumatické poruchy se 
někdy potýkal asi každý sedmý člověk. 
V civilizovaných zemích se jedná  
převážně o oběti násilných trestných 
činů (typicky sexuálního či domácího 
násilí nebo šikany) nebo dopravních 
nehod; mezi další příčiny se počítají 
přírodní katastrofy.

Jak post-traumatickou stresovou  
poruchu poznáte?

Člověk, který PTSP trpí zpravidla začne 
stresovou událost znovuprožívat,  
přehrává si veškeré detaily, ptá se “proč 
právě já”, dokola se zabývá otázkou, co 
měl udělat jinak, aby se mu to nestalo. 
Kromě psychických příznaků se  
objevují i příznaky fyzické, poruchy 
spánku, noční můry. Postižení mohou 
trpět nechutenstvím nebo naopak  
záchvaty přejídání, když se snaží jídlem 
přehlušit negativní pocity.

Lidé se zkušeností zvláště traumatické 
události nedokáží zvládat své pocity, 
snaží se je potlačit, což mu po čase 
může znemožnit prožívat i pozitivní 
a radostné události. Okolí se postižený 
většinou jeví vyhořelý, netečný nebo 
podrážděný a přehnaně úzkostný.



Dá se traumatu bránit?

Děti zraněné při autonehodě trpí  
psychickými následky traumatu  
násobně více než děti se stejným  
zraněním, které ale utrpěly při sportu. 
Proč? Poranění při sportu nedopro-
vází takový strach a bezmoc. Právě 
ty vyvolávají psychické následky. Ne 
zranění samo o sobě – ale hrůza, která 
je doprovází. Pokud člověk udělá chybu, 
může se z ní poučit; hůř se ale  
zapomíná na něco, co přišlo z čistého 
nebe. Copak jsem v ohrožení pořád? 
říká si potom mozek.

V případě přepadení se proto doporu-
čuje se bránit. Pokud má člověk situaci 
aspoň trochu pod kontrolou, pokud 
bojuje, lépe se vyrovná s případnou 
prohrou. Pokud naopak jen útrpně čeká, 
vrací se mu pocity bezmoci, strachu 
z lidí a neustálého ohrožení, typické  
třeba pro oběti sexuálních trestných činů.

Jak pomoct člověku postiženému  
traumatem?

Trauma způsobuje pocit ohrožení. 
Člověk jím postižený proto potřebuje 
hlavně pocit bezpečí. U násilné činnosti 
může mít mnoho blízkých obětí potřebu 
nějak potrestat viníka, často fyzicky.  
Pomůže ale něco takového oběti?  
Nejspíš ne – a další násilí ji může ještě 
víc ublížit. Mají často obavu, že by jejich 
blízcí chtěli sami fyzicky zakročit a tím 
celou situaci ještě více zkomplikovat. 
Raději tedy zatajují, co se jim stalo. 

Pokud se situace během několika  
týdnů nezlepší, je zapotřebí vyhledat 
lékařskou péči. Optimální bývá obvykle  
psychoterapie, kterou v Česku hradí 
zdravotní pojišťovna. Pod vedením  

terapeuta si lidé s PTSP postupně  
vybavují části traumatických vzpomínek 
tak, aby se u toho cítili dobře a v bezpečí  
a mozek si mohl uvědomit, že už je 
všechno v pořádku.

Kdo trpí traumaty nejčastěji?

Přestože traumatické situace si své 
oběti nevybírají, někteří lidé jsou vůči 
nim odolnější než druzí. Šťastný  
a vyrovnaný člověk je méně náchylný – 
takže traumaty obvykle víc trpí lidé,  
kterým se v dětském věku rozvedli rodiče  
nebo mají v rodině někoho psychicky 
nemocného. Výzkumy ukazují, že lidé 
trpící post-traumatickou poruchou také 
častěji pochází z chudých rodin.  
Chudoba s sebou totiž často nese  
mnoho stresu, mnoho každodenních 
malých traumat – které post-traumatické  
poruše už dávno v nervových drahách 
„vyšlapaly cestu “.



II. Co se děje v těle
Trauma v mozku.

Pamatujeme si je, nebo ne? Lidské tělo 
se neustále mění – a mozek obzvlášť. 
Neurony se učí ze zkušenosti – a tak 
nám každá vteřina života trochu mění 
nervové dráhy. S každým písmenem, 
které teď čtete, se vám do mozku stále 
znovu vtiskávají znaky latinské abecedy;  
čím víc toho přečtete, tím snadněji je 
mozek bude rozpoznávat. Mozek si různé  
podněty propojuje neustále, a tak se 
nervové dráhy neustále upravují.

Když si na procházce pustíte do  
sluchátek písničku, obraz toho místa se 
v mozku trochu propojí s melodií písničky.  
Na takovém místě si pak na písničku 
snadněji vzpomenete a i naopak při  
jejím dalším poslechu si pravděpodobně  
vybavíte ono místo. Pokud si ji tam 
budete pouštět každý den, nejspíš se 
propojí docela silně. Emočně důležitá  
informace se do mozkových závitů 
vryje ještě silněji. Song, při kterém jste 
zažili svůj první ploužák, si nejspíš  
budete pamatovat nadosmrti.



Stejně tak to funguje i u nebezpečných 
situací. Měli jste autonehodu? Mozek si 
velmi dobře zapamatuje počasí, zvuky, 
vůně, obrazy… a spojí si je s nebezpečím. 
V důsledku toho se můžete polekat 
pokaždé, když uslyšíte (opět) danou 
písničku z rádia, když pojedete autem 
zasněženou alejí, když uvidíte topoly, 
když uslyšíte skřípění brzd, když zleva 
vyjede červené auto…Zároveň je ale 
docela časté, že si člověk traumatickou 
situaci – třeba autonehodu – vůbec  
nepamatuje. Jistě, ví od lidí okolo, že 
měl nehodu – ale zná ji jen z jejich 
informací, jako by u ní vlastně ani nebyl. 
Jak jde obojí dohromady?

Pokud je prožívaný stres příliš velký, 
stresový hormon kortizol dočasně 
poškodí hipokampus – oblast mozku, 
která je nutná pro vytvoření vzpomínek, 
jak je známe. Kromě toho se podílí na 
zpracování emocí a odolnosti vůči stresu. 
Kdesi v hlavě nám tak zůstane silné 
spojení aleje topolů a příšerného strachu. 
Naopak do autobiografické paměti, ve 
které uchováváme vlastní vzpomínky, 
se možná kvůli záplavě stresových  
hormonů nezapíše vůbec.

Na hipokampus negativně působí 
i dlouhodobý stres. Jeho činnost se 
díky němu může zhoršovat a ničit jej do 
té míry, že se začne zmenšovat. U dětí, 
které mají mozek obecně plastičtější, 
se může vlivem traumat snížit až  
o čtvrtinu! Současné neurologické   
výzkumy ukázaly, že klid a péče je 
u dětí zásadní pro vývoj některých  
oblastí mozku. Některé nervové dráhy  
se u nich totiž utváří díky úzkému 
emočnímu kontaktu s matkou nebo 
jiným blízkým člověkem. Říkáme tomu 
„raná citová vazba“. Pokud taková vaz-
ba chybí, spoje se nevyvinou a z dítěte 

pak dost možná vyroste člověk, který 
bude „zlý“. Ke schopnosti chovat se 
hezky mu totiž schází pár neuronů.

Noční můry oběti znásilnění

Zuzana prožila před několika lety 
znásilnění. “V domovním průjezdu mě 
přepadl muž, když jsem se vracela 
z diskotéky. Všechno se odehrálo hrozně 
rychle, neměla jsem nejmenší šanci se 
mu ubránit,” vypráví Zuzana.

„Na polici jsem šla hned v noci,  
a samotnou mě až překvapilo, že 
jsem všechno popisovala jako zážitek 
někoho jiného, jako by se mě to vůbec 
nedotklo. Nic zvláštního se nedělo skoro 
14 dní. Pak se mi ale začalo hrozně živě 
vybavovat všechno, co se mi tu noc 
stalo. Měla jsem problém spát, nemohla 
jsem usnout a když už jsem na chvíli 
usnula, budila jsem se hrůzou z nočních 
můr. Vyjít ven po setmění bylo úplně 
nemožné, nemohla jsem se nadechnout 
nebo jsem měla pocit, že se dusím.“

Tento příběh je typickou post-traumatickou  



stresovou poruchou. Ve většině případů  
nastupuje po hrozivém zážitku tzv. 
akutní stresová reakce. Každý ji prožívá  
jinak, ale běžné jsou pocity ztráty, 
bezmoci, narušení intimního prostředí, 
nebo netečnost a otupělost. PTSP je 
zrádná v tom, že přichází až s časovým 
odstupem. Klidně to může být i několik 
měsíců. Zatímco akutní reakce nastává  
ihned po prožitém stresu a člověk s ní 
jaksi počítá, PTSP si si někteří lidé 
s hrůzným zážitkem ani nespojí.

Dědičnost traumatu

Znáte výhružný úvod, kterým bůh ve 
Starém zákonu uvádí svých deset  
přikázání? „Stíhám vinu otců na synech 
do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří  
mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství  
tisícům pokolení těch, kteří mě milují 
a má přikázání zachovávají.“ Výzkum 
takzvaného transgeneračního přenosu 
traumatu jeho sdělení potvrzuje! O co 
se jedná? 

Zkušenost traumatu se přenáší z rodičů 
na děti – podle některých teorií právě 
až do čtvrté generace. Je přirozené, že 
i traumatizovaní rodiče vychovávají své 
děti k obrazu svému – a tím na ně i pře-
náší své hrůzy. Moderní výzkumy  
potvrdily biologickou dědičnost traumatu.  
Prožité trauma změní strukturu některých  
molekul „přilepených“ k DNA – a společně  
s tím změní i to, jak se DNA u člověka 
v těle projevuje. A taková změna se 
dědí. Takže pokud máte panickou hrůzu 
z výšek, mužů nebo třeba božího trestu, 
dost možná za to můžete vděčit svým 
rodičům nebo prarodičům.

Traumatem se ale můžete i nakazit! 
Stává se to třeba partnerům obětí nebo 
psychologům a dalším lidem, kteří svou 
pracovní dobu dlouhodobě tráví s trau-
matizovanými lidmi. Bojovat se s tím dá 
jednoduše: péčí o své psychické zdraví. 
Člověk, který dobře spí a jí, je si sám 
sebou zdravě jistý, má přátele a občas 
si pořádně odpočine, je docela odolný.



III. Možnosti léčby
Začarovaný kruh traumatizace – a jak 
z něj vystoupit

Vlivu traumat na lidské tělo se zabývá 
zřejmě největší současný odborník na 
toto téma, Nizozemec Bessel van der 
Kolk. Trauma se podle něj projevuje 
hlavně necitlivostí k vlastním pocitům. 
Lidé jsou kvůli prožitým traumatům 
strnulí, nemotorní, necitliví ke svému 
vlastnímu tělu. Neustálý strach a pro-
blémy se soustředěním a spánkem se 
odrazí na pracovním i osobním životě. 
Přetrvávající napětí poškozuje trávení. 
Svalová tenze způsobí problémy se 
zády. Vyplavené stresové hormony  
poškozují imunitu. Traumatizovaný 
člověk je vůči stresu citlivější, takže se 
bude hůř vyrovnávat i s dalšími traumaty.  
Nezpracované trauma tak na sebe 
může vršit další a další traumata.  
Co s tím?

Někdo se s traumatem zvládne vyrovnat  

sám. Pomůže mu klid, partner, přátelé, 
domov, hudba, odpočinek – všechno, 
co mu přinese klíčový pocit, že je  
v bezpečí. Člověk by se neměl uzavírat 
a neměl by své pocity ignorovat.  
Naopak: je zapotřebí je prozkoumat  
natolik, že přestanou být cizí a nebez-
pečné a stane se z nich obyčejná  
vzpomínka.

Léky člověka sice umí uklidnit, ale  
ovlivňují mozek, ne konkrétní zkušenosti.  
Pilulka může člověku „vyléčit“ úzkost  
– ale neumí postihnout příčinu; prášky 
na „vzpomínky na přepadení cestou 
z diskotéky“ neexistují. Nejlepší známou  
cestou od traumatu je proto psychoterapie.  
Obětím traumatu se kromě klasické  
terapie doporučuje i třeba dramaterapie,  
jóga, meditace nebo tanec – a to  
s nečekaným úspěchem.

Pokud máte trauma, zpívejte nebo  
tančete!



Poslouchám...

Kdybys mohla něco sdílet s obětí  
znásilnění, co by to bylo?

Zaprvé to NENÍ jejich chyba. V mnoha 
situacích se lidé obviňují buď sami, 
nebo jim připadá, že je viní ostatní. 
Myslí si nebo říkají věci jako: „Kdybych 
nepila..“, „Kdybych nešla na tu oslavu..“, 
„Kdybych s ním nešla domů, když jsem 
ho opravdu neznala..“ Co tím myslím,
je, cokoliv budeš dělat, neobviňuj se.  
NE znamená NE.

Sežeň si pomoc, pomoc a ještě větší 
pomoc! Je to těžké, přijdeš o veškerou 
kontrolu nad situací a zažiješ takovou 
míru strachu, jakou většina lidí nikdy 
nepozná..zvlášť pokud v tom figurovala 

zbraň nebo fyzické poranění. Není to 
něco, čeho se jen tak zbavíš. Pomáhá 
o tom mluvit.

Mnoho lidí to nechce říct rodině nebo 
kamarádům. Ti to ale potřebují vědět. 
Potřebují vědět, že se emočně nacházíš  
na horské dráze - a pomohou ti. Je 
úžasné, s kolika lidmi jsem to sdílela 
- lidmi, kteří si mysleli, že by to nikdy 
nikomu neřekli. Ještě úžasnější je  
podpora, kterou dostali, jakmile se  
otevřeli. Najděte podpůrnou skupinu 
nebo aspoň něco online... cokoli můžete 
dělat. Dělejte s těmi emocemi něco.  
Dělejte něco s tím, co se stalo. Nesnažte  
se to potlačit, protože se to vrátí a vycení  
zuby.

Co mi pomohlo s traumatem ze znásilnění?
Radí Zuzana, vyléčená oběť.



Druhy terapií
Trauma se projevuje v celém člověku, 
v jeho těle i duši: ovlivňuje nejen mozek, 
emoce a vzpomínky – ale i způsob, jak 
člověk mluví, jak vnímá své blízké, jak 
se pohybuje, tvrdí van der Kolk. Dopo-
ručuje více různých terapií, aby každá 
z nich uzdravila jinou část člověka.

Jaké terapie svým klientům nabízí?

INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOTERAPIE
Nevíte, co s traumatem máte dělat? 
Psychoterapeuta si můžete představit 
jako člověka stojícímu na protější hoře 
snažícího se vás navést na správnou 
cestu. Nevidí každý kámen, který mu-

síte překročit 
– ale může 
vás navigovat, 
abyste našli 
stezku, kterou 
sami mezi ska-
lami nevidíte. 
Každý člověk 
je jiný – a tak 
bude u každého 

jinak probíhat i psychoterapie. Mnoho 
terapeutů věří, že se člověk umí vyléčit 
sám – a potřebuje k tomu bezpečné 
prostředí, ve kterém se může věnovat 
právě uzdravování. Takové prostředí  
má psychoterapie nabídnout.

SKUPINOVÁ PSYCHOTERAPIE
Stalo se vám něco strašného? Možná 

budete mít pocit, že vás nikdo nemůže 
pochopit. Na skupinové psychoterapii 
se potkávají lidé, kteří zažili něco po-
dobného – a můžou o tom spolu mluvit. 
A chápat se, nic neskrývat – a nepřipa-
dat si u toho hloupě.

JÓGA
Mnohé nervy přená-
ší signály z těla do 
mozku – takže tím, 
jak člověk dýchá, jak 
sedí a jak se pohy-
buje, může význam-
ně ovlivnit, jak se 
cítí.

RELAXAČNÍ CVIČENÍ
Pokud se bojíte, 
mění se váš dech 
a srdeční činnost. 
Mozek to vnímá 
a říká si: „aha, 
dýchám úzkostně, 
srdce mi bije na 
poplach – zřejmě je 

ke strachu důvod!“ – a bojí se ještě víc. 
Pokud se naučíte uklidnit tělesné rytmy, 
mozek pochopí, že je celé tělo klidné – 
a uklidní se taky.

RYTMICKÁ A POHYBOVÁ CVIČENÍ
Jste z úzkosti celí skr-
čení? Mozek to vnímá! 
Uvolníte se? Nejspíš 
se budete volněji i cítit. 
Třeba při tanci nebo 
bojovém umění.



FYZIOTERAPIE
Lidé, kteří prožili trauma, často bývají 
strnulí, nemotorní, potlačují emoce, 
které neumí zvládnout. Fyzioterapie 
a masáže můžou uvolnit zaťaté svaly. 
Lidský dotek zároveň vyplavuje hormo-
ny, díky kterým se člověk cítí v bezpečí. 
Další bod pro masáže.

MEDITACE
Pokud se bojíte 
tygra, který už dávno 
v okolí není, sídlí 
strach ve vás.  
Naučte se pečlivě 
vnímat sebe sama 
právě teď, v tomto 
okamžiku.

NEUROFEEDBACK
Pokud některé mozkové centrum nepra-
cuje, jak má, snímače na hlavě to ihned 
zjistí a dají člověku signál, aby to změnil. 
Podobně jako instruktor v autoškole, 

pokud byste jeli moc u kraje. A stejně 
jako student autoškoly, i mozek se to 
časem naučí odhadnout i sám.

DRAMATERAPIE
Přepadla vás skupina skinheadů a teď 
trnete hrůzou kdykoli potkáte holohla-
vého muže v kožené bundě? Zkuste si 
kolem sebe rozestavit skupinu ohole-
ných ochotníků, kteří se k vám budou 
výhružně blížit - a na lusknutí prstů si 
všichni sednou a třikrát svorně zam-
ňoukají. Třeba se při příštím pohledu na 
skinheada místo strachu rozesmějete.

MŇAU!



IV. Co se dá udělat dnes
Komu hrozí psychické poruchy  
a jak se chránit?

Bohužel úplně každému. Vážným  
životním traumatům se moc vyhnout 
nedá. Traumata jsou navíc jenom  
zlomkem důvodů, které mohou  
vyprovokovat nástup vážnější duševní 
poruchy. I proti jejich následkům se ale 
můžete pojistit vhodnou životní  
pojistkou. Drtivá většina Čechů má  
bohužel jištění nastavené na trvalé 
následky úrazů, ačkoli jsou příčinou jen 
15 % invalidních důchodů. Zbytek jsou 
právě vážná onemocnění, včetně těch 
duševních. Čtvrtina invalidních  
důchodců v ČR je navíc mladších  
40 let, přičemž průměrný invalidní  
důchod v ČR dosahuje necelých  
11 000 Kč. Spoustě z nás by taková 
částka stačila sotva na hypotéku.

Jak vám pomůže pojištění?

Například ActiveLife od pojišťovny AXA
vám kryje záda nejen v případě, že jste
v invalidním důchodu a splácíte  
hypotéku nebo úvěr. Peněženku díky 
pojištění ActiveLife nebudete muset 
vytahovat ani tehdy, když budete  
potřebovat:

• pokrýt svoje léčebné výlohy,
• dovézt léky,
•  zajistit běžný chod domácnosti  

(úklid domácnosti, vybírání poštovní 
schránky, péče o domácí mazlíčky, 
nákup základních potravin  
a hygienických potřeb,dovoz léků, 
odvoz na kontrolu k lékaři – jedná se 
o asistenční služby).



 

Výběr pojištění je pro každého indivi-
duální, takže se nebojte řešit pojistku 
opravdu detailně. Prospěch z ní přece 
budete mít vy a vaši nejbližší. Takže 
jestli máte manželku, dvě děti před-
školního věku a hypotéku na byt, může 
se vám hodit kombinace pojištění pro 
případ smrti, pracovní neschopnosti, 
závažných onemocnění a invalidity. 
Poslední z výčtu (pojištění pro případ 
smrti nebo invalidity s klesající pojist-
nou částkou) je nastavené tak, aby se 
v průběhu let snižovalo jak pojistné, tak 

částka, která by vám byla 
vyplacena. To má jednoduchý 
důvod, kdyby došlo v brzké době 
k maléru, kompenzace bude díky 
většímu pojistnému také vyšší. 
Děti jsou zatím malé a splátek 
bance zbývá ještě mnoho. Zato za 
dvacet let bude hypotéka splacená 
a děti samostatné, a proto bude 
zbytečné dávat za pojistku velkou 
částku.

Pokud zatím rodinu nemáte, jste mladí 
a netrpíte žádným vážným onemocně-
ním, může vám stačit pojištění v men-
ším rozsahu. I tak byste ale měli myslet 
na to, že se ani vám nemoci nebo jejich 

následky vyhnout nemusí. A to hlavně 
v případě, že se živíte sami. Pak se vám 
pevná záchranná síť může dost hodit.

Životní pojištění se zkrátka nevyplatí 
odbýt. Nelitujte těch pár desítek minut, 
které zabere výběr nejvhodnější  
kombinace. Protože když na to přijde 
a vy budete pojistku opravdu čerpat, 
může se stát, že z ní budete muset žít 
pěkných pár let. Myslete na ni proto 
jako na dlouhodobou investici, která 
přinese výnos přesně v tom okamžiku, 
kdy to budete nejvíc potřebovat. 

Nejlepší informace o tom, jak si pojiš-
tění správně nastavit, ať už si potom 
vyberete jakoukoli pojišťovnu, najdete 
v naší příručce Jak si správně nastavit 
životní pojištění. Stáhněte si ji zdarma 
tady.

Jak si správně nastavit 
životní pojištění

https://patalie.cz/si-spravne-nastavit-zivotni-pojisteni/



