
Panická porucha a kognitivně behaviorální terapie 

 

Panická porucha se projevuje opakovanými záchvaty masivní úzkosti a strachu (paniky), 

které nejsou omezeny na žádnou určitou situaci a nelze je zpravidla předvídat. Celoživotní 

prevalence panické poruchy je až 3,5 %. Ojedinělé panické ataky zažije někdy v životě asi 8 % 

lidí. Porucha se obvykle spouští v období, kdy člověk zažívá silný stres (pracovní zátěž, 

problémy ve vztazích, onemocnění blízké osoby aj.) a nejčastěji mezi 15. a 24. nebo mezi 45. 

a 54. rokem života. Je dvakrát častější u žen než u mužů. Vyšší výskyt je ve městech, u vdov, 

u lidí žijících osaměle.  

 

Rizikovými faktory pro vznik panické poruchy jsou různé stresující zážitky a traumata 

v dětství obvykle spojené s narušenou potřebou bezpečí, např. opuštění rodičem, ztráta 

důležité osoby, časté a intenzivní strašení dětí, bití, sexuální zneužívání. Lidé s panickou 

poruchou v dětství často zažívali silné pocity strachu a bezmoci.  

 

Biologická teorie vysvětluje projevy panické poruchy přítomností abnormit ve struktuře a 

fungování mozkového kmene. Autonomní nervový systém některých lidí s touto poruchou 

vykazuje zvýšené napětí a přehnaně reaguje na mírné výkyvy vnitřního prostředí organismu. 

Potom vzniká falešný poplach a organismus reaguje hyperventilací (zrychleným a 

povrchovým dýcháním), bušením srdce aj. a silnou potřebou ze situace uniknout.  Lze si to 

představit jako špatně nastavený alarm u auta, kolem kterého jdete třeba ve vzdálenosti půl 

metru a spustí se výstražné houkání. Náhlé a nečekané tělesné příznaky panického záchvatu 

(např. zrychlené bušení srdce) si potom člověk interpretuje katastroficky (např. „Co se to 

děje? Určitě mám infarkt, nikdo mi nepomůže, seknu tady sebou a umřu!“), což zvyšuje jeho 

úzkost a tělesné napětí, které vedou k zesílení původních tělesných příznaků, které potvrzují 

předchozí katastrofický scénář v myšlenkách. Vzniká tak bludný kruh.  

 

Pro léčbu panické poruchy se často využívá farmakoterapie. Nejčastěji se užívají 

antidepresiva ze skupiny SSRI. Někteří klienti mají lékařem předepsané benzodiazepiny pro 

případ náhlého a intenzivního panického ataku. V počátcích léčby je ad hoc užívání 

benzodiazepinů možností volby, nicméně po nástupu účinku antidepresiv SSRI (4 až 6 týdnů) 

a po zahájení psychoterapie (KBT) je vhodné jejich užívání snižovat.        



 

KBT panické poruchy je založená na vytvoření laskavého terapeutického vztahu s klientem, 

edukaci o panické poruše, na nácviku zvládání panických stavů a na řešení dalších problémů.  

Při nácviku zvládání panického stavu se s klientem nejdříve nacvičuje kontrolované dýchání 

do břicha a následně navazující svalová relaxace, např. progresivní část Östovy relaxace. Poté 

jsou s klientem na sezení vyvolávány příznaky panického záchvatu pomocí tzv. interoceptivní 

expozice. Může se jednat o následující manévry, které se mohou kombinovat a které 

společně s klientem provádí i terapeut: Dýchání otevřenými ústy hluboce v rychlém tempu 

bez přestávky v délce 2 až 5 minut (tzv. psí dech); v rychlém tempu točení se na místě 

nejlépe blízko zdi, aby se klient mohl opřít v případě ztráty rovnováhy (1 až 2 minuty); 

hluboké nadechnutí a zadržení dechu na co nejdelší dobu (cca 30 vteřin); vdechování přes 

brčko s tím, že druhou rukou je ucpaný nos (2 až 3 minuty). Následně, po vyvolání si 

tělesných příznaků, které jsou stejné nebo podobné tělesným příznakům, které klient zažívá 

mimo terapeutická sezení, klient začne kontrolovaně dýchat do břicha (10 až 12 nádechů a 

výdechů) a následně s terapeutem cvičí svalovou relaxaci, která pomůže k odeznění 

zbytkových tělesných příznaků. Terapeutická sezení mohou v praxi probíhat tak, že v jejich 

úvodu klient provede interoceptivní expozici, poté kontrolovaně dýchá do břicha a následně 

provede svalovou relaxaci. Po tomto úvodu se terapie může zaměřit na další důležitá témata.  

 

Důležitou metodou u KBT panické poruchy je také kognitivní restrukturalizace. Klient si 

rámuje hlavně automatické negativní myšlenky (ANM) ve vztahu k průběhu panického 

záchvatu a ve vztahu k očekávaným událostem. ANM typu „Určitě mám infarkt, nikdo mi 

nepomůže, seknu tady sebou a umřu“, může být přerámovaná do podoby „Je to nepříjemné, 

ale ne nesnesitelné. Znám to, je to jen panický záchvat, který za chvíli přejde a na který se 

neumírá.“ ANM typu „V O2 aréně určitě dostanu panický záchvat a zkolabuji“, může být na 

základě analýzy důkazů pro a proti přerámovaná do podoby „Je to málo pravděpodobné, že 

se to stane, a i kdyby ano, tak ten záchvat zřejmě zvládnu a nezkolabuji. A i kdybych 

zkolabovala, tak se nic nestane, protože druzí mi pravděpodobně pomohou“.    

 

Poslední část výše uvedené restrukturalizace odkazuje na katastrofický scénář založený na 

otázce „A co by na tom bylo tak hrozného, kdybyste dostala panický záchvaty O2 aréně?“. 

Tento scénář je rovněž užitečné s klienty prodiskutovat a zadat jim za domácí úkol, aby si ho 



písemně zpracovali. Nejvíce se klienti obávají toho, že nad sebou ztratí kontrolu, upoutají na 

sebe pozornost druhých, druzí jim nepomohou, budou je kritizovat, negativně hodnotit, 

vysmějí se jim, popřípadě vinou panického záchvatu umřou. Tyto katastrofické scénáře 

obvykle obsahují emoce, které klient zažíval v dětství, často v důsledku různých stresujících 

zážitků a traumat souvisejících s narušenou potřebou bezpečí, např. strach, bezmoc, 

opuštění, osamění, ponížení.  Pro zpracování těchto emocí lze využít terapeutické dopisy 

nebo reskripci (přepis) stresujících a traumatizujících zážitků v imaginaci.        

 

Mnoho klientů se vyhýbá činnostem, které by jim mohly panický záchvat vyvolat. Jedná se 

např. o tělesný pohyb, který by měli v rámci expozic do svého života postupně zařazovat. 

Důležité je rovněž zmapovat nedostatky v oblasti sebeprosazení, resp. v oblasti různých 

asertivních dovedností, tyto deficity během individuálních nebo skupinových sezení lze 

nacvičit a v rámci domácích úkolů je praktikovat ve svém běžném životě. Vznik a projev 

panické poruchy může být i informací, kterou tělo „důrazně“ sděluje klientovi, že je 

dlouhodobě přetěžované a že by bylo fajn, aby se klient naučil lépe vnímat své emoce a 

tělesné projevy, zvolnil své pracovní a životní tempo a naučil se více odpočívat.    
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