
















Kazuistika
• Když Petr odchází z domu, má pocit nejistoty, zda zamkl 

vchodové dveře, musí je proto zkontrolovat. Když od nich 
odejde, nicméně opět neví, zda je dobře zamkl, jestli to 
neudělal třeba včera, jestli to vůbec zkontroloval.

• Otakar má nutkavou myšlenku, že se nakazí bakteriemi a vi-
ry na klikách dveří a madlech v dopravních prostředcích.

• Valérie má vracející se vtíravou myšlenku, že by mohla 
bodnout své dítě nožem. V představách ji pronásledoval 
i zrakový doprovod této myšlenky: viděla se, jak bodá 
dítě, viděla jeho krev i to, jak se pak z toho hroutí.



• Pavel, řidič z povolání, trpěl nutkavou nejistotou, zda 
nesrazil při předjíždění cyklistu nebo chodce stojícího 
u silnice.

• Michaele, hluboce věřící, se pokaždé, když viděla církev-
ní budovu, obrázek s církevními motivy nebo když čet-
la text s církevní tematikou, vnutila nechtěně myšlenka 
»Bůh je čurák«. 

• Adam trpí pro něj nesnesitelnou nutkavou otázkou: »Ne-
jsem homosexuál?«

• Míšu obtěžoval nutkavý impuls, že se sexuálně vzruší při 
pohledu na dítě.

• Dalibor trpěl nutkavou myšlenkou, že má rakovinu nebo 
že by se u něj mohla rozvinout.

spouštěcích podnětů



neutralizuje
kompulzivní cho-

vání myšlení

Kazuistika
Kláře je 19 let. V posledních třech letech u ní postupně na-
růstal strach dotknout se kliky u dveří, podat si ruku s ji-
ným člověkem, držet se madla v dopravních prostředcích. 
Získala přesvědčení, že se může nakazit infekcí, těžce one-
mocnět, navíc nakazit své rodiče a sestru. Proto se snaží vy-
hýbat všem těmto situacím, a když není vyhnutí, dlouze si 
pak umývá ruce až po lokty, poté je dezin kuje Ajatinem. 
V koupelně tráví 3–4 hodiny denně. Vždy po umytí musí 
kohoutky důkladně postříkat vodou a opláchnout Ajatinem, 
protože se jich předtím dotýkala »znečištěnýma« rukama. 

nápravné ujišťující

Kazuistika
• Bára si opakovaně a důkladně umývala ruce, aby se zba-

vila znečištění bakteriemi. Mytí prováděla pokaždé podle 
přesného rituálu: sedmkrát bez mýdla a sedmkrát s mý-
dlem.



• Lukáš otvíral napsané a zalepené dopisy, aby se ujistil, že 
je napsal správně. Než je odeslal, několikrát roztrhl obál-
ku, přečetl dopis a znovu vložil do nové obálky. 

• Luděk měl kompulzi dotknout se levou rukou všeho, čeho 
se už dotkl pravou rukou, a naopak.

• Ota měl kompulzi před každým jídlem si vyprázdnit mo-
čový měchýř, a to i tehdy, když močil chvíli předtím, než 
si sedl k jídlu. Cítil, že jinak by neměl z jídla požitek.

• Rudolf měl kompulzi ohlédnout se přes rameno na bu-
dovu, ze které právě vyšel. Nejprve se podíval přes levé 
rameno, pak přes pravé a pak opět přes levé.



• Petr před odchodem z domu musí opakovaně kontrolo-
vat, zda jsou elektrické spotřebiče vypnuté, kohoutky za-
vřené a dveře zamčené.

Kazuistika
Vladimír má propracovaný kompulzivní rituál, který musí 
udělat každé ráno, když si čistí zuby a umývá obličej: 
• Vkročit do koupelny levou nohou.



• Zavřít dveře levou rukou, pak se dotknout kliky u dveří 
pravou rukou.

• Vzít ručník z věšáku a uložit jej na okraj vany levou ru-
kou, pak se ho dotknout pravou rukou.

• Vzít zubní kartáček a položit jej na okraj umyvadla le-
vou rukou, pak se ho dotknout pravou rukou.

• Vzít zubní pastu levou rukou, pak se jí dotknout pravou.
• Odšroubovat a odložit vršek levou rukou, pak se ho do-

tknout pravou.
• Vymáčknout pastu na kartáček levou rukou, pak se do-

tknout tuby pravou rukou.
• Vrátit tubu zpět levou rukou, pak se jí dotknout pravou.
• Uchopit kartáček levou rukou, pak začít čistit: zuby čis-

tit levou rukou zleva doprava, nejprve vrchní řadu, pak 
spodní; pak zopakovat celý proces pravou rukou, pak 
opět levou a nakonec opět pravou.

• Otevřít kohoutek levou rukou, pak se ho dotknout pravou.
• Opláchnout kartáček pod horkou vodou, držet ho levou, 

pak se ho dotknout pravou.
• Vrátit kartáček do přihrádky levou rukou, pak se ho do-

tknout pravou.
• Vypláchnout ústa nejprve pomocí levé, pak pravé ruky.
• Podívat se na sebe do zrcadla nejprve levým okem, pak 

pravým.
• Začít umývat obličej nejdříve levou, pak pravou rukou.
• Utřít levou polovinu obličeje levou rukou, pak pravou po-

lovinu obličeje levou rukou, poté utřít levou část obličeje 
pravou rukou a pak pravou část obličeje pravou rukou.

• Nanést mýdlo na obličej ve stejném sledu.
• Opláchnout obličej levou a pak pravou rukou.



• Podívat se na sebe do zrcadla nejdříve levým, pak pra-
vým okem. 

• Zavřít kohoutek levou rukou, pak se ho dotknout pravou.
• Vzít ručník levou rukou, pak se ho dotknout pravou.
• Osušit obličej levou stranou ručníku v levé ruce, pak 

pravou stranou ručníku v levé ruce, pak levou stranou 
ručníku v pravé ruce a nakonec pravou stranou ručníku 
v pravé ruce.

• Podívat se na sebe do zrcadla nejprve levým, pak pravým 
okem.

• Vrátit ručník na věšák levou rukou, pak se ho dotknout 
pravou.

• Otevřít dveře levou rukou, pak se dotknout kliky pravou.
• Opustit koupelnu, vykročit levou nohou.

kompulzivních myš-
lenkách volní

Kazuistika
Monika trpí obsesí, že když uvidí nesymetricky uložené věci, 
někdo z rodiny zemře:

SPOUŠTĚČ: OBSESE: KOMPULZIVNÍ 
  MYŠLENKA (RITUÁL):

Rozházené   Co když zemře  Když spočtu všechny
časopisy  máma?! rohy na časopisech, 
u lékaře   dosáhnu symetrie a nic 
na stole.  se nestane (počítá.)



Kazuistika
• Luděk měl kompulzi vždy se dlouze podívat na každý 

předmět a neodtrhnout od něj oči, dokud neměl pocit, že 
jej už dobře zná. Často se proto při chůzi venku zastavil 
a zíral, v poslední době se to přeneslo i do práce, kde za-
číná být nevýkonný, protože zíráním stráví hodně času.

• Věrku trápí myšlenky na tragickou smrt svých blízkých. 
Aby se tomu ubránila, musí smrt »přenášet« na neznámé 
lidi, které potkává na ulici.

OBSESE: KOMPULZIVNÍ MYŠLENKA:

Neublížil jsem  Nikomu jsem neublížil! (3krát)
nikomu? – atd.



stereotypně stejným způsobem

Kazuistika
• Vláďa musí přemýšlet o tom, jaký vlastně je, zda miluje 

svou dívku, zda jeho city k blízkým jsou opravdové, či 
nikoliv. Těmito úvahami se zaobírá celé hodiny, nachází 
argumenty pro to, že má opravdu rád, a pak zase ty, kte-
ré mu říkají, že to není opravdový cit, což ho pak velmi 
trápí, protože by chtěl cítit »pravdivě«. Přes řadu důkazů 
a argumentů tyto ruminace nevedou k uspokojivému zá-
věru.

• Martině se vrací často myšlenky na to, co je smyslem ži-
vota. Nalézá řadu argumentů pro to, že život smysl má, 
a řadu argumentů opačných. Pokaždé nalézá ještě další 
nové varianty argumentů pro a proti.



Kazuistika
Luděk má stálou obavu z toho, že mu zduří prostata a do-
jde k retenci (zástavě) moči. Proto kompulzivně sleduje svůj 
proud moči, aby se zabezpečil, velmi teple se obléká, vyhýbá 
se pohybu a nejméně dvacetkrát denně si měří tělesnou tep-
lotu. Velmi často navštěvuje různé lékaře – urology, obvod-
ního lékaře, internistu a imunologa. U všech se ubezpečuje, 
že se mu nic nestane. Po ubezpečení se mu vždy krátkodobě 
uleví, nicméně půl hodiny po odchodu z ordinace ho znovu 
přepadne myšlenka: »Co když budu mít retenci?« Ubezpe-
čování se u lékařů vede k tomu, že Luděk stále věnuje pozor-
nost svým tělesným příznakům a své myšlence na zástavu 
moči. 



Kazuistika
• Vlaďka trpí myšlenkou (obsese), že dostane infekci od 

záchodového prkýnka. Proto odkládá potřebu (vyhýba-
vé chování) na nejzazší mez, a když už na záchod musí, 
močí bez usednutí na prkýnko (vyhýbavé chování), které 
už předtím obložila vrstvou toaletního papíru.

• Mirek má obsedantní myšlenku, že když se dotkne lam-
pičky, vypínače nebo jiného elektrického spotřebiče, může 
ho zabít elektrický proud. Proto zásadně na žádné elek-
trické spotřebiče nesahá. Světlo mu rozsvěcuje matka.

Kazuistika
Dana se začala vyhýbat číslu čtyři. Narozeniny jejího man-
žela připadají na čtvrtý den v měsíci a její obsedantní logika 



vyžaduje, že pokud se nebude tomuto číslu vyhýbat, může 
způsobit svému muži nějakou velkou škodu. Začala to velmi 
důsledně dodržovat: například přeskakovala čtvrtou strán-
ku v knize nebo časopise, nikdy nepsala číslo čtyři, nikdy 
nejedla např. čtyři knedlíky atd. Její život se zkomplikoval 
ještě poté, co vyhýbání postupně rozšířila na všechna čísla 
začínající nebo končící čtyřkou, násobky čtyř apod., takže 
nakonec požádala o pomoc.

Kazuistika
Roman má obavy z AIDS. Má dojem, že by se mohl nakazit, 
a tak se vyhýbá všem kontaktům s veřejnými toaletami, ne-
přibližuje se k bezdomovcům či toxikomanům. O svém bra-
trovi a jeho ženě je přesvědčen, že jsou to velmi hezcí lidé. 
Podle Romana tak pěkný muž a pěkná žena mají dost se-
xuálních nabídek a je málo pravděpodobné, že by si zůstali 
věrní. Pokud jeden z nich dostane AIDS, dostane ho i druhý. 
Co když mají AIDS, a přitom s ním bydlí v jednom domě? 
Proto má Roman svoje nádobí, své příbory, čistí si záchod 
Savem, neustále se umývá a dezin kuje si ruce Ajatinem. 
Problém je, že Roman miluje sladké, zejména pudink. Jed-
noho dne mu jeho švagrová přinesla teplý pudink v misce. 
Krásně voněl a Roman na něj dostal strašnou chuť. Hned 
mu však proběhlo hlavou: »Když to vařila, tak nad tím hrn-
cem stála a dýchala. Drobné kapénky jsou vždy v dechu. 
Co když v nich má viry AIDS. Je to málo pravděpodobné, 



ale co když? Ten pudink, to je taková živná půda, podobně 
jako agar, na kterém se pěstují bakterie. Co když se AIDS 
dobře rozmnožuje v teplém pudinku? Doktoři tvrdí, že jen 
pohlavním stykem a krví. Ale co když zjistí, že i pudinkem, 
a zjistí to až za deset let? Určitě to zatím nikdo nezkoumal!« 
Při těchto úvahách zároveň sílila chuť na pudink. Raději 
řekl švagrové, že si ho sní až studený. Váhal ještě chvíli poté, 
co odešla z místnosti. Pak ale situaci »nezvládl« a pudink 
hltavě snědl. Vzápětí pocítil strašnou úzkost. Roman vstal, 
otevřel otcův bar a nalil si whisky. Pak dělal dvě hodiny ko-
touly, aby whisky s pudinkem v břiše promíchal a AIDS tak 
vydezin koval.



SPOUŠTĚČ: KATASTROFICKÁ KOMPULZE:
 MYŠLENKA: 
 = OBSESE 

Bušení srdce Dostanu infarkt! Posadit se, 30krát 
  stisknout levé zápěstí.









Kazuistika
Zuzana trpí obsedantním shromažďováním. Nemůže vyho-
dit žádný předmět ze své domácnosti. Hromadí staré novi-
ny, oblečení, hadry, krabice od čisticích prostředků, láhve, 



staré účtenky, kelímky od jogurtů apod. Její byt je naplněn 
»hnízdy« všech těchto předmětů natolik, že je možné projít 
pouze od dveří k posteli velmi úzkým průchodem, podobná 
chodbička vede k záchodu a do koupelny. Byt 3+1 je již zce-
la zaplněný, a to i včetně garáže. Manžel se od Zuzany od-
stěhoval před 3 roky a rozvedl se. Na návštěvu nesmí nikdo; 
Zuzka se za svůj byt nesmírně stydí. Ale žádný předmět vy-
hodit nemůže. Podobně začíná nyní zaplňovat svoji kance-
lář. Tam to zvládá o něco lépe, ale v minulých letech musela 
opustit několik zaměstnání, protože pro spolupracovníky to 
bylo nepochopitelné.

ujištění

prováděli stejné kompulzivní rituály

ovládají 
svoji rodinu



aby byl klid

přizpůsobit odmítají







pocit bez-
pečí



nápodoba

perfekcionistická a nadměrně 
kritizující výchova

chaos v rodině











Po ulicích města chodí muž a stále tleská. Kolemjdoucí se ho 
ptá: »Prosím vás, proč pořád tleskáte?« – »Ale, zaháním tygry,« 
odpověděl muž. – »Ale tady přeci žádní tygři nejsou?!« – »No 
vidíte, jak to funguje.«

kontroly, odpovědnosti, potřeby jistoty a pevných pra-
videl

není zda má člověk nutkavé mimovolní myš-
lenky (ty má skoro každý), ale jak je hodnotí





Kazuistika
Klára si neustále myje ruce, protože se obává, aby nenakazi-
la sebe nebo rodinu nějakou infekcí, kterou mohla chytit na 
madlech v dopravních prostředcích a na klikách dveří, jichž 
se během dne dotkla. Tím, že se opakovaně myje, používá 
dezinfekční mýdlo a někdy i Ajatin, se dlouhodobě utvrzuje 
ve svém přesvědčení, že kdyby tak nečinila, už by ona nebo 
někdo blízký onemocněl. Proto se také dále objevuje její 
obava z nákazy i její hygienické kompulze. Dokud nezjistí, 



že k nákaze nedojde ani tehdy, když se přestane nadměrně 
umývat, nedokáže se svých OCD příznaků zbavit.

Kazuistika
Vláďa, který je zaujatý myšlenkou, že při doteku elektrospo-
třebiče dostane elektrickou ránu, která ho zahubí, se začne 
vyhýbat manipulaci s elektrospotřebiči, žádá jiné lidí, aby 
mu rozsvítili světlo apod. Protože o téměř žádné riziko ne-
jde, vyhýbavé chování mu brání ve zjištění, že dotek elek-
trického spotřebiče není pro něj nebezpečný.

ujišťo-
vací kompulze

Kazuistika
Václav měl obsesi, že je známým politikem a že v novinách 
o něm bude uveřejněna pomluva, která ho úplně znemožní. 



Věděl sice, že je to nesmysl, nicméně jednou v životě bylo 
jeho jméno v novinách v souvislosti s politickou stranou, ke 
které se hlásil. Aby úzkost, vznikající z obsese, neutralizo-
val, musel pročítat denní tisk. Počet novin byl čím dál větší. 
Rodiče, kteří mu chtěli ulevit, mu nabídli, že některé novi-
ny přečtou a pak mu sdělí, zda tam něco bylo. Z nabídky se 
však rychle stala povinnost, rodiče denně museli sedět u no-
vin a pročítat je od začátku do konce, jinak Václav proží-
val silnou úzkost a měl na ně takový vztek, že je opakovaně 
fyzicky napadl.

negativní chování okolí

zaměřený 





















Z toho, co jste mi řekl, se mi zdá, že trpíte obsedantně-kom-
pulzivní poruchou. Pro tuto poruchu je typické, že člověk si více 
než obvyklým způsobem všímá nepříjemných myšlenek a dělá 
si kvůli nim velké starosti. U vás se tyto myšlenky týkají bacilů 
a obav, že byste mohl bacily přenést na jiné členy rodiny. Víte 
sice, že je to nepravděpodobné, ale nechcete riskovat, když exis-
tuje způsob, jak tomu zabránit. Proto jste se sám začal hodně 
umývat a umýváte také věci, které přinesete zvenčí, například 
nákup. Také jste se přestal dotýkat svých dětí, začal si umývat 
ruce celou hodinu a vyhýbat se všemu, co by podle vás mohlo 
být nějak spojeno s ušpiněním. Bohužel, každé z těchto opat-
ření vás uspokojilo vždy jen na chvíli, takže v průběhu času se 





vaše problémy zhoršily. Vaše myšlenky na infekci, s tím spoje-
né umývání a vyhýbání jsou pro vás stále větším problémem. 
To u OCD tak bývá – čím více se snažíte problém zvládnout 
pomocí nějakého zabezpečení nebo vyhnutí, tím skutečnější se 
problém zdá a tím více se nepříjemné myšlenky usadí v hlavě. 
Máte pocit, že to, co jsem řekl, odpovídá vašim zkušenostem?

Nejlepší způsob, jak se postavit takovým nepříjemným myš-
lenkám, je obrnit se proti nim, aniž byste dělal takové věci, jako 
je umývání rukou či vyhýbání se. Je to prospěšné ve více smě-
rech: postupně si zvyknete na věci, které vás děsí, a přestanou 
vám vadit. Začnete žít zase normálním způsobem. Také zjistí-
te, že to, čeho se nejvíc bojíte, se ve skutečnosti vůbec nestane. 
Hlavní část léčení je zaměřena na způsob, jak vám pomoci do-
stat se do těsnějšího kontaktu s tím, čeho se obáváte, dokud si 
na to nezvyknete. Důležité je, abychom našli cesty, jak zabránit 
takovému chování, jako je umývání a vyhýbání se. Když to bu-
dete nacvičovat, objeví se u vás nejdříve pocit úzkosti. Později 
ale zjistíte, že úzkost klesá, a obvykle rychleji, než byste čekal. 
Co si o tomto způsobu léčení myslíte?

Na počátku tohoto typu programu se obvykle objeví určitá 
úzkost. Ve skutečnosti je to důležitá součást léčby, protože lidé 
si mnohdy myslí, že jejich úzkost bude trvat stále a bude ne-



snesitelná. Jednou z cenných věcí, které se během léčby na učíte, 
je poznání, že úzkost nepřesáhne neúnosnou míru a často se 
zmírní rychleji, než byste očekával. Někdy se tak stane již po 
20 minutách, častěji ale po půl hodině až hodině. Dalším dů-
ležitým zjištěním je, že při druhém nebo třetím nácviku ex-
pozice se pocit vaší nepohody začne zmírňovat. Je to ukazatel 
úspěšnosti léčby. Úzkost z expozice bude postupně slábnout, až 
nepříjemný pocit vymizí.



– pokračování





Kazuistika
• Ivana s obavami, že přinese domů z ulice bacily, kterými 

nakazí sebe i rodinu, přinese při expozici do bytu před-
měty zvenčí, dotýká se jich, dotýkají se jich i členové ro-
diny, aby se »nakazili«. Cílem je, aby zůstala »nakažená« 
až do té doby, dokud její úzkost nezačne klesat.

• Veronika s obsesemi ze špíny a nákazy se dotýká zácho-
dového prkénka (expozice). Nesmí si potom umýt ruce 
(zábrana rituálu). Musí vydržet úzkost s tím spojenou 
tak dlouho, dokud tato nepoklesne natolik, že rituál 
umývání již není nutný.



• U Věrky došlo k rozvoji obsesí po porodu dítěte. Při po-
hledu na ostré předměty, jako je nůž, nůžky, jehlice, jí na-
padaly nechtěné myšlenky, že své dítě bodne. Věděla, že 
nic takového nechce, ale bála se mít tyto předměty ve své 
blízkosti. Neustále je uklízela, schovávala. Nebyla si jistá 
sama sebou, zda není »takový kripl«, že by to byla schop-
na udělat, když jí to vůbec může napadnout. Po edukaci 
o OCD a diskusi o tom, zda to opravdu chce, nebo zda to 
jsou jen nechtěné myšlenky, byla ochotná začít s expozi-
cemi. Domluvenou expozicí bylo ponechat tyto předměty 
na stole. Nejdříve ve společnosti manžela nebo matky, 
později i tehdy, když byla s dítětem sama. Nakonec si vel-
ký nůž nechávala ležet přímo vedle postýlky dítěte celý 
den, při kojení si ho dávala před sebe. Obsese se objevo-
valy stále v menší míře, až nakonec vymizely.

• Karel měl obsesi, že strčí v metru někoho pod jedoucí 
vlak. Poté, co zvládl bez kompulzí poslech kazety s obsesí 
doma a za chůze na ulici, ztížil si expozici tím, že šel po-
slouchat nahrávku na stanici metra.

• Stanislav, 28letý lékař, byl opakovaně nejistý po rozhovo-
ru s pacienty. Musel si rozhovor v duchu znovu a znovu 
přehrávat, hledat, co se mu povedlo a co nikoliv. Proto-
že tím trávil mnoho hodin denně, nestačil již dostatečně 
zvládat svoji práci. S terapeutem si stanovili, že odsune 
toto přemítání vždy na osmou hodinu večer a bude se 
mu věnovat vždy od 8 do 9 hodin. První dny se o splnění 
úkolu velmi snažil, dokázal odložit rituál. Když tato doba 
přišla, nutkání, aby se vrátil ke svým pochybnostem, bylo 
velmi malé nebo úplně vymizelo.

• Lenka měla vtíravou představu jídla, které právě snědla. 
Jídlo viděla jako obraz, který se jí stále vracel. Čím více se 



ho snažila vytěsnit, tím častěji se jí objevoval. Byla schop-
na na chvíli tuto představu »rozstřelit« pomocí STOP. 
Musela však opakovat toto slovo mnohokrát, než předsta-
vu zahnala. Opakované STOP vlastně znamenalo nový 
rituál, který si vytvořila. Proto jsme se dohodli, že tuto 
techniku používat nebude. Bude si naopak jídlo, které se 
jí v představě nutkavě vrací, vybavovat do nejmenšího 
detailu. Pak ho zkusí ve své představě zvětšit a následně 
postupně zmenšovat tak, že z něj bude ubírat, až jídlo 
úplně zmizí. Tento způsob práce s nutkavou představou 
přinesl úspěch již během prvního týdne cvičení. Postupně 
jí vtíravá představa přestala vadit, až vymizela úplně.
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Stránky, které chtějí nabízet  pomoc 
nebo radu všem, kdo mají t rápení 
s hlubokým smutkem nebo příliš 
silnou úzkost í.




