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 psychologem Radkem Ptáčkem 
jsme se sešli v letenském Institutu 

dětské psychologie, kde působí. 
Když se po pár úvodních větách 

zeptal, kam se chystám na dovolenou, a já odvětila, že mě čeká 
prodloužený víkend na Moravě, vážným hlasem mi doporučil, 
ať si najdu čas a odpočinu si víc. Vyhořelí lidé plní čekárnu jeho 
ordinace stále častěji. My jsme spolu ale místo vyhoření řešili 
souvztažnost střevní mikroflóry a psychiky. 

Že střeva jsou druhý mozek a ovlivňují naše duševní rozpoložení, 
je v posledních letech velmi diskutované téma. Jak se na to přišlo?
Lidová moudrost už dávno říká, že láska prochází žaludkem. 
Naši předci tušili, že se v trávicí soustavě něco skrývá, i když 
přesně nevěděli co. Mikrobiom se stal tématem až na přelomu 
jednadvacátého století v souvislosti se sekvenováním, tedy čte-
ním lidského genomu. Do té doby panoval převážně názor, že 
mikroorganismy v tom nejširším smyslu slova mohou být lid-

Čím se živ í
Klíč ke spokojenosti se ukrývá v nás samých. Jen na místě, kde byste to 

možná nečekali – ve střevech. O tom, jaký vliv na lidskou psychiku má stav 
našich útrob, jsme mluvili s psychologem Radkem Ptáčkem. 

Text KRISTÝNA MAZÁNKOVÁ

l idské štěstí ?

skému organismu spíše nebezpečné. Až nyní začínáme zjišťovat, 
že celá řada mikroorganismů s námi žije nejen v symbióze, ale 
dokonce nám prospívá. Věda o mikrobiomu je v této oblasti na 
absolutním začátku.

Co se o mikrobiomu ví?
Sekvenace lidského genomu ukázala, že člověk má přibližně 
26 000 genů. Pro srovnání, například rýže má 46 000 genů. To 
se může se zdát v určitém smyslu zahanbující, nicméně při sek-
venaci lidského mikrobiomu se ukázalo, že ten má 10¹² genů 
– přibližně bilion genů. Vychází z toho, že z genetického hle-
diska až 90 procent naší genetické informace přináleží jiným 
organismům. Celkově je v našem těle až 100 bilionů různých 
mikroorganismů. Kdybychom je poskládali za sebe, dosáhly 
by ze Země až na Měsíc. Uvnitř našeho těla máme svůj vlastní 
vesmír. Literatura uvádí, že jde o jedno až tři procenta těles-
ného objemu. Mikrobiom není jen ve střevech, ale v celém těle. 
Mikrobiom a  lidské tělo si můžete představit jako pavučinu 
a pavouka. Když je pavučina v rovnováze, pavouk se po ní může 
lehce pohybovat. Když není v rovnováze, pocítí to i pavouk. 
Stejně tak je i pro nás důležité, abychom byli se svým mikrobio-
mem zadobře.

Budou tedy odborníci místo antidepresiv předepisovat kefíry?
Takové úvahy jsou velmi předčasné. Dosavadní výzkum ale na-
značuje, že mikrobiom náš duševní stav pravděpodobně výrazně 
ovlivňuje. Střeva mohou být klíčem k duševnímu zdraví, ale 
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zatím jsme opatrní a považujeme to jen za jeden ze střípků slo-
žité mozaiky. Ano, existují studie, které se zabývají změnou mi-
krobiomu a duševního zdraví. Vztah je popsaný i u závažných 
duševních poruch a chorob, jako je například schizofrenie, au-
tismus, úzkost, deprese či neurodegenerativní onemocnění. Ale 
není to tak, že bychom změnou mikrobiomu duševní poruchu 
okamžitě vyřešili, možná to ani nikdy nebude možné. Ale vzkaz 
je jednoznačný: musíme se dobře starat o své bakterie.

Co je pro fungující mikrobiom důležité?
Mikrobiom získáváme od matky při narození. Během přiro-
zeného porodu dostane dítě při průchodu porodními cestami 
první, celoživotně zásadní dávku bakterií, která se pak během 

života mění jen velice málo. Bakterie se pak dále pěstují mateř-
ským mlékem. Přirozený porod a přiměřená doba kojení zna-
mená dobrý start do života. Děti, které přijdou na svět císař-
ským řezem, mají mikrobiom výrazně odlišný, bakterie se do 
nich dostanou převážně z kůže matky. I proto mívají děti na-
rozené císařským řezem častěji například některá onemocnění. 
Podle některých výzkumů to může souviset právě s narušeným 
mikrobiomem.

Jak přijdeme na svět, neovlivníme, ale svůj životní styl pak ano. Co 
můžeme pro své mikroorganismy udělat prospěšného?
Jsou tři zásadní faktory zdravého životního stylu. První z nich 
je strava. Tou bakterie živíme, nebo je necháváme vyhlado-
vět. Ve střevě je až 100 bilionů bakterií a ne všechny jsou žá-
doucí. V podstatě tam vládne neustálá válka mezi „hodnými“ 
a „špatnými“. Prospěšné se živí převážně nerozpustnou vlákni-
nou, která je v ovoci, zelenině, obilovinách nebo luštěninách. 
Výhoda „hodných“ bakterií je v tom, že těží energii z toho, co 
by tělo jinak nevyužilo, tedy z vlákniny, která projde trávicím 
traktem.

Druhým faktorem, který prospívá zdravé mikroflóře, je 
pohyb. A třetím je odpočinek a spánek. Tím, jak spíme nebo 
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nespíme, ovlivňujeme i zdraví své mikroflóry. I mikroby v urči-
tém smyslu spí a potřebují odpočinek.

Je to tedy velice jednoduchý návod: Jezte přirozené potra-
viny, převážně ovoce a zeleninu, vyhýbejte se čemukoli, co je 
technologicky zpracované, hýbejte se a dobře spěte. Pak budou 
šťastné vaše bakterie i vy. 

A co se stane, když tyhle rady nebudeme dodržovat?
Jestliže se symbióza a rovnováha naruší a převládnou špatné bak-
terie, zvrátit tento nerovnovážný stav může trvat velmi dlouho. 
Když si představíte strávníka, který holduje převážně typické 
české těžké stravě, a ještě to zalije pivem, a takhle to dělá deset 
patnáct let, tak dojde k závažné nerovnováze. Životní styl ovliv-
ňuje naše zdraví víc, než se domníváme. Mezinárodní zdravot-
nická organizace uvádí, že si až za osmdesát procent onemoc-
nění můžeme vlastním životním stylem. Náš organismus je 
jedna velká paměť. Všechno, co uděláme, a zvláště pokud to 
děláme pravidelně, si dobře pamatuje.

To, že jsme knedlíkový národ, nám asi obecně moc neprospívá.
Pohodlný, kaloricky velmi náročný životní styl je pro mozek 
jednodušší, přináší mu rychlou slast. Sedět na gauči a jíst slad-
kou, technologicky upravenou věc, nás však 
doslova ničí. Existují studie, které ukazují, 
že neaktivní životní styl s nadbytkem kalo-
rií z jednoduchých cukrů vede dokonce ke 
zmenšování mozku. Jestli tedy prožijeme 
život mezi kanceláří a gaučem se sušenkou 
v ruce, tak si můžeme být jistí, že sice díky 
medicíně můžeme mít až nadprůměrně 
dlouhý život, ale kolem padesátého či šede-
sátého roku se začnou hlásit negativní dů-
sledky. 

Doporučení jsou jednoduchá a  nikdo 
nic lepšího nevymyslel: Je nutné jíst přiro-
zené potraviny a hýbat se minimálně hodinu 
denně. Fyzická aktivita je jedním z mála prostředků, jak stimu-
lovat mozek k výrobě nových buněk. A důležitý je spánek, ten 
se nedá ničím nahradit.

Co se stane, když budeme roky žít nezdravě a hekticky?
Může to odnést vaše tělesné i psychické zdraví. Když jste dlou-
hodobě ve stresu, jsou aktivována centra, která odpovídají za 
poplachovou reakci. Když jste však v poplachové reakci neu-
stále, mozek se změní a může vnímat nebezpečí i tam, kde není. 
Když jsme dlouhodobě ve stresu, velmi často to vede k úzkosti 
nebo depresi. Dlouhodobý stres také velmi zásadně ovlivňuje 
imunitu. To je možná ještě nebezpečnější. Deprese a úzkost se 

nám začnou nějak konkrétně hlásit a my s tím můžeme něco 
dělat. Ale roky oslabovaná imunita není vidět ani cítit. Jednoho 
dne však může povolit a přihlásí se nějaké velmi ošklivé one-
mocnění, které si třeba se stresem ani nespojíme. I proto je dů-
ležité jasně oddělovat práci a volný čas. Mozek i tělo potřebují 
vědět, kdy pracují a kdy mají volno.

Jak se máme podle vás tedy starat o svou duši?
Někteří klienti, kteří sedí u mě na gauči, žijí buď v minulosti 
a jsou nešťastní z toho, co mohli udělat a neudělali, nebo žijí ve 
strachu z budoucnosti a v očekávání, že jednoho dne se něco 
zásadního stane a oni budou konečně spokojení a v pohodě. 
Ale obvykle se to nestane... Zapomínáme, že jediný uchopi-
telný okamžik je přítomnost. Jestli chceme být skutečně šťastní, 

musíme žít v  okamžiku tady a  teď. Štěstí 
musíme hledat v  sobě. Dnes celá řada lidí 
očekává, že jejich potřeba štěstí bude uko-
jena zvnějšku. Myslíme si, že nás uspokojí 
naši partneři, vyšší plat, lepší dovolená... Ale 
vnější podněty jsou pouze dočasnou náhraž-
kou. Dlouhodobě rozhodně nefungují.

A co funguje, abychom měli spokojený život?
Jsou klíčové dvě věci. Tou první je vztah 
k  sobě samému a  spokojenost se sebou 
samým. Neočekávám, že mé touhy a přání 
naplní někdo jiný nebo něco jiného. Tou 
druhou jsou mezilidské vztahy. Nikoli peníze 

nebo kariéra. Jestli lidé na konci svého života něčeho litují, tak 
toho, že příliš pracovali a že se málo věnovali svým vztahům. 
Nic nedovede tak příznivě ovlivnit zdraví nebo psychický stav 
jako mezilidské vztahy. V jistém smyslu lze říci, že osamělost je 
ze zdravotního hlediska horší než kouření nebo pití alkoholu.

Co se týče mezilidských vztahů, předvídáte do budoucna?
Máme velkou generaci singles, kteří mezi třicátým a čtyřicátým 
rokem velmi často nemohou najít vhodného partnera, protože 
„pan božský nebo paní božská“ neexistují. Lidé mají na své 
potenciální partnery vysoké nároky a zároveň nízkou schop-
nost tolerance žít s někým druhým, takže se dá předpokládat, 
že budou single do konce života. Budoucnost je tedy taková, 
že na světě bude žít spousta osamělých seniorů. A osamělost je 
doslova toxická. Proto pečujme o to, abychom byli v míru sami 
se sebou, pečujme o to, abychom byli v míru se svými blízkými 
a abychom byli v míru i se svými mikroby. Pak budete žít spo-
kojený a možná i šťastný život... 

„Studie ukazují, 
že neaktivní 

životní styl s na-
dbytkem kalorií 

vede dokonce 
ke zmenšování 

mozku.“


