
 
      

 



PRŮVODCE PRO RODIČE :                                                                                                                 

JAK ZVÝŠIT PSYCHICKOU POHODU DĚTÍ, KTERÉ ZAŽILY TORNÁDO 
 

Zažít tornádo může být velmi děsivé a dny, týdny a měsíce po bouři mohou být velmi stresující. Většina rodin se 

postupem času zotavuje, zejména s podporou příbuzných, přátel a sousedů. Různé rodiny mohou mít s tornádem 

různou zkušenost, proto se nesrovnávejte s ostatními. Některé rodiny se vrátí k běžným aktivitám poměrně rychle, 

zatímco jiné se mohou potýkat se škodami na domově, majetku, se zdravotními problémy či ztrátou obživy a příjmu. 

Některé rodiny možná přišly o milovanou blízkou osobu nebo domácího mazlíčka. 

Děti mohou na tornádo a jeho následky reagovat odlišně v závislosti na jejich věku, vývojové úrovni a předchozích 

zkušenostech. Rodiče by měli očekávat, že různé děti mohou reagovat na události různými způsoby. Reakce dětí na 

tornádo a jeho následky jsou silně ovlivněny tím, jak se jejich rodiče, učitelé a další jejich blízcí vyrovnávají se 

zkušeností s tornádem. U dětí se může objevit mnoho nestandardních reakcí, které jsou ovšem běžné v situaci, 

kterou zažily.  

Běžné reakce: 
 

 Pocity úzkosti, strachu a obav o bezpečí svoje a svých blízkých (včetně domácích mazlíčků)  

o Děti mohou mít zvýšené obavy z odloučení od členů rodiny  

o Malé děti mohou být více mazlivé a vyhledávat fyzickou blízkost s rodiči, sourozenci nebo učiteli, s 

vedoucími na táboře či v zájmovém kroužku 

o Mohou se vyskytnout obavy z příchodu bouřky a dalšího tornáda  

o Zvýšená úzkost z budoucích varování před bouřkami a tornády  

 Změny chování:  

o Zvýšená úroveň aktivity  

o Snížená koncentrace a pozornost  

o Zvýšená podrážděnost  

o Rozzlobenost, výbuchy vzteku 

o Agresivita (slovní i fyzická, zaměřená na věci, osoby i zvířata) 

 Psychosomatické fyzické obtíže (např. bolesti hlavy, bolesti břicha atd.)  

 Dlouhodobé zaměření na tornádo (např. opakované hovory o tornádu, děti si na tornádo hrají v rámci svých 

dětských her)  

 Zvýšená citlivost na zvuky (např. vítr a jiné hlasité zvuky), změny v režimu spánku, změny chuti k jídlu, 

nedostatek zájmu o běžné činnosti, včetně zájmu o hraní si s kamarády) 

 Regresivní chování u malých dětí (např. mluvení dětí ze spaní, noční pomočování, záchvaty vzteku) 

 Zvýšená tendence k rozvoji vysoce rizikového chování u dospívajících (např. nadměrné pití alkoholu, 

zneužívání návykových látek, sebepoškozující chování)  

Jak mohu pomoci svému dítěti?  
 

 Věnujte čas rozhovoru se svým dítětem. Díky tomu bude vaše dítě vědět, že je v pořádku klást otázky a 

vyjadřovat své obavy. Je možné, že o otázkách bude třeba diskutovat vícekrát.  

 Je důležité najít si společný čas na tyto rozhovory. Měli byste stručně a otevřeně odpovídat na otázky, ale 

také se zeptat svých dětí na jejich názory a představy o tom, o čem se diskutuje. U mladších dětí zkuste 

propojit rozhovory o tornádu s oblíbeným příběhem nebo rodinnou aktivitou, aby se cítily bezpečněji a 

klidněji. 



Věci, které mohu udělat pro sebe: 
 

 Postarejte se o sebe - včetně dobrého stravování, dobrého spánku a řádné lékařské péče.  

 Poslouchejte jeden druhého. Rodiče dětí a další rodinní příslušníci by si měli během této doby navzájem 

poskytovat podporu.  

 Odložte zásadní rozhodnutí. Během tohoto stresujícího období odložte rozhodování o závažných věcech, 

které nejsou urgentní a mohou počkat. 

 Dej si pauzu. Snažte se si najít čas na odpočinek. 

Věci, které mohu udělat pro své dítě: 
 

 Buďte vzorem. Změny životních podmínek mohou být pro děti extrémně stresující. Během chaotických dnů 

se snažte být pro své děti „klidným a bezpečným ostrovem“.  

 Povzbuďte své děti. Pomozte jim, aby se o sebe postaraly tím, že je nabádáte k přiměřenému odpočinku, 

cvičení a pravidelné stravě.  

 Ujistěte děti, že jsou v bezpečí. Po tornádu to bude potřeba mnohokrát opakovat. Měli byste trávit čas se 

svými dětmi a zůstat ve spojení. Nezáleží na tom, jestli hrajete hry venku, čtete společně uvnitř nebo se jen 

mazlíte. Nezapomeňte dětem říct, že jsou milované.  

 Udržujte rutiny a režim, na který jste zvyklí. I v chaosu a změnách se děti cítí bezpečněji, pokud mají alespoň 

nějaké jistoty – čas na jídlo, hygienu, hraní, uspávání atd.  

 Omezte média (rozhlas, televizi). Je důležité chránit vaše dítě před nadměrným přísunem zpráv o tornádu, 

včetně těch v novinách, na internetu nebo v televizi.  

 Ujistěte své děti, že se o jejich kamarády starají jejich rodiče, stejně jako se o ně staráte vy. Vzhledem 

k přerušení signálu či výpadku vysílačů může být komunikace s kamarády obtížná a to vyvolává obavy, zda 

jsou v pořádku. 

 Komunikujte o obnově obce. Ujistěte děti, že se v místě vašeho bydliště dělá vše pro to, aby obnovily 

dodávky elektřiny a vody a odstranily trosky. 

 Povzbuďte děti, aby pomáhaly. Děti se uzdraví a lépe zvládnou trauma, když mají pocit, že pomáhají. Najděte 

příležitosti, jak mohou přispět k obnovování života v obci. Zadávejte drobné úkoly spojené s úklidem nebo 

rodinnými aktivitami. Poté, co děti stráví čas úklidovými činnostmi, poskytněte jim prostor na činnosti, které 

nesouvisejí s tornádem. To může zahrnovat hraní her, čtení knih, hraní karet atd.  

 Snižte nudu. Mnoho dětí si může stěžovat na nudu. Jejich každodenní činnosti, jako je sledování televize, 

hraní na počítači nebo hraní s přáteli, byly narušeny. Během této doby bude důležité pomoci dětem 

přemýšlet o náhradních činnostech. Pokuste se domluvit s organizacemi, které poskytují tábory či 

volnočasové aktivity v okolí vašeho bydliště, aby se jich vaše dítě mohlo účastnit. 

 Buďte trpěliví. Během této doby mohou děti potřebovat více trpělivosti a pozornosti.  

 Poskytněte podporu před spaním. Děti mohou pociťovat úzkost, když se vzdálí od rodičů, zejména před 

spaním. Nejprve zkuste s dítětem trávit více času před spaním, pokud je to možné, čtěte jim nebo si 

povídejte. U malých dětí je vhodné nabídnout společný spánek s rodiči. Avšak s vědomím, že se k 

nastavenému budoucímu datu vrátí k normálním dříve zaběhaným spánkovým režimům.  

 Monitorujte konverzace dospělých. Uvědomte si, co se říká během rozhovorů dospělých o tornádu a jeho 

následcích. Děti mohou špatně pochopit to, co slyší, a mohou se zbytečně bát něčeho, čemu nerozumí.  

 Vyhledejte odbornou pomoc. Pokud mají děti potíže po tornádu déle než šest týdnů, měli by se rodiče 

poradit s odborníkem na duševní zdraví.  

 Nepodléhejte beznaději. Pozitivní a optimistický přístup pomáhá dětem vidět dobré věci ve světě kolem 

sebe. Může být jedním ze způsobů, jak jim pomoci překonat i ty nejnáročnější časy. 


