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Jaké podoby může mít štěstí?  

 

V češtině je štěstí slovem mnohoznačným. Tento pojem má v podstatě dva rozdílné 

významy. V prvním případě vnímáme slovo štěstí jako přízeň osudu, takzvanou šťastnou 

náhodu, která působí v náš prospěch. Druhý význam bychom mohli charakterizovat jako 

pocit uspokojení či spokojenost. 

Šťastnou náhodu většinou ovlivnit příliš nemůžeme. Málokomu se poštěstí být ve správnou 

dobu na správném místě. Kromě vnějších okolností však také záleží i na nás, jak s takto 

získaným prospěchem dále naložíme. Ne nadarmo se totiž říká, že štěstí přeje připraveným. 

Taková výhra v loterii způsobila aktérům mnoho dobra, ale i mnoho neštěstí. Pokud byli lidé 

nerozumní, peníze jim zničily vztahy s ostatními lidmi a způsobily takový úpadek jejich 

charakteru, že to vedlo až ke krajně extrémním řešením vzniklých osobních krizí. 

Jak ale může vést k úspěchu shoda šťastných okolností u člověka připraveného, chtělo by se 

říci "štěstíhodného", můžeme vidět na příkladu jednoho ze světových nejlepších plastických 

chirurgů, Čecha , doktora Bohdana Pomahače. Jistěže mu k jeho světové proslulosti pomohla 

i shoda spousty příznivých okolností, on sám však byl a je nesmírně pilný, vzdělaný, snaživý a 

své práci věnoval mnoho úsilí a energie. Tímto úsilím tedy dokázal příznivé okolnosti 

přetvořit ve štěstí pro sebe i své pacienty.  

Podobným způsobem usiluji o to, abych "kráčel štěstí naproti" i já sám. Snažím se poctivě a 

pečlivě si plnit své úkoly a zodpovědně přistupovat ke svým povinnostem. Již několikrát mne 

zaskočily neočekávané okolnosti, například školní písemka nebo zkoušení. V těchto 

případech jsem své úsilí zúročil a úspěšně obstál. A protože se neučím jen kvůli zkouškám, 

ale i pro svou budoucnost, věřím, že moje snaha má smysl. 

Pokusím se teď zamyslet nad podobami štěstí, které lidé vnímají jako pocit uspokojení. 

Mnoho z nich považuje úroveň své spokojenosti za přímo úměrnou množství finančních 

prostředků či majetku, kterými mohou disponovat. Na toto téma jsem nedávno četl 

zajímavou úvahu exprezidenta Harvardovy univerzity, významného právníka Dereka Boka. V 



článku zmiňuje zajímavá fakta o tom, že s růstem technické civilizace a hmotného bohatství 

klesá pocit štěstí mezi lidmi. Moderní rozvinuté společnosti jsou nešťastné a ani pořádně 

nevědí, co to štěstí je. Například podle studie německých sociologů z roku 2009 došlo v Číně 

pozvednutím stovek milionů lidi z chudoby během 90. let k alarmujícímu poklesu pocitu 

spokojenosti ze života na všech úrovních ekonomických příjmů. To ostatně potvrzují i slova 

psychologa Tomáše Morávka, který se specializuje, jak sám říká: "na nešťastné boháče". I z 

logiky věcí vyplývá, že čím máte více majetku, tím více času a energie vám zabere starost o 

něj a trpíte úzkostí z jeho možné ztráty. Navíc lidé přeceňují svou schopnost radovat se z 

nově nabytých věcí a ze zlepšování své životní úrovně. Jak rychle vyprchá radost a uspokojení 

z drahé dovolené, nově pořízeného luxusního automobilu či přestěhování se do rozlehlejšího 

domu na té správné adrese! A zanedlouho nejsou o nic šťastnější než dříve. 

Další skupina lidí se snaží nalézt štěstí v zážitcích a nevšedních prožitcích. Vrhají se do 

zrádného světa různých psychotropních látek alkoholem počínaje a heroinem konče, riskují 

život  v nejrůznějších nebezpečných adrenalinových aktivitách nebo zkouší jako hackeři 

překonat ty nejdůmyslněji zabezpečené počítačové sítě. Takto zažijí pocit alespoň prchavého 

štěstí, které je však na delší dobu uspokojit nedokáže.  

Ke šťastnému životu ale prožívání krásných chvil určitě patří. Příjemné prožitky mám rád i já 

sám. Vzpomínám na několik opravdu krásných chvil, ze kterých čerpám radost dodnes. 

Senzační byla jízda na horské dráze v Legolandu u Londýna, okamžik, kdy jsem rozbalil před 

třemi lety o Vánocích svůj vlastní iPad, či dovolená s rodinou, kterou jsme podnikli obytným 

vozem a procestovali tak celou Itálii. 

Myslím ale, že všem nám lidem je společná touha po štěstí trvalém, dlouhodobém. Na toto 

téma jsem prostudoval spoustu literatury a vše jsme společně probrali s rodiči. Uvědomil 

jsem si, že schopnost být šťastný se dá naučit. Pocit štěstí tedy nezávisí jen na vnějších 

okolnostech, ale spíše na tom, jak je prožíváme a jaký postoj k nim zaujímáme.  Ani velmi 

negativní události nemusí nutně vést k neštěstí, protože nám mohou přinést poučení a tím 

prospěch v budoucnu. Krásně to vystihuje rčení "Co tě nezabije, to tě posílí". 

Překonáváním překážek se zdokonalujeme a více si vychutnáme chvíle, kdy je nám dobře. 

Pamatuji si na jeden náš rodinný výlet. Po celodenní namáhavé túře, zmrzlí, utahaní, 

vyčerpaní a hladoví jsme se blížili k místu, kde jsme měli zaparkované auto. Má tehdy 

sedmiletá sestra už nemohla.  Maminka ji tedy povzbuzovala představou, co nás čeká, až 

přijedeme domů. Zatopíme v krbu, dáme si dobré jídlo a pití, usadíme se do křesel a pustíme 

si oblíbený film. Ta představa povzbudila nejen sestru, ale i nás ostatní. Tu sestra 

konstatovala zajímavou myšlenku. Vše dobré a příjemné si užijeme mnohem víc, pokud 

zažíváme i věci nepříjemné a namáhavé. 

V souvislosti s negativními událostmi jsem narazil ještě na jeden zajímavý příběh. 

Byl jednou jeden farmář, který žil v horách. Byl to chudý muž, podobně jako ostatní farmáři, 
kteří žili v jeho sousedství. Ale díky houževnatosti a pracovitosti se mu podařilo koupit si 



koně. Radoval se z toho. Farmáři z okolí mu záviděli, ale přesto přišli a blahopřáli mu. Říkali 
mu: “Přejeme ti, abys měl s tímto koněm hodně štěstí.” Ale on odpověděl: “Štěstí, neštěstí, 
kdo ví, co z toho bude.” 

Čas plynul a stalo se, že kůň farmáři utekl. Byla to pro něho velká rána. Farmáři z okolí přišli 
za ním a říkali: “To je neštěstí.” Ale farmář odpověděl: “Neštěstí, štěstí, kdo ví?!” 

Po čase se koník vrátil. Ale ne sám, přivedl s sebou šest hříbat. A tak měl farmář najednou 
místo jednoho koně koní sedm. Sousedé za ním znovu přišli a znovu mu blahopřáli a říkali: 
“Máš štěstí.” A farmář znovu odpověděl: “Štěstí, neštěstí, kdo ví?!” 

Jednoho dne se farmářův syn pokusil osedlat jedno z hříbat, aby ho zkrotil. Ale koník chlapce 
shodil, ten spadl na skálu a polámal si kosti. A opět přišli okolní farmáři a říkali: “Jaké 
neštěstí.” A farmář znovu odvětil: “Štěstí, neštěstí, kdo ví?!” 

V té době byla válka a všichni mladíci museli narukovat. Když přišli do farmářova domu 
vojáci, aby odvedli syna, a viděli, že má polámané kosti, na vojnu ho nevzali. Bylo to neštěstí, 
bylo to štěstí? Kdo ví? 

Myslím, že výše uvedená slova nás mohou povzbudit v těžkých životních chvílích, kdy se 
cítíme nešťastni. I tento příběh by se dal charakterizovat rčením, a to "Všechno zlé je pro 
něco dobré". 

Při psaní této úvahy jsem si uvědomil, že jsem moc šťastný a spokojený. Když se zamyslím 

nad svým životem, vidím, že se mi daří velmi dobře a mám naprosto vše, co potřebuji. Žiji v 

senzační rodině, mám kde bydlet a co jíst, v zimě netrpím chladem a v létě žízní. Navštěvuji 

skvělou školu a studium mě velmi baví a obohacuje. Najdu si i dost volného času na zábavu, 

sport a můj největší koníček - závody F1. Do budoucna hledím s velkým optimismem, protože 

je přede mnou nadějná budoucnost s řadou možností, jak dobře žít svůj život. A to přesto, že 

mám Aspergerův syndrom, který mi něco komplikuje, ale zase hodně dává. Tohle všechno 

mnoho lidí ve světě nemá. Jak bych tedy mohl být nešťastný? Proč bych se měl trápit 

možnostmi a věcmi, které nemám a nikdy mít nebudu, když je toho tolik, co mi život dává?!  

A protože toho tolik dostávám, působí mi nesmírné potěšení prostřednictvím těchto svých 

darů něco udělat i pro ty, kteří tolik štěstí nemají. Tak mohu štěstí nejen prožívat, ale i 

rozdávat. A tím můj život získá smysl. No řekněte, není tohle to pravé štěstí? 

 

 


