
Iveta Coufalíková, která před lety přišla o syna ve zlínských lázních:

Utopil se jí syn. Myslela, že je konec všeho
Pro rodiče, sourozence i kamarády zemřelého dítěte funguje Dlouhá cesta. Sdružuje lidi, které potkal stejně bolestný osud
MARIE ŠIDLOVÁ

Zlínský kraj – „Když osud za-
sáhl a přišli jsme o osmnácti-
letého syna, vše se nám zhrou-
tilo. Myslela jsem, že je konec
úplně všeho. Po čase jsem tou-
žila poznat někoho, kdo může
i přesto dál existovat a dál
žít…,“ vzpomíná Iveta Coufa-
líková z Luhačovic, jejíž syn
Lukáš se před několika lety
utopil při tělocviku ve zlín-
ských lázních.

Po nějaké době se dozvěděla
o Dlouhé cestě. „Pomohla mi
přenést se přes nejtěžší obdo-
bí,“ říká.

Ročně u nás zemře kolem
900 dětí do 19 let. Rodičů, sou-
rozenců a přátel, kteří se
musejí s jejich smrtí vyrov-
nat, jsou tisíce. Pomoci jim má
sdružení Dlouhá cesta, které
vzniklo v roce 2005 z iniciati-
vy dvou maminek, které chví-
le spojené s odchodem dítěte
prožívaly společně.

Jak moc jsme zvyklí bavit se
o smrti?

V ČR se o smrti stále moc ne-
mluví, i když se situace poma-
lu zlepšuje. Lidé tak ani nejsou
na pomoc zvyklí a její vyhle-
dávání většinou považují za
projev slabosti. Nevěří v její
účinnost. Smrt blízkého člo-
věka je obdobím, kdy lidé pod-
léhají nátlakům okolí a před-
sudkům, ztrácejí schopnost
reálně uvažovat a dělají roz-
hodnutí, kterých pak mohou
litovat celý život. Vše, co pro-
žívají, je ale normální reakcí
na ztrátu blízkého člověka.

Přibližme tedy sdružení Dlouhá
cesta, ve kterém se od smrti
svého syna angažujete.

Jsme sdružení rodičů, které
potkal stejný osud, a to ztráta
dítěte. Za spolupráce psycho-
logů se snažíme pomáhat
hlavně rodičům, kteří jsou na
začátku této těžké cesty. Smrt
dítěte je zlá zkušenost, která
blízké navždy poznamená.
Donedávna nebyl v naší zemi
nikdo, kdo by rodinám v této
situaci pomáhal znovu se po-
stavit na nohy. Naším cílem je
psychická i praktická podpo-

ra rodin a dlouhodobé zlepšo-
vání jejich psychické a fyzic-
ké kondice. V současné době
má Dlouhá cesta asi 120 členů.

V čem vaše pomoc spočívá?
Především v setkávání se s

lidmi, kteří se vyrovnávají se
stejnou bolestnou zkušeností.
Jde o vzájemné sdílení prožit-
ků, pocitů a uvolnění emocí.
Poznání, že nejsme s touto bo-

lestnou událostí sami, načer-
pání energie a inspirace „co
pomáhalo ostatním“ a mnoh-
dy i navázání nových přátel-
ství. Setkání bývají neformál-
ní, nejsou vedena psychotera-
peuticky. Na všech je ale pří-
tomna psycholožka, která má
odborný dohled a je nezávis-
lým účastníkem.

Liší se skupiny třeba podle toho,
o jak staré dítě rodiče přišli?

Takovou zvláštní skupinou
je Prázdná kolébka. Pomáhá
konkrétně rodičům dětí, které
zemřely ještě před narozením

nebo krátce po narození. V ČR
nepůsobí žádná organizace,
která by se zabývala tímto spe-
cifickým problémem.

O problému se neví a ne-
mluví. Například v předpo-
rodních kurzech nepadne o té-
to možnosti ani zmínka a dvě
třetiny případů zůstanou zce-
la bez vysvětlení. Pokud k této
tragédii dojde, matka se nemá
na koho obrátit, ve svém okolí
většinou nemá nikoho s po-
dobnou zkušeností a komuni-
kační problémy nastávají už v
rodině.

A co jiné země? Jak to funguje
tam?

Zkušenost z ostatních zemí
je taková, že se matky nebo ro-
diče lépe se ztrátou vyrovnají,
mají-li možnost se s mimin-
kem rozloučit, pochovat si ho
a popřípadě si uchovat něja-
kou památku – pramínek vla-
sů, otisk nožičky, popřípadě

fotografii. V ČR toto není zda-
leka běžnou praxí. Pokud ma-
minky těchto dětí znovu otě-
hotní, prožívají další těhoten-
ství s velkými obavami. Není
to pro ně krásné období tak ja-
ko pro většinu žen, ale období
plné obav a strachu. V rámci
Dlouhé cesty existuje svépo-
mocná skupina těchto rodičů,
která pořádá samostatná se-
tkání.

Co sourozenci? Jakým způso-
bem speciálně pomáháte jim?

V rámci projektu Barevný
anděl pomáháme rekonstruo-
vat dětské pokojíčky. Na pře-
stavbě se podílíme finančně a
poradensky. Smyslem je změ-
nit prostředí dítěte a utužit
vztah v rodině poznamenané
úmrtím jiného dítěte. Skupi-
na dětí, které přišly o souro-
zence, je znevýhodněná a opo-
míjená.

Automaticky se předpoklá-
dá, že se dítě se ztrátou souro-

zence „nějak vyrovná“, maxi-
málně se mu věnuje dětský
psycholog. V mnoha rodinách
dochází k poruchám v komu-
nikaci mezi rodiči navzájem,
ale i mezi rodiči a dětmi. Ty
kromě stesku po sourozenci
začnou trpět buď přehnanou
péčí, nebo naopak zvýšenou
ztrátou zájmu ze strany rodi-
čů. Snažíme se proto aktivně
propojit účast dítěte a rodičů
na společné práci – přeměně
prostředí, ve kterém souro-
zenci žili společně a které
tragédii připomíná. Od roku
2008 se nám podařilo zrekon-
struovat pokojík ve dvanácti
rodinách, jedna z proměn byla
v roce 2009 i pro sourozence
Honzíka, který zemřel při pá-
du stromu ve Zlíně.

Zmínila jste, že Dlouhá cesta
přispívá na rekonstrukci poko-
jíků i finančně. Jak velkou část-
kou?

Můžeme přispět částkou až
30 tisíc korun podle aktuál-
ních možností. Protože
nejsme registrováni jako so-
ciální služba, je pro nás velmi
obtížné získávat finance ze
státního rozpočtu a jsme vděč-
ni za jakoukoliv podporu pro-
střednictvím individuálních
nebo firemních dárců či spon-
zorů. Musím zmínit, že vstup
do nového roku byl pro nás
velmi povzbuzující.

V polovině ledna jsme měli
možnost zúčastnit se tradič-
ního novoročního charitativ-
ního koncertu v budově Kon-
gresového centra Zlín a pře-
vzít symbolický šek ve výši 10
tisíc korun. Donátorem Dlou-
hé cesty se stala Agentura
Velryba, která již v loňském
roce finančně podpořila naši
činnost.

Díky patří i návštěvníkům
koncertu, kteří přispívali do

zapečetěných pokladniček a
výtěžek z koncertu byl rozdě-
len rovným dílem tak, že kaž-
dé z devíti zúčastněných ne-
ziskových organizací náleží
částka ve výši 6818 korun.
Chtěla bych za rodiny, které se
snaží vyrovnat s bolestnou
zkušeností, jako je ztráta dítě-
te, poděkovat všem, kteří pod-
porují aktivity našeho sdru-
žení.

Kde se o vás obyčejně rodiny
dozvídají?

Většina rodin si nás najde
na internetu, dozví se o nás od
přátel, z tisku nebo přijdou na
námi pořádané vzpomínkové
výstavy, pochody, memoriá-
ly, besedy, kde se snažíme in-
formovat, čím vším se zabý-
váme.

Patronkami sdružení jsou
herečka Jitka Sedláčková a
režisérka Olga Sommerová,
která Dlouhou cestu oslovila a
koncem roku 2006 přizvala k
natáčení dokumentu „Přežili
jsme svoje děti“.

Byl to doslova klíčový mo-
ment v činnosti sdružení, o
kterém se touto cestou dozvě-
dělo mnoho rodičů. Většina z
nich se v současné době účast-
ní také projektů, někteří se ak-
tivně zapojili do práce a svou
vlastní iniciativou pomáhají
nyní přímo při jejich tvorbě a
realizaci.

„Pořádáme i rekondiční
víkendy, které nabízejí
více času pro sdílení
podobných prožitků a
jsou spojeny například
se cvičením,
přednáškami či
výtvarnou činností.“

S PŘÍTELEM. Oporou bývají často i zvířata. Foto: repro/Deník

„Od roku 2008 se nám
podařilo opravit
pokojík ve 12 rodinách.
Jedna z přeměn byla
v roce 2009 i pro
sourozence Honzíka,
který zemřel při pádu
stromu ve Zlíně.“

Když umírají rodiče, ztrácíme svou
minulost, když umírá dítě, ztrácíme
svou budoucnost. Elliot Luby

VZPOMÍNKY. Na zesnulé dítě vzpomínají rodiče zapalováním svíček
i nejrůznějšími akcemi. Foto: repro/Deník

Příběhy lidí, kteří přišli o své dítě. Pomohli si různým způsobem
Region – Říká se, že přežít své
vlastní dítě je snad to nejhor-
ší, co může rodiče potkat. Li-
dé, kterým se to stalo, jsou po-
znamenaní na celý život. De-
níku se svěřili, co zažívali po
nešťastné události nebo kdo
jim byl největší oporou.

1. První pocity a jednání po ne-
šťastné události?
2. Největší opora po smrti dí-
těte?
3. Rada pro ostatní, které po-
stihne stejný osud.

„Neustále jsem
hledala odpověď
na otázku PROČ“

ILONA – syn Ondra, 23 let, au-
tonehoda

1. Prázdnota, obrovská bo-
lest, bezmoc, uzavření se před
světem, zoufalství. Neustále
jsem hledala odpověď na otáz-
kuPROČ.

2. Dcera, manžel a 16 hodin
práce denně. Bez těchto dvou by-
tostí a velkého množství práce
bych to nezvládla. Mé srdce a
mysl byly na tisíce cárů. Známí se
mi vyhýbali, protože nevěděli, jak
se mnou komunikovat. V nepo-
slední řadě mi pomohla i Ivetka
Coufalíková, se kterou jsem
mohla otevřeně hovořit a venti-
lovatzesebetuhrůzu.

3. Nebojte se o tom, co vás
trápí, nahlas hovořit. Nic to
nezmění, ale vám se alespoň

na chvilku uleví. Jsou tady ti
andílci s námi a určitě nechtě-
jí, abychom byly smutné. Nás
matek, které přežily vlastní
dítě, je hodně. Jsem přesvěd-
čená, že společně se kousek po
kousku budeme přibližovat
realitě. Žijte pro jejich uctění
památky, přijměte tuto situaci
jako krutou realitu, i to vás po-
sunedál.

„Poradila bych
maminkám dětí,
aby si jich vážily“
DÁŠA–synJirka,26let,expedice
kanyonářů

1. Syn Jirka odjel v dubnu
2009 na zahraniční expedici.
Dne 15. dubna odpoledne jsem
loupala brambory, manželovi
zazvonil telefon. Slyším z ved-
lejšího pokoje, že s někým
mluví a není ve své kůži. Když
přišel, tak jsem se ptala, jestli
se dohadoval kvůli daním a
jestli je to blbé. Něco jsme v té
době řešili. Manžel byl ale jako
vosková socha a řekl, že je to
nejblbější. Jirka že expedici
nezvládl. Podívala jsem se ne-
chápavě. Manžel mi musel
říct, že Jirka nežije, že Jirka je
mrtvý. Tělo mi najednou za-
mrzlo na kus ledu. A zoufale
jsem řekla, že třeba vypadá ja-
ko mrtvý, ale není mrtvý. Že
tomu uvěříme, až to budeme
mít oficiálně potvrzené. V tu
chvíli bylo pro mě to nejdůle-

žitější doloupat brambory.
Tonoucí se prý chytají i stébla,
já jsem se držela slupek od
brambor. V tu chvíli už jsem
věděla, že musím volat minis-
terstvozahraničí.

2. Chvíli to byl manžel, také
kamarádky, práce, někdy čtení
knížek o smrti nebo telefon na
krizové centrum. Také interne-
tové stránky Dlouhé cesty a roz-
hovor s poradkyní. Po návratu
Jirkových kamarádků z expedice
a po pohřbu Jirky to byli také ka-
marádiJirky.Vněčemmipomohli
lidé z Psychosociálního inter-
venčního týmu, rodinná tradice,
zkušenost se smrtí a její příjímání
jako součásti života. Hodně mi
pomáhalo psaní. Pomáhají mi ta-
ké myšlenky: teď mám v srdci
otevřenou krvácející ránu, která
se časem zacelí a bude bolet jen
při dotyku. Stále se mi vrací myš-
lenka na chvíli, kdy ho vidím ležet
v rakvi. Ale on byl tak klidný, až

nadpozemsky. Pomohlo mi i to, že
jsemvyzkoušelahorolezectví.

3. Raději bych poradila ma-
minkám živých dětí jako pre-
venci, aby si vážily svých ži-
vých dětí a vzaly na vědomí, že
to není samozřejmost. Nena-
kládejte na bedra svých dětí
své vlastní touhy a ambice.
Pomáhejte jim poznávat a na-
plňovat jejich touhy a ambice.
Znáte filozofii se sklenicí vo-
dy? Můžu plakat pro to, co už
nebude, nebo můžu být vděčná
zato,covšechnobylo.

„Nechtěla jsem žít
bez Peti ani minutu“
MONIKA – syn Petr, 19 let, auto-
nehoda

1. Naprosté zoufalství. Ne-
mohla jsem tomu uvěřit, kle-
čela jsem na zemi a strašně
křičela. Nechtěla jsem bez Peti

žít ani minutu. Když přišla po-
licie a přítel šel otevřít, utíkala
jsem spolykat prášky. Ale při-
stihli mě moc brzo. Okamžitě
jsem usnula a probudila se až
na druhý den. Doktor mi nasa-
dil antidepresiva, takže jsem
byla trochu mimo. Brala jsem
je měsíc, ale bez nich bych to
nezvládla.

2. Největší oporou mi byla ro-
dina i přátelé. Všichni byli skvělí,
snažili se, abych nebyla sama ani
chvilku, a to mi pomohlo. Moc mi
pomohlo i to, že jsem šla dva dny
po pohřbu hned do práce, a začle-
nila se tak hned do běžného živo-
ta.

3. Dá se to přežít. To mi nej-
víc pomohlo, když jsem se se-
tkala s ostatními maminkami
na setkání Dlouhé cesty. Do-
konce se můžete i smát, užívat
si života jinak než předtím,
protože ho úplně jinak vnímá-
te. Až po té tragické události
jsem si uvědomila, jak moc
jsem byla šťastná a já to nevní-
mala, brala jsem to jako samo-
zřejmost. Nyní prožívám na-
plno každou pěknou chvilku,
každé setkání s lidmi, které
mám ráda, každý pěkný den i
krásnouhvězdnouoblohu.

„Byla jsem zvědavá,
co se děje po smrti.
Četla jsem“
BIBIANA – dcera Alžběta, rako-
vina

1. Přišla úleva, že má jediná
dcera netrpí. Že nemá bolesti a
její trápenískončilo.Současně
ale úzkost, smutek, lítost, po-
cit beznaděje i izolace od lidí.
Po několika měsících jsem za-
čala závidět rodičům jejich dě-
ti. Byla jsem také zvědavá, co
sedějeposmrti.Hledalajsemv
literatuře, v různých nábo-
ženstvích a také lidi, kteří se
zajímají o duchovno a alterna-
tivnímedicínu.

2. Manžel. Přestože jsme skoro
nekomunikovali, cítili jsme vzá-
jemnou přítomnost a podporu v
utrpení, které jsme prožívali. Já
jsem vyřídila pohřeb a všechny
náležitosti okolo úmrtí, ale man-
žel pak nakupoval a staral o do-
mácnost. Já jsem nechtěla mezi
lidi.

Dále také moje nejlepší kama-
rádka, která mi byla oporou po
celou dobu léčby. Dalším bylo
sdílení utrpení s člověkem, který
má stejný prožitek a pochopí vás
ze všech nejvíc. Hodně mě napl-
ňuje setkání a aktivity rodičů z
Dlouhé cesty. Také mi hodně po-
mohlo, když jsem po smrti dcery
nastoupiladopráce.

3. Nevyhýbejte se lidem, po-
můžou vám. Havně ti pozitiv-
ní. Vztahy řídí náš život a ty
jsou nejdůležitější. Sportujte,
tancujte, dělejte procházky,
buďte hodně v přírodě a život
bude o něco světlejší. Pomoc
druhým naplňuje a pomáhá.
Jak se budeme cítit, je zkrátka
jennanás. (šid)

Desatero pro pozůstalé
1. Zapojte se do přípravy pohřbu
2. Věnujte pozornost tomu, co jíte
3. Zachovejte, pokud možno, nor-
mální režim
4. Posuďte svůj zdravotní stav
5. Hovořte o zemřelém dítěti
6. Dovolte si truchlit
7. Udělejte si čas na truchlení
8. Dovolte si zlostné pocity
9. Dovolte druhým, aby vám
pomáhali
10. Nebojte se vyhledat pomoc Zdroj: www.dlouhacesta.cz
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