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... vzpomínky milují cích rodičů❯❯ mladší, takže když se ho chtěli zbavit, sta-
čilo mu říct, aby vylezl na strom a počkal, 
až ho zavolají. Houpal se v koruně stromu 
deset metrů nad zemí a žádný pud sebe-
záchovy vlastně neměl. Když se poprvé 
postavil na lyže, tak to nevzdal a mlátil 
sebou ve sněhu, dokud se mu nepoda-
řilo sjet i ten největší kopec. V březnu, 
když začal tát sníh, upouštěli přehradu 
a na potoce se objevily první kačenky. 
Vůbec nepřemýšlel, že by se mohl utopit, 
a vlezl pod splav, jen aby jednu zachrá-
nil. A to mu vydrželo po celý jeho krátký 
život. 

Vodu miloval, a ta si vzala
jeho život

Po škole jeho kroky směřovaly za dědou, 
aby s ním probral, jestli spolu půjdou 
na ryby nebo do lesa. Lukáš měl opravdu 
život a všechno, co k němu patří, rád, měl 
spoustu plánů jako každý kluk. Když se 
chystal vykročit do světa dospělých, tak 
krutá a nespravedlivá nehoda přetrhla nit 
jeho mladého života. Poslední den před 
vánočními prázdninami si měl vyzved-
nout svůj řidičák. Slíbil, že až se vrátí ze 
školy, všechny nás sveze a ukáže, jak se 
naučil v autoškole řídit. Místo toho nám 
v poledne přišla policie oznámit, že se uto-
pil při hodině plavání. Slova: „Jste matka 
Lukáše, narozeného…, váš syn se dnes 
utopil…“ mě budou znít v uších do konce 
života. Perníčky, které jsem se chystala 
péct, jsem už nedopekla a jela do Zlína 
s vědomím, že se určitě spletli. Přece ten, 
který skákal do dvoumetrových vln, potá-
pěl se, tomu voda, která pro něj znamenala 
všechno, nemohla vzít život a ještě navíc 
v krytém bazénu. 

Nemohla jsem tomu uvěřit
Stále jsem věřila, že to není pravda 

a on přijde, mezi dveřmi se objeví a první 
jeho slova budou: „Mamčo, co máme 
dobrého?“ Místo toho jsme si na policii 
vyzvedli modrý pytel s věcmi a aktovku. 
V ten okamžik jsem věděla, že nikdy nic 
nebude takové jako předtím. 

Všichni, kdo jej znali, ho budou mít 
v paměti jako skromného, ochotného 
kamaráda s láskou k přírodě a ke všemu 
živému v ní. Poslední den roku 2007 jsme 
se s ním rozloučili těmito slovy: Lukine, 

loučíme se s Tebou a ve skrytu duše dou-
fáme, že až přijde náš čas, tak se znovu 
všichni setkáme.

Zachránil nás pes
Myslela jsem, že pro mě všechno skon-

čilo. Můj život v tu chvíli ztratil smysl. Ale  
máme ještě druhého syna, který nás stále 
potřebuje. Musím říct, že v nejtěžších oka-
mžicích byl pro celou rodinu největší opo-
rou Lukášův pes Art. S manželem jsme se 
v objetí toulali přírodou se psem a krmili 
zvířata v lese. Každý večer jsem usínala 
s plyšákem, kterého mi chtěl dát Lukáš 

k Vánocům, ale už to nestihl. Důležité 
také je, aby měl člověk možnost vypovídat 
se někomu, kdo je ochotný poslouchat. 
Často jsem seděla nad jeho fotografiemi 
a povídala si s ním. Pak jsem našla odkaz 
na občanské sdružení Dlouhá cesta. Vět-
šinu z nich tvořili rodiče, kteří prožili tuto 
bolestnou zkušenost. V naprosté většině 
případů se jednalo o maminky. Ukázali mi 
jak dál a za to jsem jim moc vděčná. 

Lukáš se narodil v září 1989, bylo to 
v roce, ve kterém nastala spousta 
změn. Věřili jsme, že všechno, co 

je před námi, už bude jen dobré. Během 
dětství jsme zjišťovali, že je to skvělý kluk, 
se vším všudy. Všechno musel zkusit, 
a dokud mu to nešlo, tak s tím nepřestal. 
Vyrůstal v tlupě „kluků ulice“ jako nej-

Jana Zemanová Štičková se svým  
synem Martinem

Martin byl všestranný a všichni 
ho velice milovali. 
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 Lukášův pes Art byl pro maminku
Ivetu Coufalíkovou a celou rodinu tou 
největší oporou. 

MARTÍNEK ZEMAN
* 8. 6. 1992 – † 20. 10. 2006

Jana Zemanová Štičková: „Přišel 
se se mnou ve snu rozloučit. Pořád 
cítím jeho lásku…“

LUKÁŠ COUFALÍK 
* 24. 9. 1989 – † 21. 12. 2007

Martin byl můj jediný syn, dlouho 
jsme žili sami, takže jsme se spo-
léhali jen jeden na druhého. A byli 

jsme moc šťastní, hlavně poslední dva roky 
před tou osudnou autonehodou. Byl to 
kluk se srdcem na pravém místě. Miloval 
život a chtěl se už od dětství stát lékařem. 
Věděl přesně, co chce, až to na jeho věk bylo 

zvláštní. Dokázal si poradit v každé situaci. 
Byl silná osobnost a všichni ho měli rádi. 
Vzpomínám na něj každý den, znovu a znovu 
si vybavuji naše společné zážitky, jeho galant-
nost, jak mi nosil kytky a dárečky už jako malý 
kluk. Velmi obohatil můj život, jsem šťastná 
alespoň za ten krátký čas prožitý s ním.

Seděl na „sedadle smrti“, a ta 
si ho vzala

Ten osudný pátek jsme jeli do západ-
ních Čech. Hodně jsme si v autě povídali, 
dozvěděla jsem se, že se mu líbí jedna 
holka ze školy, ale neví, jak se s ní má bavit. 
Poslouchali jsme jeho muziku, procházeli 
se po kolonádě ve Varech, na obědě v jedné 
restauraci jsem mu povolila jeho první pivo. 
A pak jsem dostala nápad zajet do Františ-
kových Lázní do nového aquaparku. Neu-
vědomila jsem si, nebo jsem to prostě pře-
hlédla, že ze silnice III.  třídy vjíždím na dál-
nici Praha – Cheb – Rozvadov. Nepamatuji 
si proč a jak, ale vjela jsem přímo pod kola 

autobusu. Ten narazil na stranu, kde seděl 
Martin na „sedadle smrti“. Když jsem se pro-
budila, cítila jsem, že Martina už nezachrání. 
Byla tam spousta lidí, sanitky, vrtulník. 
Odvezli mě do nemocnice v Chebu. Když 
mi přišel doktor říct, že Martin zemřel, pla-
kal. Nevyslovil to, ale domyslela jsem si to. 
Bylo mi hrozně. Martin byl můj jediný syn, 
kterého jsem milovala a stále miluji. Smířit 
se s tím neumím. Říkám si jen, že snad netr-
pěl... Ten večer jsem měla podivný zážitek, 
Martin se se mnou přišel rozloučit. Byl to jen 
sen? Nevím… 

Jednou se sejdeme
Ani nevím, jak jsem přežila několik dalších 

měsíců, ale určitě za pomoci prášků a psy-
choterapie. Na jeho pohřeb přišla celá jeho 
třída i ředitelka školy, všichni jeho kama-
rádi a lidi, kteří ho měli rádi. Pro mě to bylo 
takové poslední sbohem. Dlouho jsem hle-
dala někoho s podobným osudem, protože 
jsem nechtěla s tou hrůzou žít sama. Pak 
jsem viděla dokument „Přežili jsme svoje 
děti“, a tam bylo řečeno, že existuje občanské 

sdružení Dlouhá cesta. Ihned jsem kontak-
tovala zakladatelku Dlouhé cesty, Martinu 
Hráskou. Martina, které rovněž zemřel syn, 
mi řekla větu: „Naši oba kluci hrají nahoře 
karty a smějí se. Jsou rádi, že jsme se potkaly.“ 
Hned jsem poznala, že jsem doma, že jsem 
našla lidi, se kterými se cítím dobře. Víte, 
nevím přesně, jak to funguje, ale s lidmi, 
kteří prožili stejné nebo podobné utrpení, 

nemusíte mluvit, ale probíhá tam nějaká 
společná energie a vy se s nimi cítíte dobře. 
Před tou nehodou jsem byla velmi praktický 
člověk, který si myslel, že nic víc než tenhle 
svět neexistuje. Ale kdyby nebylo něco mezi 
nebem a zemí, zmizela by se smrtí člověka 
i jeho láska. Jenže já cítila, že máme stále 
s Martinem zlaté pouto lásky, které pořád 
existuje. Chtěla bych všem říct, aby s námi 
(s těmi, kterým zemřely děti) ostatní lidi 
hlavně mluvili a stýkali se s námi. Nejvíc to 
vystihl můj nynější tchán, který prohlásil: 
„Jestli chceš o Martinovi mluvit, tak mluv, 
jestli ne, tak nemusíš…“ To je to, co by pro 
nás měl udělat každý člověk.

Vůbec nepřemýšlel, že by 
se mohl utopit, a vlezl pod 
splav, jen aby zachránil 
kačenku na přehradě. A to 
mu vydrželo po celý jeho 
krátký život.

Poslední den před prázdninami si měl vyzvednout
svůj řidičský průkaz. Už nás ale nikdy nesvezl.

Martin byl můj jediný syn, kterého jsem milovala 
a stále miluji. Smířit se s tím neumím. 

 psychologická pomoc pro rodiče


