
Povolání a koníčky, kde kmotřičkou je smrt 
 

Patronem hasičů je svatý Florián. 

Patronem horníků je svatý Prokop. 

Patronem řidičů a policistů je svatý Jakub. 

Patronem horolezců je svatý Bernard. 
 

Patrona canyonářů jsem zatím nikde nenašla. Ale jsem přesvědčená, že hasiči, horníci, řidiči, 

policisté, horolezci i canynonáři mají společnou kmotřičku – a tou je smrt. Něco už o tom 

vím, přišla jsem o syna. Miloval vertikální sporty, až za hrob. Jako mámu mě to hodně 

„sebralo“ a také se dívám, jak to „dává zabrat“ zbylým členům expedice i dalším sportovním 

kamarádům, kteří u nehody nebyli.  

 

Hledám informace, rady, zkušenosti, příběhy, jak s podobnými traumaty nakládali jiní, 

kterým se to stalo dříve než nám. Nikde nic nenacházím. Hledám v časopisech, knihách, na 

webových stránkách. Potvrzuje se mi, že smrt je v naší společnosti tabu a ve sportu také.  

 

Naprosto jasně cítím, že když je na webových stránkách u vertikálních sportů nápis, že jsou 

životu nebezpečné, tak by tam také měly být vhodné psychosociální rady a vodítka pro 

případ, že k tragické situaci dojde.  

 

Chci stavět nové komunikační cesty v mimořádných situacích a chci vytvořit i návrh, jak by 

takové psychosociální rady mohly vypadat. Iniciuji založení rubriky Povídání nejen o sportu 

(ale také o životě a smrti) na stránkách občasného sdružení Dlouhá cesta (zármutkem) pro 

všechny, kteří přežili své děti. Ale nic konkrétního zatím v ruce nemám. Píšu své vlastní texty 

a dále tápu a hledám.  

 

Cítím silnou intuici, ale věty na téma psychosociální intervence se mi v hlavě ještě nerodí. 

Oslovuji Jirkovy kamarády, jedu za bývalým náčelníkem horské služby… Zatím je to samá 

voda, zatím jsem v mlze. Sportovci o nehodách raději nemluví a neohlíží se. A je to ta 

nejlepší cesta? Není to tím, že nehody ve sportu jsou v jistém úhlu pohledu vnímány jako 

prohra?  

 

První pochopení nacházím u Dagmar Jančové na Centru krizové intervence. Její silnou 

stránkou je práce s tělem při traumatech. Domlouváme se na napsání článku a případných 

dalších cvičeních pro pozůstalé maminky. Cítím se lépe a pátrám dál. Na webu nacházím 

Anonymní telefonní linku pomoci v krizi pro hasiče a policisty. Volám tam a říkám, co cítím 

a co tuším. Slovo dává slovo. Na druhém konci telefonu vnímám pochopení a respekt. 

Dušička se mi uklidňuje, myšlenky se zbystřují, začínám vysvětlovat, formulovat, cítím 

podporu. Dostávám nápady. Hledám dál. Vidím, že tuto linku pomoci založilo Ministerstvo 

vnitra. Dívám se na jejich stránky. I zde nacházím část, která se týká psychologie. A jedná se 

jak o řešení velkých krizí, tak jsou zde třeba i rady účastníkům dopravních nehod. Teď dám 

dohromady své první nápady a věřím, že mi je pomohou zlepšit specialisté, kteří pracují pro 

hasiče a policisty.  



Co si myslím, že je důležité: 

 

1. Uvědomit si různé lidské postoje k různým lidským nejistotám a zranitelnosti. 

Uvědomit si i osobní postoj ke smrti. 

Domluvit si případně konkrétní postoj skupinový – společné motto. 

 

 „Kašlem na to, nám se nic stát nemůže“. 

 „Smrt mladých lidí je těžká událost, ale i to je nedílnou součástí života. Je malá 

pravděpodobnost, že nás to potká, ale stát se to může každému a je dobré o tom něco vědět.“ 

 „Jděte s tím tématem k šípku. Já o tom vůbec nechci mluvit a nechci o tom nic slyšet.“ 

 

2. Když se něco stane, jaké jsou možnosti zpracování traumatu? 

Jak poznáme, že jde o přirozenou reakci na mimořádnou situaci  

a kdy jde o posttraumatickou poruchu? 

Oběť traumatu s posttraumatickou poruchou zpravidla nechce vzpomínat, ani si pamatovat, natož 

hovořit o své zkušenosti – nejraději by na všechno zapomněla (vymazala tento zážitek ze své paměti, 

ze svého života) -  reprodukuji část textu z knihy vlastními slovy 

 

3. Jak můžeme prožitou situaci zhodnotit ve prospěch zlepšení vlastní profesionality? 

Například zpracováním zprávy a příběhu (zapojení levé a pravé mozkové hemisféry) 

Co jsme při nehodě zvládali na věcné, psychické a komunikační rovině? 

Co bylo těžké? Máme případné rezervy? Máme nějaké možnosti zlepšení, růstu a zrání? 

Co jsme ihned po nehodě zvládali na věcné, psychické a komunikační rovině? 

Co bylo těžké? Máme případné rezervy? Máme nějaké možnosti zlepšení, růstu a zrání? 

Co jsme následně po nehodě zvládali na věcné, psychické a komunikační rovině? 

Co bylo těžké? Máme případné rezervy? Máme nějaké možnosti zlepšení, růstu a zrání? 

 

4. Zavedeme si nějaký rituál k projevení úcty k majestátu smrti a připomenutí si zesnulých?  

Společnost má jednou za rok „Dušičky“. Různé sportovní skupiny mají např. memoriály… 

 

5. Co je vhodné si zapamatovat a doporučit dalším pro případ (nedej bože) další nehody? 

Můžeme zpracovat na základě prožité události nějaké rady, vodítka, doporučení, či „desatero“ i pro 

ostatní, kteří tuto událost nezažili, ale příště třeba něco obdobného také mohou zažít? 

 

Tento text věnuji s láskou, vírou a nadějí svým kamarádům i dalším lidem, kteří si vybírají 

povolání a koníčky, „kde kmotřičkou je smrt“. Podstupujete mimořádné riziko, opatrujte prosím 

mimořádným způsobem své životy i své duše. 

 

S láskou a bolestí vzpomínám na milovaného Jirku. Smrt přijímám jako přirozenou součást života. 

Smrt dětí a mladých lidí přijímám jako mimořádnou a těžkou, ale také nedílnou součást života. 

Zážitky a zkušenosti s přijetím a hodnotným zpracováním smrti a novou cestou ke kvalitnímu životu 

považuji za „rodinné stříbro“ jednotlivců, skupin i společnosti. 
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Dáša Rýdlová 


