
Vertikální sporty a psychosociální stránky mimořádných událostí
(Vertikální sporty jsou životu nebezpečné)

1. Úvod
V současnosti v ČR nepůsobí žádná známá organizace,  která by se systematicky

zabývala  problematikou  psychosociálních  stránek  tragických  událostí  v oblasti

sportovních  aktivit.  Sportovní  aktivity  je  téma  veřejně  komunikované,  ovšem  jen

v souvislosti s živými lidmi nebo s informováním o úmrtích sportovců či tragediích, ke

kterým při  sportu došlo. Další osud dotčených rodin, týmů  a kamarádů  se odvíjí  v

ústraní.  Není  dostatek  známých  informací,  rad,  příběhů,  příkladů  a  vodítek,  jak

pozůstalé  rodiny,  sportovní  týmy i  kamarádi  smrt  svého blízkého mohou přijímat,

vzájemně komunikovat a podporovat se.

Jakoby se předpokládá, že sportovci i jejich okolí jsou lidé silní a odolní, musí tedy

mít přirozenou schopnost náročné a mimořádné situace dobře zvládnout.  Ovšem

právě ve sportu může být smrt více vnímána jako prohra než nedílná součást života.

Se  smrtí  se  pojí řada  nevyslovených  názorů,  ty  jsou  často  zcela  protichůdné.

Můžeme  vnímat  potlačované  pocity,  komunikační  a  vztahové  problémy.  Proto

považuji za vhodné na toto téma otevřít komunikaci, získávat a publikovat informace.

 

2. Aktuální realita v oblasti vertikálních sportů
V prvních dnech po informaci o smrti syna jsem se napojila na občanské sdružení

Dlouhá cesta (zármutkem). Poskytuje pomoc lidem, kteří přežili své děti. Zde jsem

našla hodně příběhů o smrti dětí a tyto příběhy jsem opakovaně četla. Pomáhalo mi

to přijmout realitu, že i nám se něco takového mohlo stát. Našla jsem zde i „desatero“

a také zkušenosti rodičů, co jim v prvních dnech pomáhalo. 

Postupem času jsem hledala další možnosti, kde bych mohla sdílet s dalšími lidmi

„kolem sportu“ situace a pocity, které právě prožívám. Potřebovala jsem myšlenky, o

které bych se mohla opřít. Hledala jsem informace a kontakty ve vyhledávačích na

internetu,  napsala  jsem  šéfredaktorům  časopisu  Outdoor  a  portálu  Kalimera.

Navštívila  jsem  bývalého  náčelníka  horské  služby,  zavolala  jsem  na  katedru

psychologie FTVS UK, hledala jsem v knize Abeceda horolezectví, hledala jsem na

stránkách  Českého  horolezeckého  svazu…   Všechny  rady  ohledně  prevence  a

bezpečnosti, které jsem našla, končí radou: 

V PŘÍPADĚ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI VOLEJTE ZÁCHRANÁŘE…

Ale co potom???



3. VIZE - Vertikální sporty a psychosociální podpora 
při mimořádných událostech

Na základě  osobních zkušeností  předkládám vizi  případné možné psychosociální

podpory při mimořádných událostech v oblasti vertikálních sportů.

Body A, B, i C mohou začínat výrazem „Kéž“ nebo „Ať“

A. Organizátoři i účastníci vertikálních sportů mají základní informace o existenci a

důležitosti  psychosociálních  stránek  mimořádných  událostí  a  znají  dostupné

informační zdroje.

• Psychosociální příprava na mimořádné události

• Zvládání mimořádné události a jejích důsledků 

• Podpora (posttraumatického) růstu

Organizátoři  a  účastníci  vertikálních  sportů  patří  mezi  skupiny  lidí  případným

neštěstím zasažených;  na jedné straně  si  mohou být  vzájemnou kamarádskou  a

kolegiální  oporou  při  vyrovnávání  se  s událostí  a  jejími  dopady  (ztrátou,  vinou,

hněvem atp.),  na druhé straně  jejich  kamarádská a  kolegiální  opora a  specifická

informovanost  může  být  rozhodující  pro  to,  jak  se  se  situací  budou  vyrovnávat

nejbližší pozůstalí. 

B. Existuje  známý  seznam  psychologů,  případně  dalších  odborníků,  kteří  se

psychosociálními stránkami mimořádných událostí při vertikálních sportech zabývají.

Sbírají informace, znalosti a zkušenosti, na základě kterých jsou schopni poskytnout

komplexnější podporu jednotlivcům i skupinám.

C. Existují  dostupné  materiály  ohledně  psychosociálních  stránek  mimořádných

událostí v oblasti vertikálních sportů  – případně i dalších sportovních aktivit. Jde o

informace, rady, zkušenosti, příběhy, vodítka, odhalované předsudky a pověry.

4. Možnost poučit se 
Zatím jsem v oblasti vertikálních sportů žádné informace, rady a zkušenosti nenašla.

Hledala jsem tedy v oblasti, která mi připadá podobná a která je více profesionálně

organizovaná. Obrátila jsem se na psychologickou službu Hasičského záchranného

sboru. Dne 22. 2. 2010 jsem se zde zúčastnila sezení pracovní skupiny pro vytváření

standardů psychosociální krizové pomoci. V knihovně jsem si půjčila knihu  Terénní

krizová práce. Tato kniha obsahuje celou řadu užitečných a inspirujících informací,

často  z oblasti  povodní.  Některé  z těchto  informací  a  zkušeností  by  bylo  možné

dobře aplikovat i pro psychosociální podporu při mimořádných událostech v oblasti

vertikálních  sportů.  Na  stránkách  Psychosociálního  intervenčního  týmu  jsem  se

seznámila s řadou podnětných akcí a poučných materiálů. www.pit-cr.info.



5. Závěr
Mimořádné situace vyžadují mimořádné informace. 

Pro vertikální  sporty  zatím platí  zásada, že  člověk musí mít  dostatek fyzických a

psychických sil, aby vystoupil na plánovaný vrchol hory nebo prostoupil plánované

kaňony a pak se také dokázal vrátit zpět na základnu. Za samozřejmé se považuje,

že  člověk  má dostatek sebedůvěry  a  přesvědčení,  že  akce dopadne dobře,  tedy

podle  zamýšleného  plánu.  Na  základě  své  zkušenosti  bych  tuto  zásadu  ráda

rozšířila.  Výhodné  by  bylo  mít  i  specifické  znalosti  a  psychické  rezervy,  kdyby

„řízením osudu“ či  „špatnou shodou špatných náhod“ nebo i  lidskou chybou akce

dobře nedopadla…  Psychosociální  stránky  mimořádných  událostí  ve  společnosti

jsou velmi  mladým odvětvím a pro  mnohé jedince i  skupiny z oblasti  sportu  jsou

zatím neviditelné, neuchopitelné, nepodstatné či  nepřijatelné. Chápu to, respektuji,

nevnucuji. Pouze nabízím jako námět a otevření komunikace pro případné zájemce. 

1. Různé texty na dané téma publikuji v rubrice „Povídání nejen o sportu“ 
na stránkách občanského sdružení Dlouhá cesta:
http://www.dlouhacesta.cz/cz/aktuality/povidani-nejen-o-sportu/n430

2. Texty nabídnu i  dalším organizacím – včetně  besedy či  přednášky,  bude-li

zájem.
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