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HRDINSTVÍ NEZNAMENÁ JEN NĚCO
MIMOŘÁDNÉHO VYKONAT, ALE TAKÉ

NĚCO TĚŽKÉHO PROŽÍT, PŘEKONAT
A V DOBRÉ OBRÁTIT. PŘÍBĚH DAGMAR

" oRYDLOVE JE TOHO DUKAZEM ...
TEXT MARTINA VLČKOVÁ
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N
ikdynebyla přehnaně

úzkostlivou mámou,
která by svým dětem
něco vyčítala nebo za-
kazovala. Když za ní

ale tehdy dvacetiletý Jirka přišel s tím,
že začal lézt s kamarády po skalách,
dostala strach. Nedokázala pochopit,
proč si nenajde normálnější a bezpeč-
nější koníček. Nechtěla vidět fotky
a videa z výprav ani se synem rozebí-
ratjeho narůstající úspěchy. "Několi-
krát se mi snažil vysvětlit, proč lezení
tak miluje - že ho nabijí energií, učí
maximálnímu soustředění aještě díky
němu poznává nádhernou přírodu
i lidi kolem, ale marně. Moje uši a oči
byly zavřené, a to téměř celých šest
let," vypráví Dagmar.



v

Zivot se neměří na to, kolikrát se
nadechneš a vydechneš, ale kolikrát se ti

v němém úžasu zatají dech.
''17'' OSUDNÝ REUNION_:.-I~.V roce 2008 Jirka absolvoval úspéš-
~~..,inou expedici do Íránu, o rok později

plánoval navštívit exotický ostrov Reu-
nion. V té době byl už dávno členem

'f-:" 1! party velmi zkušených kaňonářů, kte-

r~~ ří měli, stejně jako on, životní sen -
~ ~ slanit místní vodopády, které se pova-

~~ žuií za neikrásněiší a neináročněiší na
'''': '" OJ " " " ".~ světě. "V neděli 12. dubna 2009 ráno~ ..
'"'~ jsme se rozloučili: objali se, políbili

1- ' a zamávali si ... Já potlačovala obavy,
~' _ Jirka zářil nadšením. Ve středu 15.
, dubna odpoledne pak zničehonic za-

zvonil telefon," vzpomíná Dagmar,
která se během pár vteřin dozvěděla

- nejhorší zprávu, jakou kdy matka
může slyšet - její syn už nežije. Při
skluzu do docela malého vodopádu se
dostal do vodního proudu,jemuž se
říká sifon a který ho zavlekl pod ská-
lu ... Záchranná akce proběhla oka-
mžitě a naprosto profesionálně, ale
bohužel byla marná.
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CHCI TO ZKUSIT
Dagmar s rodinou najednou musela
řešit naprosto mimořádnou situaci, na
kterou nebyla připravena - zajišťovala
přepravu Jirkova těla, sháněla hrob,
organizovala pohřeb. "Pochopitelně
jsem začala odjeho kamarádů - členů
expedice shánět informace. Cítila
jsem obrovskou bolest, ale potřebova-
lajsem se dozvědět, co se stalo, a oni
o tom zase potřebovali mluvit a slyšet,
že nikoho neobviňujeme," popisuje
Dagmar. Během pár týdnů dostala
spoustu fotek a slyšela řadu příběhů.-
Postupně pronikala do světa, kde se
její syn cítil šťastný, až jednoho dne
zatoužila sama vyzkoušet to, co dřív
považovala za absurdní a nebezpečné
- slaňování. Jirkovi přátelé ji v tom
podpořili - půjčili jí vybavení a po-
mohli zdolat první skálu v životě. "Byl
to fantastický zážitek. Dokonalá eufo-
rie a odpočinek zároveň. Visíte na
laně ajediné, o čem přemýšlíte,je,
čeho se chytit a na co stoupnout. Na

nic jiného nemáte kapacitu, což je ne-
smírně osvobozující a povznášející.
A vůbec nevadí, že jste stará, malá
a tlustá," směje se Dagmar, která si na
konto postupně připsala několik dal-
ších sestupů ajeden čas dokonce cho-
dila trénovat s instruktorkou na profe-
sionální horolezeckou stěnu. "Jsem
moc ráda, žejsem k tomu našla odva-
hu a dodatečně pochopila, proč syn
tohle prostředí tak miloval. A proč
horolezci a kaňonáři vyznávají heslo:
život se neměří na to, kolikrát se na-
dechneš a vydechneš, ale kolikrát se ti
v úžasu zatají dech." Jen mě moc
mrzí, že jsem to nedokázala pochopit,
dokud žil, ale na druhou stranu rozu-
mím tomu, proč to tenkrát nešlo. Je to
pro mě obrovská satisfakce a doufám,
že to Jirka někde tam nahoře vidí."

HORY,NEHODY A LIDI
Jak Dagmar, vystudovaná inženýrka
ekonomie, která vymýšlí pomůcky pro
děti s dyslexií, žije a přemýšlí dnes?
"Jsem truchlící máma, ale nechci jen
plakat. Na skály se už tak často nedo-

stanu, ale začala jsem působit v ob-
čanském sdružení Dlouhá cesta, které
se snaží pomáhat rodičům, jimž ze-
mřelo dítě. Našlajsem ho na interne-
tových stránkách a nad tragickými
příběhy strávila spoustu nocí ... Díky
nim jsem pochopila fakt, že se takové
věci na světě prostě stávají. Pomohla
jsem založit rubriku s názvem Hory,
nehody a lidi, ve které bych chtěla
shromažďovat zkušenosti všech, kteří
přišli o někoho blízkého v souvislosti
se sportem. Věřím, že bude užitečná
a prospěšná, " dodává Dagmar. •

SDRUŽENí DLOUHÁ CESTA
Vzniklo v roce 2005 z iniciativy mami-
nek, které chvíle spojené s odchodem
dítěte prožívaly společně. Patronkami
sdružení jsou režisérka Olga Sommero-
vá a herečka Jitka Sedláčková. V září
proběhne v Galerii u Svaté Anny
v Plzni vzpomínková výstava, na níž
budou k vidění kresby a fotky.
Více na www.dlouhacesta.cz.
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