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Abstrakt 

Název práce: Smrt jako fenomén života 

Death as a Phenomenon of Live 

Cíl práce: Tato práce popisuje smrt jako přirozenou součást života, její 

podoby a naši schopnost či neschopnost smrt přijmout a pochopit nebo 

se s ní smířit. Prostřednictvím zážitkft lidí, kteří smrt intenzivně prožívají 

v dftsledku ztráty nebo vidiny ztráty blízkého člověka, zkoumám a 

zachycuji pocity, které smrt vyvolává. Formou studia faktO a především 

výzkumem mezi lidmi mapuji povědomí lidí rOzných věkových skupin o 

smrti, vlastní smrtelnosti a souvisejících rituálech. 

Metody: Hlavním nástrojem získávání informací byli řízené rozhovory 

s lidmi, které jsem si vytipovala a rozdělila podle věku do pěti skupin. Na 

rozdílech v odpovědích chci ukázat vývoj představ smrti v jednotlivých 

fázích života. 

Výsledky: Předkládám práci, v jejíž piVní části pomocí sugestivních 

příběhO lidí, se kterými jsem se setkala, popisuji podoby smrti a 

zpOsoby, jakými se ztrátou bojují pozOstalí. V druhé části pak 

odpověďmi na dotazy pokládané formou ankety specifikuji chápání smrti 

a věcí souvisejících pěti rOznými věkovými kategoriemi, přičemž každou 

ze zmíněných oblastí i teoreticky popisuji. 

Klíčová slova: umírání, smrt, smrtelnost, paliativní péče, hospic, 

eutanázie, nehoda, ztráta, emoce, smíření, rituál 
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RYTÍŘ: A PROZRADÍŠ POTOM SVÉ TAJEMSTVÍ? 

SMRT: NE, ŽÁDNÉ NEMÁM! 

INGMAN BERGMAN 

Za návrh zvolit si jako téma své diplomové práce "Smrt jako fenomén 

života" děkuji své konzultantce Janě Jebavé. 

Existuje řada literárních děl, která rozebírají téma smrti z mnoha úhh~ 

pohledu a z kterých lze lehce čerpat. Já jsem při psaní své diplomové práce čerpala 

především z rozhovon~ s lidmi rfizných věkových kategorií a profesí. Živé 

rozhovory, při kterých jsem měla možnost vnímat emoce a verbální projev lidí 

mluvících o vlastních zkušenostech se smrtí, považuji za nenahraditelné zdroje 

informací. Možnost interakce, kterou literatura nenabízí, mi mnohdy otevřela nové 

pohledy na mé téma a mými novými poznatky o pojetí a prožití smrti ovlivnila 

podobu této diplomové práce. Získané údaje jsem konfrontovala s vlastními 

prožitky, vzpomínkami a pocity, které ve mně smrt a její jistota vyvolaly 

a vyvolávají. 

Početím je nám dána jedna jistá věc, je to smrt. 
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1. ÚVOD 

V dnešní době se náhled na smrt, pohřební obřad a následné ukládání 

ostatkťl mění. Žijeme v době, kdy jsme téměř čtyřiadvacet hodin denně propojeni 

pomocí mobilních operátorťl a internetových sítí s okolním světem. Bez automobilu, 

notebooku, mobilního telefonu a dalšího technického vybavení téměř nejsme 

schopni existence. V takové době, kdy k sobě lidé mají prostřednictvím techniky 

blízko, si jen stěží umíme představit definitivnost smrti a to, jakým směrem se 

bude vyvijet její vnímání v budoucnosti. Je to především naším postupem času 

stále samozřejmějším pocitem, že je vše a každý kdykoli po ruce a že naše osobní 

i pracovní plány nahuštěné do několika málo hodin denně nemťlže nic narušit. 

Nedostatek času vytěsňuje mnohé myšlenky, které bychom měli směřovat 

k vlastním životťlm, na úvahy o smrti už nezbývá čas vťlbec. 

úcta k zemřelým, uchování jejich památky a prostřednictvím těchto rituálťl 

i uvědomění si vlastní smrti je pro nás daleko častěji než v dobách minulých luxus 

ubírající čas. Naše neochota přemýšlet nad smrtelností a potlačení přirozenosti 

smrti, ať už vychází z nedostatku času nebo povrchnosti, často zpťlsobuje to, že při 

setkání s ní nejsme schopni unést její tíhu. 

Rádoby moderní člověk ateista nejčastěji chápe smrt jako konec 

životaschopnosti tělesné schránky, se kterým souvisí i nenávratný konec vnímání, 

cítění, myšlení. Občas však zahloubá nad její podstatou a zjistí, že ji nerozumí, 

že smrt jinak než konec nechápe. 

Snazší pochopení smrtelnosti mají lidé věřící, kterým leckdy jejich 

náboženství předkládá smrt v konkrétní podobě, kterou věřící akceptuje jako 

danou. V náboženstvích dávných dob i dnešních má smrt významné místo. 

Pro některé je definitivním ukončením životní poutě, pro jiné cesta do lepšího světa 

nebo prostředek transformace do další bytosti. 
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2. TRADIČNÍ ZP0SOBY POHŘBÍVÁNÍ, ZVYKLOSTI A NÁBOŽENSKÉ 

POVINNOSTI SPOJENÉ S UMÍRÁNÍM 

JUDAISMUS 

KŘESŤANSTVÍ 

ISLÁM 

2.1. Židovský zpOsob pohřbívání 

V judaismu je tradicí, že člověk nemá být v nemoci a ve smrti sám. V těchto 

chvních je u nemocného pohřební bratrstvo, hebrejsky nazývané chevra kadila de

gomle chasadim, zkráceně chevra kadiša (Svaté bratrstvo těch, kteří vykonávají 

skutky milosrdenstvQ. zastávají stále s umírajícím, vyslechnou jeho doznání hřícha 

a pomáhají mu duchovně i prakticky. 

Když člověk zemře, položí jeho tělo na zem nohama směrem ke dveřím, přikryjí 

plachtou a u hlavy mu zapálí svíci. Úkolem bratrstva je omýt zemřelého, tato fáze 

se nazývá tahara. Zásadou je, že muže omývají pouze muži a ženy omývají pouze 

ženy. Po dobu omývání citují verše z bible. Nakonec pokropí tělo vínem. Mrtvého 

oblečou do takzvaného tachrichunu, oblečení z bílého plátna, a uloží ho do rakve 

vyrobené z nehoblovaných prken. V judaismu platí, že při pohřbu nesmí být rozdíl 

mezi bohatým a chudým člověkem. 

Pohřeb by měl být v den, kdy došlo k úmrtí. Blízcí příbuzní si na dakaz smutku 

před obřadem natrhnou oblečení. První část pohřbu se nazývá Ciduk ha-din, 

znamená to ospravedlnění soudu, při kterém kantor zpívá modlitbu jako uznání 

Boží spravedlnosti a smíření s jeho soudem. V další části přednáší rabín smuteční 

řeč hesped. Pak se seřadí pohřební pravod. Jako první jde hodnostář pohřebního 

bratrstva, který nese pokladničku na milodary. Za ním jdou nejbližší příbuzní 
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zemřelého, po nich máry, představenstvo bratrstva a rabín a dále ostatní členové 

prťlvodu. V minulosti se v pohřebním prťlvodu oddělovali muži a ženy. Ženy musely 

jít jako poslední. Dnes chodí muži a ženy dohromady. Cestou k hrobu kantor 

sedmkrát přednese žalm 91. Po spuštění rakve do hrobu na ni každý z přítomných 

vysype tři lopatky hlíny. Lopatka se nepředává z ruky do ruky, ale pokládá se na 

zem, aby každý svým sehnutím vzdal zemřelému úctu. Poslední část pohřbu se 

koná v synagoze. Všichni se modlí žalm 49 a pak jeden z mužských příbuzných 

předříkává modlitbu Kadiš. Při odchodu ze synagogy si všichni rituálně umyjí ruce a 

přátelé pozvou pozťlstalé na hostinu útěchy. 

Tradiční dodržování smutku pro nejbližší příbuzné 

Prvních sedm dní je největší smutek šiva. Pozťlstalí by neměli vycházet z domu, 

pracovat a měli by sedět na zemi, nebo na nízkých stoličkách. Dalších třicet dní 

smutku se nazývá šlošim. Celý rok velkého smutku dodržují pozťlstalí po matce, 

otci, manželovi nebo manželce, bratrovi, sestře nebo dítěti. Během roku se 

vyjadřuje úcta k zemřelým při posledních dnech poutnických svátkťl, při Jom 

Kipuru - Dni smíření, Roš ha-šana a při postních dnech. Náhrobek na hrobu se 

vztyčuje dvanáct měsícťl po obřadu a na jeho obrubu se pokládají kamínky. 
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2.2. Pohřbívání v křest'anství 

Křesťané vnímají smrt jako přechod do jiného života. Bťlh k nám sestoupil 

v podobě Ježíše Krista. Jeho smrtí na kříži a zmrtvýchvstání otevřel lidem cestu 

k naplnění života věčného. 

Tradice pohřbívání v křesťanství se vlivem moderního života mění. Například kolem 

18. století umírali lidé doma v širokém kruhu svých blízkých příbuzných 

i v přítomnosti sousedťJ. K umírajícímu byl umožněn přístup přátelťlm i nepřátelťlm, 

to aby se mohli usmířit. 

Později se začínalo častěji umírat v nemocnicích a dnes je spíše výjimkou umírání 

nemocného v domácím prostředí a za přítomnosti rodiny a přátel. 

Tělo zemřelého omývají a oblékají zaměstnanci pohřebních služeb. Na závěr ho 

uloží do rakve, kterou pro něj objednali pozťlstalí. Rozloučení se zemřelým se koná 

podle rťlzných zvykťJ buď v kostele za přítomnosti kněze, který se loučí modlitbami, 

nebo v obřadní síni. V případě církevního pohřbu se pozťJstalí po obřadu přesouvají 

hřbitov, kde pokračuje kněz v modlitbách a za zvuku pohřebních melodií je 

spouštěna rakev do hrobu, na ni pozťlstalí házejí květiny nebo hlínu a na závěr se 

kladou na hrob smuteční věnce. 

Pokud se poslední rozloučení se zesnulým koná v obřadní síni a pohřeb se 

vykonává tzv. žehem, neukládá se urna s popelem zemřelého týž den, mnohdy se 

uložení urny do hrobu či kolumbária ani neúčastní pozťlstalí. Přesto však církev 

doporučuje zachovávat zbožný zvyk pohřbívání těl zemřelých do země a tím 

i prokazovat úctu k jejich tělťlm. 

Zvyklosti se mění i v závislosti na místě, jiné pohřební zvyky se do dnes drží na 

vesnicích, jiné, značně okleštěné, ve městech. 

Součástí pohřbu je kar, pohřební hostina většinou pro okruh rodiny. Při hostině se 

vzpomíná na zemřelého, připomíná se, co vše vykonal. 
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Na hrobu je vztyčen náhrobek, kde jsou informace o zemřelém. Na hroby se nosí 

pravidelně květiny a zapalují svíčky. Nejčastěji při rťlzných výročích mrtvého a o 

svátcích všech svatých. 

2.3. Islámský zpQsob pohřbívání 

Někteří muslimové i v dnešní době, kdy existuje téměř ve všech velkých městech 

možnost pohřbu v souladu s islámem, preferují poslání ostatkťl zesnulých 

příbuzných do jejich rodné země. 

Rozloučení se zemřelým provádějí tři lidé. "Člověk víry", který zná zpěvy za 

zemřelého, jeden z příbuzných zemřelého a třetí člověk, který tělo zemřelého 

omývá. 

Tělo se omývá třikrát, nejdříve vlažnou vodou, vlažnou proto, že muslimové mají 

úctu k mrtvým, a horká či studená voda by zemřelého mohla překvapit, potom je 

tělo omyto vodou s cedrovým olejem a na konec vodou s parfémem nebo 

naft:alínem (ten je používán pro své konzervační účinky). Tělo je při omývání 

částečně zakryto, u mužfi od poloviny břicha ke kolenťlm a u žen od ramen ke 

kolenťlm. Po dobu omývání se látka nesmí odkrývat. Tato procedura se provádí 

tak, že se ruka vsune pod plátno a omývá se konkrétní část těla. Protože nesmí 

dojít k přímému kontaktu těla zemřelého a člověka, který ho omývá, musí si ruku 

omotat látkou. Omývání mohou provádět u mužfi pouze muži nebo manželka 

zemřelého, u žen pouze ženy nebo manžel zemřelé. Po omytí zabalí tělo zemřelého 

do bílé látky, takzvaného rubáše. Ještě před zabalením se z této látky utrhne sedm 

pruhťl a ty jsou uvázány kolem těla nad kotníky, nad koleny, kolem bokťl, kolem 

pasu, pod rameny, na krku a nad hlavou. 

Tělo se položí na máry a veze se přímo na hřbitov, muslimové neukládají těla do 

rakví. Pohřbívá se přímo do "krypty", která má uprostřed vyvýšené dno. Je to 

proto, aby byl pohřbený v poloze mírně nakloněné na pravý bok, nohama směrem 
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k Mekce, aby v den zmrtvýchvstání mohl snadno vstát a věděl, kam (kterým 

směrem) má v tento den jít. 

V muslimské tradici se nepořádají smuteční hostiny, ale pozastalí zastávají několik 

dna doma, stará se o ně vzdálenější rodina a oni v této době přijímaj í smuteční 

návštěvy. 

Muslimové nevztyčují na hrobech žádné náhrobky, ale u muži} dvě desky v úrovni 

hlavy a nohou, a u žen jednu desku uprostřed hrobu. 

Mučedníci, kteří zemřeli v boji za Alláha, nejsou omýváni při obřadu a jsou 

pohřbeni tak, jak zemřeli. Podle muslimské víry jdou rovnou do nebe a tam je 

omývají andělé. 
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3. UMÍRÁNÍ 

Na cestě ke zmapování názorfi na smrt jsem hledala nejvhodnější začátek. 

Zvolila jsem umírání. 

Psychiatrička Elizabehth KUbler-Rossová ve svém díle popisuje pět fází 

vyrovnání se smrtí. Přestože hovoří o přijetí smrti samotným umírajícím, prochází 

podobnými fázemi vyrovnávání i okolí a blízcí umírajícího. 

l.stadium - popření a izolace 

První běžnou reakcí na oznámení, že jsme my nebo někdo nám blízký 

smrtelně nemocný a umírá, je popření. Jednoduše bereme sdělení jako nemožné, 

nepravdivé. Popření a izolaci nevnímá KUbler-Rossová jako věc negativní, cítí ji 

spíše jako prostředek z mobilizaci sil, které budou zapotřebí. Najednou před námi 

stojí smrt reálnější než kdykoli v minulosti a my jsme nuceni uvažovat o ni jako o 

něčem blízkém. Stojíme na rozhraní, na kterém se snažíme skutečnost přijmout, 

přestože ji vnitřně odmítáme. 

Umírající se mfiže stáhnout do sebe a nekomunikovat, chovat se, jakoby už nic 

v jeho životě nemělo smysl, a nebo se naopak chovat jakoby se nic nedělo. 

Buď z pocitu, že pokut to tak bude cítit, tak to tak i bude, nebo ze snahy uchránit 

své blízké před utrpením. často totiž přijímá samotný umírající smrt lépe, než jeho 

okolí. 

Každý člověk potřebuje na vstřebání tak závažné a definitivní informace 

jinak dlouhou dobu. Odborníci radí, aby jim byl ponechán čas přijmout novou 

skutečnost. Násilné navádění na možnosti adaptace mohou mít opačný efekt. 

Stejné je to i s blízkými. Nechat projevfim smutku a vzteku přirozenou cestu je 

leckdy prospěšnější než popírání a izolace. 
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2. stadium - zlost 

"Proč právě já?" Zlost a nedatklivost mohou být projevem, který nastupuje 

po uvědomění, že umírám nebo že umírá někdo blízký. Proč se právě tohle děje 

zrovna mně? 

V této fázi se často setkáváme s agresí, nepřátelským chováním vači 

blízkým, nedatklivostí a stavem, kdy vztek vyvolá i zdánlivá maličkost nebo věci, 

které by za jiných okolností byly neutrální či příjemné. Vztek na celý svět je 

projevem nespravedlnosti, kterou mažeme pociťovat. Taková zlost se jen velmi 

těžko zvládá a je těžko snesitelná i pro lidi kolem. Ti by si měli uvědomit, 

že agrese není ve své podstatě směřována proti nim, ale proti situaci samotné. 

3. stadium - smlouvání 

Další z reakcí, která v lidech nakonec maže vyvolat vědomí vlastní blížící se 

smrti, je smlouvání. Jako by chtěli říct, že svaj osud přijímají, ale za určitých 

podmínek- až dodělám to nebo ono. 

Odborníci říkají, že tato fáze pramení z vědomí, že jsme nestihli vše, co jsme 

stihnout měli, a že máme dluh, který je třeba splatit. Ne nepodstatný je i pocit, 

že nebudeme mít možnost napravit vlastní chyby. 

4. stadium - deprese 

Deprese bývá nejčastější reakcí smrtelně nemocných lidí a jejich blízkých 

při setkání se smrtí. Je velmi těžko zvládnutelná, často se dostavuje po zjištění, že 

je smrt nevyhnutelná, že žádná naše snaha nemaže budoucnost zvrátit. Lidé 

v depresi nemusí být schopni přijmout útěchu a blízcí se v takové situaci musejí 

vyrovnat s faktem, že jejich útěcha nemusí být přijata. 
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5. stádium - přijetí (akceptace) 

Jde o poslední a nejvíce zpochybňované stadium umírání. Někteří odborníci tvrdí, 

že akceptace je prakticky nemožná, že se smrtí se smířit nelze. Akceptace smrti je 

předmětem sportl. Řada psychologfi říká, že člověk uvízlý v depresi z blížící se 

smrti ji už není schopen překonat a fáze akceptace je více než umírajícímu platná 

pozfistalým, které utěšuje myšlenka, že jejich blízký přijal svtlj osud. 

4. PODOBY SMRTI 

Žijeme a od dětství se setkáváme se smrtí. Známe ji z pohádek, 

ale nevnímáme ji jako věc negativní, protože většinou symbolizuje konec něčeho 

zlého - drak umírá mečem prince, zlá Ježibaba je vhozena do pece, záludný vlk 

do studny. Přestože v dětském věku vnímáme smrt, nedokážeme si ji vysvětlit. 

U dětí to mimo jiné souvisí i s problematikou potlačení reality smrti, o které jsem 

psala výše. Dětem se smrt vysvětluje jako odchod nebo spánek, čímž se eliminuje 

její podstata. Děti nebereme na pohřby, děti chráníme před poznáním smrti, dětem 

nevysvětlujeme její přirozenost. Dfisledkem takového chování je ale často 

i naprostá nepřipravenost na smrt a na emoce, které sebou nese ztráta. 

Mnohdy jediným zdrojem konkrétních představ o smrti je její 

zprostředkovaný obraz - filmy, reportáže z míst nehod či katastrof, informace 

o smrti veřejně známých osob. Takové obrazy však většinou nepodněcují 

k prožitku, v současnosti i proto, že podobných filmfi a zpráv je mnoho a my jsme 

si zvykli nepřijímat je přniš osobně a vyhnout se tak nelibým pocitfim. Dokonalá 

komunikační technika zapříčinila, že je naše doba tak intenzivně naplněná smrtí, 

že se nám smrt sama zdá být vzdálená či fiktivní. 

Jak tedy vnímat smrt, jak se na ni připravit, jak se vyrovnat se samotným 

uvědoměním si smrtelnosti nejen vlastní, ale i našich blízkých? Jaká je vlastně 

reálná smrt? Jsme v dnešní době, kdy zamyslet se nad podstatou a chodem věcí je 

"neekonomické" ještě schopni vidět smrt jako přirozenou součást životního cyklu? 
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4.1. PŘÍBĚH PRVNÍ 

DOBROVOLNÁ SMRT - SEBEVRAŽDA 

Paní Eva, 39 let, je matkou dvou dětí. Pracuje na plný úvazek, aby jako 

samoživitelka byla schopna zajistit děti a domácnost. 

Vdávala se mladá, bylo jí jen 20 let. Vdávala se z velké lásky a s vidinou 

šťastného manželství. Ta se ale brzo po svatbě rozplynula. Manželé nebyli majetní 

a žili u rodičťl manžela, který měl velké problémy s udržením zaměstnání. Tři roky 

po svatbě začal podnikat, zprvu se zdálo, že se mu práce daří. Manželé se 

nastěhovali do vlastního bytu, narodilo se jim první dítě. 

Během dvou let se ale manželova nedťlslednost začala odrážet 

i na podnikání a jeho firma začala krachovat. V té době se narodilo druhé dítě. 

Firma zkrachovala. Partner paní Evy byl v depresi, nebyl ochotný hledat si 

zaměstnání, utrácel naspořené peníze, hrál hazardní hry a pil. Eva se nejprve 

snažila manžela podpořit a pomoci mu zvednout se ze dna, ale celá tíha péče o 

děti a domácnost byla na ní a na ostatní jí nezbývalo sil. 

Za další dva roky byl vztah Evy a jejího muže nenávratně zničený. Bydleli 

sice stále spolu, ale nekomunikovali a muž vťlbec nezastával svou roli v rodině. 

Jednoho dne přišla Eva s dětmi domťl z nákupu a našla svého manžela 

zastřeleného. První, co se jí při vzpomínce vybavuje, je louže krve na koberci. 

Dlouho stála, než byla schopná reagovat a odvést děti pryč. Bylo to její první přímé 

setkání se smrtí. 

"V první chvRi jsem si myslela, že prostě jen usnul opilý na koberci. 

Nechápala jsem, že louže pod ním je krev. Ani mě nenapadlo, že bych měla odvést 

děti pryč, aby ho takhle neviděly. Jim to nedošlo, myslely si, že spí. Šok mě 

připravil o hlas, takže jsem nemohla křičet Navenek jsem se chovala klidně, teprve 

večer, když jsem doma ztlstala se zakrvaveným kobercem, který jsem ještě 
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nesměla uklidit, jsem se rozklepala jak osika. Brečet jsem nemohla, prostě to 

nešlo," vzpomíná Eva. 

Vědomé a úmyslné ukončení života nazýváme sebevraždou. Sebevražda je 

nejčastější příčinou nepřirozeného úmrtí. 

Zpráva WHO uvádí, že v roce 2000 se odhaduje počet úmrtí vlastní rukou 

na více jak jeden milion případťJ. To znamená, že každých 40 sekund zemřel 

vlastním přičiněním jeden člověk. V České republice bylo v období mezi lety 2001 

a 2005 zaznamenáno 8023 sebevražd. Počet lidí, kteří si dobrovolně vzali život, 

dokonce převyšuje počet lidí, kteří za stejné období zemřeli při autonehodách. 

Z výzkumťJ vyplývá, že 80% dokončených sebevražd spáchají muži, 

vysvětlováno je to především tím, že se ženy mnohdy uchylují k takzvané 

demonstrativní sebevraždě, jejímž cílem není smrt, ale připoutání pozornosti 

na vlastní osobu. 

Sebevražda mťlže být dťlsledně promyšlený krok i dťlsledek zkratkovitého 

jednání. 

Sebevrazi jsou nejčastěji lidé ve věku od 40 do 50 let, nejčastějším 

zpťlsobem sebevraždy je oběšení. 

Počet sebevražd podle prťlzkumu klesá a odborníci věří, že tento trend bude 

pokračovat. Více pacientťJ se sklony k zabití se je léčeno kvalitnějšími 

medikamenty. 

Obdobími s enormním nárťlstem počtu sebevražd byla válečná období, 

poválečná období a období hospodářských krizí. 

Vnímání a smiřování se s odchodem blízkého, který si sáhla na život, je o to 

bolestnější, že jeho smrt nebyla nevyhnutelná. Těžké je i přijímání dílu 

odpovědnosti za čin, a představa, že by člověk za určitých podmínek mohl 

sebevraždě zabránit. 
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4.2. PŘÍBĚH DRUHÝ 

ŽNOT HORŠÍ NEŽ SMRT 

Paní Kamila, 63 let, jezdí každý druhý den do Léčebny dlouhodobě nemocných 

v Českém Brodě. Jezdí za synem. 

Na letní prázdniny před dvěma lety vzpomíná paní Kamila s trpkostí. Byla na 

chatě se svým mladším vnukem, když jí snacha volala, aby přijela zpět, že měl její 

jediný syn nenadálou příhodu a že leží na JIPu. Kamila se ihned vrátila. 

Ten den, kdy ho postihla mozková příhoda, mu bylo velmi dobře. 

V minulosti měl sice několik drobnějších příhod a párkrát i omdlel, ale lékaři na 

příčinu nepřišli a on sám se svou neznámou nemocí netrápil. Večer těsně před 

spaním slyšel z ložnice, že začíná pršet, a rozhodl se, že raději uklidí zahradní 

nábytek. Ráno ho jeho žena našla na zahradě v bezvědomí. Od toho dne je 

v komatu. 

Zájem jednotlivých člena rodiny o jeho zdravotní stav pomalu vyprchával, 

četnost návštěv u jeho 15žka klesala. Jeho žena si našla jiného partnera, synové za 

tátou chodí občas. Ten mladší na něj pořád mluví, občas mu přinese CD přehrávač 

a pouští mu své oblíbené písničky. Starší syn jen přihlíží. Jedinou pravidelnou 

návštěvnicí je maminka Kamila. 

"Nejprve jsem byla rozzlobená, že se o svoje zdraví nestaral tak, jak měl, 

jeho potíže mi naháněly strach. Byla jsem ale šťastná, že žije. To pro mě bylo to 

nejd{}ležitější, že neumřel. Teď ale, když vím, že už se nikdy neprobudí, když 

vidím, jak sešel, vidím všechny přístroje a sondy, vidím proleženiny a papírovou 

k{}ži, jeho prtJsvitnou barvu... tohle není život, to je horší než smrt .. nikdy bych si 

nepomyslela, že si budu pro své dítě přát smrt ... ," vypráví paní Kamila. 
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Někdy se člověk ocitne v situaci, ve které je pro něj smrt chtěné vykoupení, 

například pokud je nevyléčitelně nemocný a trpí velkými bolestmi nebo pokud 

přežívá ve vegetativním stavu. 

V souvislosti s takovými případy se často hovoří o dobrovolném odchodu ze 

života nebo pomoci při odchodu ze života- o eutanázii. 

Volně přeloženo znamená eutanázie dobrou smrt /z řec. Eu = dobrý, 

thanatos = smrt/. V dnešní době je pro nás prostředkem ke snazšímu umírání a 

pro vyhnutí se utrpení, který ale není legalizovaný a hovoří se o něm jen v rovině 

teoretické. 

Problematikou eutanázie se zabývají nejen medicína, ale i vědy jakými jsou 

právo, filozofie a teologie. 

Při jednáních o legalizaci eutanázie jako prostředku pro zmírnění utrpení 

však vždy dochází ke střetu dvou nesmiřitelných- odpťlrd1 a přívržencťl. 

Odpťlrci poukazují na snadné zneužití eutanázie, na moc, kterou bude mít 

člověk v případě, že bude mít právo druhého člověka zbavit života. Přívrženci 

ukazují obrázek trpících, kteří nechtějí dál strádat a snášet bolest nebo se nechtějí 

dostat do takové fáze nemoci, kdy by jejich život pro ně nebyl dťlstojným. 

Eutanázie není pojem starý. Poprvé se o ní zmiňuje v roce 1895 kniha 

s názvem Právo zemřít. 

Úplně jiný podtext, který na několik let eutanázii jako téma zmrazil, dodala 

druhá světová válka a kniha německých autorťl s názvem Poskytnutí souhlasu ke 

zničení života, který žití není hoden. Eutanázie tak byla vztažena k německým 

vyhlazovacím metodám. 

Po válce se o eutanázii nemluvilo, více pozornosti se věnovalo rozvoji 

medicíny, která měla situacím, ve kterých by pacienti mohli vyžadovat dobrovolný 

odchod ze života, předcházet. 

Jistou formou eutanázie je v současné medicíně ukončení resuscitace. Proto 

se mohou ve většině světa pacienti rozhodnout, zda chtějí být v případě vážných 

zdravotních komplikací resuscitováni a připojeni na přístroje či nikoliv. 
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4.3. PŘÍBEH TŘETÍ 

0 I I I 

DUSTOJNE ODCHAZENI 

Pan Karel, 48 let, se stará o svou jednasedmdesátiletou matku. Na péči o ní ale 

není sám, pomáhají mu v Hospicu, kde je maminka hospitalizovaná. 

Maminka pana Karla byla velmi čilá a aktivní žena. Výborně vařila a zvládala 

domácí práce, měla zájem o své blízké, ráda chodila na procházky. Její nemoc 

začala nenápadně, jako obyčejná chřipka. Když se ale příznaky i přes léčbu stále 

zhoršovaly, převezli maminku do nemocnice na podrobné vyšetření. Diagnóza byla 

neúprosná- rakovina! 

Stav maminky se po několika náročných lékařských zásazích a vyšetřeních i 

vlivem stresu a změny prostředí zhoršil. Pobyt v nemocnici na interním oddělení 

plném shonu její zdravotní stav ještě zhoršoval. Maminka byla zvyklá na společnost 

a přítomnost svých blízkých i na řadu aktivit, kterým se během dne věnovala. 

Protože pan Karel neměl možnost starat se o maminku doma sám, ale 

přesto chtěl být s ní častěji a déle než umožňoval řád nemocnice, rozhodl se pro 

péči Hospicu. 

"O péči v hospicu jsem se dozvěděl náhodou od jedné známé. Zavolal jsem 

a měl jsem štěstí, že měli místo. Maminka tam má vlastní pokoj, mtlžeme s ní být 

kdykoli si vzpomeneme. I přespat tam mtJžeme. Když má maminka dobrý den, 

mtlže se zapojit do dění, mají tam například výtvarný kroužek. Jsem si jistý, že 

kdyby musela ztJstat v nemocnici, už by nežila. Tady má veškerou potřebnou 

zdravotnickou péči a mtJže tu mít i své blízké. Ze začátku se mi tam nechodilo 

lehce, když jsem tam viděl všechny lidi, kteří umírají, tak jsem se cítil divně. Už 

jsem si ale zvykl. Pokud bych onemocněl a věděl bych, že umřu, chtěl bych mít tu 

možnost ovlivnit kde a s kým to bude," popisuje Karel. 
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Šancí na dtistojný odchod ze života pro lidi je hospic, zdravotnicko-sociálním 

zařízení, ve kterém je pečováno o nevyléčitelně nemocné. V těchto zařízeních je 

poskytována především tzv. paliativní péče, péče založená na ulevování od bolesti. 

Hospicové hnutí vzniklo v Anglii. Vychází z tradice "doma pro umírajícr', 

které v 19. století zakládali v Anglii a Irsku křesťanské řády. Prvním hospicem byl 

londýnský St. Christopher hospic, který v minulém století založila Dr. Cicely 

Sandersová. 

Péče v hospicu je určena lidem v terminální fázi nemoci. Součástí péče není 

jen zmírnění fyzických projeva nemoci, ale i psychická podpora a duchovní útěcha. 

Po roce 1989 se začali zřizovat první hospice v Česku. První pokusy o 

zavedení hospicové péče, které podnikla MUDr. Marie Opatrná, se setkaly 

s nepochopením a projekt nebyl realizován. Po roce 1990 se iniciativy chopila 

MUDr. Marie Svatošová, která nejprve začala poskytovat paliativní péči 

v domácnostech pacientfi a v roce 1996 se jí podařilo otevřít první český hospic 
v , 

v Cervenem Kostelci. 

Krédo hospicové péče je úcta k životu. V každém ohledu je péče o pacienta 

vedena myšlenkou na jeho dfistojnost a jedinečnost. 

Hospicová péče je prováděna třemi zptisoby: 

- domácí hospicová péče, předpokladem které je však i dobré rodinné zázemí 

- stacionáře - denní pobyty určené pro pacienty z blízkého okolí schopné 

dopravy 

ltižková hospicová péče, která přichází na řadu v případě, že ostatní 

zptisoby paliativní péče jsou nedostatečné nebo neuskutečnitelné 

Kromě zdravotnického personálu v hospicu pracují i psychologové a duchovní, 

příležitost dostávají i dobrovolníci, kteří mohou osamělým pacienttim naslouchat a 

pomoci jim překonat izolaci od prostředí, ve kterém byli zvyklí žít. 

Dtiležitý je fakt, že hospic nabízí možnost neustálého kontaktu pacienta a jeho 

blízkých. Umírání a smrt je tak pro pacienty snazší. 
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4.4. PŘÍBĚH ČTVRTÝ 

ZTRÁTA DÍTĚTE 

Lucie, 28 let, je vdaná. Pracuje jako realitní makléřka, svou práci dělá s vervou a 

věnuje jí více než deset hodin denně. 

Před dvěma lety se s manželem vrátila z krásné letní dovolené u moře. 

Těhotná! Dítě sice neplánovali, ale přáli si ho. Jak Lucii rostlo bříško, těšili se na 

přín~stek víc a víc. Pro oboje rodiče to navíc bylo první vnouče a Lucčino 

těhotenství tak prožívala doslova celá rodina. 

Těhotenství probíhalo bez komplikací. Pohlaví miminka si nenechali 

prozradit, chtěli být překvapeni. 

Přišel den D. Lucii bylo celý den těžko, bříško měla napjaté, byla nervózní. 

Kolem poledne přišli první kontrakce. Lucie se sbalila a spolu s manželem odjela do 

porodnice. Během hodiny byla v nemocnici snad celá rodina. Porod nebyl dlouhý a 

proběhl bez komplikací. Narodil se krásný kluk. Večer už ho měla Lucie na pokoji a 

prohlédli si ho i obě babičky a oba dědečkové. Lucie s manželem byli šťastní, jejich 

chlapeček spokojeně spal. Druhý den dopoledne pro chlapečka přijela sestra a 

vezla ho na běžná vyšetření. Zkušená zdravotnice si všimla, že děťátku 

promodrávají rty. Proto ihned zavolala lékaře. Chlapeček měl neoperabilní vadu 

srdce a nebylo mu pomoci. Zemřel za čtyři dny v náručí svých rodičťl. 

"Nikdy jsem nezažila větší bolest, nikdy jsem nezažila větší bezmoc. Měli 

jsme ho jen čtyři dny, ale já i předchozích devět měsídl ve svém těle. Tam byl 

v bezpečí. Obrovská radost se u nás během několika hodin změnila ve strašnou 

tragédii. Když jsem po nějaké době doma přemýšlela o všem možném, přišly mi na 

mysl i pňběhy pártJ, kterým ztráta dítěte zničila jejich vztah, a uvažovala jsem, 

jestli se nám stane to samé. Naštěstí nestalo. Chceme podstoupit vyšetření, 

abychom si byli jistí, že nemoc našeho chlapečka byla jenom náhoda a že mtJžeme 
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mít zdravé dítě. Až budou vyšetření za nám~ asi zase odjedeme na dovolenou ... , n 

ň'ká Lucie 

Ztráta dítěte je jednou z nejbolestivějších. Nevinné stvoření, které umírá, a 

my nem~žeme pochopit proč. Přijde nám, že je spousta starých lidí žijících 

"zbytečné" životy a místo nich tady odchází malá bytost, bere se jí šance rťlst a 

poznávat, žít a učit se, vyvíjet se a zestárnout. 

Smrt vlastního dítěte, které je částí nás samotných, obvykle vnímají rodiče 

jako smrt části sebe sama. Takový prožitek většinou zcela mění charakter lidí. Smrt 

dítěte velmi často naruší vazby v rodině a vztahy mezi rodiči nenávratným 

zpťlsobem. 

Mnohdy je dťlsledkem ztráty dítěte přehnaná péče o další děti nebo snaha 

cele kontrolovat nejen život dětí, ale i partnera. 

Žal nad ztrátou často vyvolává pocity viny a stavy úzkosti, které mohou 

vystavět bariéru mezi trpícím rodičem a okolím. 
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4.5. PŘÍBĚH PÁrf 

SMRTELNÁ NEHODA 

Václav, 32 let, je vášnivý milovník přírody, sportu, skal a hor. Měl přítelkyni, která 

měla stejné záliby. Zemřela před čtyřmi lety. 

Byla to nešťastná náhoda, Václav byl se svou přítelkyní v Tatrách, měli za 

sebou několik náročných dní. Byli unavení. Jeho přítelkyni se ten den nikam 

nechtělo, bylo po dešti a po kopcích se táhly mraky. Václav ale chtěl využít každou 

chvilku a přítelkyni přesvědčil. Vyrazili. Ten den společně naposledy. 

Přestože pád nevypadal hrozivě, vážnému zranění hlavy Vaškova přítelkyně 

po převozu do popradské nemocnice podlehla. 

Václav se po nehodě zcela stáhl ze společenského života, několik měsíca 

nebyl schopen pracovat, jen s velkým úsilím zvládal denní úkony. Nekomunikoval 

s okolím. Jeho kamarádi ale nic nevzdali a Václav teď i díky odborné pomoci zase 

pracuje a jezdí na výlety. 

"NemtJžu mluvit o tom, jak se to stalo, nejde to, ale určitě vám to už řekli. 

MtJžu za to, to vím a nikdo mi to nevymluví, ale učím se s tím žít Ona mi chybí, 

vtJbec si nedovedu představit, že bych žil s někým jiným. Všude mám její fotky a 

na narozeniny a svátek jí kupuju květiny. První Vánoce, které jsem byl schopný 

trávit s rodinou, jsem se přistihl v obchodě při úvahách, co jí koupím za dárek. 

Bylo to hrozný. Bylo mi dobře až do chv11e, než jsem si na ni vzpomněl. Radši bych 

umřel já, ale už to nezměním. Nevím, jak se s její smrtí smlřit, ll ň'ká Václav. 
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Pocit zavinění smrti blízké osoby je pocit, se kterým se člověk vyrovnává jen 

velmi těžko. Většinou se jen naučí nevnímat ho a nemyslet na něj, ale jakákoli 

životní krize mOže utlačované emoce dostat na povrch a přeměnit je do problému 

nečekaných rozměrlt 

I proto je v takových případech rozumnější vyhledat pomoc odborníka a 

nebránit se terapeutické léčbě, případně užívání medikamentO. 

Pocit viny za něčí smrt mOže být podložený, v případě, že člověk na tragédii 

má skutečný podíl nebo jí nedokázal předejít a bylo to v jeho moci, nebo si jen 

z pocitu zoufalství a bezmoci přesouvá tento pocit na vlastní osobu jako určitý druh 

trestu. 

Tato problematika je typická u smrti zpOsobené nehodami. Podcenění 

vlastních sil, zdravotního stavu, riskování, nepřiměřené chování v rizikových 

situacích a neočekávané náhody zpOsobují smrt častěji, než si umíme představit. 

Lidé, kteří nehodu přežili, mluví o blízkosti smrti. Někdy jsou šťastni, že ji unikli, 

jindy mohou pod tlakem trvalých následkfi litovat, že přežili. 
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4.6. PŘÍBĚH ŠESTÝ 

o v, v 

MOJ PRIBEH 

Ten den to byla poslední cesta. Bylo už pozdě večer a já skoro usínala, ale 

se svým bratrem a s kamarády jsme měli naplánovaný víkend, na který jsme se 

moc těšili. Všichni už byli na místě a já chtěla být s nimi. Cestu jsem znala, bylo to 

něco přes deset kilometrťi, řekla jsem si: "takový kousek přeci dojedu". Prudké 

zatáčky v lese jsem projížděla pomalu a velmi opatrně, oči se mi zavíraly únavou. 

Vyjela jsem z lesa, k cíli to bylo už jen dva kilometry. Oddychla jsem si, přestala 

dávat pozor a dostala se do mikrospánku. Auto sjelo do škarpy, narazilo do stromu 

a převrátilo se na střechu. Když se zastavilo, slyšela jsem hrát kazeťák. Napadla 

mě taková hloupost, že když hraje dál, nic se nestalo a je to dobré. 

Z toho nárazu jsem nejvíc vnímala ránu do zad, bylo to jako vyražený dech, 

ale nijak zvlášť to nebolelo. Hlavou mi s klidem proběhla myšlenka: "až to 

rozdýchám a budu se moci více pohnout, vylezu z auta a ten kousek už dojdu 

pěšky přes louku". Když jsem chodila pěšky, občas jsem si to přes ní zkracovala, 

byly to příjemné procházky. Kvetlo tam hodně rťlzných květin a hlavě mé oblíbené 

kopretiny. 

Už se mi dýchalo lépe, ale žádný větší pohyb jsem udělat nemohla. Musela 

jsem zvednout hlavu, protože k obličeji mi přitékalo stále více oleje z motoru. Moc 

to nešlo, byla jsem zaklíněná mezi sedačkami a pod volantem, ale podařilo se mi 

rukou podepřít bradu, abych do toho oleje zase neklesla. Druhou rukou jsem se 

snažila najít místo, odkud mi tekla krev z hlavy, a něco s tím udělat. Nebylo to však 

možné, nemohla jsem se už vťlbec pohnout. Chtěla jsem vytáhnout nohy z pod 

volantu, to také nešlo. Cítila jsem jen zvláštní brnění postupující od prstťl směrem 

nahoru. A pak už nic. Bolest se stupňovala. 
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S nadějí jsem čekala, až pojede někdo kolem a pomťlže mi. Jenže to byla 

vedlejší cesta, po které takhle pozdě večer a o víkendu nikdo moc nejezdí. Čas 

ubíhal a já už ani nevěděla, co je horší, jestli bolest nebo hrozná zima, která byla k 

nesnesení. Konečně bylo slyšet, že se blíží nějaké auto, projelo kolem, ale 

nezastavilo. Bylo mi hrozně. Pak projelo ještě jednou a opět nezastavilo. Až 

v nemocnici jsem se dozvěděla, že to byl mťlj bratr. Hledal mě, ale v té tmě mé 

auto neviděl. Bylo převrácené na střechu a zakryté zlomenou větví ze stromu. 

Po dlouhých hodinách začínalo svítat, bylo ráno. Oknem jsem viděla nebe a 

východ sluníčka, byl to krásný pocit. Čekala jsem, až začne konečně hřát. Po 

chvilce jsem slyšela, jak na pole přijíždí traktor. Pak jsem viděla něčí boty, věděla 

jsem, že někdo obchází kolem mého auta. Když to vypadalo, že jde pryč, 

z posledních sil jsem na něj zavolala. Ten člověk se lekl, nečekal, že by v autě 

mohl někdo být. Nebylo mě vidět, měla jsem na sobě černé sako. Řekl, že to sám 

nezvládne a že dojede pro pomoc. Ulevilo se mi. Už o mně vědí. 

Za chvilku přijela záchranka, policie a hasiči. Museli vyhrabat v zemi velkou 

jámu, aby mohli otevřít dveře a dostat mě ven. Vnímala jsem, jak se domlouvají a 

vymýšlí, jak mě vyprostit. Řekla jsem jim, že mě bolí záda a že mám asi ochrnuté 

nohy. Po té dlouhé noci jsem to už věděla. 

V sanitce jsem usnula vyčerpáním. Probrala jsem se až v nemocnici na 

jednotce intenzivní péče. Měla jsem obvázané ruce, byly dost pořezané od 

rozsypaného skla v autě, vedle postele visela infuze a všude mi vedly rťlzné 

hadičky. Ležela jsem na zádech a začínala vnímat, co všechno mě bolí. Bylo toho 

víc než v autě. 

Velmi těžké bylo shledání s rodiči. Máma brečela. Táta dělal hrdinu a mluvil 

o tom, že to bude dobré a že to určitě rozcvičím. Ale všichni jsme věděli, jaká je 

skutečnost. 

Za několik dní přišla rehabilitační sestra a začala mi cvičit s nohama. Jednu 

mi skrčila a chtěla, abych aktivně přidala i své ruce a sáhla si až na koleno. Dotkla 

jsem se ho. Byl to hrozný pocit. Viděla jsem, že se dotýkám své nohy, ale nic 
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necítím, má noha byla strašně cizí. Tehdy jsem se poprvé rozbrečela. Sestra viděla, 

že ze cvičení už nic nebude a odešla. 

Asi po dvou měsících mě převezli do rehabilitačního ústavu v Kladrubech. 

Byl to pro mě jiný svět. Potkávala jsem hodně mladých lidí po nJzných úrazech při 

sportu, v zaměstnání nebo také z autonehod. 

Byl tam mladý kluk po těžkém úrazu, který odmítal cvičit a jakkoli 

spolupracovat. Navštěvovala ho rodina, měl její velkou podporu. Přesto byl 

apatický. V jeho myšlenkách se střídal život a smrt. Co a jak dál, proč já? Kdyby se 

nestalo to a to, bylo by vše jinak. Nekonečné přemítání o věci, která se nedá vrátit. 

Snažili jsme se ho nějak zapojit do činností, které jsme se i my ostatní museli 

naučit zvládat. Byl to velký pocit bezmoci, když jsme byli neúspěšní. Zároveň jsme 

pochopili, že každý potřebuje svaj čas. 

Nedá se říci, že jsem se smířila se životem na vozíku. Jen jsem se naučila 

zvládat co nejvíce věcí, abych mohla žít nezávislým životem. Vyzkoušela jsem 

několik sporta, které mllže provozovat paraplegik. Se sportem zdravého člověka se 

to však dá těžko srovnávat. Před úrazem jsem dělala atletiku a měla ráda tanec. 

Nahradit běh a tanec, který je především o pohybu nohou, nemohu. 

V případě zaměstnání platí pro člověka na vozíku také řada omezení. Přes 

všechny tyto komplikace je možné svaj život naplnit obyčejnými a krásnými dny 

díky společnosti prima lidí. 

Je smutné, že někteří lidé se stejným osudem, jaký prožívám já, si pletou 

svllj život na vozíku se smrtí. Možná toho budou litovat, až přijde ta skutečná smrt 

a jim dojde, o co všechno se vlastní vinou připravili. 

Má autonehoda je pro mě dalším poznáním o životě a jeho křehkosti. Nikdy 

nevíme, co se maže stát. Na cestách si mažeme všímat rllzných pomníčkll- křížky, 

květiny a svíčky jsou ve škarpách u silnic, na stromech, na svodidlech, skalách, 

zkrátka na místech, kde se staly tragické dopravní nehody se smrtelným koncem. 

Jsem ráda, že mohu kolem ,,svého" stromu projet, někdy i zastavit, vidět, 

jak roste a nemusí být označený malým křížkem s květinami a svíčkou. 
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MORS OMNI AETATI EST COMMUNIS 

(Smrt je společná každému věku.) 

S. ANKETA A JEJÍ VÝSLEDKY 

Marcus Tullius Cicero 

Abych si udělala lepší obrázek představ o smrti v r5zných věkových údobích, 

vypracovala jsem několik anketních otázek. 

Oslovila jsem padesát osob, mužťl i žen, vždy po deseti v pěti skupinách 

rozdělených podle věku. 

1. skupina 15 - 25 let 

2. skupina 25 - 3Siet 

3. skupina 35-50 let 

4. skupina 50-60 let 

S. skupina 60-80 let 

Každému dotazovanému jsem položila čtyři otázky. 

1) Bojíte se smrti? 

2) Jaký pocit z níže uvedených se vám v souvislosti se smrtí vybaví jako první? 

3) Jak vnímáte rituály spojené s úmrtím - pohřeb atp.? 

4) Kdy poprvé jste si uvědomil fakt, že zemřete? 
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Odpovědi všech respondenta jsem zpracovala a konfrontovala s vlastními názory 

a postřehy. K jednotlivým otázkám jsem přidala ještě podotázky mapující konkrétní 

prostředí či zážitky, které mohou respondenta a jeho odpověď ovlivnit. Znění 

otázek bylo odlišné pro každého dotazovaného a výstupy jsou vypracovány jako 

doplnění či osvětlení závěra jednotlivých témat ankety. 
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NIKDO NEVÍ, CO JE SMRT, A PŘECE SE JÍ VŠICHNI BOJÍ, JAKO BY UZNÁVALI, ŽE 

JE NEJVĚTŠÍM ZLEM; TŘEBA JE PRO ČLOVĚKA NEJVĚTŠÍM DOBREM. 

Platón 

5.1. STRACH ZE SMRTI 

Pokud v dnešní době máme čas zabývat se otázkou smrti a definovat svťlj 

vztah k ní, většinou v nás převažuje strach. Souvisí to s obecně platným faktem, že 

se lidé bojí neznámých věcí. A smrt neznáme. Není nikdo, kdo by nám ji popsal, 

kdo by podal jasný dťlkaz o tom, co to je, jak se to prožívá, co to s sebou přináší. 

Mťlžeme se jen dohadovat... a bát. Náš strach povzbuzuje i skutečnost, že ve 

smrti jsme sami, že nevíme, kdy a jak přijde, že se na ni leckdy nedokážeme 

připravit a především, že neznáme její podobu. 

Strach ze smrti je ve své podstatě horší než smrt sama. Jako řada dalších 

přirozených věcí prostě přijde a to je věc nezvratitelná. Ti, kteří se na smrt 

dokážou dívat bez strachu, mohou bez strachu i žít. 

Smíření se s vlastní smrtelností například v konfrontaci se smrtí blízké osoby 

je zásadně spjato s naší povahou, vírou, společenským prostředím a věkem. 

Jak jsem uvedla již výše, vyrovnání se smrtí mají jednoduší lidé věřící, 

kterým jejich náboženství ukazuje svťlj obraz smrti, popřípadě posmrtného života. 

Ne vždy však víra zbavuje strachu ze smrti, hlavně v případech, že pro hříšně 

žijícího člověka se po smrti nechystá nic příjemného. V takových případech nás 

vlastně představa smrti a toho, co přijde po ní, nutí i žít podle pravidel, díky čemuž 

máme šanci smrt, její podobu a podobu následujícího ovlivnit. I to v nás však 

mnohdy řídí strach. 
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Moderní člověk si strach připouští jen málokdy, přestože ho čím dál více 

zažívá. Stává se, že někteří z nás spojují myšlenky na svou smrt s úvahami, jak to 

poznamená okolí, kolik lidí bude truchlit a jak moc bude pozastalým scházet. 

Setkala jsem se nejednou i s poznámkou, že by bylo zajímavé vidět, jak se na nás 

bude nahlížet po naší smrti. Se smrtí jako takovou to však nemá nic společného, 

snad jen se zvědavostí nebo domýšlivostí. 

Početím je nám dána jediná jistá věc a tou je smrt. Smrt k nám patří, smrt 

je pro nás přirozená ... přesto vzbuzuje strach. Jednoduchá odpověď na to, proč 

tomu tak je, neexistuje. 
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OTÁZKA PRVNÍ 

BOJÍTE SE SMRTI? 

1. skupina - respondenti ve věku od lSti do 25ti let, prfiměrný věk 19,6 roku 

o 1pove pocet 'I 1 • 1 dv , procentua m vvJa rem 

Ano 2 20% 

Ne 5 50% 

nepřemýšlel jsem o tom, nevím 3 30% 

V mládí, v době, kdy jsme plni síly, je pro většinu z nás velmi obtížné vnímat 

vlastní smrtelnost. Stejně obtížné je vymezit si náš vztah k ní, popřípadě definovat 

strach ze smrti své vlastní. Oba dotazovaní, kteří odpověděli "ano" zažili v nedávné 

době úmrtí v rodině. Ztráta blízkého člověka a pocit nevratnosti procesu umírání 

intenzivně ovlivňuje i vnímání smrti a smrtelnosti. 

Polovina dotazovaných odpověděla, že se smrti nebojí. z doplňujících otázek 

vyplynulo, že je pro ně nekonkrétní a nehmatatelná, proto je i její imaginace 

obtížná. K eliminaci strachu přispívá i pocit vlastní neohroženosti, který je typický 

pro tuto věkovou skupinu. 

Fakt, že se smrt jako téma k zamyšlení neprezentuje zpfisobem vlastním 

mladé generaci a v dnešní přetechnizované době, zpfisobuje, že řada mladých lidí 

nemá potřebu nad smrtí jako tématem uvažovat. Jako konzumenti produktfi medií 

ji sice vnímají, ale nepřijímají za věc, která se jich přímo dotýká. 

Dfisledkem současné popkultury, která je charakterizovaná především agresí 

a násilím prezentovanými především ve filmech, je umírání a smrt vnímána jako 

imaginární součást děje, který je jen smyšlený. V kinech a televizi mfižeme vidět 

filmy plné násilí a umírání dohnané mnohdy ad absurdum, to, co ale opravdu 

vnímáme, je kvalita trikfi a filmových efektfi, počet "pobitých nepřátel" a 

hrfizostrašnost hororových zabijákfi. Konec násilí, tedy smrt, je jako ukončení 

fascinujícího děje nezajímavá. 
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2. skupina- respondenti ve věku od 25ti do 35ti let, praměrný věk 31,9 roku 

o 1pove pocet , I , procentua m vyjadrem 

ano 3 30% 

ne 3 30% 

nepřemýšlel jsem o tom, nevím 4 40% 

Výsledky odpovědí první a druhé skupiny nejsou příliš odlišné. Nejčastěji o 

smrti nepřemýšlí. V této věkové kategorii je to více než pocitem neohroženosti 

spíše tím, že středem zájmu je zajištění své a své rodiny, vydělávání peněz a 

udržení životního standardu. Soutěživost dnešních dna a potřeba být většinu času 

ostražitý nedává prostor k vážnějším úvahám na témata, která se našeho 

"aktuálního žitr' zdánlivě netýkají. I v této skupině dva ze tří dotazujících, kteří 

odpověděli, že se smrti bojí, mají čerstvou zkušenost se smrtí blízké osoby. 

Dva z dotazovaných, kteří odpověděli, že se smrti nebojí, uvedli, že je to pro 

ně věc přirozená a že na ní nahlížejí jako na nezvratitelnou budoucnost. Připustili 

však, že jejich pocity mohou vycházet z přesvědčení, že jich samotných se 

"umíránr' zatím netýká a že se ještě nesetkali s velkou ztrátou v souvislosti 

s úmrtím někoho blízkého. 
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3. skupina - respondenti ve věku od 35ti do SOti let, prfiměrný věk 44,6 roku 

od ěd' Jpov pocet ' I 1 1 dv 1 

~ rocentua m vyja rem 

ano 3 30°/o 

ne 3 30°/o 

nepřemýšlel jsem o tom, nevím 4 40°/o 

Odpovědi druhé a třetí skupiny dotazovaných jsou totožné a dokazují 

především to, že se lidé v produktivním věku starají především o hmotné 

zabezpečení. Jediným rozdílem je, že všichni tři dotazovaní, kteří odpověděli, že se 

smrti bojí, nezažili v nedávné době smrt blízkého člověka. 

Jeden z dotazovaných uvedl, že se nad otázkou vlastní smrtelnosti 

pozastavil poprvé ve svém životě teprve nedávno a že ho jeho úvahy znepokojily 

více, než by si byl ochotný připustit. Výstupem těchto úvah bylo zabezpečení 

rodiny pro případ, že by dotazovaný zemřel. Obavy tedy nemusely pramenit přímo 

ze samotné smrti, ale z možných komplikací, které by zpfisobila blízkým. 

37 



4. skupina- respondenti ve věku od SOti do 60ti let, praměrný věk 57,2 roku 

d ěd' OlPOV pocet 'I , procentua m vviadrem 

ano s 50% 

ne 3 30°/o 

nepřemýšlel jsem o tom, nevím 2 20% 

U čtvrté skupiny respondenta se většina dotazovaných vyjádřila, že smrt 

v nich strach vyvolává. Většině takto odpovídajících nedávno zemřel jeden i více 

známých vrstevníka, což v nich vyvolalo obavy z vlastní smrtelnosti. I ostatní, kteří 

vypověděli, že se smrti nebojí nebo že o ní nepřemýšlejí, uvedli, že je pro ně smrt 

aktuálnějším tématem než v předchozích letech. 

Jeden z negativně odpovídajících má za sebou vlastní čerstvou zkušenost, 

kdy při vážné nemoci téměř přišel o život. Vypovídá, že se jeho náhled na vlastní 

smrt změnil po prvním zjištění vážné nemoci a panického strachu z umírání ve 

smíření se. 
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5. skupina - respondenti ve věku od 60ti do 80ti let, prfiměrný věk 69,8 roku 

o1pove pocet procentua m vyja rem 

ano 1 10% 

ne 6 60% 

nepřemýšlel jsem o tom, nevím 3 30% 

Odpovědi páté skupiny dotazovaných mne velmi překvapily. Čekala jsem, že 

s přibývajícím věkem se strach ze smrti bude stupňovat, ale opak je pravdou. 

Pouze jeden respondent uvedl, že se smrti skutečně bojí. Hlavním dfivodem 

strachu je však v tomto případě strach z bolesti, která maže provázet smrt 

zpťlsobenou nemocí. Zmíněný odpovídající velmi intenzivně vnímal umírání svého 

kamaráda trpícího rakovinou. Přestože si uvědomuje, že smrt v takovém případě je 

vykoupením, vnímá ji velmi negativně. Ztotožnil si nemoc a utrpení se smrtí a 

podle vlastních slov tyto dva pojmy neumí oddělit. 

Většina odpovídajících hovořila o smrti jako o součásti života, na kterou 

nazírají i s určitou zvědavostí. Dotazovaní se vzhledem k vyššímu věku setkávají se 

smrtí blízkých často a jak sami říkají, není to pro ně už překvapující věc, ale 

nevyhnutelnost a samozřejmost. 
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5.2. SMRT A EMOCE 

Lidé prožívají smrt rťlzně. Do prožitku samého se promítá věk, pohlaví, 

sociální prostředí, víra, charakter a vlastnosti jedince, vztah k zemřelému a životní 

zkušenosti. 

Emoce jinak prožívají a vnímají muži, jinak ženy, jinak mladí, jinak staří lidé. 

Každý prožívá emoce v jiném poměru psychických a tělesných vjemťl. Těm se 

přizpťlsobuje i naše myšlení a chování. 

Emocemi spojenými se smrtí blízkého jsou především smutek, zlost, pocit 

viny, úzkost, osamělost, bezmoc, šok, zármutek; mezi tělesné projevy zpťlsobené 

psychickým prožitkem, který zpětně umocňují, patří stažené hrdlo, pocit tlaku na 

hrudi, pocit prázdného žaludku, potíže s dýchání, svalová ochablost, sucho 

v ústech a únava. 

Obecně lze říci, že lidé vnímají smrt jednotlivce emotivněji, než smrt skupiny 

lidí například při přírodní katastrofě či hromadné nehodě. S počtem zemřelých se 

paradoxně emoce rozmělňují a my smrt více osob, za předpokladu, že se nás 

přímo nedotýká, vnímáme méně osobně. 

Intenzita a délka emoce je dána naší schopností adaptability i chováním 

okolí, které však mťlže intenzivní prožitek negativní emoce jen zmírnit. 
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OTÁZKA DRUHÁ 

JAKÝ POCIT Z NÍŽE UVEDENÝCH SE VÁM V SOUVISLOSTI SE SMRTÍ VYBAVÍ JAKO 

PRVNÍ? 

SMRT NENÍ STRAŠNÁ. STRAŠNOU JÍ DĚLAJÍ JEN STRAŠNÉ PŘEDSTAVY. 

Epiklétos 

1. skupina - respondenti ve věku od lSti do 25ti let, pn~měrný věk 19,6 roku 

Lítost 2 

Strach o 
Zděšení o 
Vztek 1 

Soucítění 2 

Smutek 3 

Obavy o 
neumím definovat 2 

U respondenta první skupiny byl nejběžnějším výběrem emoce smutek. Úmrtí je 

prostě standardně smutná věc, kterou provází neštěstí lidí, které odchod blízkého 

poznamenal. Smutek je tak pro obecnou představu o smrti a pocitech, které 

vyvolává nejsamozřejmější. 
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2. skupina - respondenti ve věku od 25ti do 35ti let, pr5měrný věk 31,9 roku 

Lítost 2 

Strach 1 

Zděšení o 
Vztek 1 

Soucítění 3 

Smutek 2 

Obavy 1 

neumím definovat o 

Druhá skupina nejčastěji označila soucítění. Souvisí to pravděpodobně 

s přechodem z puberty a větší schopnosti vcítit se do pocita druhých vycházející 

z bohatších zkušeností. 

3. skupina - respondenti ve věku od 35ti do SOti let, pr5měrný věk 44,6 roku 

Lítost 4 

strach o 
zděšení o 
Vztek 1 

soucítění 2 

smutek 2 

obavy 1 

neumím definovat o 

Třetí skupina dala "nejvíce hlasa" lítosti, kterým se projevuje například pocit ztráty, 

která se maže dotýkat přímo nás. U této skupiny je to i projev související se smrtí 

vrstevníka, která zaráží o to víc, že my jsme stejně staří, ale s vlastní smrtí ještě 

ne počítáme. 
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4. skupina- respondenti ve věku od 50ti do 60ti let, prťJměrný věk 57,2 roku 

Lítost 2 

strach 2 

zděšení o 
Vztek 1 

soucítění 1 

smutek 2 

obavy 2 

neumím definovat o 

U této skupiny je vnímání vybraných emocí vyrovnaný. Přisuzuji to hojností 

rťlznorodých zkušeností se smrtí a umíráním, ať už z blízkého nebo vzdálenejšího 

okolí respondentťJ. 

5. skupina - respondenti ve věku od 60ti do 80ti let, prťlměrný věk 69,8 roku 

Lítost 2 

strach o 
zděšení o 
Vztek o 
soucítění 5 

smutek 2 

obavy o 
neumím definovat 1 

Pátá skupina jednoznačně označila za převládající pocit soucítění. Jejich věk a 

životní zkušenosti i možné smíření se smrtí a povědomí o její blízkosti eliminují 

pocity jakými jsou strach či zděšení. Někteří respondenti přiznávají, že pocity 

strachu přecházejí ve zvědavost. 
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SMRT JE JEDINÁ SPRAVEDLNOST. 

arabské přísloví 

5.3. POHŘEBNÍ RITUÁLY 

Z literatury se dovídáme, že pohřební rituály se poprvé objevily zhruba před 

60.000 lety. Španělští vědci však nedávno přišli díky objevu pohřebiště v Atapuerku 

na severu Španělska na to, že náznaky pohřebních rituáll} sahají ještě dál do 

historie, do doby před 400.000 lety. V jeskyni, kde byla objevena řada koster lidí, 

archeologové nalezli i věci, které sem byly uloženy spolu s mrtvými pravděpodobně 

jako dary. 

Staří Řekové uctívali kult mrtvých, mrtvé oslavovali soukromě i veřejně. 

Jeden madagaskarský domorodý kmen věří, že po smrti teprve začíná šťastný život 

duše. Proto smrt oslavují a jejich pohřební rituály připomínají více slavnost. 

Pozastalí se radují, že jejich blízký je v lepším světě. 

Vzpomínka na mrtvé byla součástí řady obřada vykonávaných v konkrétní 

dny, i tento zvyk se promítá do současnosti jako takzvané "dušičky", den, kdy 

uctíváme zemřelé vzpomínkou a zdobením hroba. 

Pohřební rituály jsou součástí i dnešního života, jen jejich vážnost a významnost se 

mění. 

Často se setkáváme s názorem, že máme společenskou povinnost 

zorganizovat pohřeb blízkého zemřelého, a nejedná-li se o osobu, ke které nás 

vázalo citové pouto, u pojetí pohřbu jako povinnosti i zastává. Pohřeb tak leckdo 

chápe jako společenskou zvyklost a mnohdy poslední rozloučení absolvuje proto, 

že se to patří. Projevy úcty k zemřelému a vnímání jeho smrti jako významné 

události hodné naší pozornosti ustupuje. četnější je i vynechání celého rituálu 

pohřbu jako věci nepodstatné. Stejně tak ustupuje zvyk držení smutku za 

zemřelého. Ten už nemá společensky danou podobu, závisí jen na pohledu 

pozl}stalých, jejich citovém rozpoložení a především na vztazích se zemřelým. 

44 



OTÁZKA TŘETÍ 

JAK VNÍMÁTE RITUÁLY SPOJENÉ S ÚMRTÍM? 

Abych alespoň rámcově sjednotila pohled na tuto otázku, mluvila jsem 

s dotazovanými o pohřbu lidí, které sice znali, ale nebyli s nimi zásadním 

zpLisobem citově svázáni. Mluvili jsme o pohřbech obecně tak, aby bylo možné 

zaznamenat objektivně odpovědi. 

1. skupina - respondenti ve věku od lSti do 25ti let, prLiměrný věk 19,6 roku 

od poveď pocet procentualm vviadrem 

společenská povinnost 2 20% 

rozloučení se zemřelým 5 50% 

povinnost k zemřelému 2 20% 

projev úcty k zemřelému 1 10% 

Většina dotazovaných chápala pohřeb jako poslední možnost rozloučení se 

zemřelým, jako akt dLiležitý především pro pozListalé. Jeden z dotazovaných 

s čerstvým zážitkem se smrtí blízkého hovořil o tom, že se nechtěl zúčastnit pohřbu 

z obavy, že tíhu smutku neunese, a pohřeb pro něj byl traumatickým zážitkem. 

Většina dotazovaných konstatovala, že pohřeb je formalitou a že rozloučení se 

zemřelým a vzdání mu pocty by raději řešili jako soukromou intimní záležitost bez 

nutnosti oficialit. 
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2. skupina - respondenti ve věku od 25ti do 35ti let, prtiměrný věk 31,9 roku 

d ěd' OIPOV pocet procentualm vyjadrem 

společenská povinnost 3 30% 

rozloučení se zemřelým 3 30°/o 

povinnost k zemřelému 2 20% 

projev úcty k zemřelému 2 20% 

Náhled na pohřeb je u druhé skupiny, posuzováno podle doplňujících otázek, velmi 

podobný. Pohřeb považují za společensky vhodnou formalitu a dávají přednost 

vlastnímu rozloučení se zemřelým v soukromí. Často poukazují na pokrytectví, se 

kterým se na pohřbech setkali. Jeden z dotázaných, který v nedávné době ztratil 

otce, uvedl, že jej velmi rozčnila přítomnost jednoho člověka, který přišel na obřad 

i přesto, že se netajil svou antipatií k zemřelému. Pohřeb by proto podle tohoto 

respondenta měl být věcí soukromou a komorní. 

3. skupina - respondenti ve věku od 35ti do 50ti let, prtiměrný věk 44,6 roku 

d ěd' OIPOV v t pece t 'I , •, dv , procen ua m yYJ_a rem 

společenská povinnost 4 40% 

rozloučení se zemřelým 3 30% 

p_ovinnost k zemřelému 1 10% 

projev úcty k zemřelému 2 20% 

Pohřeb jako povinnost a neúčast na pohřbu jako věc společensky nepřijatelnou 

chápe většina dotázaných z třetí věkové skupiny. Malou účast na pohřebním 

obřadu hodnotí jako neúctu k zemřelému i k osobám poztistalým. 
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4. skupina- respondenti ve věku od 50ti do 60ti let, pn~měrný věk 57,2 roku 

olpove pocet , I , orocentua m vyjadrem 

společenská povinnost 1 10% 

rozloučení se zemřelým 3 30% 

povinnost k zemřelému 2 20% 

projev úcty k zemřelému 4 40% 

U čtvrté skupiny s věkovým prťlměrem na 50 let se vnímání role pohřbu mění. 

Na poslední rozloučení chodí většinou kvťlli zemřelému a vzpomínce na něj, svou 

účast vnímají jako vzdání holdu. Zásadně ubývá názoru, že pohřeb je jen 

společensky formální akt, kterým máme předstírat zájem o zemřelého i pozťlstalé. 

5. skupina - respondenti ve věku od 60ti do 80ti let, prťlměrný věk 69,8 roku 

od poveď oocet orocentualm vyjádrem 

společenská povinnost o 0% 

rozloučení se zemřelým 5 50% 

povinnost k zemřelému 1 10% 

projev úcty k zemřelému 4 40% 

U poslední skupiny zásadně převažuje mínění, že pohřeb je rozloučením a vzdáním 

pocty zemřelému. Jako společenskou povinnost jej neoznačil nikdo 

z dotazovaných. Mnozí naopak hovořili o návštěvě posledního rozloučení a 

následně i návštěvě hrobu jako o možnosti připomenutí citových pout a 

vzpomínání. 
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5.4. VLASTNÍ SMRTELNOST 

UDÉ PRCHAJÍCÍ PŘED SMRTÍ BĚŽÍ ZA NÍ. 

Démokritos 

Uvědomění si vlastní smrtelnosti se vzhledem ke snaze chránit děti před 

poznáním smrti, jak se zmiňuji výše, odsouvá na pozdější věk. 

Tradice společného rodinného prožívání odchodu blízké osoby, na které byli 

zvyklí naši předci, je téměř popřena. Tehdy ještě byl čas na společný zármutek i na 

vysvětlení její přirozenosti. Rodina zavolala kněze a sešla se u h~žka umírajícího. 

Smrt nebyla tabuizovaná, děti odmalička měly možnost vnímat sice její smutek, ale 

i její samozřejmost. 

Většina lidí si smrt v plném rozsahu uvědomí až s první zkušeností a první 

ztrátou blízké osoby. Ani takový zážitek ale nemusí nutně souviset s poznáním 

vlastní smrtelnosti. 

Pokud bych měla probrat vývoj představ a náhledu na smrt, musela bych 

krok po kroku projít všechna filozofická a náboženská díla počínaje starověkem. 

Proto se bez zkoumání bližších příčin soustředím pouze na odpovědi respondenta. 
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OTÁZKA ČTVRTÁ 

Kdy poprvé jste si uvědomil fakt, že zemřete? 

1. skupina- respondenti ve věku od lSti do 2Sti let, praměrný věk 19,6 roku 

o IQ_ove pocet procentualní vyjádření 

v dětství 1 lOo/o 

v pubertě 2 20o/o · 

v okamžiku první ztráty 2 20% 

Ještě jsem o tom nepřemýšlel s S0°/o 

U první skupiny nelze odpovědi vzhledem k nízkému věku zhodnotit objektivně. 

Nicméně rozpačité reakce potvrzují to, že překotnost doby oddaluje úvahy o smrti 

jako součásti života. 

2. skupina - respondenti ve věku od 2Sti do 35ti let, praměrný věk 31,9 roku 

o JQ_ove pocet 'I 1 
• 

1 dv 1 

procentua m VVJa rem 

v dětství 2 20% 

v pubertě 4 40% 

v okamžiku první ztráty 3 30°/o 

Ještě jsem o tom nepřemýšlel 1 10% 

Druhá skupina nejčastěji označila za období prvního přemítání nad tématem smrti 

pubertu, jako období spojené s kolísavými náladami a zvýšenou citlivostí. 
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3. skupina - respondenti ve věku od 35ti do SOti let, praměrný věk 44,6 roku 

olpove pocet 1 I 1 
, dv 1 

_Qrocentua m vyja rem 

v dětství 1 10% 

v R_ubertě 3 30% 

v okamžiku první ztrá_!Y 2 20% 

Ještě jsem o tom nepřemýšlel 4 40% 

Překvapivě velké procento respondenta třetí skupiny uvedlo, že nad vlastní smrtí či 

smrtelností neuvažovalo. U této věkové skupiny to stejně jako v předchozích 

případech přičítám nedostatku času a ochoty se takovým tématam věnovat. 

4. skupina- respondenti ve věku od SOti do 60ti let, praměrný věk 57,2 roku 

otpove pocet procentua m vvia rem 

v dětství 1 10% 

v pubertě 4 40% 

v okamžiku první ztráty 4 40% 

Ještě jsem o tom nepřemýšlel 1 10% 

U čtvrté skupiny je vyrovnaný počet lidí, kteří označili citově napjatější dobu 

dospívání za období prvních úvah o smrti, a těch, kteří své první myšlenky na smrt 

spojují se ztrátou blízké osoby. 
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5. skupina- respondenti ve věku od 60ti do 80ti let, praměrný věk 69,8 roku 

o lpove pocet procentualm vyjadrem 

v dětství 4 40°/o 

v pubertě 2 20% 

v okamžiku první ztráty 4 40% 

Ještě jsem o tom nepřemýšlel o 0°/o 

Odpovědi dotázaných v páté skupině potvrzují to, že v dobách našich babiček byla 

smrt přirozeně vnímána jako běžná součást života, lidé umírali doma za 

přítomnosti své rodiny, dětem nebylo bráněno ve sledování smrti a tak měly větší 

šanci poznat a smířit se s poznáním. 
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Závěr 

Jak se to vlastně stane, který den, v jakém čase, v jaké situaci, kdy u dveří 

někdo zazvoní, nebo zavolá mobilem a oznámí nám smrt někoho z rodiny, 

kamaráda či kolegy. Co právě děláme, jsme v práci, ve škole, na cestě, na nákupu, 

u lékaře, hrajeme nějakou hru, jsme na večírku, v divadle, daleko v zahraničí ... 

Jak reagujeme? Pláčem, pronesením nesmyslné věty, omdlením, smutkem, 

tichem, křikem. Co se děje dál, nechceme přijmout smutnou zprávu a bráníme se 

jí. Snažíme se nalhávat si, že to není možné a vymýšlíme dťlvody, proč to musí být 

omyl. 

Jsou to běžné lidské reakce, nezvladatelné emoce. Na nečekané tragické 

zprávy nejsme připraveni. To platí i v případech, kdy se dozvíme zprávu o smrti 

člověka, který byl již dlouhodobě nemocný a jeho smrt se dala očekávat každou 

chvm. V rťlzných rozhovorech jsme se shodli, že i tak je to okamžik překvapení a 

reagujeme zmateně. Je to přirozené, neboť oznámení o smrti znamená přijmout 

konec existence nám příbuzného či známého -jedinečného člověka. Zvykat si, že 

se s ním již nesetkáme, neřekneme mu, co jsme chtěli, nedořešíme rozdělané 

plány, nezajdeme na kávu, nevyjedeme si s ním na výlet. Musíme se naučit mluvit 

o něm v minulém čase. Připravit se na absolvování smutečního obřadu. 

Vrátíme se do normálního běhu života, ale určitou dobu nám to bude trvat 

než budou dny opět tak obyčejné, abychom intenzivně nemyslely na smrt našeho 

blízkého a smrt jako takovou. 
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