
Příručka pro práci s volajícími 

na lince Die Dargebotene Hand  

Klára Gramppová Janečková 

Linka seniorů, Elpida o.p.s. 



Linka Die Dargebotene Hand 

 

• Tel. 143 

• 213 000 kontaktů, 
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Příručka pro práci s volajícími  

Typy hovorů:  
• Práce se sebevražednými hovory  

• Hovory s volajícími pod vlivem alkoholu  

• Hovory s tématikou akutního strachu nebo panické poruchy 

• Volající z jiných kulturních kruhů 

• Volající s předpokládanou hraniční poruchou osobnosti a volající 

s problematikou sebepoškozování  

• Depresivní volající 

• Volající za účelem sexuálního uspokojení  

• Volající s psychotickými projevy  

• Volající pro prožitém traumatu  

• Opakovaně volající 
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Ke každému typu hovorů je zde 

uvedeno:  
 

• Specifické chování volajících 

• Co u mě volající může vyvolat  

• Co potřebuje volající 

• Konkrétní postup 

 

 



Volající z jiných kulturních kruhů  

Specifické chování volajících:  

• Jazykové neporozumění, jiné 
normy, hodnoty 

Co u mě volající může vyvolat:  

• Tendenci redukovat jeho chování 
na kulturní rozdíly  

Co potřebuje volající :  

• Obecně je tady jako všude 
v popředí člověk s jeho potřebami a 
ne jeho kulturní pozadí.  

Konkrétní postup:   

• Uplatňovat principy mezikulturní 
komunikace 

 

 



Práce se sebevražednými hovory  

 

Typy sebevražených hovorů  

 

Impulzivní sebevražda 

 

Bilanční sebevražda  

 

 



Impulzivní sebevražda  

 „Specifické chování volajících:  

 Volající, kteří na základě akutní krizové 
situace nevidí žádné jiné východisko než 
sebevraždu. Vlastně by ještě chtěli žít , 
kdyby....Nejde tedy primárně o to zemřít, 
nýbrž uniknout nesnesitelnému stavu. Jsou 
to lidé, kteří zažívají masivní emocionální 
tlak a jejich vnímání je na základě akutní 
krize většinou velmi omezené. Jsou velmi 
rozrušení a cítí se zcela bezmocní. 
Spouštěč sebevražedného chování je 
akutní psychická zátěž, například ztráta 
partnera nebo dítěte, rozpad vztahu, ztráta 
pracovního místa, finanční nouze atd.“  
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Bilanční sebevražda  

 „Specifické chování volajících:  

 To jsou volající, kteří se rozhodli spáchat 
sebevraždu na základě bilancování jejich 
současné a budoucí životní situace. Jsou to lidé, 
kteří se tímto rozhodnutím zabývají již delší dobu. 
Tito lidé působí během hovoru velmi klidně. Jsou 
to volající, jejichž situace je většinou již delší 
dobu těžká a objektivně nenabízí žádné zlepšení. 
Například jsou to lidé s těžkými fyzických nebo 
psychickým onemocněním nebo postižením, kteří 
ještě chtěli vše vydržet, než děti vyrostou, než 
splní všechny závazky atd. A teď prostě cítí, že to 
již stačí – už dál nemohou – a chtějí ukončit svůj 
život.“  
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Bilanční sebevražda 
 „Konkrétní postup:  

 U těchto volajících je důležité zapojit se do hovoru tam, kde 
se momentálně nachází. Již nejde o to, jejich rozhodnutí 
znovu od počátku zvažovat. Oni stojí na jiném bodě. Potřebují 
třeba ještě podporu, zařídit poslední věci nebo chtějí ještě 
lidskou přítomnost, než odejdou. Jsou již rozhodnuti a jsou 
klidní. Může se stát, že ještě hledají ospravedlnění svého 
rozhodnutí zemřít. Bohužel nemůžeme za nikoho v tomto 
směru přebírat jeho odpovědnost. Můžeme ale volajícímu 
pomoci tak, že mu pomůžeme vnímat jeho strach, který za 
tímto rozhodnutím stojí. Často jsou ve hře náboženská 
dogmata. Je dobré umožnit těmto lidem hovořit o tom, jaké  
fantazie/hodnoty a představy o hříchu v sobě nesou. Možná 
musí volající svoje rozhodnutí spáchat sebevraždu ještě 
jednou odložit, aby v tomto směru mohli jít do sebe, dokud 
nedosáhnou smíření. Možná potřebují mentální podporu. 
Důležité je, oslovit jejich strach, protože ten bude 
pravděpodobně ztěžovat jejich proces umírání. Ale i tady platí 
– můžeme volajícím nabídnout emocionální podporu a 
doprovázení, i tak jsou ale naše možnosti omezené.“   
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dogmata. Je dobré umožnit těmto lidem hovořit o tom, jaké  
fantazie/hodnoty a představy o hříchu v sobě nesou. Možná 
musí volající svoje rozhodnutí spáchat sebevraždu ještě 
jednou odložit, aby v tomto směru mohli jít do sebe, dokud 
nedosáhnou smíření. Možná potřebují mentální podporu. 
Důležité je, oslovit jejich strach, protože ten bude 
pravděpodobně ztěžovat jejich proces umírání. Ale i tady platí 
– můžeme volajícím nabídnout emocionální podporu a 
doprovázení, i tak jsou ale naše možnosti omezené.“   



Shrnutí vedení sebevražedného 

hovoru  
• Otevřeně hovořit o 

sebevražedných myšlenkách  

• Respektovat právo druhého na 
sebevraždu 

• Akceptovat pocit vlastní 
bezmoci  

• Vnímat a ustát ambivalentnost  

• Připustit zoufalství  

• Neomezovat  

• Soustředit se na to, co by 
druhému teď pomohlo  

• Znát vlastní hranice a hranice 
instituce  



Výjimečné situace, ve kterých 

jednáme aktivně  
Obecně:  

• Nenutíme, aby nám volající dal své konkrétní údaje  

• Volající je chráněn anonymitou, tu respektujeme  

• Nejsme lékařské zařízení, nezachrańujeme život za každou cenu  

 

Kdy jednáme jinak:  

 

Situace A: volající nás požádá o zprostředkování pomoci  

 

Situace B: pokud volající vykazuje následující: 

• Oznámí nám jméno a adresu  

• Hovoří o tom, že si bezprostředně nyní něco udělá  

• Sděluje, že nemáme nic podnikat  

• Je pod vlivem alkoholu, drog, léků nebo je jeho psychický stav velmi 
ohrožující  



Otázky 

• Pracujeme s pojmem bilanční 
sebevražda v krizové 
intervenci?  

 

• Respektujeme právo každého 
na sebevraždu, nebo stojíme 
vždy na straně života?  

 

• Který postup je správný a 
proč?  

 

• Existuje vůbec přesný 
postup?  



Výstupy z následné diskuse 

Z následné diskuse lze usuzovat na to, že TKI v našem prostředí obecně 
vychází z toho, že klient, který volá na krizovou linku je klient, který chce dále 
žít. Jedná se tedy o impulzivní sebevraždu a hovor je dále veden tímto 
způsobem. Hovory, ve kterých by bylo předmětem doprovázení ke smrti, se na 
našich krizových linkách neobjevují, pracovníci linek vždy vedou klienta k 
životu. Na začátku hovoru je s klientem vytvořen kontrakt, který po klientovi 
žádá, aby během hovoru svůj život neukončoval, ani si jinak neubližoval.  

 

Z tohoto zjištění vyvstala otázka, kam se tedy v České republice může obrátit 
klient, který si přeje doprovázení ke smrti, pokud ho neposkytnou anonymní 
krizové linky?  

 

Navázal zajímavý komentář kolegyně, který vypovídal o tom, že z pozice 
pracovníka na krizové lince by takovou podporu klientovi ráda poskytla, pokud 
ji nemůže najít jinde. Stále by ale přetrvával pocit, že dle pravidel TKI postupuje 
špatně 

 

Diskusi uzavíralo téma odlišných kulturních prostředí. Můžeme hledat příčinu v 
jiném přístupu k problematice smrti v České republice a ve Švýcarsku? 
Švýcarsko jako stát s legální eutanazií do větší míry respektuje svobodu 
rozhodnutí ukončit svůj život.  


