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(PEREX) Je odpoledne, normální zimní den. Do okna svítí přímé slunce. Podkrovní 

místnost na první pohled vypadá jako normální kancelář - deset stolků, na každém počítač a 

telefon, atmosféru zpříjemňuje tichá hudba. Jenže zdání klame. Jsme v místnosti, kde se 

denně mihnou více než dvě stovky lidských osudů. Vážně. Jsme na Lince bezpečí. 

 

0800 155 555: Dobrý den, dovolali jste se na Linku bezpečí 
 

 Všichni, kdo mají na starosti samotný provoz Linky bezpečí, sídlí ve dvou 

místnostech. První je kancelář, kde sedí nejdůležitější osoby v čele s Mgr. Viktorem 

Bosákem. Druhá je rozlehlejší místnost se stolky a telefony. Když do ní nahlédneme, za 

každým stolem sedí mladý člověk. Někteří z nich mají na hlavě sluchátka s mikrofonem u 

úst, jiní si drží klasicky u ucha telefonní sluchátko. Jsou to konzultanti, jak každému hned 

dojde. U dvou stolků ale sedí lidé po dvou. Proč? 

 

 Každý, kdo se uchází o práci konzultanta na Lince bezpečí, musí projít výcvikovým 

kursem. Ten obnáší šedesát hodin přednášek, seminářů a workshopů a dalších čtyřicet 

hodin náslechů. Při nich frekventant nejdříve naslouchá tomu, jak zkušený konzultant vede 

hovor, a pak s ním jeho postup rozebírá, a v další fázi pracuje pod přímou supervizí - vede 

rozhovor a supervizor mu naslouchá. Supervizorem bývá některý z odborníků, kteří 

spolupracují s Linkou bezpečí. Celý kurz se uzavírá kontrolním příposlechem, kdy terapeut 

ověřuje výkon frekventanta.  

 

 O místo konzultanta se může ucházet každý, kdo má dokončené středoškolské 

vzdělání a je mu nejméně 20 let. V průběhu výcviku je nutné kromě odborné přípravy 

absolvovat také psychologické vyšetření, které ověřuje schopnosti budoucího konzultanta.  

 

Kdybyste zavolali na Linku a dozvěděli se, že mluvíte s Laurou, vězte, že milý hlas v 

telefonu vlastně patří mladé dámě jménem Petra. V rámci rozlišení by se měla hlásit 

křestním jménem a pořadovým číslem „Petra 32“, ale protože číslo není moc příjemným 

identifikačním znakem, zvolila si radši pseudonym. Podle Petry jsou nejnepříjemnější 

telefony ty, při nichž člověk nemůže příliš pomoci. Do této skupiny patří alkohol v rodině, bití, 

rozvodová situace.  
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 Na každém stolku stojí počítač. Program, který běží na jeho obrazovce, může být 

dobrým pomocníkem, a zároveň pomáhá evidovat telefonáty. Když dítě některou z informací 

sdělí, zanáší se do databáze jeho pohlaví, věk, téma problému, a další speciální informace o 

příčinách telefonátu a podobných podrobnostech. Konzultanti ovšem na dítě nesmějí 

v žádném případě tlačit, a rovněž údaje jsou používány pouze ke kvantitativnímu zpracování, 

telefonující zůstávají v anonymitě. Pouze v závažných případech může konzultant navrhnout, 

aby dítě sdělilo přesné informace. 

 

Pro případ akutního problému je možné vyhledat spojení na krizová centra a sociální 

odbory v regionech, na policii a další služby, které mohou být užitečné. S těmito 

organizacemi Linka navazuje spolupráci v zájmu dětí - pokud má k dispozici dostatek údajů. 

Dále jsou v počítači kontakty na instituce, které je možné doporučit volajícím rodičům nebo 

dospělým, protože na služby pro ně Linka není specializovaná. 

 

 Ondřej má za sebou kromě běžných denních služeb, které trvají maximálně šest 

hodin, i několik nočních, dvanáctapůlhodinových směn. Ty bývají většinou vyhrazeny 

zkušenějším konzultantům. V noci totiž, jak nás Ondřej poučil, bývají hovory jaksi „vážnější“ - 

málokdo má v noci chuť telefonovat „jen tak“. Ondřej se také setkal s nejmladším klientem. 

Byly mu čtyři roky a nutně potřeboval někomu předvést několik slov, která znal. Největší 

radost Ondřej má, když během rozhovoru cítí, že volající se dostává „do pohody“; třeba 

zavolá dívka úplně zničená, s pocitem, že nic nemá cenu, a když telefonát končí, má už zase 

chuť do života.  

  

 Telefonáty na Linku bezpečí přicházejí do centrálního telefonu, tzv. switchboardu. 

Z něj jsou pak přepojovány jednotlivým konzultantům. Právě na centrále jsou vybrány 

hovory, které se opravdu týkají nějakého problému (tzv. tematické hovory), a vtipálci jsou 

upozorněni, že se mají ozvat, až opravdu budou něco potřebovat. Touto selekcí projde 

v průměru asi 15 procent hovorů. Dítě si také může přát hovořit s konkrétním člověkem, 

nebo si říci, že chce mluvit s dívkou nebo klukem. Většinou bývá možné vybrat si pohlaví 

konzultanta, i když v současné době je poměr konzultantů asi 5:1 pro dívky. 

 

Ondřej má zrovna dobrou náladu, protože dnes sloužil na centrále a volalo několik 

dětí jen s poděkováním za to, že jim Linka pomohla. Podle něj je to ten nejlepší pocit. Jeho 

kolega Marek se s námi podělil o jiný příjemný zážitek z náslechu: Jeho kolegyně parádně 

zareagovala na neurvalého telefonujícího, který ji poslal do oněch míst: „Dobře, ale ještě než 

do tý p....e dojdu, můžu pro tebe něco udělat?“ 
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Telefonáty jsou děleny podle témat. Největší zastoupení mají problémy s láskou, 

následují rodinné vztahy, na třetím místě je s výrazným odstupem zvláštní kategorie „jiný 

problém“ (starosti s domácími zvířaty, ztráta orientace v cizím prostředí, potřeba verbálního 

kontaktu...), následují problémy sexuálního zrání, vrstevnické vztahy, školní problémy, týrání 

a zneužívání, závislosti, osobnostní a zdravotní problémy a „hitparádu“ uzavírá kategorie 

šikana, etnické a rasové problémy. Proporce pohlaví telefonujících bývá 1:3 ve prospěch 

děvčat, přičemž určité procento z nich tento údaj nesdělí.  

 

Petra i Ondřej se shodli na tom, že děvčata volají nejčastěji kvůli problémům 

s láskou, nevědí, jak říct klukovi, že se jim líbí a podobně. Kluci se naopak častěji přiznávají 

k obavám, spojeným se špatnými známkami nebo s tím, co si většinou představíme pod 

pojmem „klukovský průšvih“. Kolem vysvědčení samosebou přibylo u obou pohlaví těch, kdo 

se obávali nespokojenosti rodičů. 

   

Na Linku se obracejí nejčastěji děti ve věku 12 - 16 let. Z toho je také možné odvodit 

křivku počtu telefonátů: nárůst začíná po šesté hodině ranní a trvá téměř do osmi, pak přijde 

pokles, další výkyv nastává o velké přestávce před desátou a po půl dvanácté začíná náběh 

k odpolední špičce, která trvá od dvou až do deseti večer; potom telefonátů ubývá a největší 

propad nastává kolem druhé hodiny v noci. (Tento rytmus je samosebou částečně odlišný o 

prázdninách, kdy škola není.) Této křivce odpovídá i počet konzultantů, kteří na Lince slouží 

v určitou denní dobu. V každou denní i noční hodinu je ovšem připraven jeden supervizor, 

který může zasáhnout v případě akutního problému. Méně zkušený konzultant by například 

mohl mít problém s dítětem na útěku nebo v bezprostředním ohrožení, kdy jediné slovo 

může všechno změnit. 

 

Odcházíme. Hodně jsme se dozvěděli, ale konkrétními osudy dětí se nám reportáž 

zpestřit nepodařilo - důvěrnost informací je zde striktně dodržována. Je stále ještě „špička“, 

takže většina terminálů je obsazených. U jednoho konzultantka právě nemá hovor, svačí a 

vyprovází nás úsměvem. Vedle je dívka pohodlně sesunutá v křesle a soustředěně 

poslouchá. U stolku s náslechem probíhá s přiměřenou nervozitou rozhovor s nějakým 

malým dítětem, usuzujeme podle tónu hlasu. Ve vedlejší místnosti konzultuje jedna z 

terapeutek s Ondřejem jeho rozhovor. Zavíráme dveře a cvrkot konzultační místnosti je 

definitivně za námi. 
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V případě publikace by text bylo vhodné doplnit o nějaký graf či jinou, přehledně 

zpracovanou statistiku, které jsem získala a přikládám v příloze. Tyto přílohy by mohly 

nahradit dva odstavce textu. 

 

(Pozn.: Reportáž je v tomto rozsahu psána pouze pro studijní účely, informace byly 

poskytnuty bez výraznějších omezení s ohledem na to, že nejsou určeny k publikaci.)  


