
 

 

Informovaný souhlas   

  

Byl jste zkontaktován k rozhovoru za účelem získání dat pro kvalitativní výzkum k diplomové 

práci Bc. Nadi Kabancové. Výzkum probíhá v rámci magisterského studia Psychologie na 

Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.  

Diplomová práce se zaměřuje na proces „stávání se otcem“ a její součástí je empirický 

výzkum týkající se tohoto procesu. Empirická část bude vedena kvalitativními metodami, 

zaměřenými na porozumění a perspektivu účastníků, v souladu s etickými zásadami. 

Vaše účast spočívá v poskytnutí nahrávaného rozhovoru, který potrvá zhruba 1-2 hodiny. 

Vaše identita zůstane zcela anonymní a Vaše odpovědi budou slouţit pouze pro potřeby 

tohoto výzkumného projektu.  Rozhovor bude nahráván na digitální diktafon. Nahrávka je 

určena výhradně k přepisu rozhovoru do textové formy a následně bude smazána. 

Vaše spolupráce na projektu je dobrovolná, a tak na kteroukoliv otázku můţete odmítnout 

odpovědět a kdykoliv v průběhu rozhovoru můţete interview ukončit. Ukončení rozhovoru a 

vystoupení z projektu pro Vás nebude mít ţádné negativní důsledky. 

V případě dotazů týkajících se tohoto projektu se můţete obrátit na mě, hlavní řešitelku 

Bc. Naďu Kabancovou (kabancova.nada@gmail.com).  

 

 

Následujícím podpisem prohlašuji a potvrzuji, ţe do projektu vstupuji dobrovolně a souhlasím 

s publikací dat ve výše zmíněné diplomové práci. Byl jsem poučen o právu odmítnout účast 

ve výzkumu nebo svůj souhlas kdykoli, bez represí, odvolat. 

 

Jméno účastníka výzkumu                                         Jméno řešitele projektu 

                                                                                          

 

Podpis:                                                                       Podpis: 

 

 

 

 

 



 

ROZHOVOR – Alex 
 

Obecné údaje: 

 Okolnosti otěhotnění – neplánované rodičovství  

 Věk otce - 28 

 Věk partnerky – 25 

 Věk dítěte – 6 měsíců  

 Současný typ rodinného souţití – partnerský vztah, společné bydlení 

 Délka partnerského vztahu – rok a 8 měsíců (před otěhotněním jen pár měsíců spolu) 

 

 

N: Ty víš, ţe se tě v tomhle rozhovoru budu ptát na to, jak se vlastně udál ten proces, ţe ses stal tátou… jak to 

všechno začalo, probíhalo, jak ti v tom je a co to pro tebe vlastně znamená být tátou… Mám tady vlastně 

připravený takový set otázek, na který se Tě budu průběţně ptát… neexistuje na ně ţádná správná nebo špatná 

odpověď… prostě k tomu řekni, co tě k tomu bude napadat, tak pokud bys mi to tady mohl předat, tak budu moc 

ráda. Jsi připraven? 

Na začátek bych se zeptala, jak to vlastně začalo? Jestli téma dítě přišlo poprvé aţ ve chvíli, kdy byla partnerka 

těhotná, nebo jste se o tom bavili uţ dřív?  

 

A: To je dobrá otázka a řekl bych, ţe jsme se o tom asi nijak nebavili, vzhledem k tomu, ţe jsme spolu byli 
relativně krátce, jakoţe několik měsíců. A ţe jsme oba byli, resp. stále jsme poměrně mladí. Já nemám teď ve 

svém okolí moc kamarádů a známejch, kteří by sami byli tátové. Takţe moţná tak z toho mýho, bych řek, okruhu 

to teprve holky začínají tak jako řešit. Takţe jsem necítil jako ţádný sociální tlak na to, ţe bych měl si sám 

pořídit dítě. A řekl bych, ţe asi tak jako dlouhodobě jsem k tomu přistupoval tak, ţe tohle nebudu aktivně řešit do 

věku asi tak 30 let. Já jsem teda do minulýho roku studoval. Tohle se stalo pro mě asi i takovou motivací k tomu, 

abych to studium dotáhl do zdárnýho konce, coţ se nakonec i podařilo. Myslím, ţe to je i díky tom… ţe tohle byla 

pozitivní věc na tom, protoţe jsem studoval na Karlovce celkem 9 let s různýma pauzama. Takţe to byl jako běh 

na dlouhou trať a kdyţ jsem začal pracovat v D., tak na to nebyl uţ vůbec čas, a teď jsem si ten čas uţ musel 

udělat. A pak to doopravdy byl v zásadě jako takovej blesk z čirýho nebe.  

 

N: No, tak to věřím. Tak aspoň teda gratuluju k týhle pozitivní věci, ţe jsi to studium ukončil. To dobře znám a 

rozumím tomu, jaký to je dlouho studovat. (smích) 
A jak ses to vlastně dozvěděl, ţe je partnerka těhotná? Zkus se vrátit časem do té doby, co ti řekla, jaký to pro 

tebe bylo, zkus to popsat.  

 

A: Vzpomínám si na to docela dobře. Bylo to vloni v březnu a bylo to nějakýho večera, kdyţ jsem se vrátil domů 

z práce. Navečeřeli jsme se a zrovna v televizi bylo, ţe zvýšej rodičovskej příspěvek, ale ţe ho asi zvýšej aţ po 1. 

lednu. A v tu chvíli jako partnerka ke mně přišla a uţ jsem jako zpozoroval, ţe je trochu nervózní nebo tak a 

předala mi těhotenskej test, kterej byl pozitivní.  

 

N: Teda… a co ty na to?  

 

A: Jo tak jako byl jsem na jednu stranu překvapene, a na druhou stranu moţná ne tolik, jak bych sám čekal… no. 
Samozřejmě jako první co, tak jsem se snaţil najít slova podpory a přemýšlet nad tím, jak k tomu přistoupit co 

nejpozitivnějc a nejproaktivnějc. Zároveň bych řekl, ţe mám v povaze bejt dost v klidu a věci kolem sebe nechat 

tak jako plynout. Takţe jsem věděl do jistý míry, ţe takhle to teď je a ţe situace se bude svým způsobem vyvíjet a 

ţe se věci postupně změněj. Ale v ten první moment jsem neucítil nějakou jako velkou nervozitu nebo strach, ale 

ani radost nebo tak. Jsem to spíš tak jako zaregistroval a řekl bych, ţe to mělo určitou setrvačnost ty moje pocity 

a to srovnání se s tou ţivotní změnou. V ten samotnej moment jsem si to asi úplně nedokázal uvědomit.  

 

N: Hmm. A zároveň sis teda moţná říkal, jak zachovat chladnou hlavu, jak ji podpořit…? Tak si říkám, ţe to 

taky muselo bejt docela náročný v tu chvíli myslet i na tohle. Nebylo to tak?  

 

A: Určitě, se přiznám, ţe bylo. A myslim, ţe postupem času tohle bylo ještě náročnější pro mě, protoţe partnerce 

bylo to ráno špatně. Měla fakt docela těţký ranní nevolnosti a celkově se necítila moc dobře. Takţe jsem dost 
vnímal, ţe ta moje role toho jako podpůrnýho člověka je o to důleţitější. Tak moţná tehdy jsem si začal 

uvědomovat, ţe věci se fakt jako mění. Začal jsem vnímat ty konkrétní dopady tý situace.  

 

N: A to bylo zhruba v jaký době? Myslím to, ţe jsi začal cítit, ţe se mění ta situace… 



A: Tak ten test, ten jsme si dělali nějak v tom 5. týdnu těhotenství. Následně jsme asi po 10 dnech byli u doktora, 

kterej to teda potvrdil. A následně partnerka odletěla do Ameriky na 2 týdny. Tam proběhla vlastně debata mezi 

námi, jestli je to dobrej nápad nebo ne. A následně se rozhodla tam letět, protoţe to měla naplánovaný a 

zaplacený. Jela tam s mámou a ségrou. A tam se jí právě začalo dělat špatně. A pak přiletěla zpátky a byla 

takhle proměněná do jistý míry. Takţe v nějakým tom 7. nebo 8. tejdnu. 

 

N: Jasně. A ty jsi s ní byl v kontaktu, kdyţ byla v tý Americe?  

 

A: Určitě. A tehdy jsem to ještě nedokázal pochopit, protoţe jsem se nikdy předtím nesetkal s nikým, kdo by byl… 
kdo by se potýkal s takovýma nevolnostma. Protoţe já mám skoro o 15 let mladšího bratra, takţe si dost dobře 

pamatuju, kdyţ moje máma byla těhotná, a ta to tak neměla, ta fungovala normálně. Takţe tohle pro mě byla 

docela změna. Byli jsme teda v kontaktu, ale nedokázal jsem asi porozumět tomu, jak velkej problém to je. To 

jsem měl moţná i sám trochu jako jiný starosti, ţe tehdy jsem si to začal uvědomovat. Já jsem to vlastně nikomu 

neřekl. Neřekl jsem to ani doma, ani kamarádům, protoţe nějak jsem to bral tak, ţe je to pořád v raném stádiu. A 

protoţe se svými rodiči mám takový trochu odtaţitější chladnější vztah, takţe jsem neudělal to, ţe bych hned bral 

telefon a volal jim to. A právě v tý době, kdyţ partnerka byla v tý Ameriky, tak jsem se jakoby utrhl ze řetězu 

nebo tak, ţe jsem jakoby hodně se vídal s kamarádama, hodně jsem s nimi chodil na pivo, třeba na 1, 2 a nebo 

10. Bylo to takový trochu jako těţší období těchhle asi 10 dní. A svýmu nejlepšímu kamarádovi jsem to řekl, ţe 

mám těhotnou přítelkyni a jeho reakce byla taková jako rozpačitá. On sám jako není v dlouhodobém vztahu, ţije 

sám.. a on tak jenom koukal nervózně a řekl „Co teď jako budeš dělat?“. 
 

N: Tak to je dobrá podpora, ne?  (smích) 

 

A: Ale pak jsem to naopak řekl jedný kamarádce, resp. přítelkyni jednoho kamaráda, se kterou se znám docela 

dlouhou dobu a u který jsem si říkal, ţe by to mohla vzít jako dobrou zprávu. A ta přesně tak reagovala, ţe jako 

gratulovala, měla radost a paradoxně jsme se dozvěděli zhruba za měsíc, ţe je taky těhotná. A porodila asi o 2 

měsíce pozdějc a maj taky holku. Takţe tím pádem, ţe on je docela můj dobrej kamarád, a tak máme teď všichni 

docela dobrej vztah a stejně starý dcery, takţe to je fajn.  

 

N: Tak to je fajn, ţe můţete drţet spolu. A co s tebou dělali tady ty odlišný reakce?  

 
A: (ticho) Hmm, tak jako zpětně, kdyţ se nad tím zamyslím, tak to zvlášť se mnou nezacloumalo, nebo nenechal 

jsem se tím rozhodit a spíš jsem byl tak jako rád, ţe se o tom můţu s někým pobavit, protoţe jsem ty pocity tak 

jako drţel v sobě a v jednu chvíli přišla ta chvíle toho jakoby splínu, protoţe jsem prostě najednou měl pocit, ţe 

uţ nic nebude stejný, ţe všechno bude jinak, a ţe můj ţivot, tak jak jsem ho doposud vedl, ţe skončí. Já jsem byl 

třeba zvyklej docela cestovat. Strávil jsem nějakou dobu v zahraničí, studoval jsem třeba ve Švýcarsku, Švédsku, 

ţil jsem na Novém Zélandu na nějakou dobu, takţe jsem věděl, ţe tomuhle způsobu ţivota je asi na nějakou dobu 

konec. A ţe uţ jako nebudu moct chodit s kamarádama ven a nebudu v noci spát a ţe nebudeme moct na 

dovolenou jezdit někam daleko. Najednou se tam objevily tyhle aspekty. Takţe tam bylo jako fajn, kdyţ jsem se 

rozhod o tom s někým popovídat. A třeba s někým, kdo sám má tuhle zkušenost. Takţe třeba jeden náš kolega 

z práce, tak tomu je 36 nebo 37, jestli se nemýlim, a má asi 4 letou dceru. Takţe tomu jsem to taky třeba řekl 

dřív, neţ rodičům. A teď zpětně, kdyţ si to vybavím, tak mi dal asi ty nejlepší rady a nejlepší podporu asi. Tak to 

bylo docela fajn.  
 

N: A partnerka… jak to měla? Proţívala to taky tak nebo nějak jinak? Máš přehled, jak to měla ona?  

 

A: Jo, ona se ze začátku potýkala právě s těma nevolnostma. To myslím ji zaměstnalo na těch prvních pár týdnů 

bohatě, ty nevolnosti měla od začátku dubna do začátku července s tím, ţe ráno byla kaţdý den docela 

nepouţitelná. Ale myslím, ţe ona k tomu měla takový jako mnohem pozitivnější a aktivnější přístup neţ já. To 

bude asi našima povahama, ţe ona je taková jako dost praktická, dost aktivní, jde rovnou k věci a neztrácí se 

tolik ve svých myšlenkách jako třeba já. Moţná do větší míry předpokládala, ţe by se mohla stát matkou dřív neţ 

já. Ţe jako by pro ní to bylo snáz představitelný, neţ pro mě.  

 

N: A neţ jsi s ní ten vztah měl, přemejšlel jsi někdy, ţe bys moh bejt tátou nebo ne?  
 

A: Jo, určitě. A myslim, ţe to do jistý míry asi přispělo i ke konci mýho předchozího vztahu, kdy jsem byl přes 4 

roky ve vztahu s holkou, která neměla ţádnej zájem na tom být matkou. A ze začátku jsem to bral jako něco 

pozitivního, protoţe já jsem měl tehdy lehce před 20 a bylo pro mě nepředstavitelný mít tehdy děti, tak jsem byl 

rád, ţe jsem měl holku, která to viděla stejně. Ale postupem času jsem to začal vnímat jako takovou jako 



červenou kontrolku nebo tak. Protoţe ona jako nejevila vůbec ţádnej pozitivní vztah k malým dětem. Coţ jsem 

postupně vyhodnotil jako problematický.   

 

N: Takţe v tý době sis nějak poprvý představil, jaký by to bylo, kdybys byl tátou?  

 

A: Určitě, tehdy jsem si uvědomil, ţe přijde doba, kdy se budu chtít stát tátou, ţe se to teda stane. V tý době jsem 

neměl okolo sebe asi nikoho, ţádnýho kamaráda, kterej by měl dítě. Ale i tak jsem věděl, ţe je to otázka několika 

let, kdy se to stane.  

 
N: A ještě se zeptám. Vy jste spolu bydleli, kdyţ…?  

 

A: Jo, bydleli jsme spolu krátce, asi 2 měsíce.  

 

N: Tak teď bychom se přesunuli na dobu k tomu těhotenství přímo. 9 měsíců, to je dlouhá doba. Ty uţ jsi tak 

nějak popsal, ţe partnerka měla nějaký tělesný problém, ţe jí bylo špatně nebo tak. Co pro tebe? Bylo to nějak 

náročný, co si z toho nejvíc pamatuješ nebo tak?  

 

A: Jo tak kdyţ to rozdělím jakoby na nějaký fáze, tak první 3 měsíce byly spojený s tou jak fyzickou nevolností 

přítelkyně, tak i s nějakým jako lehce pesimistickým rozpoloţením z mý strany. Ţe jsem si to tak jako vnitřně 

srovnával. To bylo na začátku léta. No a na začátku léta jsme jeli do Karlovejch Varů na festival. Rodiče tam 
maj chalupu nedaleko. A v tu dobu se jí začalo dělat nějak líp a chodili jsme na výlety a tak. A já jsem si 

uvědomil, ţe věci jsou pořád stejný. A měl jsem tak jako program. Já mám 2 skupiny kolegů ze školy a předchozí 

práce a s těmahle klučičíma skupinama jsem byl na takovym několikadenním výletě na kolech a na takovym 

čundru. A všechno bylo stejný jako dřív, jako ty předchozí roky. A pak jsme v srpnu letěli do Řecka s přítelkyní. 

To byla taková jako poslední moţnost, kdy se dalo jako někam letět a měli jsme takovou pěknou dovolenou u 

moře. Tak jsem si začal uvědomovat, ţe ty věci se nezmění zas tolik, jak jsem se na začátku bál. Takţe naopak ty 

věci, co se změněj, se změněj třeba naopak k lepšímu a ţe se toho nemusím bát. A poslední fáze, to byl ten říjen – 

listopad, a najednou bylo 17. listopadu, tak mě přišlo, ţe to jako hodně uteklo, ţe to tak nějak proletělo kolem 

mě. (křik/smích dítěte) 

 

N: Si chce asi taky povídat? (smích) 
 

A: Jo, taky bude dělat asi výzkumy. (křik dítěte) 

 

N: Já tě teď ale neslyšim. Tak jí necháme se vykřičet. Takţe první 3 měsíce horší, pak to uţ začalo být lepší… 

 

A: No, taková stabilizace ty další 3 měsíce. S tím, ţe já uţ jsem měl jakoby dost svýho programu, takţe jsem se 

zabavil. A mohlo se to stabilizovat. A já jsem to taky řekl i doma svým rodičům, kteří taky na to reagovali velmi 

pozitivně, takţe jsem se s tím uţ sţil a vědělo to i mé okolí. Takţe tak.  

 

N: No, tak 9 měsíců je moţná ideálně dlouhá doba se na to nějak připravit…? 

 

A: Určitě no, je to dost dlouhá doba, je na to čas. Na druhou stranu to ale uteče hrozně rychle.  
 

N: Jasně. A jak probíhaly třeba nějaký přípravy na to, aţ se narodí? 

 

A: Je pravda, ţe to jsme začali aktivně řešit aţ ty poslední 3 měsíce, kdy jsme začali shánět nějaký vybavení. 

Koupili jsme kočár, takovej docela dobrej, s tím, ţe jsme ho nějakou dobu vybírali. A to jsem jako zjistil, ţe to 

můţe být docela zábava takhle jako připravovat si nějaký ty věci a chystat se na příchod toho dítěte. Zároveň 

jsem zapomněl zmínit, ţe zhruba v půlce léta jsme zjistili, ţe budeme mít holku. A já jsem si totiţ přál mít víc 

holku. Tak moţná i to způsobilo, ţe jsem se tak jako víc pozitivně naladil na to. Září říjen jsme začali tak jako 

připravovat věci. Já jsem třeba sloţil takovej jako přebalovací stůl, postel jsem smontoval a tak. Bylo to 

doopravdy uţ ve znamení těch příprav.  

 
N: A co třeba nějaký lékařský kontroly a návštěvy? Byl jsi u toho… nebo jak to probíhalo?  

 

A: Hm… byl jsem ze začátku vţdycky spíš v čekárně. Na těch prvních návštěvách jsem usoudil, ţe by se moc 

nehodilo, abych tam jako chodil dovnitř do tý ordinace. A pak jsem byl na… Genetu, coţ je taková velká klinika 

soukromá, kde se testují ty genetický vady. To je taková asi nepovinná kontrola. A tam jsme byli někdy uprostřed 

léta. Tehdy uţ jsme asi zjistili to pohlaví a zároveň jsme měli uţ docela dobrej pohled na to dítě. Tak to byl 



docela silnej záţitek pro mě, protoţe jsem si představoval, ţe ten ultrazvuk je takovej jako nekvalitní a ţe je to na 

malý obrazovce, jak jsem to viděl ve filmech nebo seriálech. A tady ten Genet, to je špičkový pracoviště, takţe 

tam mají velký obrazovky, větší neţ televize a tam byl velmi detailní 3D obraz toho dítěte a byl jsem překvapenej, 

jak reálný to je. Do té doby to působilo tak jako spíš imaginárně. A tam jsem si uvědomil, ţe jako je to skutečný. 

A pak jsem byl ještě jednou myslim u toho gynekologa na ultrazvuku v pozdější fázi. A pak jsem byl v porodnici 

na tom zápisu u Apolináře.  

 

N: No a ty jsi říkal, ţe jsi chtěl holčičku. A co jméno, jak jste vybírali?  

 
A: Jméno jsme vybírali vlastně aţ ve chvíli, kdy jsme věděli, ţe to bude holka. A nevybírali jsme to nějak úplně 

aktivně, ale spíš jsme někdy třeba řekli, ţe tohle jméno se nám líbí. A pak jsme to aktivněji začali řešit aţ tak 

několik týdnů před porodem. Tak, ţe jsme ty jména napsali třeba na lístečky spolu s příjmením a dali to na 

lednici. A takhle postupem času, jak jsme se na to dívali, tak ty jména, který nám původně přišly dobrý, jsme 

zjistili, ţe tak dobře nezní. U nás to bylo daný tím, ţe dcera bude mít příjmení po mě a ţe to příjmení zůstane 

v nepřechýlený formě. Protoţe já jsem Švéd. Nebo jako narodil jsem se ve Švédsku a přál jsem si, ať to jméno 

zůstane v nepřechýlený formě. Takţe jsme vybírali tak, aby to nebylo příliš exotický, aby neznělo příliš divně. A 

zároveň to nemůţe být třeba moc český jméno, jako třeba Jiřina E…, to by bylo asi dost zvláštní. Takţe nakonec 

nám zbylo několik, jmen a furt jsme neměli jasno. A pro to finální jméno jsme se rozhodli aţ v porodnici.  

 

N: Aţ po porodu, nebo před?  
 

A: Těsně před porodem.  

 

N: Já jsem teda napjatá, co je to za jméno?  

 

A: Jmenuje se Niki.  

 

N: Jeee, to je hezký. Dobrá volba. A co se týče pohlaví, tak na tom jste se shodli, jestli si to necháte říct nebo ne? 

Nebo byla nějaká diskuze? 

 

A: To jsme se, myslím, shodli jednoznačně, ţe to chceme vědět. Ţe to je praktický kvůli přípravě a tak.  
 

N: Ty uţ jsi třeba pojmenoval nějaký významný momenty, i jsi to hezky rozfázoval. Najde se třeba ještě nějakej 

významnej moment, na kterej si vzpomeneš, co ti utkvělo v hlavě?  

 

A: Hmm (ticho). Určitě. Třeba kdyţ ten kamarád s přítelkyní nám oznámili, ţe taky budou mít dítě, to jsem cítil 

takovou podporu, nebo jako dobrej pocit jsem měl. Ţe prostě nebudu v tom úplně sám. Protoţe ti mojí jiní 

kamarádi neměli v 28 – 29 ţádnej dlouhodobej vztah a jsou v podstatě jinde trochu. Tak jsem věděl, ţe u nich tu 

podporu nenajdu, tak to bylo fajn. Pak ten ultrazvuk, to byl silnej záţitek. A pak ten porod no.  

 

N: Dobře, tak tedy pojďme dál. Kdyţ si vezmeme dobu před porodem, to jaká je to pro tebe doba?  

 

A: Asi ty poslední 3 měsíce.  
 

N: Dobře, to uţ jsi mi popisoval, tak nevím, jestli k tomu máš ještě něco?  

 

A: Asi ne. V tu chvíli jsem prostě věděl, ţe je to otázka několika týdnů ten porod. Tam takovým silným momentem 

bylo, ţe kdyţ jsem byl na teambuildingu v Brně s lidma z D. a naše manaţerka byla taky těhotná. To vlastně, kdyţ 

jsem ji to řekl během naší takové pracovní snídaně, tak ona mi to taky řekla, takţe jsem byl prvním v týmu, komu 

to řekla. A ona měla termín asi 2 týdny po nás. Měla to mít ve stejné nemocnice jako my, tak jsme si dělali 

srandu, ţe se tam ještě potkáme. A ona měla nastupovat na mateřskou a tak akce v Brně měla být poslední akcí. 

A v ten den, kdy jsme tam jeli, tak ona řekla, ţe doktor ji nedoporučuje jezdit mimo město. Večer, kdyţ jsme byli 

na pivu, tak jsme zjistili, ţe porodila, 6 týdnů před plánovaným porodem. Takţe to bylo pro mě takový jako, ţe 

jsem si uvědomil, ţe se to můţe stát kaţdou chvíli.  
 

N: A co to bylo? Jako napětí, ţe čekáš, jaký to bylo, ţe to nemáš pod kontrolou?  

 

A: Určitě. Byl to wake-up call, ţe jsem si uvědomil, ţe to můţe přijít kdykoliv a bylo pro mě frustrující, ţe jsem 

v Brně a ne v Praze. Předtím jsem byl ještě v Maroku na pár dnů v horách a to jsem věděl, ţe to bude taková 

moje poslední sólo akce v zahraničí. Pak po Brně uţ jsem nejezdil daleko z Prahy.  



 

N: Jasně. To chápu. A ještě se zeptám, jestli jste se připravovali nějak zvlášť, studovali jste něco k tomu, jak by 

to mělo být a tak?  

 

A: Asi v tomhle jsem vsadil hodně na svou přítelkyni, protoţe jsem věděl, ţe ona se o to zajímá a ţe má pro to 

vlohy a je prakticky zaloţená, takţe jsem to nechal na ni a nechal si i od ní poradit a tak.  

 

N: A kdyţ se přesuneme k tomu porodu, zkus mi popsat ten den, jak to probíhalo?  

 
A: Bylo to docela vtipný. Protoţe ten den před předtím se konala velká demonstrace na Letný proti Babišovi. A 

tam jsme my byli. A tehdy přítelkyně měla dost velký břicho, ona je jinak taková drobná a to velký břicho bylo 

tak dost vidět a měla problém i třeba chodit velký vzdálenosti. My jsme zaparkovali někde v Dejvicích a prošli se 

na tu Letnou a pak šli zpátky pěšky do těch Dejvic a jí to uţ dost zmáhalo. V těch Dejvicích jsme se sešli právě 

s tím kamarádem s tou těhotnou přítelkyní a šli jsme do hospody na pivo a pak jsme jeli domů. Dojeli jsme asi 

v 11. No a tu noc měla přítelkyně kontrakce. Ale podle mě sama nevěděla, ţe to ty kontrakce jsou, takţe mě nějak 

nebudila, myslela si, ţe třeba něco špatnýho snědla v tý hospodě. Ráno jsem pak já zpozorněl a zapnul jsem 

stopky a viděli jsme, ţe doopravdy, ţe to tam uţ bylo, ţe tam byla i ta pravidelnost, ţe se intervaly zkracujou. 

Zavolali jsme do porodnice, řekli, ať přijedeme. Tak jsme vzali tašku, co byla připravená. My bydlíme kousek za 

Prahou, je to kus cesty. Já jsem ze začátku měl obavu, ţe třeba nestihneme do porodnice dojet, nebo ţe já budu 

v práci na Vinohradech. Ale paradoxně jakoby se to událo v den, kdy byl státní svátek a nebyla ţádná doprava, 
takţe jsme se tam dopravili rychle. Hodně lidí má taky obavu, ţe se tam dostanou moc brzy a budou muset odejít 

a tak. Ale oni naopak ji řekli, ţe uţ tam můţe zůstat, takţe si ji nechali. Já jsem tam zpočátku čekal na chodbě a 

po několika hodinách (jsme tam byli třeba v 11, v půl 12)… a dalších několik hodin se tam nic nedělo. Přítelkyni 

pouštěli ven se projít a pak se tam měla chodit hlásit na kontrolu. A v jednu chvíli si ji tam nechali a já jsem 

čekal na chodbě. To začlo být takový jako lehce stresující. Chlapi se prý často opírají o zeď, kdyţ tam nervozně 

čekaj a pak te zeď je taková jako černá trochu. Tak já jsem se teda neopíral, ale jen jsem seděl a cítil tu 

nervozitu. (úsměv) A pak mě zavolali dovnitř a přítelkyně uţ byla na tom porodním boxu a měla velký bolesti a 

vypadalo to, ţe ten porod je teda uţ v procesu. Já jsem tam byl a byl jsem jí oporou v těch kontrakcích. A pak 

teda přítelkyně mě poprosila o zavedení Epiduralu. Tak sestra mě poslala ven. A jak jsem byl venku, tak jsem si 

uvědomil, ţe mý místo je uvnitř a ne venku. Jsme se uţ předtím bavili, jestli mám být u porodu nebo ne a já jsem 

jednu chvíli inklinoval k tomu, ţe tam nemám být. Protoţe jsem v jednu chvíli narazil na článek - rozhovor 
s nějakým porodníkem, který byl hlasitým zastáncem toho, aby chlapi u porodu nebyli. A měl velmi dobré 

argumenty proč a mě to dávalo smysl. A pak v tu chvíli jsem cítil v hlavě, ţe tam chci bejt, a ţe kdybych tam 

nebyl, tak se nebudu cítit dobře. Kdyţ mě pak zavolali zpátky, tak jsem byl rád a uţ jsem neodešel.  

 

N: Takţe jsi dal takhle na svojí intuici?  

 

A: Jo, bylo to takový jako za chodu těch záleţitostí, takţe jak říkáš.  

 

N: A jaký bylo to čekání v tý chodbě? Co se ti hodilo v hlavě?  

 

A: Jo tak bylo to zajímavý. Byl to takovej výjimečnej den, kdyţ se nad tím tak zamyslím. O to víc, ţe to byl státní 

svátek, 30 let od revoluce, takţe sám o sobě by to byl neobvyklej den. Já jsem si vzal něco ke čtení, četl jsem si 
nějaký články. Ale postupně ta nervozita vystoupala a uţ jsem nebyl schopnej ty články vstřebat. A ze začátku 

jsem si myslel, ţe se mezitím skočim projít na Albertov, to je kousek, ale nakonec jsem usoudil, ţe to není asi 

dobrej nápad, tak jsem nikam nešel. A docela to utíkalo to čekání. Měl jsem pak třeba ţízeň a hlad. A neměl jsem 

ani ţádný drobný, takţe jsem si nemohl nic koupit a pil jsem třeba vodu z kohoutku na záchodě a tak. 

 

N: A kdyţ se vrátíme k tomu vyprávění, tak tě teda zavolali zpátky na sál a co pak?  

 

A: Pak začala horká fáze porodu, kdy uţ tam byla ta porodní doktorka a pak věci šli tak jako dopředu. Do jistý 

míry jsem ztratil pojem o čase. Bylo pozdě večer, třeba půl 9. Přítelkyně byla v dost velkých bolestech. Ona třeba 

ze začátku říkala, ţe nebude křičet. Ale pak zpětně uznala, ţe bez toho křiku by to asi nešlo. Ţe to byla tak silná 

bolest. A pak v jednu chvíli, kdyţ mi přišlo, ţe se nic moc neděje, tak najednou jsem zahlídl hlavu svý dcery. A to 
byl teda dost šílenej pocit, ţe v místě, kdy by člověk normálně řekl, ţe je problém tam dát několik prstů, tak 

najednou je tam dětská hlava. Tak to bylo trochu nepřirozené. A ta hlava byla lehce fialová. A ta Niki kdyţ se 

dostala ven, tak byla úplně jakoby fialová, totálně jako modro-fialová. Moţná jí začal docházet kyslík. A pak mi 

nějaká sestra říkala, ţe to je reakce na ten kyslík a na to okysličování. Ale bylo to úplně aţ nereálný nebo tak. 

Pak Niki odnesli vedle, kde ji váţili a oblíkli. Já jsem byl celou dobu vedle a byl jsem překvapenej, ţe ty sestry 

byly velmi vstřícný a tolerantní ke mně. Já jsem třeba měl svůj foťák a fotil jsem to a snaţili se být v klidu a vyšly 



mi vstříc. A pak přišel asi ten nejsilnější okamţik, kdy jsme se vrátili zpátky a přítelkyni ještě museli trochu 

zašívat a dělali další procedury. Za normálních okolností by Niki asi odvezli někam pryč, ale takhle dali Niki mě. 

Takţe já jsem tam seděl vedle ní a měl jsem Niki u sebe v ruce a koukal jsem se jí do očí a ona mi přišlo, ţe mi 

taky koukala do očí. Tak jsem si uvědomil, ţe je moc dobře, ţe jsem tam byl. Ţe kdybych tam nebyl, tak by mě to 

mrzelo, ţe bych o tohle přišel. Narodila se ve 22, nebo 21:58. Takţe takhle kolem 10h a já jsem tam ještě byl 

třeba do půlnoci s nima. Tak mi řekli, ţe je na čase, abych šel. Tak jsem jel tou prázdnou Prahou. A byl to teda 

takovej zvláštní pocit, ţe jsem byl sám doma najednou.  

 

N: A co to bylo za pocit?  
 

A: No, nevím, takovej zvláštní. Nedá se to ničemu připodobnit. Třeba o vánocích nebo tak. Jak to město bylo 

prázdný a já jsem jel rychle. Asi jsem chtěl být doma rychle a taky jsem byl plnej toho adrenalinu, tak jsem jel 

hodně rychle a divim se, ţe mě třeba nechytli a ţe jsem nedostal pokutu ten den. To mi snad policajti museli 

odpustit. (smích) 

 

N: To bych řekla, ţe snad jo (smích). No a ty jsi u toho porodu, co jsi dělal, drţel jsi za ruku nebo jsi byl někde 

poblíţ?  

 

A: Určitě, byl jsem hned vedle a drţel jsem přítelkyni za ruku a dokonce jsem na monitoru občas něco zmáčknul. 

Protoţe tam byl asi trochu podstav kvůli svátku a sestra tam lítala k tomu monitoru a viděla, ţe já to sleduju, tak 
mi říkala, ţe aţ tam příště bude něco svítit, tak to mám zmáčknout místo ní. Takţe jsem jim pomáhal (úsměv).  

 

N: No a tak mi zkus popsat, jak to bylo dál? Ty to vyprávíš tak chronologicky a pěkně, ţe ani nemám další 

otázky. Jel jsi domů, a jak probíhaly ty další dny? 

 

A: Ten další den byl takovej zajímavej, protoţe jsem jel normálně do kanclu. Ani si nepamatuju tu cestu. Vím 

jenom, ţe jsem se nějak spojil s přítelkyní a ţe mi říkala, ţe ji Niki nějak vzali a dali ji asi do inkubátoru a ţe 

přítelkyně byla trochu smutná, ţe ji neměla u sebe tu první noc. Tak jsem byl rád, ţe jsem ji já měl aspoň chvíli. 

Tak a v kanceláři jsem si sednul ke stolu. Ostatní kolegové uţ tam byli. A ptali se mě, co se děje, ţe jsem nějakej 

zaraţenej. Tak jsem jim ukázal tu fotku a oni mi gratulovali a byli nadšení. Pak mi samozřejmě gratulovali i 

ostatní – rodina a kamarádi. A myslím, ţe tam byla vidět i podpora těch mých přátel trochu jinýho raţení. 
Protoţe mí kamarádi, ti, co nemají děti, tak my se známe z gymplu a vídáme se docela často, chodíme na pivo a 

tak. Takţe trvali na tom, ţe musíme jít a Niki zapít. A doopravdy jsme šli s 3 z nich do naší oblíbený hospody a 

tam jsme Niki zapili. Hodně. (smích) 

 

N: Takţe ten první den jsi to řádně zapil, oslavil, je mi to jasný.  

 

A: Ještě ten první den předtím jsem se byl podívat v porodnici za holkama vlastně. Aspoň jakoby na nějakou půl 

hoďku – hoďku. Byly tam přítelkyně rodiče. Pak ten druhý den jsem tam šel zase a to tam byli zase moji rodiče. 

Takţe postupně takhle se tam jakoby všichni scházeli. A já jsem tam byl kaţdej den od porodu, aţ neţ holky 

pustili domů. Vţdycky po práci jsem se tam stavil.  

 

N: Jasně. Jaký byly tady ty návštěvy?  
 

A: Ty návštěvy byly docela fajn. Asi jako z toho důvodu, ţe byly tak jako rychlý. Tak je to celý koncipovaný v tý 

porodnici, ţe se sejdeš s tou rodinou na chodbě a tak. Vţdycky jsme tak jako zdvořile se tak jako … nevim… 

ukázali a popovídali si s rodičema a příbuznejma a tak, takţe to bylo jako docela ... docela fajn. A já jsem si 

s sebou bral foťák a tak jsem taky udělal nějaký fotky. Mám třeba 1 docela vtipnou. Tu mám rád. (ukázka fotky, 

smích). 

 

N: Já toho teda moc nevim o tobě. Ale ty jsi teda ze Švédska? 

 

A: Mmhm, táta je Švéd a máma je Češka. Narodil jsem se ve Švédsku, kde jsem částečně i vyrůstal. Na základku 

jsem začal chodit tady v Česku. Rodiče jsou oba tady.  
 

N: Jasně, takţe jsou teda nablízku?  

 

A: Jo jo. Mám takovej menší rodinnej kruh, vlastně teda tátu s mámou. Tátovi další příbuzní jsou ve Švédsku a 

máma, ta moc příbuzných nemá. Mám příbuzné spíše v zahraničí, neţ v Česku.  

 



N: Jasně… No a teď zpět. Jak dlouho byly holky v porodnici?  

 

A: Byly tam od neděle, kdy se Niki narodila, do čtvrtka. To jsem si vybral první den svý otcovský dovolený, kdyţ 

jsem je vyzvedával. A den předtím jsem to byl zapít ještě s tou druhou skupinou přátel, takţe ve čtvrtek jsem byl 

uţ dost vyřízenej z těchhle dní a dojel jsem teda autem do centra a uvědomil jsem si, jak jsem rád, ţe jsme tam 

jeli v tu neděli, protoţe ta cesta byla strašná, nejsou tam parkovací místa a tak. Uţ jsem s sebou musel brát 

vajíčko a věci pro malou, takţe je to tak jako logisticky náročnější. Coţ teda je takhle pořád s tím rozdílem, ţe si 

člověk na to uţ tak nějak zvyknul.   

 
N: Jak probíhaly ty první dny a týdny doma? 

 

A: Ten první den nebo večer byl dost šílenej, protoţe jsme přijeli domů a Niki začala řvát. My jsme vůbec 

nevěděli, co s ní máme dělat. Takţe já jsem byl vyslanej na misi do obchoďáku pro nutrilon, protoţe jsme se báli, 

ţe ona nebude chtít mlíko normální. A v tý nemocnici říkali, ţe ten nutrilon je takovej způsob, jak ji utišit. Takţe 

to jsme udělali, ale bylo to úplně pro mě nervy drásající vidět ji, jak křičela a vůbec nevědět, co s tím dělat viď. A 

my máme velký štěstí, ţe bydlíme na jednom pozemku s rodiči přítelkyně. Coţ je jako takovej dvojdomek. Takţe 

oni jsou pro nás velkou oporou. Hlavně její máma, ta se hodně angaţuje, a hlavně ty první dny, kdy třeba jako 

vařila a tak.  

A jinak jsem taky rád, ţe jsem si vybral tu otcovskou dovolenou. Protoţe to tak hezky navázalo na jiný svátky… 

jo to byly Vánoce. Takţe já jsem byl s holkama řekněme prvních 10 dní. A pak za 4 týdny uţ byly Vánoce, kdy 
jsem byl 2 týdny s nimi doma. V tom 6ti nedělí jsem byl doma a za to jsem rád.  

 

N: Takţe říkáš, ţe hodně brečela a bylo to nepříjemný a tak. To se povedlo nějak utišit?  

 

A: To se povedlo a dokonce i nad moje očekávání, ţe začla velmi hezky spát a ţe spala celou noc … a hlavně, ţe 

já jsem spal celou noc (smích). To jsem si vysvětloval tím, ţe buď máme hodný dítě, nebo já mám tvrdý spánek. 

Moţná je to obojí. Ale měl jsem tu katastrofickou vizi, ţe nebudu moct spát. To mi říkali i nějací otcové od rodin. 

Ale paradoxně mám i lepší spánek, neţ co jsem měl tak rok zpátky. Protoţe jsem víc doma a míň uţ chodim na 

pivo a tak. Takţe tak.  

 

N: Dobře, a jak vypadala ta péče? Pomáhal jsi?  
 

A: Jasně, tak samozřejmě, snaţil jsem se a myslim si, ţe pro otce takhle od úplně malýho kojence těch moţností 

zase není tolik, nebo jsou do jistý míry limitovaný. Ale bylo to jako i tak, ţe přítelkyně měla takový jako pracovní 

vánoční večírek, takţe tam jela a bylo to 2 hodiny mezi kojeními. Takţe já jsem tady hlídal a potom znovu, kdyţ 

jela něco vyřídit do města, tak to byly třeba 3 hodiny, tak první hodinu Niki spala, druhou tak jako koukala a 

třetí hodinu uţ byla docela naštvaná, docela se asi uţ těšila. Ale pro mě to bylo takový, jakoţe jsem počítal 

minuty a snaţil jsem se představit, ţe asi jak dlouho to ještě bude trvat. (smích) Ale jako bych řek, ţe přítelkyně 

je hodně aktivní a hodně to jakoby zvládá dobře tu roli. Je vidět, ţe má pro to určitý vlohy a ţe se v tom hodně 

realizuje. Dokonce ta kamarádka, která porodila před 2 měsíci, tak tak se k ní hodně vzhlíţí a obrací se o rady. 

Takţe k ní přistupuje s respektem a řek bych, ţe je hodně dobrá a ţe i pro mě to byl takovej jako důleţitej aspekt. 

Kdyţ si vezmu, ţe bych mohl mít dítě s tou první přítelkyní, coţ jako mohlo se to stát nějak jako náhodně, tak si 

myslim, ţe ta situace by byla o dost horší pro nás pro všechny. Protoţe jako ona nebyla tak jako angaţovaná ani 
praktická a já bych nevěděl, co mám dělat. Takţe většina mých obav a strachu, co jsem měl, tak se jakoby 

rozplynuly.  

 

N: Super. No ale tak to je super, ţe jsi to zvládl sám. Já jsem měla rozhovor s tatínkama, kteří třeba nebyli s tím 

dítětem sami dýl jak pár minut, takţe tos mě překvapil. 

 

A: Jo, tak třeba teď po těch několika měsících to je klidně i tak, ţe ráno se probudim já a Niki uţ je vzhůru nebo 

tak kouká. A přítelkyně je unavená, protoţe vstávala v noci. Takţe já si Niki vezmu do obýváku a nasnídám se a 

jsme takhle spolu. Takţe já jsem rád, ţe mám takhle chvilku na ni a přítelkyně se zatím vyspí a pak zase bude 

během dne odpočatější a tak zase já si třeba lehnu odpoledne. Přijde mi, ţe je to takhle v pohodě a nenaráţim na 

nějaký jako kritický momenty.  
 

N:  co třeba přebalování?  

 

A: (smích) Jo, tak třeba ze začátku jsem asi trochu víc jevil zájem a snahu. A teď jako není to něco, co bych 

nějak moc chtěl dělat nebo co by mě nějak bavilo a naopak přítelkyni to tak jako nevadí, takţe to nechávám na 

ni.  



 

N: (smích) Takţe se pak nějak vyřešila ta situace s tím kojením?  

 

A: Jo, tu stravu jsme nakonec vůbec nepouţili. Já jsem tehdy koupil to jediný, co v tý lékárně měli, taková pixle, 

co stála asi pětistovku. A pouţili jsme to jen jednou ten večer. Coţ v zásadě si myslim, je dobrá zpráva, protoţe 

jsme si tak říkali, ţe chceme, aby to šlo normálně tím kojením. A to taky vnímám trochu kriticky, a to, ţe zatímco 

ta samotná porodní asistence byla jako dobrá, tak ta poporodní péče tak trochu pokulhávala. Ţe tam byly takový 

ty zpruzený sestry starší, který se chovali tak jako nepřátelsky a ta atmosféra tam byla horší a neučili ty matky, 

jak správně kojit. Protoţe o tom jsem mluvil se svojí mámou potom, která měla srovnání, ţe rodila ve Švédsku i 
Česku. A říkala, ţe v tom Švédsku tohle bylo lepší. Řekněme ta laktační průprava a tak, ţe se tam tomu věnuje 

velká pozornost, protoţe stát si je vědom toho, ţe kojení dětí je ta zdravější varianta a ţe se vyplatí do toho 

investovat. Tak to jsem vnímal trochu kriticky, ţe na to nedokázali dobře připravit.  

 

N: No, a kdyţ si vezmeme tu dobu od prvních týdnů doteď, do 6 měsíců… dala by se ta doba nějak rozdělit…? 

Třeba i zase do těch fází, pokud tam nějaký vnímáš?  

 

A: Je pravda, ţe tady uţ to nedokáţu tak jasně strukturovat jako u toho těhotenství. Řekl bych, ţe to šestinedělí 

bylo tak jako odlišný a pro nás jednoduše oddělitelný z toho důvodu, ţe to tak jako vyšlo do konce roku. Byl jsem 

hodně doma. Pak jsem začal víc chodit do práce a víc cvičit, trávit čas venku i chodit víc na pivo. I kdyţ 

paradoxně, tak 2-3 roky zpátky jsem chodil na pivo několikrát tejdně, tak teďko určitě ne jenom kvůli tomudle, 
ale i kvůli jiným věcem, tak to najednou začalo být jednou tejdně.. a teď od začátku tohodle roku to uţ bylo tak 

2x do měsíce. Tomu samozřejmě přispěla i tahle virová situace. To určitě sehrálo velkou roli a bude to takový 

velký mezník. Protoţe leden-únor jsem byl hodně v práci, od března pracuju z domova. Jsem tak s holkama a 

myslim, ţe je to prospěšný pro všechny.  

 

N: Je tu ještě něco, co bys vyzdvihnul na těch 6 měsíců, co jsi ještě nezmínil?  

 

A: Teď mě nic dalšího nenapadá. Dal jsem těm myšlenkám volný průběh a mám pocit, ţe se mi podařilo to ze 

sebe dostat.  

 

N: Ano, máš pravdu, díky za to. Tak kdyby tě něco napadlo, tak to určitě řekni. A kdy přišel poprvý ten moment, 
kdy sis řekl, ţe jsi vlastně uţ táta?  

 

A: To je dobrá otázka. Řekl bych, ţe to byl ten moment, kdy jsem Niki poprvé drţel toho 17. listopadu.  

 

N: Jasně. Dobře. A dokázal bys mi říct mě jako člověku, který tomu vůbec nerozumí, co je to otcovská láska?  

 

A: To je zajímavá otázka. Řekl bych, ţe to není něco, co je automatický. Je to něco, co člověk musí budovat a co 

třeba ne kaţdej získá. A není asi úplně standardní tu lásku získat ještě před porodem, protoţe to je ještě moc 

abstraktní. A člověk se spíš zaobírá jinýma pocitama. A ţe ten zlomovej moment je doopravdy aţ ten samotnej 

porod + další 2 týdny, kdy v tom dítěti vidí třeba nějakou podobu, odraz sebe sama. To je asi něco, co 

podvědomě na člověka působí a co nejvíc se dá vyjádřit jako otcovská láska.   

 
N: A co tam vidíš? Vidíš tam tu podobu? 

 

A: Já to vidím a hodně to i lidi říkají. A kdyţ třeba jsem se díval na starý fotky sebe, tak to tam vidím. A jsem za 

to rád. Vím, ţe je to lehce ješitný, ale jsem na to hrdej. Myslim si, ţe to musí být lehce znervozňující pro chlapa, 

kdyţ tam vůbec tu podobu nevidí. (úsměv) 

 

N: Jo, rozumím (smích). No a ještě něco se k tomu dá říct, jaká to je láska, jak to proţíváš?  

 

A: Hmm, je to do jistý míry takový intimní pouto mezi mnou a tím malým člověkem, kterej teda jako nic nezná, 

nic neví. A je to úplně nepopsaná deska. Proto to vnímám jako takovou zodpovědnost, ţe jo. To jsem vnímal uţ 

kdyţ jsem se vracel s holkama z porodnice a řídil jsem, tak zatímco pár dní předtím jsem si mohl dovolit se řítit 
po dálnici jako šílenec, tak najednou jsem cítil, jak mám velkou zodpovědnost. Ţe si nemůţu dovolit mít nehodu 

nebo se vůbec chovat nezodpovědně. Uţ nejsem sám, uţ se nerozhoduju jenom za sebe.  

 

N: Jasně. Já bych se teďkon zeptala k otcovské roli obecně. Kdyţ se řekne otcovství, otcovská role, tak co tě 

napadne? Kde vnímáš tu důleţitost?  

 



A: Hmm. Třeba pro mě je to hodně spojený s tím, ţe ke svýmu tátovi jsem vzhlíţel tak, ţe on pro mě byl tím 

muţským vzorem. Takţe pro mě je to teď  jiný, protoţe já mám sám holku. Takţe třeba nebudu úplně vědět, jak 

být vzorem a příkladem tak, jak byl táta pro mě. Ale mimochodem vlastně primárně to být tím vzorem, myslím, ţe 

je to dobrej základ.  

 

N: Takţe kdybych se tě zeptala, jak má vypadat ideální otec, tak je to totéţ? Nebo je tam ještě něco jinýho?  

 

A: Asi… myslím, ţe jo. Ten překryv tam není úplně stoprocentní. Ţe člověk můţe být skvělej otec, ale ne třeba 

skvělej vzor, jako charakterní nebo tak. Nebo naopak člověk můţe být velmi charakterově a reálně jakoby 
bezúhonnej a následováníhodnej, ale tak tu otcovskou roli neproţívá. Tak jsem to měl, myslim, se svojí mámou, 

která je ve všech ohledech určitě dobrej člověk a vzhlíţím k ní a tak. Ale tak mi připadá, ţe se k nám chovala tak 

jako lehce odtaţitějc, neţ je běţný a hodně se věnovala práci, hodně cestovala za prací a tak. A nebylo to úplně 

tak, ţe by nám vařila teplý večeře a obědy nebo tak. Většinou jsem se spíš vrátil domů a ona se vrátila ještě 

později z práce a namazala třeba chleba nebo tak. Myslim si, ţe tam není jako úplně stoprocentní překryv, ţe 

člověk nemusí být perfektní vzor a zároveň perfektní rodič.  

 

N: A dalo by se říct… kdyby nebyl teda perfektní vzor ten rodič, tak co musí mít, aby byl perfektní rodič?  

 

A: Tak určitě asi by měl mít zájmy toho dítěte na prvním místě.  

 
N: A jak bys sám sebe popsal jako tátu? Jakej seš otec?  

 

A: Jo tak já myslím, ţe se to spíš ukáţe asi časem. Ale myslím si, ţe se snaţím angaţovat a jsem třeba i rád v tom, 

ţe jako moji rodiče mě jako věnovali ten čas a svoji lásku a doteď jsou spolu a tak. A já myslím, ţe se budu snaţit 

o to samý. Ať uţ vědomě nebo nevědomě, tak mi přijde, ţe ve finále člověk sklouzává k těm behaviorálním 

vzorcům, které má zaţitý z dětství a dospívání. A to třeba i k těm mým povahovým rysům, ţe chci věci nechat tak 

jako plynout, tak ţe to moţná i odpovídá tomu, jak se na tom severu k výchově přistupuje, kdy výchova je velmi 

jako liberální a otevřená. A tak si myslím, ţe budu i já přistupovat k té výchově a své roli obecně.  

 

N: Jasně. A řekl bys, ţe je tam třeba nějaká nová vlastnost, změna hodnot, změna proţívání u tebe od té doby, co 

ses stal tátou? Uţ jsi zmínil zodpovědnost…  
 

A: Ta zodpovědnost je takovým převaţujícím pocitem si myslím, na ní se to hodně váţe.  

 

N: Jo. Dobře. Já bych se ještě zeptala, co tebe v té roli nejvíc ovlivňuje, z čeho čerpáš? Je tam nějaká inspirace?  

 

A: Asi ţe jako dám na ty lidi, co mě jako obklopují a kteří jsou pro mě sami jako nějakým vzorem. Tak jsem 

ochoten jim naslouchat.  

 

N: A odpovídá to těm představám, který ty jsi měl dřív, neţ se ještě Niki narodila? Oproti tomu, jak je to teď?  

 

A: Asi jo, myslim, ţe naopak to dopadlo nad moje očekávání. Ţe ty věci jsou takový mnohem přirozenější, neţ 

jsem si myslel. Jsem měl strach, ţe se člověk to toho všeho musí nutit. Ale není to tak. Asi ten člověk to má 
v hlavě tak nakódovaný. Takţe je všechno takový přirozenější a jednodušší, neţ jsem si myslel. 

 

N: A dalo by se říct, jestli ti naplňování tý role tatínka nějak něco komplikuje nebo kazí?  

 

A: To teď nevím. Dokáţu si představit, ţe by to mohla být práce, kdybych v tý práci třeba byl nucen trávit hodně 

času. Kdybych třeba teď byl zaseklej na pracovní cestě v zahraničí a nemohl bych být se svou dcerou, tak by to 

bylo určitě komplikující. Takţe teď mi přijde, ţe je taková pozitivní souhra okolností, ţe budu pracovat hodně 

z domova a budu trávit čas doma. 

 

N: A co tě na té otcovské roli nejvíc baví? 

  
A: Asi…asi vidět ty kaţdodenní malý kaţdodenní změny, ţe je to takovej jako lineární vývoj. Ţe člověk by řekl, ţe 

takhle těch 6 měsíců, ţe není jako velká doba a ţe sám člověk se za 6 měsíců moc nezmění. Ale ten malej člověk 

se mění hrozně moc, ţe jo, a hrozně rychle. Takţe vidět to jako na vlastní oči a bejt toho svědkem, to je dost 

dobrý.  

 

N: A je tam naopak něco, co tě štve nebo co tě nebaví na tý roli?  



 

A: Hm.. to si nemyslim, nedokáţu říct, ţe by mě něco štvalo nebo nebavilo.  

 

N: Jasně. Ještě mi zkus říct nějaký momenty, ve kterých si připadáš jako dobrej táta? Kdy si řekneš, ţe to děláš 

dobře.  

 

A: Tak určitě mi dělá radost, kdyţ jsme někde mezi nějakejma cizíma lidma nebo lidma, se kterýma Niki není 

v kontaktu a je vidět, ţe se jich třeba bojí nebo je z nich naprosto v šoku a nemůţe rozeznat lidi. A ţe se třeba 

dívá na mě a ve mně vidí tu oporu, ţe se na mě směje nebo tak. Tak tam vidim, ţe to není jako úplně náhoda, ţe 
já bych byl jen tak ledajakej člověk, ale ţe uţ teď jsem pro ni nějakou oporou.  

 

N: Dobře. A je třeba někdy něco, kdy si říkáš, ţe se ti to vůbec nepovedlo a ţe ta role se ti nedaří naplňovat tak, 

jak bys chtěl?  

 

A: Asi ne. I kdyţ samozřejmě vím, ţe vţdycky je co zlepšovat, ale nemůţu říct, ţe bych se za něco jako za něco si 

nadával nebo tak.  

 

N: Jasně. Je toho na tebe někdy moc?  

 

A: Jo, tak určitě. Já jsem byl v minulosti zvyklej jakoby trávit docela času o samotě nebo si číst nebo tak, a to teď 
to moc není. Ale zase si říkám, ţe tak to jako teď je a je to něco za něco a zas to bude třeba za pár let.  

 

N: A ještě bych se zeptala ke vztahu vašemu partnerskýmu. Kdyţ si představíš ten vztah tak dlouho, jak trvá, tak 

nastaly tam nějaký změny od tý doby, co partnerka byla těhotná, nebo co se Niki narodila. Zaregistroval jsi tam 

něco, co se třeba vyvíjelo, nebo jedna změna, co trvá?  

 

A: Jo, tak to těhotenství a co se narodila Niki, to bylo takovým jako definujícím prvkem toho celýho vztahu. 

Protoţe, jak jsem říkal, byli jsme spolu poměrně krátkou dobu a uţ teď ta doba, co se narodila Niki, tak je skoro 

stejná doba jako ta doba, co uplynula předtím, neţ přítelkyně otěhotněla, takţe to hraje velkou roli. A 

samozřejmě to ten vztah nějak jako ovlivnilo, ale řek bych, ţe zásadně tím pozitivním směrem a je to součástí 

toho vztahu a součástí nás. A věřím, ţe naopak díky tomu je to pro nás jako snazší neţ jako pro páry, co jsou 
spolu třeba 5-7 let a pak se rozhodnou mít dítě a ţe pro ně to pak představuje dost změnu těch jejich 

dosavadních návyků.  

 

N: Jasný. A našel bys tam i nějakou negativní změnu?  

 

A: Jo, tak jako dá se říct, ţe na sebe uţ nemáme tolik času, jak jsme měli předtím, ale myslím, ţe to je pořád jako 

únosný. A tam zase hraje velkou roli to, ţe právě máme velkou pomoc v podobě těch rodičů, kteří bydlej vedle a 

můţou tu Niki pohlídat a my tak můţeme zajet třeba na kolo nebo zajít do sauny nebo tak. Ţe máme jako takovou 

lehkou konkurenční výhodu tady v tom.  

 

N: A mám tu ještě poslední sadu otázek, tak doufám, ţe nejseš ještě úplně vyţdímanej? Ţe tě ještě chvilku můţu 

ţdímat? (A. přikývnutí) – Díky! (smích) 
Chtěla bych se zeptat na něco, co jsme taky nakousli… Často to, jakým seš ty tátou, jak tu roli vykonáváš, můţe 

hodně souviset s tím, jaký jsi měl ty dětství. Ty uţ jsi říkal, ţe jsi v tátovi měl takovej vzor. Tak kdyţ si 

představíš svýho tátu, takovýho jakej pro tebe byl, kdyţ jsi byl dítě, tak jak si ho pamatuješ?  

 

A: Jo, já jsem k němu hodně vzhlíţel a byl pro mě velkým vzorem a zároveň jsem moţná v něm měl takovej 

respekt, kterej mohl v určitou chvíli hraničit s takovým aţ strachem trošku. Doopravdy on byl pro mě otcovská 

figura se vším všudy. A ţe to do jistý míry pokračuje do současnosti. On je člověk, ke kterýmu vzhlíţím a vidím, 

ţe postupně jakoby se mu začínám v lecčem podobat. Jestli mezi námi byly dřív nějaký neshody, tak teď a vlastně 

od tý doby, co jsem se od rodičů odstěhoval, coţ bylo v mejch 20 letech, tak máme k sobě doopravdy velmi 

blízko.  

 
N: Říkáš, ţe jsi k němu vzhlíţel, ţe jsi ho hodně obdivoval. Dalo by se říct, v čem konkrétně jsi ho oceňoval?  

 

A: Mhm. (ticho) Hodně mi vţdycky oponovalo, ţe má hodně silnou vůli. Ţe bylo vidět, ţe se do něčeho zakousne 

a nepustí a ţe to bylo v době, kdy já jsem byl takovej lehce spruzelej puberťák, kterýho nic nebavilo a tak a uţ 

jsem viděl, ţe on je do věcí zarytej a nepustí je. A zároveň on hodně sportuje, aţ doteď. Takţe to taky bylo něco, 

co jsem na něm obdivoval a stále obdivuju.  



 

N: A je naopak něco, co ti na něm vadilo nebo vadí? Nějaká vlastnost.  

 

A: Jo, určitě tam byla jedna vlastnost, kterou taky moţná do jistý míry pozoruju u sebe, a to je, ţe on je na jednu 

stranu takovej sólista, ţe si jde hodně za svým. A to se projevovalo třeba často, kdyţ jsme jeli spolu na kolo a i 

proti mý vůli do jistý míry, a to vypadalo často tak, ţe on ujel a nečekal na mě. On se do toho tak zaţral, ţe jel a 

počkal třeba aţ po 5 km. Zapomněl, ţe mě tam má.  

 

N: A ty uţ jsi to teda zmínil, ţe vnímáš tam i ty podobnosti mezi váma. A je tam něco, co jsi od něj přebral v té 
výchově? To se tak zatím teda asi nedá říct, kdyţ je to teprve 6 měsíců, ale přecejen…vnímáš tam něco vědomě?  

 

A: Jo, ja si myslim, ţe to bude ten klidný přístup a rozváţnost. A jinak asi máš pravdu, ţe to se asi pomítne asi aţ 

za nějako delší dobu.  

 

N: Určitě. A je něco, co bys přejal, ale co dělat nechceš?  

 

A: Hmm. Co jsem přejal a dělat nechci? Tak určitě tam je takový jeden důleţitý osobnostní rys, který nás 

odděluje, a to je, ţe táta zhruba před 20 lety přestal úplně pít a od tý doby vůbec nepije. Tak já věřím, ţe i mě se 

to jednou stane.  

 
N: Dobře, tak teď uţ jsme skoro na konci. A tak já nevim… tak já se tě zeptám, jestli bys chtěl být znovu 

tatínkem.  

 

A: Hmm… Tak to zatím jakoby.. jsem tomu nevěnoval ţádnou mentální kapacitu. (úsměv) 

 

N: Takţe zatím teda dítě neplánujete. A nějaká vidina, ţe byste někdy chtěli další? Nebo jako vůbec na to 

nedošla myšlenka?  

 

A: Jo, já nevím, umím si to představit. Tak vzhledem k tomu, ţe máme několik sourozenců. Stejně tak i přítelkyně 

má sestru, tak si myslím, ţe jakoby k tomu asi oba nějakým způsobem inklinujeme, ale zatím jsme do hloubky nad 

tím nepřemejšleli.  
 

N: Jasně, dobře. Tak jo. Tak ode mě je to všechno. Kámen ze srdce spadl?  

 

A: Jo tak pokryly jsme docela dlouhou časovou osu.  

 

N: To jo no…A jak se teď máš?  

 

A: Dobrý. Je to jako zajímavý si to takhle všechno promítnout a tak.  

 

N: Tak to jsem ráda, taky mi to tak připadá. Tak ti moc děkuji! Bylo to super, dozvěděla jsem se spoustu věcí. 

Moc díky.  

 
A: Jo, to jsem rád, ţe jsem pomohl i vědě. Snad to pro ten výzkum bude přínosný.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



ROZHOVOR – Štěpán 

Obecné údaje: 

 Okolnosti otěhotnění – plánované rodičovství 

 Věk otce – 29 let 

 Věk partnerky – 31 let 

 Věk dítěte – 7 měsíců 

 Současný typ rodinného souţití – manţelé 2 roky 

 Délka partnerského vztahu – 3 roky  
 

 

N: Ty víš, ţe se tě v tomhle rozhovoru budu ptát na to, jak se vlastně udál ten proces, ţe ses stal tátou… jak to 

všechno začalo, probíhalo, jak ti v tom je a co to pro tebe vlastně znamená být tátou… Mám tady připravený 

takový set otázek, na který se Tě budu průběţně ptát… neexistuje na ně ţádná správná nebo špatná odpověď… 

prostě k tomu řekni, co tě k tomu bude napadat… Takţe mě prostě zajímá tvůj celkový postřeh, pocit, názor na 

tu roli tatínka… Jsi připraven? 

 

Š: Jo jasně.  

 

N: Jak vypadalo to, kdyţ poprvé přišlo na scénu téma „mít dítě“? Kdo s tím přišel, jak jste to téma otevřeli, 
reakce? 

  

Š: No tak… takhle ti to řeknu, úplně na začátku, kdyţ jsem Jarku potkal a kdyţ jsem jí balil, vlastně na diskotéce, 

tak ona věděla, ţe je starší, a řekla mi při tanci, to si pamatuju jako dneska, „hele, se mnou si nic nezačínej, já 

prostě chci mít dítě a chci váţnej vztah“. (smích) Tak jsem byl překvapenej a říkám „hele já jako nemám ţádnej 

problém – nejdřív se můţeme poznat a potom jakoby úplně v klidu, ţe jo“. Takţe tím to vlastně začalo (smích). A 

pak jsme se teda rozešli, ale jak jsme se pak zase sešli, tak to téma „dítě“ jsme začali řešit celkem intenzivně po 

tý svatbě. Nejdřív jsme teda  jakoby věděli, ţe se máme rádi, ţe se milujem, plánovali jsme tu svatbu… A my jsme 

ji plánovali asi 8 měsíců, coţ znamená, ţe kdyţ plánuješ svatbu, tak je problém myslet na něco jinýho, ţe jo. 

Takţe po svatbě jsme se na to tak nějak zaměřili a vlastně jsme s tím uţ tak nějak počítali, ţe vlastně po tý svatbě 

budeme zkoušet. 

 
N: Takţe se dá říct, ţe to bylo tak automaticky, ţe jste o tom oba věděli? Nebyla tam vyloţeně otázka „budeme 

mít dítě?“ ? 

 

Š: Noo.. normálně jsme o tom věděli no. Jakoţe asi tam byla otázka, jakoby „co mimčo?“, a já „jó určitě, ale aţ 

po svatbě“. Chtěl jsem to já po svatbě i Jarka po svatbě, protoţe Jarka nechtěla bejt na svatbě těhotná, chtěla si 

to uţít, tu svatbu, a tak no… 

 

N: Jasný... a kdy u tebe samotnýho se objevila poprvé myšlenka „mít dítě“? Jestli jsi to nějakou dobu nosil 

v hlavě, nebo to přišlo aţ v tom vztahu, nebo ještě v jiným vztahu? Jak jsi to měl? 

 

Š: No... já jsem měl před Jarkou víc krátkodobejch vztahů. Některý byly třeba jen na jednu noc, některý 14 dní, 
tejden... bylo to takový divoký. Ale byl tam jeden vztah, kterej jsem měl asi 5 let, ale problém byl v tom, ţe jsem 

chodil s o 5 let mladší holčinou, která ještě dělala školu. Takţe jsme se chtěli jakoby sestěhovat, po tom, co ona 

dodělala školu, a jak jsme se sestěhovali, tak jsme se rozešli. Takţe tam jakoby nebyla moţnost plánovat mimino. 

Takţe já si myslím, ţe první plánování začlo s Jarkou. 

 

N: Jasný... a třeba vůbec první myšlenka, ţe bych byl, chtěl bejt táta.... 

 

Š: No.. tak jestli to myslíš takhle globálně, tak já jsem vţdycky chtěl bejt táta, zaloţit rodinu. Já jsem v tom měl 

jasno, já jsem rodinnej typ, takţe jsem nikdy naopak neměl to, ţe bych nechtěl. Spíš jsem se naopak bál toho, 

kdyby něco se mnou bylo a nemohl bych, ţe bych byl třeba neplodnej, nebo tak. Protoţe spousta těch vědců uţ 

dokazujou, ţe policejní uniformy působěj negativně, ta černá uniforma, ţe pouští nějaký negativní toxiny do kůţe 

nebo takovýhle srandy, jo... (smích) Takţe člověk z toho má divný pocity, ale naštěstí teda dobrý. Takţe já tu 
myšlenku mít dítě jsem měl, nechci říct od malička, ale od tý doby, co jsem začal nějak logicky přemejslet, tak do 

tý doby no... 

 

N: Vy jste to plánovali, je to tak? 

 



Š: No… my jsme, dá se říct, jediný z naší rodiny, nebo i Jarčiný, kdo to dítě doopravdy plánoval, protoţe jak 

jsme pak zjistili, tak naše mamky se vlastně musely brát. No, takţe my jsme to plánovali a měli jsme po svatbě, 

takţe jsme na to tak nějak hupli no. (smích) 

 

N: A spolu jste celkem jak dlouho? 

 

Š: Tak takhle… v roce 2015 jsme spolu začali chodit. V roce 2016 jsme se na rok a půl rozešli, pak jsme spolu 

v roce 2017 začali zase chodit, a tím, ţe jsme měli spolu uţ předchozí nějaký zkušenosti, tak jsme se v roce 2018 

hned vzali. Takţe vlastně nějakejch 3, nebo 5 let… jak se to vezme. Byla tam ta pauza potřeba, protoţe ja si 
myslím, ţe jsem v tom vztahu byl hrozně moc zainteresovanej a takovej jako, jak to říct, trochu „ocásek“. Trochu 

jsem ten vztah dusil, takţe pak ta pauza nám ve vztahu udělala hrozně dobře. A teď to vlastně spíš vypadá, ţe se 

nám obrátily ty role, ţe já jsem v tom vztahu takovej trochu odměřenější, a Jarka taková citlivější. A já si myslím, 

ţe to je dobře. Ten chlap by měl bejt přece jenom chlap a ne nějaká fňukna, ţe jo. 

 

N: A jak to vlastně máte s bydlením? 

 

Š: No... kdyţ jsme spolu začínali, tak jsme se respektive navštěvovali. Já jsem chvilku spal u Jarky, teda jejích 

rodičů, pak ona u mě, já jsem měl byt, a tak jsme se střídali. A pak jsme se rozešli a jak jsme se k sobě zase 

vrátili, tak Jarka se přestěhovala ke mně do bytu, takţe jsme asi třičtvrtě roku bydleli u mě v bytě a uvědomili 

jsme si, ţe to fakt asi jde, bydlet spolu a pak nám přišlo zbytečný platit byt, tak jsme se přestěhovali k Jarčiným 
rodičům, kde jsme doteď, kde máme zrekonstruovaný první patro, coţ je vlastně kompletní, celkem velkej, byt. 

Sice tam máme společnej vchod, ale to se dá nějak přeţít. 

 

N: A teď zase zpátky… přemejšlel jsi od tý doby, kdy jste uţ plánovali, jestli by to měla bejt holka, nebo kluk? 

 

Š: Rozhodně kluk, rozhodně kluk.... já jsem byl přesvědčenej o tom, ţe to bude kluk. Ani připustit moţnost, ţe by 

to mohla bejt holka, jsem si nemohl. A dobře mi tak. (smích) 

Ale hrozně vtipný na tom bylo to, ţe my jsme si to nechali říct tady od doktora, kterej je celkem kapacita, a jako 

mýlí se strašně málokdy. Ale pak mi kamrád z fotbalu řekl, ţe měli mít kluka, a on jim to několikrát potvrdil, ale 

nakonec se narodila holka, ţe jo. No a asi po 14 dnech přišla Jarka od gynekologa a úplně brečela a měla slzy v 

očích a to.. a ja říkám "copak?" A ona "Budeme mít holčičku!" Tohle mi řekla! A já prostě "Coţe?!" (smích) 
Říkám "to ne jako, to si ze mě děláš srandu, ţe jo, ty si ze mě střílíš!" a ona "nee, budeme mít holčičku". Říkám 

"tyvole, to není moţný", tak jsem se sebral, vztal jsem telefon a volal jsem známý, protoţe Jarka má sestřenku 

porodní asistentku v Chrudimi, a tak jí volám a říkám "Hele, jsi v práci? Za chvilku za tebou jedem, potřebuju 

od tebe sono vyšetření" a ona "jojo.. něco s Jarkou?" říkám "ne, s Jarkou nic, ale mě tady tvrděj, ţe budu mít 

holčičku, tak to chci potvrdit" Tak jsem Jarku naloţil, jeli jsme tam, tam nás normálně vzali ze známosti, ţe jo... 

a ta doktorka byla taková mladá a říká "noo... vypadá to všelijak, teď mám to dítě i tak blbe natočený, ale ten 

úhel, co tam je, tak vypadá spíš jako na chlapečka." No... a od tý doby uţ jsem nechtěl slyšet nic. 

 

(smích) 

 

N: Tyjo... tak to je teda příběh. 

 
(smích) 

 

Š: No.. takţe já jsem od tý doby ţil v tom, ţe to můţe bejt kluk, a ţe to doktor pokazil. (smích) Jako nechali jsme 

si to říct, ale pak uţ jsme o tom nechtěli vědět dál. 

 

N: Jasný... dobře. No a představoval sis v tý době, kdyţ jste teprv plánovali, jakej budeš táta? Jak to bude 

vypadat u vás a tak... 

 

Š: No.. kdyţ jsme plánovali, nebo respektive kdyţ jsme se snaţili snaţit... takhle... já jsem se uţ několikrát sám 

sebe přesvědčil o tom, ţe jsem dobrej strejda, ţe jsem celkem i dobrej pro neznámý děti, ţe si mě brzo oblíběj. 

Protoţe se vlastně dokáţu rychle vcítit do těch dětí, protoţe sám jsem takový velký dítě, dá se říct... (smích) 
Takţe mě to s děckama fakt jde. A já si teda myslím, ţe jsem dobrej táta, nebo ţe budu dobrej táta. 

Já si teda nemyslím to, ţe to jestli, nebo jak seš dobrej táta se nepočítá podle toho, kolikrát denně přebalíš, nebo 

tak, jo... Já myslím, ţe tyhle otázky asi ještě přijdou (smích) Ale já si o sobě myslím, ţe zatím dobrý. 

 

N: Tak to je hezký. No a ty jsi mluvil o tom, ţe jste se v určitou chvíli začali snaţit. Tak jak vlastně vypadalo to 

snaţení? 



 

(smích) 

 

N: Jako bylo to tak, ţe jste si to předem naplánovali, nějak to propočítávali, nebo tak...? 

 

Š: Nonono... Jarka měla nějakou tu aplikaci v mobilu, kde se to počítá, a tam si to vypisovala ty dny. A tak nějak 

jsme se na to soustředili, ale ne ţe bysme spolu byli jen v těch dnech, byli jsme spolu i v ty jiný dny, protoţe se 

přece jenom máme rádi, tak jsme to prostě nechali bejt. Protoţe jsme se taky báli, ţe se vlastně na to budem moc 

snaţit, upínat, tak ţe to nakonec nevyjde, protoţe Jarka měla kolem sebe spoustu kamarádek, který měly 
problém. 

 

N: Jasný... No a dalo by se říct, kdy se poprvý objevilo nějaký uvaţování o sobě jako přímo uţ o tátovi? Jestli to 

bylo od začátku toho plánování, nebo sis to aţ postupně uvědomoval během těhotenství, nebo i později.. to já 

jako táta... 

 

Š: No, víš co... já jsem někde četl... Teda, uţ bylo pozdě ve finále, uţ jsme čekali. Ale přečetl jsem si nějakej 

článek, ţe chlap na to otcovství jakoby není připravenej nikdy, dokud to nezaţije. Ale byla tam jedna rada, ať 

jdeme třeba do koupelny do zrcadla, a do zrcadla řekneme sami sobě "táto.... ty budeš táta", nebo něco takovýho 

prostě. (smích) Jakoţe já budu táta, a tak se nad tím zamyslet. A tak jsem to udělal, a v tu chvíli mě naplnil 

takovej pocit štěstí a takovýho adrenalinu, jakoţe "tyvole, já budu táta!"... Jakoţe myslím si, ţe jsem si to úplně 
neuvědomoval, kdyţ se to miminko dělalo, to jsem se soustředil na úplně jiný věci (smích) Ale jako aţ dodatečně 

to přišlo... taková jakoby euforie. 

 

N: Jasný... a tohle, kdy ses díval do toho zrcadla, to bylo v jaký době? 

 

Š: To bylo právě po tý zprávě uţ, ţe budu táta. Nevím přesně, ale třeba 14 dní po tom. To to člověku začne tak 

jakoby docházet jo... Protoţe... uţ to tady je, uţ se to nedá vrátit. Uţ.. Uţ... Protoţe do tý doby to člověk tak 

nebere... Je to taková příroda, kdyţ to tak řeknu... Ale najendou je to váţný. (smích) 

 

N: No.. hele a teď se zkus přesunout v čase, a fakt si přímo představit ten moment, tu situaci, kdy ses dozvěděl, 

ţe je Jarka těhotná. Zkus mi říct všechno co se ti vybaví, co se tam odehrávalo, kdy a jak ti to řekla... úplně 
všechno... 

 

Š: Bylo to 29.12. v 8:30 ráno v posteli. Jsem dospával a najednou přišla Jarka z koupelny úplně rozklepaná, 

rozechvělá, slzy v očích a to... a já.. tak nějak.. přeci jenom jsem policajt, tak jsem uţ podvědomě cítil, ţe co se 

asi děje... a ona mi tak jako podala ten test, tak jsem se na to podíval, a říkám "2 čárky... počkej, to jako 2 čárky 

jakoţe...." a ona "joo! Budeme mít miminkooo" A já.. tak dobrý... sebral jsem se z peřiny, odešel jsem do 

kuchyně, tady jsem měl karibskej rum, kterej jsem si přivezl z naší svatební cesty a říkal jsem si, ţe ho rozdělám 

aţ ve chvíli, kdy bude doopravdy příleţitost. A tohle byla sakra příleţitost! Takţe jsem si do skleničky nalil 

karibskýho rumu, kopl jsem to do sebe, nalil jsem si dalšího, šel jsem do postele. A říkám "Miláčku supr zpráva. 

Děkuju!“ Tak jsme si dali pusu, ţe jo. Prostě jsme to začali řešit. 

Samozřejmě… byli jsme nadšený, ale byli jsme k tomu i trochu skoupí, protoţe jsem si řekli, ţe to nemusí nic 

znamenat. Je to prostě prvni takovej ten….takový to natěšení, ale byli jsme shovívaví trošku. Ale samozřejmě 
jsme si to uţívali, a pak kdyţ Jarka si dělala víc a víc testů, a nějak si to potvrdila, a pak šla k doktorovi a i ten jí 

to potvrdil, tak to bylo takový to potvrzení. Ale furt tam máš to riziko jakoby v těch prvních měsících, ţe jo…. 

Takţe… 

(18:31) 

 

N: No.. a co to bylo teda za pocity v tu chvíli? Ty jsi říkal, ţe jsi byl šťastnej... 

 

Š: Pocit... pocit....já bych to přirovnal k pocitu, kdyţ jsem udělal toho Dise, nebo maturitu... Jako.. jak bych to 

řekl... Jako kdyţ ti spadne kámen ze srdce, ţe ... navalí se do tebe endorfiny, jo... prostě... je to hrozně příjemnej 

pocit no. Já si myslím, ţe jsou určitý etapy ţivota, na který člověk nezapomíná a jsou samozřejmě špatný chvíle, 

jako kdyţ ti třeba někdo umře, tak taky jako z toho seš špatnej, a kdyţ právě teďkon vidíš to, ţe jsi dokázal novej 
ţivot zplodit, tak to je neuvěřitelnej pocit pro mě, jako pro budoucího otce jako jo... Takţe jestli to chceš vědět. 

Já nevím teda jak ti odpovídám, jestli si z toho dokáţeš něco vzít, a nebo jestli chceš jakoby víc k věci... 

 

N: Hele, super. Takhle jak odpovídáš, tak je to super. Jen se tě k tomu moţná ještě doptám. Tys říkal, ţe bys to 

přirovnal k tý maturitě... má to nějakou souvislost s tím strachem z toho, ţe to nevyjde? 

 



Š: Určitě. Určitě jo... sice, nebyla tam aţ taková panika, protoţe přeci jenom jsme se snaţili asi dva měsíce. To 

početí vzniklo někdy 27.11. a my jsme se snaţili od září... to máš 3 měsíce, 3 ovulační období, takţe nám to vyšlo 

celkem parádně. Takţe takovej pocit strachu tam nebyl. Ale byla tam úleva v tomhle směru. 

 

N: A řekli jste to někomu, nebo jak to bylo? 

 

Š: Nenene.. neřekli jsme to nikomu. Bylo to trošku jako problémový samozřejmě... S tím se pojí spousta příběhů 

dalších, nevim jestli to chceš slyšet, nebo ne... ale jako neřekli zatím no. 

 
N: Teď nevím, co tím myslíš... takţe jestli mi to přiblíţíš... ale určitě budu ráda, kdyţ mi to řekneš, pokud chceš. 

 

Š: To bylo jakoby to maskování... 3 měsíce maskování toho, ţe je Jarka těhotná. To je hrozně náročný a 

propracovaný...  Musíš mít všechno prostě do detailů. Jenom přiblíţim v rychlosti Silvestr, co se blíţil, a my jsme 

měli pozvanou Jarky sestřenku s přítelem, takţe jsme ve 4 kamuflovali. Udělali jsme drinky, s tím, ţe jeden byl 

alkoholickej a jeden nealkoholickej v ledničce, s tím, ţe já jsem šel dolít, a jim a mě jsem dolil ten alko, a Jarce 

ten nealko... My jsme měli.. co jsme to měli...v Karibiku jsme to hodně pili... to s ananasem.. pina colada.... v ní 

nepoznáš, ţe tam ten alkohol není, kdyţ to třeba úplně nepřeţeneš... takţe takhle jsme to míchali no. 

 

N: Tyjo.. a vlastně kvůli čemu jste to takhle maskovali? Nechtěli jste, aby o tom někdo věděl? 

 
Š: No... uţ jenom taky... nebudeš vyvolávat paniku, kdyţ by se přece jenom nedej boţe mohlo něco stát, ţe jo... Já 

jsem byl vţdycky přesvědčenej o tom, ţe se to tak dělá. Vţdycky se to říká to těch 3 měsících, dokavaď je to 

jistý... jako jistý to není dokavaď to není venku, ţe jo... ale myslím jako, ţe do tý doby by se to nemělo říkat. Ale 

samozřejmě postupem času jsme to museli říct rodičům, protoţe Jarka měla docela špatný ty začátky, protoţe 

hodně zvracela a bylo to takový náročný. A i její mamka je takovej detektiv, a ta by na to přišla. Takţe první 

fotku, co jsme měli, tak to jsme jim ukázali. Takţe první to vlastně věděli Jarči rodiče, a pak po těch prvních 3 

měsících jsme to vypustili dál no... 

 

N: Jasný.. . a změnilo se pak něco od tý doby, co jste věděli, ţe to mimčo bude, v tom plánování, v 

přípravách....? 

 
Š: No... takhle... my jsme zatim nic.... No tak rozhodně jsem měl o Jarku větší strach, nebo respektive jakoby tak 

nějak v povědomí jsem se o ní víc bál. To jako byla asi jedna změna. Další změna byla, ţe na nějakejch cestách 

jsem musel víc zastavovat, jakoby delších... (smích) ţe jsme jezdili někam delší čas. Samozřejmě to maskování, ţe 

jo... to se v tom kryje, jakoţe jsme museli trošku hrát... a jinak samozřejmě jsme probírali spolu s Jarkou jakoby 

jak to třeba bude, jaký věci uţ máme třeba, po její ségře nebo tak.... co nakoupit... Ale furt jsme o tom vlastně 

spíš tak polemizovali, protoţe samotný to nakupování bylo aţ pak v pozdějších měsících... 

 

N: Jasný... a dalo by se říct, od kdy začaly uţ ty reálný přípravy... jako právě to nakupování, a přípravy kde co 

bude a tak...? 

 

Š: No... samozřejmě první takový ty nákupy kvůli tomu těhotenství měla Jarka kvůli tomu, ţe začala přibírat, 

respektive se jí zvětšilo bříško, takţe věci na to no... a další... já jsem to teda hodně oddaloval, protoţe jsem říkal 
pořád ţe je čas... takţe my jsme začali hodně zhruba tak v červnu... coţ bylo 2 měsíce před porodem. Kecáám... 

kecam, narodila se 3. 9., takţe v červenci jsme začali připravovat. Takţe třeba jako postýlka a takovýhle ty věci 

no... Jako spoustu věcí jsme řešili společně, ale spoustu věcí měla spíš Jarka v reţii, protoţe to měla hodně 

načtený... a já jsem hlavně dodělával školu ten rok. Já jsem dodělával školu, toho Dise. Takţe v květnu, v červnu, 

jsem o tom nechtěl nic moc slyšet... nebo ne ţe nechtěl slyšet, ale moc jsem se do toho nezapojoval. Takţe aţ v 

tom červenci, kdy jsem udělal školu, jsme se vrhli na kočárek a takovýdle ty důleţitý věci. 

 

N: Jasný... a to těhotenství, celých 9 měsíců... Jaký to pro tebe vlastně bylo? Jak jsi to proţíval? Bylo to náročný, 

nepříjemný, překvapivý, cokoli.... 

 

Š: Musím říct, ţe Jarka nebyla jedna z těch, co by jakoţe měla vyloţene ty nálady. Ale musím říct, ţe se to hodně 
pojí s tím, ţe jsem měl hodně stres z tý školy celkem dost. Z těch zkoušek, a hlavně z angličtiny jsem měl největší 

vítr a to jsem chodil i na nějaký doučka nějaký. A prostě měl jsem z těch zkoušek strašnej stres, ţe jsem ten stres 

přenášel trochu i na tu Jarku, ţe jsme se i hádali. A já vim, ţe by tohle v těhotenství prostě nemělo bejt, ţe by ten 

chlap ji měl nosit na rukách, ale bohuţel u mě to tak nebylo... Já jsem byl fakt jakoby... bylo toho na mě hodně 

prostě no. A Jarka se mi snaţila jakoby vyhýbat, kdyţ jsem měl zkoušku, dávala mi prostor, takţe... co se týče 

tohohle období, tak jsme se snaţili dokumentovat.... kaţdý měsíc s kartičkou... nebo to je po týdnech? Ne... ono to 



bylo po týdnech. Kaţdej sudej týden jsme fotili bříško, jakoby Jarku s bříškem, abysme měli nějakou hezkou 

památku.  

No.. takţe to byly takový ty výkyvy, v tom normálním ţivotě, ţe se člověk věnuje těmhle památkám.  My jsme 

třeba pak měsíc před porodem, kdyţ uţ Jarka měla velký bříško, tak jsme šli na focení i s našim fotografem 

svatebním, ţe nám udělal hezký fotky. A pak jsme byli i sami třeba na tom místě, kde jsme se brali, na tý vyhlídce, 

ţe si uděláme nějaký fotky. Takţe tak no. Já si teda pamatuju můj takovej další milník, kdy mě poprvé Nina 

kopla... tak to bylo 27. dubna 2019, minulej rok, ţe jo... tak mě poprvé Nina čutla. Já jsem to do tý doby vůbec 

necejtil a Jarka "Dělej, tadyy" a já, ţe furt ne. A ona, jak to měla v sobě, tak to samozřejmě cítila, ale já moc ne, 

ţe jo. Ale toho 27. teda, to byla řacha.  
(smích) 

 

N: A co Jarka, přeţila to? (smích) 

 

Š: No... jáá.. jsem měl slzy v očích, a byl jsem z toho prostě úplně vyřízenej no... Protoţe přece jenom je to 

takovej zas další jakoby krok. Ţe uţ vím, ţe to není jenom boule (smích) Ale ţe uţ vím, ţe v tý bouli něco je 

(smích) Ţe je to ţivý. A pak uţ čutala furt. A já teda musím říct, ţe ne ţe by mě z toho bylo třeba špatně... ale na 

jednu stranu jsem si říkal, ţe je to tak nechutný tyjo. Kdyţ jsi viděla to břicho, a teď to tam začalo tak jako 

úplně.... tyjo... to je neuvěřitelný, jak se to začne hejbat. No... člověk nesmí čumět na ty Vetřelce, ţe jo... to by byl 

v klidu... 

 
N: Tyjo... tak to si popsal nějakej milník... Vybavíš si ještě něco, nebo tohle bylo to zásadní? 

 

Š: Tohle bylo asi nejzásadnější. Ono jako moc víc se tam toho stát asi ani nemůţe jinýho. Pro chlapa jakoby. 

Ono těch milníků určitě je víc, ale my jsme třeba měli aplikaci... já jsem na ty aplikace strašnej jo...(smích) ... ale 

my jsme měli aplikaci Miminko, jako kalkulačka miminka.. a tam nám to kaţdej týden říkalo, co se vyvíjí 

momentálně, jak je velký... a jako fotka, jak zhruba to mimonko asi vypadá v tom bříšku.. vţdycky to přirovnali k 

nějakýmu ovoci... třeba hrášek, jakoda, pak meloun, ţe jo... Takţe bylo to hrozně hezký v tom, ţe jsme věděli, co 

teď momentálně jakoby má to miminko za vývin no... Takţe jsme kontrolovali aplikaci a vţdycky večer jsme si 

četli, co uţ umí a neumí no...  

Ještě moţná jedna věc... Kdyţ jsem se tam dočetl, ţe uţ má vyvinutej sluch... nebo jako ţe uţ vnímá ty vnější 

zvuky, tak jsem jí pouštěl vţdycky sparťanskou hymnu. (smích) 
 

N: Tak to je hezký. Hezky si to měl vymyšlený (smích) 

 

Š: Noo... někdo pouští Beethowena, aby z toho dítěte měli nevím co... a já jsem pouštěl sparťanskou hymnu no. 

(smích) 

 

N: A to sis vlastně myslel, ţe to bude kluk, viď? 

 

Š: Furt jsem doufal no (smích) Ale mě se líbilo, ţe Jarka v tomhle směru, jenom samozřejmě řekla, ţe jsem 

prdlej, usmála se, ale ne ţe by mi to nějak zakazovala, nebo tak.. prostě to nechala bejt tu moje 

fanouškovskovství. 

 
N: A jak jste to měli s lékařskýma prohlídkama? Chodila Jarka sama, nebo spolu? 

 

Š: No... Jarka se to snaţila dávat, kdyţ jsem byl doma, ne v práci. Samořejmě, nebyl jsem úplně na všech těch 

prohlídkách, ale na těch hlavních jsem byl. To znamená ten screening ten důleţitej... teď uţ zpětně nevím, v 

kolika měsících to bylo, ale byl jsem na prvním, na posledním, byl jsem v prostředku na těch důleţitejch... byl 

jsem celkem často prostě. Pak uţ ona nemohla řídit, ţe jo, ke konci... bylo by to rizikový, tak jsem jí vozil. 

 

N: Jasný... no a co třeba jméno? To jste vymýšleli společně? 

 

Š: Kluk byl jasnej, jo.... to by měl být Honzík. Na tom jsem se shodnul se sebou. A co se týče holčičího jména, tak 

to jsme projíţděli kalendář českej, a vţdycky, kdyţ se nám v první chvíli to jméno líbilo, tak jsme ho napsali. A 
vţdycky jsme měli, já nevim, 10 jmen, a pak jsme projíţděli těch 10 znova, víc jsme se na to zaměřili a zbylo nám 

jich třeba 5... a z těch 5 jmen jsem já vybral to finální. 

 

N: A Jarka souhlasila? 

 



Š: Jarka souhlasila no... protoţe... ono takhle.. já jsem z těch více jmen, uţ měl předem oblíbený Nina. Mě se to 

strašně líbilo to jméno, a ono taky není stranda k tomu mýmu příjmení nějaký to jméno dosadit, aby to mělo 

trošku nějakej smysl.... a Jarka měla ještě přání, aby to jméno nebylo nějak poblíţ toho data narození, aby to 

chudinka neměla nějak poblíţ toho data narození, aby to chudinka neměla všechno najednou... tak jsme se i toho 

trošku drţeli... No a měli jsme tam třeba Ditu, pak Štěpánku, Katku a Ninu a ještě něco? Aničku....Protoţe v 

dnešní době je hrozmě oblíbená taková ta Emma, Emička... tak jsme se dohodli, ţe půjdem trošku jiným směrem, 

a Jarka prostě nakonec podlehla a máme Ninu, a já jsem za to hrozně rád. (úsměv) 

 

N: A kdyţ se narodila, tak jste to jméno ještě zvaţovali, nebo uţ bylo jasno? 
 

Š: No někdo to má tak, ţe kdyţ se to dítě narodí, tak se pak teprv ještě rozhodne no... Ale my jsme tam napsali 

rovnou Ninu a Honzíka. 

 

N: Dobře... a kdyţ se teď přesuneme do doby před porodem... Tak coto pro tebe vlastně znamená? Jaká to je pro 

tebe doba? 

 

Š: Tak... je to doba velký abstinence a velký pohotovosti no. Takţe já vzpomínám na tu dobu tak, ţe jsem nemohl 

pít no... Takţe já jsem před plánovaným termínem, coţ mělo být 1.9., nebo 2.9.? nějak tak prostě.. začátkem září. 

Tak jsem uţ vlastně dá se říct od půlky srpna nepil, 14 dní zhruba jsem drţel tu pohotovost. No, ale víš co... 

nejhorší je prostě fotbal, ţe jo, zápas, po zápase, vţdycky pivko, todle... No a pak vţdycky přišla Jarka za mnou 
po zápase a já před sebou kýbl, ţe jo... tak jsem ho vţdycky odsunul kámošovi prostě, ţe jo... ten mi hodil kolu.. A 

takovýhle věci no.. Ale tak legrace no, Ale tak snaţil jsem se to dodrţovat, ţe večer, kdyţ jsme si třeba byli 

sednout, tak jsem ji dal jedno, jo? Nebo ţádný třeba... Ale člověk to musí nějak vydrţet no... protoţe pak se 

pískne a musí se jet. 

 

N: A kromě toho, ţe jsi nemohl pít a byl jsi v tom střehu... bylo tam v týhle době ještě něco dalšího, nebo jen 

tohle? 

 

Š: No.. tam ten pocit byl spíš o tom, ţe to kaţdou chvíli můţe přijít, takţe spíš takový očekávání, jo... Ţe se to 

chýlí ke konci. Většinou kdyţ to Jarku pobolívalo, tak jsem byl uţ ve střehu... Ne ţe bych panikařil, to ne, to 

nedělám, ale ono se říká, ţe jsou to takový ty poslíčci, ţe jo. Takţe tak, ale nehrotili jsme to no... 
 

N: Poslíčci? 

 

Š: No.. to jsou falešný stahy... To ještě nemá tendenci rodit, ale vlastně spíš se ten spodek na to připravuje na ten 

porod. Takţe ty poslíčky můţeš mít tejden, ale pořád nic no. A myslím, ţe jsem díky tomuhle všemu zase o něco 

bohatší o informace, a mám větší přehled. 

 

N: No... jako já poznávám novej slag, takţe já taky, díky! 

 

Š: No, ty budeš úplně nadupaná! Můţeš rodit sama! 

 

(smích) 
 

N: A ten porod byl teda v termínu? 

 

Š: No.. myslím, ţe den... den přenášela, nebo tak... Ona mě totiţ čekala Jarka víš... neţ přijdu z práce... protoţe 

2.9. jsem byl v práci na čtyřiadvacítce (smích) 

 

N: Hele... A co teda přímo ten porod... jak to probíhalo? 

 

Š: Tak to je kapitola sama pro sebe jakoby... (smích) Já jak jsem říkal, ţe budu stručnej, ţe budu rychlej, tak ono 

to tak asi nevypadá (smích) Protoţe člověk to má v hlavě ty informace, a kdyţ se na to zeptáš, tak se to vlastně 

všechno probudí, to co se stalo... 
 

N: To já jsem jedině ráda (smích) 

 

Š: No.. tak co se týče porodu, já jsem byl ten den v práci na čtyřiadvacítce, a Jarka uţ mi večer psala, ţe jí 

pobolívá břicho, tak ať jsem radši připravenej. Tak uţ jsem i veliteli psal, nebo volal, ţe prostě Jarka uţ bude 

rodit... tak jsem tam měl auto... a říkal jsem mu, ţe kdyby něco, tak skončim na hodinu a jedu domu.... takţe joo, 



v pohodě. No a dobrý a ráno mi Jarka psala ať se nezdrţuju, ať jedu domů, ţe prostě je to takový intenzivnější... 

tak říkám, jo super, chtěl jsem rychle skončit do sprchy, a ne to mám taky takovou vzpomínku, ţe kdyţ se to 

mýmu kolegovi mělo narodit, tak šel úplně přes mrtvoly, nezajímalo ho nic, jen to, a kdyţ já jsem šel do tý 

sprchy, tak tam šel zrovna on, a říkám mu "prosímtě, můţu tě předběhnout? Já spěchám, Jarka mi teď psala, ţe 

uţ jí bolí břicho, tak spěchám domu..." a on "no, to můţe říct kaţděj, prosím tě." A normálně tam šel, a nepustil 

mě! 

 

(smích) 

 
Tak jsem zůstal normálně čumět, ţe si jako dělá prdel.... no a ten den Jarka porodila, tak jsem mu pak řekl, ţe je 

to * idiot (smích) ale tak jako ze srandy no.. Já jsem to jako tak nějak nehrotil, ale mrzelo mě to. Protoţe kdyţ šlo 

o něj, tak jako přes mrtvoly, ale kdyţ parťák, tak nic... No takţe já jsem se rychle vysprchoval, skočil jsem do 

auta a jel jsem domů, no a Jarka uţ , jako na ní bylo vidět, ţe jí to bolí, tak jsem jí říkal, ať si dá sprchu, a ţe já 

si půjdu na chvilku po tý směně lehnout... Protoţe jsem věděl z doslechu, ţe ty porody třeba trvaj celej den, nebo 

dlouho prostě, tak jsem si šel lehnout, abych byl v klidu, a v půlce mého spánku mě Jarka probudila, ţe to není 

dobrý, a ţe si myslí, ţe asi budem muset jet... No tak jsem vstal, vzal jsem foťák, začal jsem jí fotit (smích) Třeba 

mám fotku jak se připravovala, víš co, v pohodě, vlasy si sušila, no a pak mám druhou fotku jak je zhroucená, v 

křeči, mezi futrama, úplně v tý agonii, jak jí to bolelo, ţe jo... Já jí nepomůţu nijak, ale prostě jsem udělal pár 

fotek, abysme měli vzpomínku... V tu chvíli je to děs, ale pak zpětně kdyţ vidíš ty fotky, který ti připomenou ten 

moment, tak je to docela fajn... 
Takţe tašky jsme měli sbalený, takţe jsem je dal do auta, a cesta, která do nemocnice trvá normálně půl hodiny, 

tak jsem to jel 12 minut... samozřejmě jako dobytek, ale bezpečně... jako opatrně, ale rychle. No a při cestě to 

byla sranda (smích) Prej "My asi nepojedem, otoč to, mě uţ je dobře... já si asi myslím, ţe to je jen nějaký 

předčasný"..  a jen to dořekla tak úplně takovej zaťatej výraz, jak jí to bolelo, ne... (smích) Tak říkám "no určitě, 

ty kecko".. a jel jsem dál no... Pak asi ve tři hodiny nás přijmuli, natočili nám ten mamograf... ne.. ten mamograf 

to je na prsa, ţe jo (smích) No prostě ji natočili, ţe jo! Dali jí tam ty pásky, a ty ozvy, jaký má... Takţe tam jsme 

byli asi chviličku nějakou, mezitím jsme vyplnili nějaký papíry, co byly potřeba. Pak šla Jarka na vyšetření k 

doktorovi, no a shodou okolností tam byl doktor tady od nás, kterej má vlastně Jarku vedenou...Takţe to bylo 

super. Tak jí vyšetřil a řekl jí, ţe uţ je to ta správná chvilka, a ţe teda to není úplně jakoby otevřený, ale ţe uţ se 

začíná otvírat, tak ţe si jí tam nechaj. Takţe jí oblíkli do andílka, já jsem si tam udělal pohodlí, respektive oni 

řekli, ţe jí budou dělat klistýr, to jsem fakt nepotřeboval vidět, ţe jo, tak jsem si šel koupit vodu a nějaký bagety a 
sušenky a tak, protoţe jsem čekal, ţe tam třeba budu dlouho. Přijdu zpátky, Jarka po klistýru, a pak vţdycky kdyţ 

to přišlo, tak funěla, já jsem seděl v takovým pohodlným křesle (smích), jedl jsem tu bagetu (smích) a jenom jsem 

jí na mobilu klikal takhle v tý aplikaci (smích) Tyjooo... já budu ve finále horší neţ všichni ostatní! (smích) 

No.. je prostě taková aplikace, ţe si ťukáš, prostě vţdycky začne stah, ťukneš, končí stah, ťukneš...a ono ti to měří 

intervaly. My jsme to dělali uţ i doma, neţ jsme jeli, protoţe aby si řekl potom kdyţ voláš do porodnice, kolik 

máš intervaly... tak my jsme měli 5 minut, neţ jsme vyrazili do tý nemocnice, a při 5 minutách uţ se fakt má jet... 

My jsme i volali právě tý sestřence, tý porodní asistence, jestli máme jet.. a ona říkala, ţe by bylo vhodnější, 

abysme uţ jeli no... No a kdyţ jsem jí to měřil, tak tam byla prodleva zhruba ţe... půl minuty byl stah a minutu ve 

stoje měla jakoby pauzu... ona si pak šla lehnout, jestli to bude lepší... A tam pak měla delší stah, třeba 40 - 50 

vteřin stah, ale zase delší pauza, třeba 2 minuty.. Ţe si zase dýl odpočala... No a přesně při jedenáctým měření, 

jedenáctým stahu, v 17:04, jí praskla voda. No... a to bylo neuvěřitelný jako... Kdyţ jsem to viděl! To jako... já to 

občas přirovnávám k takovýmu nevhodnýmu záţitku. Protoţe kdyţ jsem byl malej, tak taťka dělal dřív na 
kravíně, a já jsem mu pomáhal, no a on tam rodil krávu, tak jsem pomáhal rodit tele, a kdyţ tý krávě prostě 

praskla voda, tak to bylo něco podobnýho jako u tý Jarky jo... Jako voda s krví trochu, ono to ruplo viď... No a já 

říkám "Noo, to je jak kdyţ jsme jednou s tátou rodili tele u krávy" (Smích) ono se mi to v ten okamţik 

připomnělo, takţe... já jsem teda v tuhle chvíli za nohy nic netahal (smích) jo... normálně jsem zavolal sestřičky, 

oni zavolaly doktora, a uţ se ten proces rozjel. Jarka leţela v posteli, já jsem si k ní lehnul, jakoby.. a říkal jsem.. 

uklidňoval jsem jí, tohle... teď přišel doktor, a pak od 5ti jsme celou tu hodinu, protoţe ona porodila za hodinku, 

jo, ţe Nina v 18:02 byla na světě. Ale mezitím jsem jakoby přepnul... nebo Jarka řekla "tys přepknul do 

policejního módu, ty jsi normálně byl úplně chladnej, v klidu, úplně z tebe vyzařoval klid! Já jsem se normálně 

díky tobě úplně uklidnila, soustředila.." Protoţe ona nevěděla, co tam ten doktor dole povídá, a já jsem jí veškerý 

ty věci prostě přetlumočil, takţe jsem jí říkal, kdy má dejchat, kdy má tlačit, kdy má bejt v klidu. A ty porodní 

asistentky tak jenom koukaly, a říkaly "Úplně skvělý, úplně neuvěřitelný! Nechcete dělat porodního asistenta?" 
na mě! Říkám "Ne, to je dobrý! Myslím, ţe takhle mi to stačí" (smích) 

Takţe jsem jí vlastně hodně pomáhal v tomhle, protoţe třeba, já jsem viděl, ţe kdyţ má dejchat, tak byla taková 

úplně napnutá, tak jsem jí třeba... totiţ u mě v práci, kdyţ vidíš, ţe je někdo zapnutej, a potřebuješ, aby se 

uvolnil, tak ho musíš vzít takhle za ruku, aby si uvědomil, ţe je zapnutej, a prostě takhle s tou rukou dělal, aby se 

to uvolnilo. Takţe jsem prostě takhle občas zatřásl, aby se uvolnila. Jinak ona mě celou dobu mačkala, drţela 

mě, takţe tady sem měl drápance na krku, ruku, ruku jsem měl úplně zmačkanou... Takovouhle sílu... v ţivotě.. v 



ţivotě jsem jí od ní necítil. A... co se týče jako toho porodu, tak to bylo strašně skvělý, protoţe.... Jarka říkala, ať 

se nekoukám. Protoţe se bála, ţe náš sexuální ţivot potom půjde do kytek. Ale.. mě to prostě nevadilo, já jsem to 

bral, ţe to tak prostě je... Takţe jsem se podíval přes ní, přes bříško, protoţe ona měla docela malý, takţe člověk 

všechno viděl... A viděl jsem jak kouká hlavička... takový to chmíří... nebo teda chmíří...ona měla hrozně vlasů 

Nina, takţe prostě hodně vlasů a to chmíříčko... No a Jarka kdyţ měla pauzu, tak se ptá "Pane doktore a má 

vlásky, má vlásky?" a on "Ta má vlásků!" Tak jí vzal jakoby takhle ruku, aby si šáhla, ţe jo... Tak říkala, ţe to 

bylo strašně hezký. No... a pak to šlo hrozně rychle, jak uţ byla hlavička venka, tak ramínka a tak, to bylo na 2 - 

3 zatlačení. Takţe šlo to hrozně rychle... a nakonec teda Nina vylezla... a pan doktor si neodpustil "Tak se 

podívejte tatínku, tak co to je?" "Holka!" a on.."Tak co jsem říkal? Holka!" (smích) Víš? Jak jsem mu nevěřil 
předtím, tak mi to takhle vrátil. A já jsem vůbec neměl v sobě nějakou zášť, nebo něco takovýho... já jsem měl... 

fakt jsme byl úplně štěstím bez sebe, kdyţ jsem viděl to malý... fialový... zmačkaný... miminko... Prostě úplně 

neuvěřitelný, tak jsme prostě úplně z toho byl nadšenej. Ale zarazilo mě, ţe jsem teda neplakal, já jsem asi prostě 

trošku na tom s citama jinde, nebo nevím... 

 

N: Vţdyť jsi tam byl zrovna policajt, ne, v tu chvíli? 

 

Š: No... ono takhle... já třeba i na pohřbech a takhle, prostě nebrečím no... Takţe já jsem to bral jinak... Já jsem 

tady, uvnitř, byl prostě neskutečně dojatej, a bylo to hrozně hezký potom kdyţ jsem šel s tou Ninou jakoby na to 

váţení a tak... No a samozřejmě nejdřív, ţe jo, po tom porodu, jsem odstřihnul šňůru... No a doktor "To jste 

udělal jak profík úplně! To většinou chlapům nejde, ţe to ţmoulaj!" No a já jsem věděl, ţe musím ty nůţky 
zatlačit prosti sobě, aby to pěkně střihlo. Protoţe my jsme třeba při zabijačce stříhali střívka, tak to jakoby 

člověk ví (smích) No, tak jsem to odstřihnul, viď! Úplně parádaa... a Jarce pak dali malou na břicho hned. Tak 

jsme si udělali nějaký první fotečky s ní. 

Jo a to jsem ti ještě zapomněl říct, ţe jak měla Jarka ještě před tím porodem ty stahy, tak jsem si jí mezitím taky 

fotil. Jak byla zapřená jakoby o tu postel... Tak mám taky pár fotek, a selfíčka jsem si sní dělal a tak. No a úplně 

je tam vidět na jejím výrazu takový to "Já tě zabiju! Tě zabiju!  

 

(smích) 

 

N: A víš, ţe se nedivim? (smích) 

 
Š: No, tak já se taky nedivím. (smích) Ale hrozně hezky se teď na to vzpomíná.Ale od tý doby co jí praskla ta 

voda, tak fotky nemám aţ do tý doby, neţ se Nina narodila. Protoţe přece jenom jsem měl plný ruce práce s tím 

porodem, ţe jo... Přece jenom... beze mě by to tak rychlý nebylo, ţe jo... Co si budem povídat. (smích) 

Takţe potom to váţení, kdyţ uţ Jarka pak řekla, ţe si ji můţou vzít, tak jsme jí vzali, šel jsem se sestřičkou, váţili 

jsme, měřili jsme, očistili jsme pupík jo, a všechno... A pak mi ji dali do zavinovačky, a dali mi jí do ruky. A v tu 

chvíli, kdy mi jí dali do tý ruky, a ta Nina se na mě těma oteklejma očičkama podívala! Absolutně odzbrojenej 

jsem byl. V tu chvíli prostě mohl říkat, kdo chce, co chce... prostě to byla moje dcera, moje vlastní krev. Měl jsem 

normálně úplně husí kůţi! A kdyţ jsme jí nesl, tak to bylo jakoţe jsem nesl.. já nevím... přirovnám to třeba k 

výhře v loterii... jako bych vyhrál třeba 30 milionů a nesl jsem to v ruce, jo... nevim...prostě hrozně úţasnej pocit. 

A nesl jsme jí k tý Jarce... protoţe JÁ! jsme jí měl první v ruce! Jo.. Jarka jí měla sice první na sobě, ale já jsem 

jí měl první v ruce, ţe jo! Takţe jsem jí nesl k Jarce viď, tak jsme se tam s ní ňuchňali, viď. No a pak jsem jel 

domů slavit, viď... No... a doplňující otázky? (Smích) 
 

N: (smích) Ne... tys to úplně krásně popsal, teď si to úplně představuju. 

No.. takţe tím uţ vlastně moţná trochu odpovídáš na to, co bylo po tom porodu.... takţe jsi to šel zapít? 

 

Š: No... těsně po porodu jsem vlastně, ţe jo, šel s tím mimčem, ţe jo. Protoţe... bylo mi doporučeno, ţe mám s tím 

miminkem jít všude, kde to je, aby nám ho náhodou "nečenţli", viď? Nedej boţe vyměnili za kluka!!! (smích)  Ne, 

tak... pak tam samozřejmě člověk nemůţe bejt dlouho, ale chvilku jsem tam byl, taky jsem rozeslal nějaký zprávy, 

fotku, jak jí drţím... na skupinu pracovní jsem posílal, rozeslal jsme to milion lidem, a pak jsem Jarku nechal 

odpočívat, protoţe přece jenom si to zaslouţila... a pak jsem jel, kolem deváty jsem jel domu.... no vidíš to? Tak 

to trvalo docela dlouho... kdyţ si to teď uvědomuju... Půl devátý mohlo bejt asi... v devět jsem uţ byl v hodspodě 

(smích)... Takţe půl devátý mohlo bejt... takţe vlastně dvě a půl hodinky po porodu jsem tam ještě lítal... a 
člověku to přišlo jako chvilka, jo...Takţe jsem jel domu, po cestě jsem volal klukům, protoţe to bylo úterý, takţe 

samozřejmě blbej den. No ale o tři hdoiny dřív se tam taky narodilo jednomu kamarádovi, kterýho jsem ještě 

tehdy neznal, ale uţ zapíjel právě v hospodě taky... tak jsem jenom hodil auto domů... s Jarky rodičema jsem si 

dal panáka, a rychle jsem jim to vylíčil, a uţ jsem frčel do hospody, ţe jo... Ale docela vtipný na tom bylo to, ţe 

jsem měl furt ten mundur, jakoby porodnickej. Takovej ten trikot prostě. Kalhoty uţ jsem měl svoje, ale prostě 

trikot. (smích) Takţe jsem přišel v tom porodním, do tý hospody.. a řvu "Tyvole, já mám holku!" a ten kámoš 



"Tyvole, já mám kluka!" Takţe jsme to hned zapíjeli, no a bylo to takový hrozně hezký no... No a od tý doby 

vlastně kaţdej den... tři dny jsem jakoby vlastně zapíjel. Vţdycky večír. Dopoledne, nebo odpoledne jsem za 

Jarkou jel. Jednou jsem mohl řídit, podruhý jsem řídit nemohl, takţe třeba ta Jarky sestřenka mě vezla. Takţe 

jsme tam byli u ní kaţdej den, s rodičema, ty se tam byli podívat... Jakoby v týhle době to maj mnohem těţší, ty 

lidi, ale my jsme naštěstí měli tuhle dobu dobrou, takţe jsme tam přijeli, a bylo to fajn. Docela vtipný byl ten 

poslední den... středa, čtvrtek, pátek... v sobotu! V sobotu Jarku pouštěli. Protoţe malá měla jakoby tu ţloutenku 

těhotenskou, tak jí nechávali na sluníčku trošku... A ten poslední den, ten pátek, jsem pil asi nejvíc. To přišli i 

kluci, přišla hospoda... tak jsme jako pili s klukama z týmu a tak... no a druhej den mi píše Jarka "prosím tě, dej 

si snídani, uvař si čajík, moţná mě v 11 budou pouštět." A já, COŢE?! Tak jsem si šel vedle dejchnout, nadejchal 
jsem 1,8! Říkám... HMM! Tak já tam asi nedojedu... Tak jsem volal Jarky tátovi, jestli si můţe vzít propustku, a 

on jako ţe joo, v klidu.... takţe první cesta pro moji manţelku a dítě byla v lehké opilosti, cestou jsem koupil 

kytici jako kráva. Pak jsme zjistil, ţe se tam s tou kytkou nesmí, takţe jsem jí nechal v autě. (smích) Nakonec bylo 

dobře, ţe jsem vzal i toho jejího tátu, protoţe těch věcí bylo nakonec docela dost... mimčo, tašky..  Jarka nesměla 

nic těţkýho tahat, takţe jsme měli plný ruce... no... a nesli jsme si jí domu, kočičku! 

 

N: Hmmm... takţe po porodu tam byla tři dny? 

 

Š: Jojo, tři dny.. takovej ten průměr, co po porodu běţně jsou. Já jsem rád, ţe tam nebyla dýl, protoţe to bych to 

asi uţ dýl neunesl no.. (smích)... 

 
N: Jako ten alkohol? (smích) 

 

Š: Hmmm... (smích) 

 

N: Hele a co první týdny, kdyţ uţ byla doma? 

 

Š: Nooo.. jako... já mám lehký spaní. Uţ i předtím jsem docela měl, ţe mě vzbudilo cokoli. Takţe veškerý Niny 

převalení v postýlce... protoţe my jsme měli postýlku naraţenou na posteli... ţe jakoby.. spala si ve svý postýlce, 

ale byla jakoby u nás, aby k ní měla Jarka lehkej přístup. No.. takţe veškerý přetočení... nebo taky.. oni ty děcka 

mají takový nepravidelný dýchání... jakoby...oni to nemaj jako my...oni třeba, se jakoby nadechnou, pak nic.. pak 

začnou zase rychlejch dejchat... to je jakoby normální... A já vlastně pokaţdý, kdyţ jsem jí dlouho neslyšel 
dýchat, tak jsem se přes Jarku nakláněl, jestli je v pohodě. Takţe já jsem fakt moc nespal... Já jsem se o ní 

hrozně bál.. My jsme vlastně neměli monitor dechu, protoţe ten občas jakoby řve zbytečně... ţe to dítě je jakoby v 

pohodě, ale kdyţ to začne křičet, tak je to hrozná siréna. Takţe to jsme neměli. Ale měl jsem teda v noci strach o 

ní, jestli je v pohodě, no... No a další věc, skamarádit jí s naším psem. On jakoby chvilku vůbec nevěděl, co to je. 

Ale během vlastně prvních 14ti dní ji vzal do smečky, mezi rodinu, a bylo to v pohodě. A bral ji. My jsme se toho 

báli, jakby aby neţárlil, nebo tak... ale úplně v pohodě byl.  

No a my jsme první tejden nechtěli, aby nás někdo navštěvoval, aby jsme se jakoby sţili s tou malou... Ale člověk 

se tomu úplně neubrání, ta rodina přece jenom to mimčo chce vidět...Aspoň na chviličku, na půl hoďky, se 

mrknout. Takţe to jsme jakoby povolili. No a to sţívání bylo takový zajímavý, no... Já jsem vlastně začal dělat tu 

školu novou, ţe jsem zase nebyl úplně tak zainteresovanej do toho, ale samozřejmě změní to člověku ten ţivot, ţe 

jo... Změní to v tom, ţe jako nemůţeš všude s tou Jarkou, nemůţeš se na ní lepit, musíš se tomu dítěti věnovat... 

no... Jo! a já uţ vím proč! Já jsem si totiţ asi po měsíci, nebo třech tejdnech, co byla Nina u nás, jsem si zlomil 
ruku v zápěstí a vykloubil prst na fotbale...Takţe jsem měl vlastně pravou ruku v sádře. Takţe já jsem jí vlastně 

nemohl moc brát... Takţe já v těch prvních chvilkách, jsem jí měl jakoby maximálně v zavinovačce.. takhle... ale 

ţe bych si ji nějak poloţil, vzal, opřel, přehodil... vůbec to nešlo! Takţe Jarka byla vlastně sama na to... Takţe 

musela fakt makat od začátku...nepřebaloval jsem, nešlo mi to, ještě s tím prstem v tý sádře... nepřebaloval jsem.. 

takţe Jarka byla ze začátku na všechno vopravdu sama no... ţe měla maximálně moji podporu, jakoby 

psychickou, ale jinak... já jsem v tom zainteresovanej vůbec nebyl. 

 

N: A tys měl v práci volno? 

 

Š: Jojo, já jsem si vzal volno... vlastně myslím dovču, po tom porodu, a pak jsem si vybral těch 5 dní, co máš 

moţnost jako novopečenej tatínek. To znamená, ţe to vyjde na jednu, skoro dvě šichty... takţe to jsem si dobral 
dovolenou, aby to vyšlo. Coţ znamená, ţe jsem byl nějakejch 11, nebo 14 dní doma. Coţ bylo taky důleţitý, ţe 

jsem byl těch 14 dní doma... No a pak jsem byl na neschopence kvůli tý ruce. Takţe jsem byl doma vlastně furt, 

asi měsíc a půl doma... myslím, ţe celej listopad, půlka prosince, jsem byl doma... Takţe jsem se jakoby snaţil 

dělat jiný práce. Já jsem... nechci říct, ţe vařil... ale snaţil jsem se o to. (smích) Uklízel jsem všude v bytě, takţe 

jakoby, dělal jsem něco jinýho, abych Jarce pomohl jinak. 

 



N: Hmm.. no a co Jarka, jak ona to zvládala?... z tvýho pohledu... 

 

Š: Z mýho pohledu... já jsem jí všude chválil! Trochu jsem jí podezříval, ţe uţ nějaký dítě měla (smích). Skutečně 

se ke všemu postavila úplně krásně, čelem, úplně všechno krásně zvládala. Myslím, ţe jako pár chvilek tam bylo, 

nějakýho psychickýho vyčerpání, nějaká bezmoc. Ale já jsem jí docela rychle dodal tu sílu psychickou.. takţe 

jsme se s tím vyrovnali. Ale to bylo vlastně fakt jenom asi dvě chvilky, za celou dobu.. na ty ţenský to prostě 

padne, to co proţívaj od začátku, ţe jo... Na ty ţenský to prostě padne. Byla taková hodně citlivá, jakoby od 

začátku v tom šestinedělí, ale nebylo to nijak extrémní! To všichni strašili "počkej na šestinedělí! To bude 

masakr!" Ne! To vůbec! Já musím Jarku naopak pochválit. Hrozně hezky se o to dítě starala a dávala mu úplně 
všechno...to co jsem nemohl já, kdyţ jsem nebyl k dispozici, tak to dávala za mě.. Ono... já si myslím, ţe kdybych 

měl tu ruku v pořádku.. a já jsem rád, ţe jsem jí neměl, ţe se na to trošku můţu vymluvit... ale kdybych jí měl v 

pořádku... tak já jsem se hrozně bál to dítě brát, kvůli tý hlavičce... Jako.. nechci říct, ţe jsem nějakej nešika, to 

ne... ale jako člověk se toho bojí prostě, no... Já jsem jí říkal "Miláčku, teď je to prostě na tobě. Ale slibuju ti, ţe 

aţ to mimčo bude větší, a bude trochu samostatnější, a nebude tě tolik potřebovat... tak já prostě nemám problém 

s ní jít ven, tohle... prostě si jí vezmu na celej den, a úplně v pohodě..." Protoţe jako pro ty tatínky, pro tatínky 

jako takový, je to mimčo prostě aţ později. Jako teď to bylo prostě o tom, ţe jedlo, kadilo, a spalo... To je jediný, 

co prostě dělalo, a pro mě nic moc zajímavýho, ţe jo. (smích) To teď se na mě usměje, říká "tata" a tak... 

 

N: Jasný... hele tak tys mi teďkon krásně plynule přešel k tý době "doteď". Bereš to jako nějaký jedno období, aţ 

doteď, nebo to máš v hlavě nějak rozčleněný? ... jestli jsi tam třeba vnímal nějaký rozdíly... jaký to pro tebe 
bylo? 

 

Š: No tak… jakoby… první milník pro mě byl, kdyţ mi konečně sundali tu sádru, a já jsem si ji konecně mohl 

pořádně pochovat, přehodit si jí z ruky do ruky... a tak... to byl vlastně první milník, před těma Vánocema... takţe 

jsem si s ní uţ vlastně mohl trochu hrát... A pak, postupem času, kdyţ uţ drţela tu hlavičku, uţ nebyl takovej 

problém, tak to uţ jsem si jí úplně bral, jako do ruky... Ale furt do tý doby jsem přebalil maximálně jednou, kdyţ 

se počůrala. Do dneška jsem přebalil vlastně asi maximálně třikrát, jo... Ale ne, ţe bych se tomu úplně bránil... 

Jarka to prostě vzala tak, ţe to dělá ona... Ale byla vlastně doba, asi moţná tak dva měsíce zpátky. Jarka 

potřebovala někam odjet na hodinku, a já jsem jí hlídal. A jen co Jarka zabouchla dveře, tak se posrala jo... ale 

úplně brutálně! (smích) Takţe se zasrala, ještě se na mě začla smát, jako "Tak táto, a tady to máš, ty hajzlíku 

jeden" (smích) No a samozřejmě to je blbost, jí tady nechat v tom, takţe jsem šel... a začal zdlooouhavej proces 
přebalování. Jarka to má během pěti minut, ţe jo... a já! :D Neţ jsem si ji odstrojil, ţe jo...Jako ono, kdyţ se tohle 

stane, tak já se k tomu umím postavit, jo.. prostě jsem to musel zvládnout. No... takţe jsem jí dal do ruky něco na 

hraní, ţe jo, aby se zabavila.. a teď jsem to otevřel, a tyjo... říkám "To si děláš prdel!" Normálně aţ na zádech to 

měla! (Smích) Takţe jsem... jako samozřejmě Jarce jsem koukal pod ruce, vím, jak se to dělá... dokonce jsem i 

měl zátah na svatbě, přebalit posraný mimino, takţe jsem vlastně uţ měl trochu průpravu. Takţe jsem jí musel, ţe 

jo, pekně všechno vyčistiiit, namazat, zase zpátky nový plínko, šup, takový ty křidýlka venku aby to bylo všechno. 

Pak sem jí oblík, a byla pohoda. (smích) 

 

N: Takţe jsi to přeţil a zvládnul! (smích) 

 

Š: Přeţil jsem to! Zvládnul jsem to! Jarka na mě potom byla pyšná. A jako já jsem rád, ţe třeba ona mi to 

nevyčítá, víš? Ţe nepřebaluju, nebo nejsem úplně tak plně... jako dokonalej no. Kor vlastně těď, kdyţ se musím 
zas připravovat na státnice a tak... takţe je to další takový období, kdy se asi tak moc nesnaţim, no... 

 

N: A ty teda teď končíš studium? 

 

Š: Jo... já jsem dodělal toho DISe, a bakaláře mám vlastně zkrácenýho na rok. Protoţe oni z toho DISe, mi 

uznali asi 80% předmětů, takţe já jsem šel rovnou do třeťáku tadytý školy. Takţe to mám za rok, coţ je úplně 

pecka. Je to teda soukromá škola, takţe mě to stálo 48 tisíc, ale tím, ţe mi to uznali třeba i angličtinu a spoustu 

dalších předmětů... A hlavně jsem šel i se spoustou lidí ze třídy. A byla to pro mě vlastně jedinečná příleţitost, ţe 

jsem si říkal, ţe to nechci oddalovat, udělám to teď, dokud je právě ta Nina malá, a pak uţ mě bude potřebovat 

víc a víc... a je potřeba, abych tam byl. 

 
N: Jasný, jasný...tak to je super, ţe to vyšlo. 

 

Š: No... takţe jakoby... některý tatínci na to mají 100% času, joo.. můţou se tomu věnovat. Přijdou z práce a 

můţou makat... A já to teda musím trošku skloubit... nehledě na tom, ţe my máme vlastně barák, a ještě chalupu 

a les... takţe prostě musím lítat kolem baráku, tohle... V bytě to je prostě úplně jiný, no... 

 



N: No to je jasný, no... 

Tak tos mi zase hezky odpověděl na to, co mě zajímalo... a ještě mám otázku. Co to je ta otcovská, nebo 

rodičovská láska? Jak bys ji popsal? Jde to? 

 

Š: Určitě to jde popsat. Nebo takhle... vţdycky je lepší to cítit, jo... ale co si budem povidat, city se strašně těţko 

popisujou. Ale kdyţ bych ti to chtěl tak nějak vysvětlit... tak je to asi tak, ţe.. Kdyţ se podívám na Jarku, tak tam 

cítím lásku. Ale to je láska, která je nějak spojená s tou sexualitou a s tím chtíčem...jo? Prostě je to taková 

milovanost jiná. A kdyţ se podívám na Ninu, a tam je ta láska taková, ţe je... spíš starostlivá...Máš jakoby o to 

dítě starost, ale zase neopak kdyţ vidíš, ţe třeba něco zvládne, já nevim, na kolínka si klekne, tak seš pyšnej na to 
dítě, ţe to zvládne, jo? A prostě otcovská láska je hodně podobná tý lásce, kterou cítí člověk k partnerovi, ale 

místo ty sexuality je tam ta starostlivost. Jakoby... ty to dítě vlastně tak miluješ, aţ se o něj bojíš. Tak bych to asi 

tak přirovnal, no... 

 

N: Jasný... no a tys mi popisoval, kdys poprvý zaţil ten pocit, ţe jako budeš táta... A kdy sis reálně uvědomil, ţe 

uţ teda seš táta? 

 

Š: Reálně jsem si uvědomil, ţe jsem táta v tu chvíli, kdyţ jsem jí drţel v tý zavinovačce, kdyţ jsem s ní šel po tom 

váţení, tak tam jsem si opravdu jako řekl "Tyvole, je to tady, seš táta!" Jo? Tak tam jsem jakoby uţ věděl, ţe uţ 

není cesty zpět. A já si myslím, ţe ani není potřeba... my s tím nějak s Jarkou bojujeme, my to prostě tak nějak 

máme daný, ţe to patří k tomu ţivotu.  ať se uţ jedná o návštěvy u doktorů, ţe já se snaţim bejt u kaţdý návštěvy, 
protoţe přece jenom ty tatínci působěj trochu jinak, neţ ty maminky. Takţe ti doktoři se snaţej trochu víc, bych 

řekl. A navíc my máme doktora, u kterýho si myslím, ţe je dobrý, ţe tam jsem, protoţe se asi snaţí o trochu víc. 

Takţe asi v tomhle ohledu se snaţím jí pomáhat. Třeba ona mi řekne, na co se chce zeptat, a já se zeptám, a tím, 

ţe to jde z mý pusy, nebo od chlapa, tak ten doktor se snaţí odpovědět tak nějak normálně, a ne tak, ţe "tyjo, 

jeţišmarja, vy jste teda matka". Ale kdyţ to řeknu já, tak jakoby to mělo nějakou důleţitost. 

 

N: Aha... hele a jak vy to máte doma? Je Nina u vás v pokoji? 

 

Š: Zatím to máme tak, jak byla od narození, ţe si spí ve svý postýlce. A většinou usíná u prsa, ţe jí Jarka dá 

nakojit a ona u toho usne prostě. Takţe pak jí jen tak veme, dá ji na svoji postýlku, přikreje jí a jdem třeba 

koukat do obejváku na film. Máme videochůvičku, coţ je úplně super teda, vidí ve tmě, máme jí postavenou na 
televizním stolku a vidíme co všechno dělá, nedělá... Takţe.. za mě bych tadyto doporučil všem rodičům. Kdyţ ta 

moţnost je, ta doba je takováhle, tak je dobrý to vyuţít. Kdyţ slyšíš jen hlasy, tak ona se ti můţe, kdyţ třeba 

zvracela hodně, tak vidíš prostě, ţe uţ zvrací, ale kdyţ bys to měl jen na uchu a slyšel nějaky "ble", tak to neřešíš 

třeba úplně. Takţe je podle mě důleţitý to dítě vidět, no... No a navíc to hodně usnadní i ten náš ţivot, takovej ten 

partnerskej, ţe to dítě nemusíme mít hned u sebe, a můţeme ho mít ve vedlejší místnosti, ale prostě ho vidíme, 

coţ je prostě fajn. 

 

N: Jasný... hele, teď bych se tě chtěla zeptat tak nějak obecněji, co si vlastně obecně o otcvoství myslíš... Kdyţ se 

řekne otec, otcovství, otcvoská role, tak v čem vnímáš tu důleţitost? Třeba i do budoucna... prostě co tě napadne. 

 

Š: No... já si osobně myslím, ţe kaţdý dítě by mělo mít otce. Není to teda bohuţel vţdycky pravidlem, vím, ţe je 

spousta lidí, co to tak mít nemůţe. Ale za mě, otec v rodině plní hrozně důleţitou funkci a to v tom... v nějaký 
výchově toho dítěte. Já jsem se s Jarkou shodnul na výchově, ne úplně takový, jakou jsem měl já, ale zase se od 

ní tolik nevzdalovat.  To znamená... dítěti pořád nevysvětlovat něco dokola, ale prostě tam mít i nějakej fyzickej 

trest, normálně třeba fakt, aţ bude větší, tak na zadek, nebo tohle. Ale ne prostě furt jen nějaký vysvětlování, 

nebo tak. Já jsem zastánce toho, ţe by prostě to dítě melo rodiče milovat, ale zároveň by je mělo respektovat, jo? 

Přece jenom jsme dospělí a prostě ty děti by si neměli dělat, co chtěj. Já kdyţ to někde vidím prostě, tak mě z 

toho je úplně špatně. Nedokáţu to teda teďkon popsat přesně, jak to bude. Ale já teda rozhodně otcovství vnímám 

tak, ţe chci plnit roli přísnýho otce, ale zároveň chci, aby to dítě ve mě mělo důvěru, a kdykoli se něco stane, tak 

aby za mnou přišlo, a dokázalo si o tom promluvit. Vím, ţe jsou věci, který bude řešit Nina jen s Jarkou, ale 

věřím tomu, ţe většina prostě holek to má tak, ţe ty tatínky berou tak, ţe je ţerou prostě víc. Ţe to tak mezi otcem 

a dcerou je. A já bych chtěl mít s Ninou nastavenej takovej vztah, ţe kdyţ jí někdo bude ubliţovat, tak ví, ţe za 

mnou můţe přijít, a já to vyřeším, jo? Aby prostě ve mě měla oporu. Protoţe chlap by měl být chlapem, a měl by 
v tý rodině mít respekt, ale zároveň by se měl umět o tu rodinu postarat. Takţe za mě... kdyţ chybí otec, je to 

velkej problém,a ty děti podle toho pak taky vypadaj. Nemusej samozřejmě všechny, ale většinou to tak je. 

Takţe... já mám pohled na to takovejhle no.Otcovství je hrozně důleţitá vlastnost, a neměl by se na to ten chlap 

vykašlat, no...A měl by taky hlavně jít příkladem, víš?  

 



N: No.. a je tadyto i nějaká tvoje představa ideálního otce? ... to cos tady teď popsal? Nebo ten ideální otec 

vypadá ještě nějak jinak? 

 

Š: No... na ideální postavu otce můţe mít spousta lidí různej pohled, jo? Ale za mě, ideální postavou otce je být 

oporou tomu dítěti, aby mu to dítě prostě věřilo. Zároveň ten otec musí ukázat, kdy je otec. Jít příkladem... to 

znamená... nebudu kázat vodu a pít víno... nebo jak se to říká... Prostě trochu jít příkladem. Ono to otcovství se 

nevztahuje jenom na to dítě, ale i na tu manţelku, ţe jo. Jako aby ta manţelka věděla, ţe jsem dobrej otec, tak to 

musím nějakým způsobem dokázat nejen tomu dítěti, ale i ty manţelce. To znamená, drţet společně! Výchova 

společně. Ne, aby jeden vychovával tak, druhej tak. Ne aby jeden zakázal, druhej povolil. Takţe, ono to otcovství 
je právě hodně svázaný i s tím mateřstvím. Takţe za mě, dokonalý suprový otcovství je tak, kdyţ seš dokonale 

svázanej s manţelkou, máte stejnej pohled na tu výchovu, a zároveň... mít dobrou zpětnou vazbu od toho dítěte. 

Nic víc není potřeba. A nemusíš bejt bohatej, chudej, jakejkoliv... lásku k dítěti umíš dát kdykoliv.  

 

N: No...a ty by ses jak popsal jako otec? Myslíš, ţe seš takovej? 

 

Š: Já... já určitě takovej asi nejsem, tak jak jsem teď popsal. Ale rozhodně se k tomu snaţim přibliţovat, jo? 

Protoţe ne vţdycky se to dá udrţet, tahleta vlastnost. Já jsem celkem vznětlivej... nebo... ne vznětlivej. Ale občas 

prostě jako ty nervy neudrţím. A věřím tomu, ţe tak to bude i s Ninou... jako aţ bude větší, a řekne mi prostě "tak 

jdi do prdele". tak mě prostě ujedou nervy! (smích) ... Kdo tvrdí, ţe v ţivotě svoje dítě neuhodí, nebo tohle... tak 

si myslím, ţe to je neuvěřitelnej flegmouš, nebo kecá, jo? Protoţe to dítě ti jednou se bude snaţit přerůst přes 
hlavu, a bude hrozně těţky to ukočírovat tak, aby se to nestalo, jo....Takţe...já za sebe můţu říct, ţe zatím se 

snaţím, a doufám, ţe to Jarka i potvrdí, protoţe tohle vlastně není aţ tak otázka na mě, jako spíš otázka na 

manţelku, jak ona vidí mě, jako otce, no.... 

 

N: A ty sám dokáţeš říct, jestli je tam nějaká vlastnost, nebo nějaká tvoje nová kvalita, kterou jsi dřív neměl?... 

nějaká novinka oproti tomu, jakej jsi byt dřív... 

 

Š: Já si myslím, ţe taková ta starostlivost. Ten strach o někoho, aţ takovejhle, jako jo... Ţe jsem to nikdy neměl, a 

pamatuju si přesně na to, kdyţ mi říkali rodiče... "počkej aţ budeš mít svoje děti... to poznáš, proč se o tebe 

takhle bojíme." Takţe to chápu, ţe to je ta nová vlastnost... ţe mám ten strach, ten strach o někoho.. ten prostě 

jako máš, no... Takţe rozhodně ta starostlivost, ta vlastnost moje asi no.... A teda moţná ještě další vlastnost... 
snaţit se dělat všechno proto, aby měla všechno, co potřebuje no. Teďkon se to prostě oravdu točí skoro všechno 

kolem ní, no... Kdyţ pak teda nepočítám ty moje poslední dva měsíce, který budu mít kolem školy... tak se to pak 

točí všechno kolem ní, no... To je furt "Nino, nech ho bejt, Nino netahej ho..." (smích) 

 

N: No a v tý tvý představě o tom, jakej je ideální táta, jakej ty seš, nebo chceš bejt táta... Tak z čeho při tom 

čerpáš, co na to má podle tebe vliv? ...Inspiruješ se od někoho, nečeho... z výchovy, od známejch...? 

 

Š: Noo... co se týče tadytý otázky... no... tak určitě moje rodiče. Přece jenom, ta moje výchova je tam znát, a já si 

nemyslím, ţe jsem špatně vychovanej člověk. Myslím si, ţe jsem dobře vychovanej člověk. Někdy moţná aţ 

zbytečně tvrdě teda bych řekl... ale tak, co čekat od otce, kterej nešel nikdy jako pro pásek daleko. Ale já jsem 

taky nebyl jednoduchý dítě, taky jsem jim to nedělal jako moc jednoduchý, takţe to znamená, ţe já si beru příklad 

ze svýho otce, kterej, i kdyţ byl na mě někdy zbytečně moc přísnej, tak přesto ho mám radši neţ mamku no. 
Protoţe kdyţ něco chtěl, tak mi to řekl, a kdyţ jsem to neudělal, tak jsem prostě dostal no.... tak to je taková 

klasika, no... Takţe, můj vzor, můj otec asi... ale teda ne úplně ve všem samozřejmě. Vezmu si z něj jen to, co 

potřebuju. A další, z čeho se tak nějak inspiruju, tak občas si něco přečtu, nějakou kníţku. Přece jenom, ta doba 

jde dopředu, takţe to otcovství, jako takový, nebo rodičovství, se vyvíjí a vyvíjí se i doba. Takţe občas si něco 

přečtu, mám kníţku... koupil jsme si kníţku "Ahoj Tati". Je to kníţka vyloţeně jenom pro otce... A ona je vlastně 

publikovaná, od nějakýho toho snaţení, aţ po jeden rok ţivota toho dítěte. Plus potom je tam další kapitola, 

jakoby puberta, jo... jakoby jak se s ní vyrovnat. Takţe z tý kníţky si taky občas něco vezmu. Sice samozřejmě to 

asi psala nějaká sluníčkářka, protoţe tam je to hodně definovaný jako tak, jako na tu rozmluvu s tím dítětem, ale 

já si na to vezmu, co potřebuju, a zbytek si doplním třeba zkušenostma od mýho táty. Takţe jako... snaţim se 

inspirovat, ale některý věci vyplynou samy, z povahy toho člověka, jako z mojí povahy. A jsou tam nějaký vnější 

zdroje, ale hlavně budu asi čerpat ze sebe sama, a jak to budu potom cítit, tak to vyřeším, no... Je to teda 
náročný, ale je to tak. Asi to nebude mít se mnou lehký Nina. Přece jenom, policajt táta... aţ bude starší, nevim, 

jak bude reagovat na některý moje... upomínky, připomínky.. k těm svejm šamstrům... Kluci uţ si tady ze hřiště ţe 

mě dělaj srandu, ţe za ní budou chodit... a já říkám "Jojo... ani náhodou!" (smích) To bude ještě zajímavý. Ona 

má hrozně veliký kukadla, a řasy, takţe to bude... jesli bude po Jarce, tak to bude problém, no...  

 

(smích) 



 

N: Hele a ta představa o otcovství, jakou jsi měl, neţ to přišlo, tak teď kdyţ to porovnáš s tím, jaký to reálně je... 

tak... je to lehčí, těţší, odpovídá to tomu, co sis představoval? 

 

Š: Rozhodně je to těţší. Je to těţší, protoţe... člověk sice má nějaký představy, ale vůbec mu nedocházej nějaký 

detaily, který jsou s tou rolí spojený. Ale vzhledem k tomu, ţe Jarka je strašně šikovná, a dělá spoustu věcí sama, 

a nepotřebuje mě dá se říct k tomu...joo, kdyţ si potřebuje udělat něco sama, tak pohlídám, nebo tak. Takţe... za 

mě... není to rozhodně jednoduchá věc. Ale vzhledem k tomu, ţe mám hrozně šikovnou ţenu, tak z mý pozice otce, 

to mám hrozně jednoduchý. Kdyby ses ptala na otázky z hlediska mateřství, tak bys tady těch problémů měla 
vyčtenejch asi o dost víc. Ale jako z mý strany, otcovství pro mě teďkon momentálně, ty problémy, neţ jsem si 

myslel, ţe bude, tak jich není tolik. Moţná jedinej problém v tom, ţe člověk si tak uvědomí, ţe měl víc cestovat, 

víc chodit do kina, do divadla, měl víc jezdit na kole a na výlety společně... Protoţe já sám můţu jít do kina, na 

kolo, zaběhat si, ţe jo... nemám problém... ale ta Jarka nemůţe, ţe jo...takţe moţná bych doporučil, neţ lidi 

zkusej dítě, tak fakt cestovat, a bejt co nejvíc spolu, jeden s druhým, protoţe pak uţ to tak úplně nejde no... 

Potom to jde aţ kdyţ to dítě je opravdu větší a můţete ho třeba šoupnout babičce, a jít třeba někam na večeři, 

jo...  

 

N: Tyjo, ty tomu ještě dáváš takovou přidanou hodnotu, s těma tipama a tak... to je super! Díky. 

 

Š: Noo... tak já to myslím pro tu práci, ale i pro tebe viď... 
 

N: No právě, díky. To je hezký. 

No a hele, dá se říct něco, co ti třeba to naplňování tý role tatínka, tak, jak bys chtěl, nějak komplikuje, nebo 

kazí...? 

 

Š: No... rozhodně ta škola. To je opravdu velkej problém, kterej já potřebuju splnit, abych od toho měl klid... ale 

k tomu potřebuju čas. Ale ten čas, kterej věnuju škole, jsem mohl úplně v klidu věnovat tý Nině... a není toho času 

málo, jo.... co si budem povídat, znáš to sama... je to opravdu hodně času, co tomu musím věnovat, no... takţe.. 

moţná i bych měl tu hlavu jakoby klidnější, měl bych prázdnější, mohl bych věnovat to úsilí tý Nině, a moţná se z 

ní i víc těšit, neţ teď... Teď mám v hlavě školu, všechno moţný, a starosti tady s tím spojený. Takţe tomu 

nedávám 100%... coţ mě teda trochu mrzí. Ale zas si říkám.. teď to odkamakám, udělám to.. budu mít klid, budu 
mít nějakou svoji etapu ţivota, co se týče vzdělání za sebou, i kdyţ člověk se teda vzdělává nějak celej ţivot, ale 

ty zadní vrátka tam prostě budu mít, kdyby nedej boţe se něco u policie stalo, tak ten bakalář tam bude. A to 

vyuţití tý školy je celkem pestrý, takţe musím obětovat něco, abych měl to druhý, no... 

 

N: No... a co tě na tý roli zatím nejvíc baví? 

 

Š: Asi teďkon, momentálně... dřív, kdyţ se ta Nina narodila, tak tam moc k tý zábavě prostor nebyl... tam 

opravdu to dítě bylo..... i kdyţ, moţná to chlubení na začátku, to nebylo špatný, ty fotky, ţe jo... ne úplně nějak 

přehnaně, ale samozřejmě, kdyţ někdo poţádal, nebo tak, tak rád jsem vyhověl... Taky jízda s kočárkem mě 

celkem bavila ze začátku, teď uţ chodí spíš Jarka... I kdyţ teda dneska taky plánuju, ţe se půjdu projít, protoţe 

od 3 do 6 je otevřený okýnko v hospodě, tak se pojedu projet okolo... (smích) 

Joo..takţe asi to chlubení na začátku, taková ta pýcha... to bylo fajn.. ţe jsem byl pyšnej otec. A teďkon mě baví 
asi nejvíc, kdyţ si člověk s ní hraje, a lechtá jí, a dělá s ní kraviny a já jsem hroznej komik... takţe já si z ní 

dokáţu udělat pořádnou srandu, a ona se řehtá, aţ pak začne škytat z toho. (Smích) Takţe to mě strašně baví, 

kdyţ ona se začne smát, no.. To je... ten dětskej smích... to je asi to nejkrásnější, co můţe otec slyšet, no... a ona 

ţe se směje fakt hodně! Ona jakoby moc nebrečí.. jenom kdyţ potřebuje mlíko, nebo spát, tak si o to musí nějak 

říct, ţe jo... tak začne bulet, ţe jo... Máš tři věci. Plíny, jídlo, spánek. Z těchhle tří to prostě musí něco bejt, 

jo...(smích) 

No, a nejhezčí na tom je ten čas s tím dítětem, kdyţ ono ti to vrací, tak jako, ţe si spolu nějak hrajete a tak... Joo.. 

ono to bude věkem přibývat, těch hezkejch okamţiků, jo... protoţe.. uţ se těším, aţ bude třeba běhat po zahradě, 

budem si spolu kopat balonem... třeba si bude chtít hrát s panenkama.... nooo, tak se převlíknu prostě do 

panenky no.. (smích) Nebo rpostě budu dělat, co bude chtít, no... Jako.. nebudu jí nutit do fotbalu. Jen tak jako 

naznačím, ţe by to byla fajn cesta, ale... (smích) 
 

N: Hezký (smích)... No, a je něco, co tě na tý roli štve, co ti vadí? 

 

Š: No.. tak určitě mě na tom trošku štve, musím přiznat, ţe není tolik času pro mě a Jarku jako jo... ţe to dítě 

seţere opravdu hodně toho času. Takţe ten čas s mojí manţelkou... A taky mě štve, ţe mě občas ráno vystrkujou z 

postele, ţe Jarka s Ninou má asi 80% postele a já spím na 20%. (smích) Štvou mě ranní buzení, kdyţ Nina uţ 



jako je o půl šestý vyspalá, tak začne povídat, s Jarkou si hrát, začnou tam brebentit, a přeze mě lízt, a všechno... 

Takţe to mě taky štve trošku.. (smích) Ale jinak jako vesměs.... Jako štve mě, kdyţ si hrajem, a ona se začne z 

ničeho nic třeba vztekat...a člověk vlastně vůbec neví, co jí je... To mě taky štve... jako štve mě jako jenom to, ţe jí 

nerozumím... co jako chce... Ale jinak, zatím dobrý, zatím mě toho tolik neštve no... Ake to jsou jako takový věci, 

který se jako dějou běţně no.. ne ţe by mě vyloţeně nějak štvalo. 

 

N: No... a dá se říct, v jakých momentech se cítíš jako dobrej táta ...a v jakých máš pocit, ţe se ti to třeba nějak 

nedaří? 

 
Š: Tak, začnu od těch, co se nedaří... tak nedaří se mi kojení... to mi zatím nejde... 

 

N: Aha… hmm... 

 

(Smích)  

 

Š: Ne... přebalování, přebalování... To jsem hroznej táta, tady v tom směru, jo... Přebalování, mazání prdelky, 

různý takovýhle ty věci... na to fakt nejsem... Koupání... tam třeba jenom udělám kachničku, takhle sparťanskou 

"kva kva".. a jdu pryč (smích) Takţe to dělá Jarkaa. Takţe tady v tom jsem mizernej táta, to se mi fakt nedaří. 

Ale zase co mi jako jde skvěle, tak... jako teďkon usíná celkem dobře, ale dřív prostě u Jarky neusnula... ale já 

jsem si jí vzal u sebe takhle přes rameno, tu hlavičku... a během 5ti minut byla tuhá, jo? ... Takţe u mě se jí 
usnulo nejlíp. Takţe tam si myslím, ţe jsem asi největší frajer na světe, ţe jsem jí dokázal uspat během chviličky 

prostě... A to ještě já jsem jí tak jako pohupoval prostě, víš.... a dělal jsem takový to " š š š š š" ... Takţe uspávání 

mě šlo, teďkon mě jako myslím celkem i jde si s ní hrát, jako rozveselit jí.. rozveselit jí, to mi jde. Ona brečí s 

Jarkou, tam Jarka jí tam něco dělá, ţe j.o.. Říkám " Mámo, netrap jí." Tak já tam za ní příjdu a začnu jí tam 

dělat blbosti a ona se začne smát.. a má slzy v očích a směje se, ţe jo... (smích) 

Mám mínusy, ale mám i plusy no... jsem zatím takovej vyrovnanej táta, no... 

 

N: To je hezký... No, a je toho na tebe někdy moc? 

 

Š: No... neřekl bych. Jako co se týče rodičovství, tak si nemyslím, ţe by toho na mě bylo moc. Spíš si myslím, ţe 

toho je moc na Jarku... Takţe… na mě ne, rozhodně... Tady v tom stavu jsem ještě nikdy nebyl. Spíš teda je toho 
na mě hodně, co se týče školy, ţe jo... práce se taky dá zvládnout, všechno... ale co se týká rodičovství, tak to 

ne.... já naopak se právě snaţím, aby Jarka na to nebyla sama... Snaţím se tady občas uklidit a tak... ty svoje 

ponoţky poházený a trenky no... (smích) Nevím, jestli dělám dost, ale snaţím se... 

(01:05:40) 

 

N: No… a ještě se chci zeptat konkrétně k vašemu vztahu... přece jenom je to důleţitý, a v týhle době se můţe 

třeba i různě proměňovat. Tak zkus si představit váš vztah, tak, jak dlouho trvá. Tak nastaly v něm nějaký změny 

od tý doby co jste dítě vůbec plánovali... co se narodilo... doteď... Pozoruješ tam nějaký změny? 

 

Š: Já teda, kdyţ to budu brát od toho vztahu nově vzniklýho, teda ně úplně od začátku, ale aţ po tý pauze... Tak 

ten začátek byl úplně neuvěřitelnej... Já jsem skoro nevěděl, co to je za ţenskou, jsem jí nepoznával... Byla úplně 

neuvěřitelně miloučká a všechno prostě... a tam ten vztah byl úţasnej. Proto taky jsme jí poţádal o ruku, ţe jo... 
A myslím si, ţe jsme se jako párkrát pohádali, jo.. ale jako málokrát. Do toho, kdyţ jsme začali třeba řešit 

svatbu, tak tam jsme se párkrát chytli... protoţe, přece jenom ta svatba, to je taky taková strestová událost.. v 

nějakým rámci... No ale pak jsme se začali třeba hádat hodně, kdyţ jsem končil tu školu... Tak tam to byl 

problém celkem. Ona byla těhotná, měla svoje... já jsem měl stresy ze školy, tak to byl problém. Ale zase si jako 

říkám, ţe my se snaţíme vlastně tu hádku ukočírovat vţdycky předtím, neţ jdem spát. Jako málokdy se nám stalo, 

ţe jsme šli spát pohádaný, no... Já se vţdycky snaţim komunikovat. Vţdycky říkám, ţe komunikace ve vztahu je to 

nejdůleţitější, co můţe bejt, jo... Ale samozřejmě, ţe mě jako štvou některý věci na Jarce... Co třeba s tou Ninou, 

ţe jsou věci, který s ní chce dělat nějak detailně, a prostě furt... jako třeba řeší blbosti.. já nevím, třeba nějakou 

skvrnku na kůţi, nebo tohle... Tak mě to přijde třeba jako malichernost, ale ona to třeba bere úplně jinak. Takţe 

já se jí snaţim pochopit. Ona se zase snaţí pochopit mě. Takţe tak nějak je to nějaká vzájemná tolerance... 

Myslím si, ţe teďkon momentálně, co jsme jako rodiče, tak máme k sobě větší důvěru, a tu toleranci... a myslím 
si, ţe se hádáme spíš o nějakejhc blbostech jenom, coţ není vůbec důleţitý, jo.. a trošku nás to dítě jakoby víc 

spojilo, a semklo... coţ teda myslím, ţe se asi stává ve většině případů. Ţe vlastně nemáš čas řešit nějaký 

malichernosti, jo? Občas teda Jarka mě sprdne, ze to, ţe nechám otevřený máslo, nebo tohle... Ale já to tak nějak 

beru, no... (smích) Jako chlap by měl bejt svým způsobem tak nějak flegmouš na tyhle kecy ţenskejch... A to 

strašně umí výborně Jarky taťka.... Její mamka ho vţdycky péruje, a on jenom "No.. jasně". A udělá si to po svým 

no. Takţe tohleto se musím naučit, abych zbytečně nevybuchoval... a pak to uţ asi bude úplně ideální, no...  



Jo? Takţe za tu otázku tvojí, si myslím, ţe ten vztah prošel určitejma změnama, kaţdej úsek toho vztahu měl svoje 

pro a proti. Ale momentálně v týhle době si myslím, ţe je to super. 

 

N: Hmm... Tak to jsi pojmenoval teďkon moc hezký, vlastně vesměs pozitivní věci. 

 

Š: Joo... já jsem ještě chtěl říct to, ţe jsem se upřímně hrozně bál toho, ţe Jarka při a po tom těhotenství hrozně 

přibere... a uţ mě třeba nebude... nebude pro mě atraktivní a bude to problém, jako... Ale naštěstí... ona má 

teďkon ještě o dvě kila míň, neţ před těhotenstvím, takţe jako super... Takţe vlastně stejný... ba naopak, něco i 

lepší, ţe jo, díky mlíku... takţe za mě úplně super. Tohle jsem si vţdycky přál... Kdyţ jsem byl ještě mladej kluk, 
tak jsem ji říkal, ţe bych chtěl mít ţenskou, která bude po těhotenství vypadat stejně... a ono to tak je no. (úsměv) 

Samozřejmě... je to trošku povrchní, já vím no... ale bál jsem se, aby nám to nenarušilo ten vztah, no... 

 

N: Noo... tak sis krásně vybral. 

 

Š: Vyšlo to dobře, no. (smích) 

 

N: Hele... a ještě se zeptám, jestli je třeba i něco negativního, co to přineslo, nebo jestli je to prostě takhle, jak si 

to pojmenoval...uţ všechno, co bys k tomu řekl? 

 

Š: Jako negativního v tom našem vztahu..... jako moţná tam trošku chybí vášeň v tom sexu, jo, třeba.... Jako my 
opravdu se snaţíme..... jako máme dítě.... takţe ţádný jako... zbořit barák uţ nejde, jo... Tak to je taková ta trošku 

negace, co tam prostě je... ale to je minimum! člověk se přizpůsobí, ţe jo... Ale jako, ţe bych viděl nějakou 

opravdu negativní vlastnost... ţe bysme měli bejt nějak poznamenaný, tím, ţe jsme rodiče... tak bych to neviděl. 

Finančně dobrý, jo... láska taky furt je...nestrádáme v ničem si myslím. Zdravý jsme, coţ je taky důleţitý, ţe jo... 

Nevidím v tom ţádnej problém. 

 

N: Jo... tak super.. Hele a ještě je tady jedna oblast, na kterou se tě chci zeptat. často vlastně do toho, jakým ty jsi 

tátou, nebo chceš být tátou, můţe zasahovat tvoje vlastní zkušenost... to, jak jsi to měl s tátou ty. Ty uţ si to i 

nakousnul, ţe se vlastně dost inspiruješ, ţe je táta tvůj vzor... Tak je tam třeba teď uţ něco, v čem vnímáš tu 

podobnost, mezi tvým tátou a tebou? Nebo třeba i do budoucna, v čem by ses mu chtěl podobat...? 

 
Š: Jasný... no.. tady je to těţký říct, protoţe Nina je ještě malá, a tak mi nemůţe dát ţádnou zpětnou vazbu, jo... 

Ale já samozřejmě nevím, jak se táta choval, kdyţ jsem byl já malej, jo... 

 

N:...jasný.. tak z toho, co si pamatuješ... 

 

Š: No.. tak z toho, co si pamatuju, tak vím, ţe táta byl přísnej a byl to komik a byla s ním prdel... a byl fakt.. byla 

s ním fakt sranda, jo...Coţ mám po něm, a myslím si, ţe  to dávám právě i tý Nině, jo... ţe s ní dělám srandy, 

hrajeme si spolu... takţe to je asi to, co jsem převzal od ně.. nebo respektive to, co mi bylo dáno od něj, třeba i 

geneticky... No a v budoucnu teda, jak říkám, to bych chtěl mít od něj právě to, aby Nina ze mě cítila respekt, ne 

přímo strach.. ale prostě autoritu, jo.... Aby věděla, ţe prostě kdyţ něco udělá špatně, tak za to bude nýst 

následky, jo... Aby si nemyslela, ţe jí projde úplně všechno, jenom kdyţ jí vysvětlim, ţe takhle se to dělat nemá... 

Tak to můţe opakovat po miliontý, ţe jo... No a takhle to asi budu stavět tu výchovu, jako jo..ţe ne nijak 
samozřejmě násilnicky... Protoţe já se teda taky i trochu obávám, ţe aţ bude Nina velká, tak budou i existovat 

úplně jiný zákony a pravidla... A kdyţ si zavolá, ţe jí řeknu ať jde do pokoje... a ona řekne, ţe je to omezování 

osobní svobody a zavolá si právníka, a já budu v prdeli.... (smích) 

 

N: To je teda představa! (smích) 

 

Š: To bohuţel teď nikdo neví, no... co rodiče, jak to bude těţký v tý péči... uvidíme časem... ale jak říkám.. chtěl 

bych jít tímhletím směrem, abych jí dal něco z toho mýho taťky. Ne všechno, ale samozřejmě... taky si myslím, ţe 

někdy ujedu, jako ujel můj taťka... přece jenomty nervy jsou jenom jedny, a jestli budu dělat furt tu práci, co 

dělám, tak asi nebudu mít náladu furt doma něco řešit... takţe to asi budu chtít řešit spíš rychle, a rázně... 

(smích) Jak říkám, to všechno uvidíme časem, ale teďkon se právě vzhlíţim v mým tátovi, no..právě tady v tý 
stránce.. rozveselit jí, udělat ze sebe komika... No.. taťka prej jako koupal, přebaloval, jo... jako uměl, prej s tím 

neměl problém.. Tak to zas po něm třeba úplně nemám. I kdyţ... moţná ho do toho moje máma nějak nutila... to 

nevím, to uţ nám nikdo neřekne, ţe jo... A já tím, ţe mám fakt tolerantní ţenu, a ona to zvládá, tak to není 

potřeba, abych to dělal, no.. 

 



N: No jasný... no a bylo něco, co ti třeba na tvým tátovi vadilo, nebo i třeba teď ti vadí? Co bys nechtěl 

aplikovat... 

 

Š: Vadilo mi na něm hodně to, kdyţ se opil. Kdyţ třeba přišel domu z hospody napitej, tak byl strašnej, jo.. 

Nedalo se s ním mluvit... Nechci říct, ţe by nás mlátil, jo.. nebo byl agresivní.. to ne! Ale prostě nevěděl třeba 

jako míru svý síly... chtěl nás třeba jenom jakoby obejmout, jo.. tohle... ale rpostě to bylo nepříjemný, neměl jsem 

to rád. A jelikoţ taťka dělal vlastně zabíjačky pro vesnici.. a chodil takhle hodně jako zabíjet... tak přišel prostě 

jakoby... jako chodil domu opilej. Jako byla s ním sranda chvilku, ale pak uţ to přesáhlo nějakou určitou mez, a 

to se mě nelíbilo, a to bych právě chtěl, aby tohleto.... tohleto zkusit nedělat. Samozřejmě já se napiju někdy, 
dobrý.. ale většinou si zalezu někde, a spím, a prostě neřeším, no... Ale nerad bych, aby moje dítě vidělo, jak 

člověk můţe bejt děsnej v opilosti, jo... je to hrozný.... a ne vţdycky je to správný no... Mě to na něm vadilo, no... 

A moţná pak nějaká ta .. jako určitá.. takovej určitej chtíč, aţ tak moc vychovávat... aţ pod nějakým silným ... 

silnejma trestama. Jako domácí vězení, a takhle... a přitom někdy jsem si to ani moc nezaslouţil, nebo tak... Ale 

jako snaţil se mě vychovávat přísně no... A jako, my jsme hospodařili, a oni jako moc taky neměli na ty děti 

úplně čas.. takţe já jsem byl zvyklej si fakt hrát sám se sebou, nebo s klukama, nebo s holkama z vesnice... bylo 

nás tam celkem dost, v tý době... ale třeba jako ostatní mohli bejt venku do 9.. a já jsem v 6 musel bejt doma, jo... 

Takţe tady z toho se snaţit tomu dítěti vyjít vstříc, a nějak mu to vysvětlit no... 

 

N: Jasný... A nevím, jestli mi teda budeš schopnej odpovědět... ale chci se zeptat, jestli je třeba něco, co si 

nezáměrně přejal... nebo.. ono se to moţná teď ještě nedá říct, kdyţ je Nina takhle maličká... Ale jestli je něco, 
co bys dělat nechtěl, ale třeba víš, ţe to děláš, nebo víš, ţe to třeba asi dělat budeš...? 

 

Š: No... můţu ti říct, ţe za těch 7 měsíců člověk fakt ještě úplně neví... Tak jako do budoucna trošku.... já... i kvůli 

tý škole jakoby moc nevím, jo... ale jako samozřejmě... do budoucna bych chtěl mít na ní víc času, jo... Nebo... 

takhle to řeknu. Momentálně hraju závodně fotbal, takţe, uţ kvůli tomuhle, na ní nemám tolik času, protoţe 

musím chodit na ty tréninky... Ale zas na druhou stranu vím, ţe to je prostě potřeba, se trošku odreagovat... Joo? 

Ale zas... kdy má Jarka trochu prostor se odreagovat, jo? Ona nemůţe jo... Takţe si to člověk trošku vyčítá, no... 

Ale zas.. do budoucna nebudu moct hrát ten fotbal furt, takţe bych si chtěl najít víc času jo... takţe asi tak...  

Rodiče třeba tolik času neměli, ale já bych jí ten čas naopak chtěl dát, jo...kdyţ bude moţnost... jako pomoct s 

koníčkama, dát jí nějakou zpětnou vazbu, kdyţ se na něco bude ptát, a tak... 

 
N: Jasný... no tak super. No a teda blíţíme se ke konci.... Tak mě teď ještě zajímá... Chtěl bys bejt znovu táta? 

 

Š: Noo... takhle... já to mám naplánovaný 13., nebo teda 12. srpna... 

 

N: Budeš mít další dítě, jo? (smích) 

 

Š: No... ţe v tom srpnu 2021 to započne.. tak prostě uděláme to miminko, a krásně to vyjde na moje narozeniny v 

květnu 12., takţe to uţ máme s Jarkou naplánovaný... ţe teda bude druhý, bude to 12. května, a bude to kluk... 

 

N:…a bude to kluk, jasný! (smích) A budou dvě teda? 

 

Š: No.. bavili jsme se o tom... a Jarka by chtěla třeba 3, jí by to nevadilo... ale já, vzhledem k ekonomický situaci, 
bych radši jenom dvě, protoţe přece jenom bych těm děckám chtěl dát všechno, co je potřeba... a člověk kdyţ si 

to trochu spočítá, tak ví, ţe to jedno dítě, do nějaký tý doby, stojí celkem dost peněz... Takţe tak... No a dvě jsou 

podle mě úplně ideál, no... Jedno rozmazlený, dvě akorát, tři, to uţ jim nedáš všechno, co potřebujou... A taky 

hlavně Jarce je 32, bude.. takţe myslím, ţe ještě to jedno je optimální... i aby to dítě mělo ještě celkem mladý 

rodiče. Já jako nechci, abych já v 60 pak někde chodil na třídní schůzky, nebo tak no. (smích) 

 

N: Jasný... Noo.. tak já jsem asi hotová! Co ty? Jak se máš? 

 

Š: Já jsem hrozně rád, ţe jsem si to všechno připomněl... a...tyjo… takhle rozjetej bych teďkon mohl dělat třeba 

zkoušku z trestního práva, nebo dělat státnice  (smích) Je fajn, kdyţ se člověk rozkecá, a pak je to lepší no... 

musíš mít nějaký vědomosti, ale většinou já je ani nepotřebuju, protoţe to okecám nějak úplně jinak no... (smích) 
Ale jooo… jako popovídal jsem si o tom hrozně rád... mělas to moc hezky postavený, ty otázky... někdy teda 

trochu těţký na ně odpovědět, ale super. A rád jsem ti pomohl s prací, a doufám, ţe ti to bude k něčemu. 

 

+ domluva na poskytnutí přepsaného rozhovoru (vyuţije k archivaci) "Já to dám Nině do kníţky s věnováním "s 

tetou Naďou rozhovor". Mě se to líbí takhle. To si to pak člověk zase připomene. Takhle to máme hezky 

zdokumentovaný, a pro mě to je taky jakoby pomoc." 


