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1 Přílohy

1.1 Interview otázky

Obecné:

 Souhlasíte s tím, že si rozhovor budu nahrávat? 

 Kolik vám je let?

 Jaké je vaše zaměstnání?

 Jste vdaná/ máte přítele?

 Kdy se vaše miminko narodilo? Jak je to dlouho, co vás pustili z porodnice?

 Kolik máte dětí? Jak proběhly dřívější porody (vyskytly se komplikace)?

 Bylo vaše těhotenství plánované?

 Upozornil vás někdo na fakt, že můžete porodit předčasně?/ Do jaké míry jste 

byla o možnosti předčasného porodu informována?

 Ve kterém měsíci (týdnu) se vaše dítě narodilo a kolik vážilo?

Těhotenství a porod:

 Jak probíhalo vaše těhotenství? Těšila jste se na miminko? Představovala jste 

si jej?

 Kdy jste zjistila (za jakých okolností), že budete rodit předčasně?

 Jak jste se v tu chvíli cítila? Co Vám běželo hlavou?

 Obávala jste se třeba něčeho konkrétního?

 Jaké jste měla pocity těsně před porodem a po něm?

 Měla jste někoho u porodu? Koho? Jakým způsobem vám pomohl/a

 Když se miminko narodilo, mělo nějaké zdravotní komplikace? Jaké? 

(převládají, nebo dělá pokroky?)

 Mohla jste jej hned vidět? Pokud ne, kdy poprvé?

 Jak jste se cítila, když jste miminko viděla úplně poprvé? Co jste si říkala?

 Jak na vás působilo, že vám dítě hned po porodu odnesli? 

 Jaká byla vaše „teorie“ toho, proč se dítě narodilo předčasně? Myslela jste si 

například někdy, že je to vaše vina? Cítila jste se za to zodpovědná?

 Dozvěděla jste se nakonec příčinu předčasného porodu? Jakým způsobem a 

kým vám to bylo vysvětleno?

Po porodu:

 Jak byste popsala rozpoložení (myšlenky, pocity, obavy, představy), které 

přišlo po porodu?

 Na co jste nejčastěji myslela?
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 Mluvila jste o tom s někým? Byl tady někdo pro vás, komu byste mohla říci 

úplně všechno (obavy, pocity, myšlenky)?

 Kdo byl vaší největší oporou? /Co bylo vaší největší oporou?

 Když jste se chodila na miminko dívat, jaké to pro vás bylo? 

 Když jste odcházela z porodnice a miminko tam muselo zůstat, jaké to pro 

vás bylo? 

 Jak jste viděla budoucnost ve vztahu k vašemu dítěti? 

 Měnilo se vaše prožívání toho, že se vaše dítě narodilo předčasně? Řekla 

byste, že jste se s touto situací vyrovnala? Pokud ano, co vám pomohlo? 

 Jak se dítěti daří dnes? 
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1.2 Rozhovory s matkami

Vysvětlivky:

Tučné písmo = tazatel

Kurzíva = účastník

Rozhovor 1, paní Klára

Souhlasíte s tím, že si rozhovor budu nahrávat? 

 Ano.

Kolik vám je let?

 V současné chvíli 32, ale vlastně když se Káťa narodila, taky mi bylo 30 ještě. 

Jsem to stihla (smích).

Jaké je vaše zaměstnání?

 Učitelka na základní škole. 

Jste vdaná/máte přítele?

 Mám partnera. Nestihli jsme se vzít. Bylo to trochu komplikovanější. Já jsem 

zjistila, že jsem těhotná, až když mě připravovali na operaci s úrazem na 

lyžích. Takže jsme to nechtěli uspěchat se šatama, se vším. Měli jsme nejdřív 

berle, pak bříško. Tak počkáme ještě chvilinku, až nám bude moct jít za 

družičku (smích).

Kdy se vaše miminko narodilo?

 4. srpna 2010.

Jak je to dlouho, co vás pustili z porodnice?

 My jsme byly v porodnici přesně 27 dnů. Takže se dá říct, že před 13 měsíci.

Takže jste tam byly obě dvě celou dobu …

 Oni to nabídnou vždycky všem maminkám. Kdo má zájem s tím dítětem v tý 

nemocnici být, takže tam může zůstat. Ale většinou, kdo má druhý dítě, tak 

běží teda za tím svým a bohužel jsem se tam setkala s tím, byly jsme jenom 

dvě, za tu dobu co jsem tam ležela, který jsme tam, byť prostě jsme měly první 

děti a to, tak jsme tam s těma dětma zůstávaly. Jinak většina z nich šla prostě 
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domů. Ty sestry to nabídnou úplně normálně. A ty maminy tam chodí jednou 

za dva dny případně s mlíčkem, některý vůbec ani to ne. 

Byla tam tedy kapacita, nestalo se, že by tam část maminek chtěla zůstat a 

nemohla?

 Ne. Já jsem si to myslela, že to nelze. Původně jsem měla rodit jinde. Ale 

hlavně já jsem jela do nemocnice s tím, že se jenom jedu ukázat, byla neděle. 

A nepočítala jsem s tím, že tam teda zůstanu. To mě vůbec nenapadlo. Takže 

jsem v ten okamžik jela rovnou do - nemocnice . To bylo blíž a tím pádem 

jsme jeli tam. Takže jsem zůstala v - nemocnici. A tam, byť potom měli 

v polovině srpna stop stav a to tedy měli plnou porodnici, tak přesto mi bylo 

řečeno, že ve chvíli, kdy prostě tam ležím, tak že oni nemají právo mě vyhodit. 

Že jako mě můžou poprosit, jestli bych mohla uvolnit lůžko, že by bylo nutný, 

ale ani to vlastně neudělali. V tý - nemocnici mají přímo pokoj a to, kde je 

šest lůžek, a tam jsou maminky buď s nedonošenými dětmi, nebo s dětmi 

hodně malými. Já jsem se tam setkala asi s pěti ženskejma, který měly ještě 

váhově míň dítě než já, přitom donošený, ale silný kuřačky. Ty tam ležely, a 

nebo tam zase ležely maminky, který čekaly na porod, že přenášely prostě ... 

Takový mix …

 Takže takový mix, ale každopádně pokoj, kde nejsou děti. Kde prostě jako 

nemáte u sebe u tý postele postýlku s dítětem, no. A měli ho přes celou 

chodbu a na druhý straně chodby tak právě zase byla místnost, kde právě 

byly ty inkubátory a kam byla možnost prostě se přijít podívat.

Vy už jste říkala teda že, je to vaše první dítě …

 Anooo.

Bylo vaše těhotenství plánované?

 Ehh, bylo plánované, nícmeně jsme nepočítali s tím, že už mi nějaký pátek je, 

takže se nám to povede vlastně hned na první dva pokusy (smích), takže to 

nás hodně překvapilo. 

Upozornil vás někdo na fakt, že můžete porodit předčasně, nebo to bylo 

nečekané?

 Popravdě upozornil a to … my jsme věděli, že budeme rodit o chvilku dřív, 

teda původně nám bylo řečeno, protože já i partner jsme nedonošení, oba 

dva, a bylo nám řečeno, že ze statistik určitě budeme rodit třeba o čtrnáct dní, 

o tři neděle dřív. Ale měli jsme počítat s tím, že budeme rodit na začátku září, 

dřív že určitě ne (smích). Každopádně se nám to povedlo ještě o hodně dříve. 
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Nicméně pak jsme byly na takovém lůžkovém oddělení spolu a tam byla paní 

v důchodu, sestra zdravotní, a ta řekla, že ty doktory vůbec nechápe, proč to 

neřeknou přímo. Že má padesátiletou zkušenost a že když jsou rodiče 

nedonošení, tak jejich první dítě se narodí časově mezi nimi. Což partner byl 

30. týden, já 35. teda a ona 31+0.

Před tím porodem byla jste nějak informována o předčasném porodu, řekl vám 

třeba někdo, co od toho můžete očekávat, co třeba proběhne, věděla jste o tom 

něco, informovala jste se?

 Nee. Tím, že bylo řečeno, že o chviličku možná mít budeme dřív, ale že to dítě 

bude úplně v pořádku, vlastně velký bez jakýkoliv problémů, tak vlastně nikdo 

dál nikomu nic neřekne. To nevíte…

Ani takhle sama, že byste třeba zabrousila na internet? 

 To si asi nepřipouštíte něco takovýho a ještě teda já. Já jsem ten typ, který si 

takový věci vůbec nepřipouští. A to popravdě jsem řešila hodně na začátku, 

protože já jsem prodělala normálně rentgeny, sona a všechno. Až pak teprve 

se zjistilo, že jsem těhotná. Takže my jsme řekli, že jsme těhotný, až vlastně ve 

4. měsíci, kdy jsem měla udělaný všechny testy, že ona bude v pořádku. Takže 

tím, jak jsem si prošla tímhle tím, tak pak jsem si vůbec nepřipouštěla, když 

prostě mělo bejt všechno v pořádku, že jako něco může být o nějakou chvilku 

dřív nebo něco. To už potom člověka vůbec nenapadne, nebo nad tím vůbec 

nepřemejšlí, no.

Ve kterém týdnu se Kačenka narodila a kolik vážila?

 Byla v týdnu 31 + 0, takže vlastně počátkem. Už jsem ležela čtyři dny 

v nemocnici. Ještě čtyři dny mě udrželi. A měla, což teda je hodně překvapilo, 

protože měla 2 kila 150 gramů. To řekli, že dítě v tomhletom věku většinou 

mívá kolem 1700, 1800 gramů. Víc že nemá. Ale ona kdyby se donosila, tak 

prý byla kolem 4,5 kila. Takže ona by bývala byla veliká. Což teda bylo velký 

plus pro ni, viď (dívá se na dceru). 

Mohla byste shrnout, jak probíhalo vaše těhotenství? Jestli jste se těšila na 

miminko, jestli jste si ho představovala?

 No, já popravdě řečeno jsem byla v poměrně dost velkým teda shonu, pak 

jsem si říkala, že si užiju právě ty dva poslední měsíce nejvíc. Protože já jsem 

do toho dodělávala magistra. Takže jsme spolu se učili a všechno. Nicméně 

jsme se těšili hrozně moc. Ona byla hodně aktivní teda už v bříšku, takže ona 

se hodně mlela. Ale bylo to naprosto úžasný. Já jsem si to nikdy neuměla 

představit, jak takový těhotenství vypadá. A bylo to fakticky perfektní. 

Zvládaly jsme spolu úplně všechno. Mně nebylo špatně, mně nebylo vůbec 
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nic. Akorát teda jsme ty první tři měsíce musely zvládat o berlích. A pak až 

vlastně do konce června rehabilitace na nohu. Bublinky nám taky dělaly ve 

vířivce dobře. Takže já jsem doopravdy měla těhotenství, který by moh asi 

závidět úplně každý, protože žádný nechutenství k jídlu nebo zase jo moc 

velkou. My jsme prostě spolu dělaly úplně všechno. Ona byla v pořádku. 

Kdykoliv jme kamkoliv přijeli, tak všichni že právě se vyvíjí úplně bez 

problémů. Tak tím pádem já jsem byla ten typ, který moc nebláznil, nejančil, 

ale prostě jsem si to doopravdy užila. 

Za jakých okolností, kdy jste zjistila, že budete rodit předčasně?

 Já se musím přiznat, že jsem byla s dětma na táboře. Přijela jsem z tábora a 

při druhé pračce prádla, kterou jsem věšela, mě už tam trošku bylo tak jako 

těžko, to cítíte takový mírný pnutí v tom břiše, tak už právě tam na tom 

táboře. Nicméně my jsme v sobotu přijeli večer, no a v neděli, když mě viděl 

partner, jakým způsobem se kroutím, tak zavelel, že se jedeme teda někam 

podívat. Takže z mé strany se slzama, ať neblázní, že si mě tam prostě 

nechají, když něco, aspoň čtyři tejdny. A že tam nechci, že chci bejt doma. 

Tak prostě oznámil, že čtyři tejdny vydržíme a že zas pojedu domů pak. Tak 

jsem si narychlo sbalila vyloženě jenom takovej ten nejnutnější batůžek. No a 

když mě vlastně příjmali, tak už mi rovnou řekli, že jsem otevřená na dva a 

půl centimetru a že vlastně rodím. Tak to mi teda poklesly kolena. Říkám, to 

přeci nemůže být vůbec možný, vždyť ona je hrozně malinká. No tak je 

pravda, že hned od začátku vás začnou uklidňovat s tím, že prostě připraví 

hned pro ni inkubátory, že prostě všechno mají, že jsme přijeli včas. A že se 

pokusí hlavně, což já jsem automaticky brala jako to, že se pokusí to všechno 

zastavit. A to protože to těhotenství já jsem neměla tak velikánský kontrakce a 

že to vypadá, že jsme přijeli včas, a napíchnou vás a okamžitě na kapačku a 

prostě něco vám dají, abyste se začala znova zavírat. Protože mně neodtekla 

plodová voda a tím pádem prohlašovali, že je všechno v pořádku a že prostě 

všechno zvládnout zastavit. Že tohle se běžně děje u některých mamin. Takže 

si mě nechali tam, ten první den mě dali na druhé patro, což to bylo pro 

maminy, který tam ležely s nějakým problémem. Napíchli mě na kapačku a to 

teda byla nejkrušnější noc, protože tam už jsem měla stahy po třech 

minutách. A ta večerní směna, ty sestry mi to nevěřily, že to není možný, že ta 

kapačka mi to musela zastavit, že jsem jenom moc choulostivá. Nastoupila 

ranní doktorka a ta teda odvětila, že už jsem otevřená na čtyři centimetry, a 

co tam ty husy dělaly (smích). Vzali si mě nahoru na čtvrtý patro na porodní. 

Tam mají sály tam tu část a za nimi maj malinkatou místnůstku, kam 

vyloženě, což jsem zpočátku taky netušila, kam vyloženě si dávaj 

v uvozovkách těžký případy, který chtěj mít pořád na očích. Takže tam mě 

vlastně položili.
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To jste nevěděla ale …

 To jsem nevěděla. To vám neřeknou. Myslela jsem teda na blíž, aby prostě 

jsme nemuseli přes celý chodby, že jo. Oni furt jednají tak, aby člověk prostě 

nebláznil, aby to nes co nejlépe. No a dali mi teda do kapačky něco silnějšího, 

řekli, napíchali mi kortikoidy, dva dny vlastně za sebou na dovyvinutí plic. A 

že jakmile, řekl doktor, když napíchnou tu druhou injekci a udrží se ten plod 

ještě deset hodin, tak že v ten okamžik se nemusím bát, že by sama nedýchala. 

No, což tedy, když takovýhle věci vám řeknou, tak začnete dumat nad tím, co 

prostě všechno by se vlastně mohlo, co všechno má asi vyvinutý, nemá 

dovyvinutý. Což já teda jsem nebyla ten typ, kterej by měl, já nevím, nějak 

moc načteno, nebo by hledal v knížkách v jakým týdnu zrovna, co všechno je, 

nebo není. Měla jsem teda obrovskou podporu, protože moje máma to řekla 

hned, že ví, že budu rodit, neřekla to mně teda přímo, ale že přesně takhle 

vypadala ona se mnou. Tak rovnou všichni upozornili, že se vůbec nic neděje, 

že teda táta Kačenky, tak že byl ještě mladší a že je v pořádku vlastně, já že 

jsem taky byla v pořádku, tak ať prostě nešílíme. No a pak mě popravdě 

řečeno po týhletý další kapačce zastavili kontrakce. A vozvaly se mi jednou 

třeba za hodinu. A když mě napojili na monitor, tak mi řekli, že se všechno 

začíná zklidňovat, a začala jsem se doopravdy zpátky zavírat. To bylo pondělí 

odpoledne. V úterý to byli nadšeni a to, že jsem zavřená pomalu úplně. A

radost obrovskou mi udělal, protože jsem vystudovala – gympl, tam jsem 

v ročníku byla s nějakým (jméno spolužáka), který, když jsem přišla na ten 

porodní sál, tak on furt říkal, že bude určitě po tátovi dělat gynekologii a že 

by se mu nejvíc líbilo porodní, tak jsem se od sester dozvěděla, že je to on 

teda. Tak přišel s veškerým, s veškerou diagnózou a říkal: „Prosím tě, 

neblázni.“ Řek, že jakmile je dítě donošený do 30. týdne, tak že není problém 

prostě, že v ten okamžik je ten plod a to dítě v pořádku. Ale hlavně mi podle 

toho mýho chorobopisu řek, ať vůbec nešílím, že se normálně začínám zavírat 

a že se Káťa donosí. Že podle všeho jak to vypadá, že vůbec není problém. 

No, to bylo v úterý dopoledne, no a v úterý v noci jsem měla kontrakce po 

patnácti minutách a začala se zase ozývat. A ráno, když jsem přišla 

k doktorce, oni mě vždycky vyšetřovali třikrát, čtyřikrát za den, aby zjistili, 

jak vypadám, tak mi řekla, že už jsem otevřená opět na čtyři centimetry a že 

už se to tentokrát nezastaví. Ale ať počítám s tím, no což teda mně dalo ránu 

hroznou, já jsem říkala: „To není možný,“ hele nevíte dne ani hodiny

(odchází za dcerou) … No a ve středu ráno mi teda řekli, že rodíme. Což to 

teprve je taková ta rána, protože vás vezmou na ultrazvuk, ona už byla 

nacpaná úplně celá v porodních cestách prostě hlavičkou. Tam teda už začne 

doktorka popisovat, jak to bude vypadat nebo nebude. Že je teda hodně 

malinká a tak že bude zapotřebí otevřít ty porodní cesty, aby se necpala 

hlavičkou sama, aby prostě neměla nějaký hematom a poškozenou lebku a 
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mozeček. Že není schopná. Že končetiny, všechno má vyvinutý, ale už nejsou 

schopni říct, co všechno by jí mohlo být. Proč, z jakýho důvodu se vlastně 

hrne ven? Že to musí mít nějaký popud. Proč jde ven? Jestli nemá nějakou 

infekci nebo prostě něco. Jestli se nestal nějakej úraz nebo něco, což jsem se 

snažila vysvětlit, že ne. Pak začnou popisovat, jak to bude. Že prostě hned, 

jakmile se narodí, tak že si ji budou muset vzít, tak to teprve na člověka prostě 

padne i se slzama se vším, protože teda řeší to, jak to dítě bude, jestli bude 

v pořádku, nebude v pořádku, co s nim všechno budou dělat, protože mám 

mezi známými jednu, který se narodilo miminko hodně předčasně, ale mají 

prostě do současnosti problémy, byť je to už dospělej chlap.

Takže i to vám proběhlo hlavou …

 No samozřejmě, všechno možný, co se jenom trochu dá. Takže to začali 

vysvětlovat. No ale řekli mi, že se narodí v ten den v noci nebo druhý den 

ráno. Takže máme ještě nějakej čas, tak jelikož náš taťka chtěl být u porodu,

tak jsme mu telefonovali. I když jsem si nejdřív myslela, že takhle předčasně 

nebude moct bejt, což oni řekli, že není problém, že akorát moc nepustí prostě 

do prostoru, ale že tam s náma může bejt. Tak jsme mu volali, ať počítá s tím, 

že večer. A to bylo deset hodin dopoledne, za hodinu jsem šla v jedenáct 

hodin na kontrolu a oznámili mi, že rodím hned. Tím, že jsem měla kontrakce 

celou dobu, tak mi nepřišlo, že se až tak moc zvyšujou teda. Tak jsme volali 

tátovi, že prostě musí přijet, všechno zabalit, že jestli to chce stihnout, tak že 

prostě musí. Ten den jsem rodila jediná. To tam bylo volno úplně v celým 

špitálu. Tak oni maj takovej pokoj přizpůsobenej s vířivkou s vanou, se 

sprchou, s různejma míčema, kterej případně dávaj jako přednostně anebo ve 

chvíli, když je tam někdo jenom sám nebo takhle ty rodičky, který roděj 

předčasně, tak roděj tam. Převezli mě tam, s tím, ať jdu ještě do sprchy nebo 

do vany, jestli si chci prostě jít, tak ať jdu a na ten míč a všechno v pohodě. A 

já jsem neměla teda pocit, že by se něco dělo tak strašnýho. Já jsem furt 

říkala: „Jste si fakt jistý, že rodím?“ Furt mi bylo hůř, když mě přivez v tu 

neděli než teď teda. A ve finále to prostě dopadlo tak, že jsem se něma 

domluvila, že jestliže nepíchnou plodovou vodu, že Kátě vůbec nic nechybí, 

nic jí není, a že když já to vydržím, takže prostě počkáme na tátu, než přijede. 

Takže asi bychom bývaly rodily o chvilinku dřív, asi o tři čtvrtě hodiny, ale 

čekaly jsme na něj. Takže se narodila v půl jedný ve finále. 

Takže jste rodila přirozenou cestou?

 Rodila jsem přirozenou cestou, no. To už byl pak hroznej fofr, protože oni mě 

ještě nechali, ať se projdu, napíchali do mě nějaký povzbuzovačky, abych 

právě začala mít větší kontrakce, i když mi je předtím zmírňovali. Takže do 

člověka napumpujou todlencto. Dá se říct, že ona během chviličky, pak už 
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jsem byla na stole, se během chvilky narodila. Mnohem horší potom bylo, a to 

mi opět vysvětlili teda předem, že prostě jí budou muset otevřít ty porodní 

cesty, takže jsem byla hodně nastřižená i hodně potrhaná, takže jsem měla 

šestnáct stehů, takže pak mě padesát minut šili. A to teda bylo (smích). To ten 

porod nebyl naprosto vůbec nic. Káťu si vlastně hned vodnesli. Ale přinesli ji 

umytou zpátky. To byl takový dojem, kdy člověk se bál hrozně, tak já jsem 

netušila, že na ni můžu vůbec šáhnout, že ji můžu vzít. Tak mi ji dali na 

chviličku. A řekli mi, že teda už takhle velká. Takovýto nejhorší z člověka 

spadlo. Ale pořád říkali: „Hele dejchá sama, nevíme, co všechno bude dělat 

sama.“ Udělají okamžitě, mně udělali veškerý všechny odběry, co mělo 

jméno, stěry, proč, z jakýho důvodu šla tak brzo ven. Jí taky. Pak jako rodička 

ležíte ještě hodinu na tom pokoji, kvůli nejdřív teda placenta, všechno, šití,  a 

pak ještě přes hodinu se leží na tom pokoji, ale už máte na břiše asi půl 

kilovej pytel s nějakým pískem nebo s čím, aby se stáhla ta děloha. To se prej 

dělá takhle normálně. Tím, že jsem byla prvorodička, tak jsem netušila. Tak 

mezitím jsme tam teda leželi, psali jsme s Járou zprávy, že je teda v pořádku, 

že je všechno to … no a pak mě teprve odvezli na pokoj, tam mě nechali, ať 

hodinu ještě nesmím vstát, no a pak jsem se na ni hned šla podívat. Jára se na 

ni moh jít podívat hned. Toho vzali hned k těm inkubátorům. A když už jsem 

tam přišla já, tak už mi dokázali říct, že prostě nevědí, z jakého důvodu šla 

ven, ona neměla v sobě vůbec antibiotika, nedostala vůbec nic, protože ona 

neměla žádnej zánět, neměla žádnej virus, neměla vůbec nic. Já taky ne. 

Takže prostě přišli s tím, že doopravdy jsme rodili předčasně jenom z toho 

důvodu, že prostě jsme my oba dva nedonošení. Jinak, že by se zřejmě 

donosila úplně normálně. Na těch inkubátorech jsme byli jediný, kdo takhle 

neměl antibiotika. Ona měla napojenou snad jenom dva nebo tři dny výživu 

v hlavičce, než začala pít sama. A jinak byla čtrnáct dní v inkubátoru, ale 

nejdřív jenom kvůli aklimatizaci a pak teda z toho důvodu, že chytla 

žloutenku. 

Novorozeneckou?

 Hm, tu novorozeneckou žloutenku. Takže na ni svítili světýlkem a musela tam 

zůstat z tohodle toho důvodu. 

Ona byla 14 dní v tom inkubátoru, takže vy jste mohla kojit?

 Oni přišli s tím, že je hodně brzo narozená a ty děti prostě nemají sílu na to, 

aby si dokázaly sát. Takže normálně tam půjčovali na tom patře elektrický 

odsávačky, já jsem odsávala mlíčko a oni ji tím mlíčkem krmili. Teď teda byly 

sestry, jak se měnily směny, tak byla směna, která mi ji i třeba půjčila do 

ruky, pak tam byla jiná směna, tak jsem řekla, jestli by mi ji nepůjčili, tak tam 

na mě řvali, že mi ji nepůjčí, že bych ji mohla zabít. Takže záleží vždycky 
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jenom na lidech, na tom personálu. Ale kdykoliv člověk chtěl, tak si za ní moh 

přijít. Já jsem většinou chodila právě kolem toho krmení. Samozřejmě pocity 

jsou to úplně hrozný, který si nikdo neumí představit. Prostě ležíš na patře,

kde ve vostatních místnostech jsou maminy s dětma. A teď chodí návštěvy a 

všichni: „Tak kde ji máš? Ukážeš nám ji?“ A to nebyla šance, že jo. Jako otec 

a já jsme mohli kdykoliv do toho prostoru. Dennodenně nám prali pláště, 

museli jsme mít umytý ruce v jejich dezinfekci, přezutý v jejich obuvi a pak 

teprve se mohlo jít do toho prostoru těch inkubátorů. Je to hrozný, kdykoliv se 

k těm inkubátorům přijde a zeptáte se na cokoliv, tak oni řeknou: „Víte co, 

teď je v pořádku, ale za hodinu může bejt všechno úplně jinak, ty děti 

nedonošený reagujou pokaždý jinak. Měli jsme tu i děti, který vypadaly 

v pořádku, ale najednou nám začali kolabovat, prostě ten organismus si 

začíná zvykat, vemte si, že měla být ještě dva měsíce u vás.“ Řekli mi, že mi ji 

nedají z inkubátoru, pokud nebude mít alespoň dvě kila. A ona právě hrozně 

špatně přibejrala. Ty maminy se tam různě střídaly, já už jsem na tom pokoji 

zůstávala jako inventář. Člověk tam furt řeší to, že hlavně že je dítě zatím 

v pořádku, ale kdokoliv přišel a jenom trochu do člověka dloubne, jak bude, 

co bude, no tak vždycky s bulením a se slzama ve vočích, protože je to hrozný 

prostě. Po porodu toho prcka nemít u sebe, to si nikdo neumí představit. Já 

jsem prostě jedno ráno přišla, oni teda Káťu den ještě předtím na ni svítili, že 

ještě furt má vyšší hladinu toho, a já jsem druhej den přišla vlastně ráno a 

oni mi řekli, to bylo toho čtrnáctýho, a oni mi řekli, že ji posílají vedle, což 

vlastně bylo to porodní, ty inkubátory a za nima bylo hned křídlo jakoby 

dětský nedonošenecký oddělení. Takže ji poslali vedle. Tam už ty děti spinkaly 

v takovejch postýlkách jako votevřenejch, ale teplejch, vyhřejvanejch, ještě 

pořád s tím monitorem na nožičce. Anebo mohly být s mámama. Záleželo, jak 

se k tomu kdo postavil. Já jsem vlastně jenom toho čtrnáctýho podepsala 

reverz na tom pokoji, co jsem ležela, všechno jsem odevzdala, přijela jsem 

domů, protože jsme potřebovali vyřídit s tím, že bysme tam ležely dlouho, tak 

už zase musíte mít vyřízenou pojišťovnu dítěte, aby vám zaplatili pobyt 

tohodle toho dítěte prostě tam v těch inkubátorech. Takže vlastně já jediný co, 

tak jsem si ten jeden den vylítala po úřadech a vyřídila todlecto. A rodnej list, 

protože jinak zase se nedá na pojišťovnu.

Takže to bylo po čtrnácti dnech?

 Po čtrnácti dnech po narození, no. Řekli mi, ať počítám s tím, že nejmíň měsíc 

v tý nemocnici budeme. Že je hodně malinká a tím, že nechce jíst, že prostě 

nepřibejvá. Patnáctýho jsem nastoupila k ní. To měli normálně pokoje, 

skleněný, celý prosklený. Tři pokoje tam měli. A na tom pokoji byly dvě lůžka, 

že tam prostě mohly spát dvě maminy, a u toho lůžka normálně byla postýlka. 

A na tom pokoji byla televize, stůl prostě, kompletně vybavení, skříň na 

oblečení a takovýdle. A dá se říct, že s tím dítětem v tu chvíli člověk tam byl 
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už. Všechno si obstarával, když zjistili, že já v pohodě zvládám koupání, 

krmení, všechno, tak se dá říct, kdybych nechtěla, tak jsem ty sestry ani 

neviděla. Takže ony procházely, koukaly do těch skleněných kukaní, jak 

prostě ta máma se má. A byly striktně pravidla, že jo. Na noc brát dítě do 

postele v žádným případě, abysme jim ho nezalehly, že jo. Pořád ho měli pod 

kontrolou oni. Takže jedině v postýlkách, monitor dechu pořád zapnutej 

prostě že musí bejt. Mimčo, že se nesmí nosit pokud možno bez toho, aby bylo 

v zavinovačce. Takže prostě striktně pravidla se tam dodržovat musely. Ale dá 

se říct, že to už jsme tam byly úplně v pohodě spolu. Sice trošku jako vězení, 

protože to bylo dětský oddělení, ale děti, prostě jestli maj zkušenosti, že se jim 

snažej utéct a tohle, tak tam všechno bylo zamčený, vodevšaď vzaný kliky a 

všude mříže ve voknech. To tam vypadalo strašně.

Tam už mohly návštěvy?

 Tam opět návštěvy nesměly. Tam se Káťa mohla vzít ukázat mezi dveře, 

prarodičům a to. A Jára moh dovnitř teda. Takže ten chodil se na ni dívat. Já 

jsem už v ten okamžik, já jsem vlastně mohla už předtím, na podpis, když 

člověk někam odchází, tak si moh klidně vodejít, když chtěl. Sestře prostě 

s tou postýlkou to dítě převez. Tohodle jsem využila jednou jedinkrát, když už 

to na mě začalo padat, protože ve finále řekli, i když já jsem si tak 

nepřipadala, já jsem to furt nesla dobře, když jsem zjistila, že ona je 

v pořádku, tak víc věcí jsem neřešila jako. Říkala jsem si dobře, tak jako ať 

tady spolu budeme muset ležet dlouho, jak budeme ležet, tak to se prostě 

zvládne, hlavně když ona je v pohodě. Nic se jí zatím neděje. Oni mi vlastně 

řekli, že je to jedno z mála dětí, který zvládlo takhle předčasněj porod takhle 

v pohodě bez jakýchkoliv komplikací. Ona právě měla všechno v pohodě. To 

jediný, co jsem ještě neřekla, tak na tom pokoji, tak člověk musel úplně 

všechno zapisovat, takže veškerý vážení, měření, to jsem si dělala všechno 

sama. Ale veškerý čůrání, kakání toho dítěte, to se všechno muselo zapisovat, 

aby oni nějak věděli, jak to dítě se prostě projevuje. Tam už jsme měli 

možnost vzít si oblečení svoje vlastní pro dítě. Muselo být všecko vypraný. Ta 

nemocnice vždycky dávala nějaký plínky na den, nějaký utěrky prostě. 

Tohleto všechno, tak jak člověk chtěl. No, říkali mi, ať počítám s tím, že třeba 

může bejt mnohem náchylnější a větší alergik, že může mít nějaký ekzémy a 

takový, že ta pokožka prostě přišla na svět moc brzo, takže může něco to. 

Musím to zaklepat, nikdy jsme vlastně nic neměly. Ani náznakem. Potom to 

dítě dostává různý injekce v každým měsíci, sestřenka vždycky horečky, 

vždycky se jim osypala, my jsme vůbec nevěděli, že jsme něco dostali. Po 

týhle stránce ona byla úplně senzační. Ale je teda pravda, že byla jedna 

z mála teda. Ty maminy tam bojovaly s úplně jinejma věcma. Ale zase, hrozně 

moc mě překvapilo, ty maminy to tam nesou strašně jako nad věcí, snažej se 

nějak udržet, aby co nejvíc pomohly tomu dítěti, ať je to, jak je to. No a my 



85

jsme tam teda spolu byly v tý nemocnici od patnáctýho na těch pokojích a

řekli mi, ať počítám s tím, že se do konce srpna domů nedostanu. Tam už nám 

dávali za povinnost dítě si přikládat, donutit dítě, aby už teda sálo samo. Ale 

ona když sála sama, tak si vytáhla nanejvýš desítku a odpadla. Tři hodiny 

úplně mrtvá. Ale to pro ni bylo málo, takže ona mi zase klesla za první den a 

půl váhově, co jsme byly spolu, takže já jsem prostě rezignovala, aniž by to 

sestry věděly, koupili jsme tenkrát, partner mi právě sehnal elektrickou 

odsávačku, tam už nebyla možnost si ji půjčit. Tak elektrickou odsávačku moji 

prostě na pokoj a já jsem jí odsávala a krmila jsem ji lahvičkou. Byť zpočátku 

jsem ji měla na ruce třeba tři čtvrtě hodiny, aby se najedla, tak jsem ji teda 

rozjedla, což já jsem tomu nevěřila. Za tři dny se rozjedla natolik, že já jsem 

se hádala se sestrama, protože to se odsálo mlíko a dávalo se jako jim do 

lednice a oni zpátky dávají té mamině určitý příděl, aby se to dítě jako 

nestrhlo, aby zase se nenajedlo moc. No, jenomže ona řvala, že chce ještě. 

Takže my jsme se spolu hádaly, tak pak jsem donutila asi po pěti dnech, že mi 

tam zavolaly primářku, že jí čtyřicítka nestačí. Tak ta koukla a říkala: „Ježiš, 

co šílíte, vždyť ona už je dost dlouho na světě, tak jí klidně dejte 

sedmdesátku.“ Když pak už byla silnější, ona strašně rychle začala letět 

nahoru. Ona prostě přibejvala pak úplně perfektním způsobem, tak já jsem 

postupně začala ztrácet mlíko. Řekli mi, že je to otázka toho, že už jsem 

hrozně dlouho zavřená v tý nemocnici, vlastně mimo civilizaci. Že už je to i 

moje psychika. Já jsem říkala: „Mně nic není, já jsem prostě v pohodě.“ Já 

jsem tam měla knížky, člověk si moh pustit televizi. Já říkám: „Když ona je 

v pohodě, mně taky nic není.“ Oni říkali: „To nevíte, to prostě je to 

podvědomí, který vy nedokážete ovlivnit.“ Ale říkali: „Počkejte, přijdete 

domů a znova se rozkojíte.“ Takže tam už mi začali dávat ob jídlo příkrmy 

pro ni. Takže jedno jídlo dostávala ode mě vždycky, druhý dostávala příkrm. 

A po tom příkrmu letěla ještě mnohem víc nahoru. No a dá se říct, že nás 

dvacátýho sedmýho srpna, na moje narozeniny, pustili domů. Usmlouvala 

jsem primářku, že když jde takhle nahoru a nemá žádný problémy, že nás 

dvacátýho sedmýho pustí. Ale řekla mi, že mi to řekně až ráno, toho 

dvacátýho sedmýho. Oni jsou dva ti primáři na tom oddělení, jeden dětskýho, 

jeden nedonošeneckýho, a že to musí potvrdit i ten druhej. Tak to pak přišel 

chlap, hrozně důležitej. Ale pustili nás prostě toho dvacátýho sedmýho domů. 

Což teda říkali, že bysme se bejvaly domů tak jednoduše asi nedostaly. Ale 

ona byla doopravdy v pohodě. Taky i z toho popudu se mi oni smáli, že by už 

mi z toho bejvalo bylo hráblo. Já opět jsem to na sobě nepoznala. Já jsem se 

jim dvacátýho pátýho kompletně osypala, ale celý tělo prostě úplně. Takže se 

báli, abych i mlíko neměla špatný, tak sem jí nesměla dávat chvilku mlíčko. 

Dali do mě nějaký prášky, mastičky, prostě nic nezabíralo. A pak prostě 

přišel doktor a říkal: „Hele já vím, že vám to vůbec nepřipadá, jak jste tady 

dlouho?“ Já říkám: „Dvacet pět dní.“ A on říká: „A  vůbec jste nebyla 
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doma?“ A já říkám: „Byla jsem doma asi na patnáct hodin, abych vyřídila 

papíry.“ A on říká: „No, vy už to máte normálně psychickýho rázu.“ A já 

říkám: „To mi netvrďte.“ A on: „To už tady tělo prostě nechce bejt. Tak s tím 

něco provedeme.“ Tak teda i za usmlouvání jeho, nás dvacátýho sedmýho 

pustili. Ale oni tadyhlety nedonošenečky pravidelně kontrolují týden, co 

týden. Tak je berou na nějakej ultrazvuk hlavičky, prostě jak se vyvíjí dál, 

berou na ušní, na oční a ještě na nějaký celkový páteře a kloubů a toho jak se 

celkově vyvíjí. Tak to mi ji vlastně vždycky co týden odnesli, asi čtyři hodiny 

jsem ji neviděla, pak ji přinesli zpátky různě. Já jsem měla i pokreslený, jak to 

očividně zkoušeli (smích). A vždycky přišli s tím, že je všechno teda 

v pořádku. Takže nás pouštěli a jí vlastně bylo 35+0. Což podmínka –

nemocnice je alespoň dvě a půl kila, aby pustili domů a 36 týdnů nejmíň. A 

my jsme měly dvě čtyřicet a 35 tejdnů teda. A pustili nás, když prostě viděli, 

jak reaguje a to. Musely jsme pak vlastně co týden chodit na vyšetření, takže 

jsme dojížděly do nemocnice. No ale to pak už člověk vůbec neřeší. 

Já ti pak ukážu fotky. Jako je pravda, že obrovský pozitivum pro mě, bylo to, 

že jako to okolí, když přišli kamarádi, známí, tak ti všichni, já jsem ji měla 

nafocenou, Jára hned ji nechal vyvolat, abych mohla ukazovat aspoň něco, to 

bylo hrozný. Ti lidi prostě přišli a očekávali, že se budou moct podívat třeba 

aspoň někde za sklem. Já říkám: „Hele to nejde, to je samostatná místnost, to 

nemůžete.“ No tak všichni, jak je hrozně maličká, že jo. „Jé a myslíš si, že jí 

něco bude, nebude?“ Tak teda hrozně moc pomohli obojí rodiče, který si to 

zažili. Ti chodili a říkali: „To vůbec neřeš, jí prostě nemusí vůbec nic bejt, 

buď ráda, protože dřív,“ za komunistů, „tam ty maminy bejt nesměly. Buď 

ráda, že můžeš bejt s ní, že ji máš na očích, že vidíš, že jí prostě nikdo 

neubližuje, že se jí nic neděje.“ Což potom teda byla sranda, pak jsme 

dokonce i pomáhaly na tom, což teda sestřička říkala, kdyby se někdo 

dozvěděl, že by byl asi mazec. Když jsme pak už spolu byly v tom pokoji, tak 

ona měla taky osm dětí jedna sestra na starosti, ty mámy je tam nechaly a 

nebyly tam. A ona je měla všechny nakrmit, všechny vykoupat v určitej čas, 

takže prostě já jsem jí pomáhala, vždycky Káču jsem si přivezla, to byla 

postýlka na kolečkách, tak vždycky se mnou a pomáhala jsem jí krmit. 

Protože když začala jedno krmit, tak ten zbytek začal řvát, že má hlad taky, že 

jo (smích). To byl fakt masakr. Takže já tam prostě pak doopravdy fungovala 

jako klasickej inventář. A pomáhala jsem jim tam se vším, no. Tak jsme to 

nějak tímhle tím způsobem zvládly. Jako jenom díky tomu, že byla takhle 

v pořádku, no. Neumím si asi představit, to co jsem se tam bavila s těma 

holkama, tak asi není máma, která by se pak neobviňovala, jestli nemohla 

udělat něco pro to, aby se to dítě donosilo, aby bylo v pořádku. Ale to těžko 

říct, jestli jo nebo ne, no. Jak by to vypadalo. Jinak byla takovýhle prcek hele

(ukazuje mi fotky z alba svého dítěte a komentuje, jak byla malinká). 
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Když sis ji chtěla brát tak byla jenom v peřince?

 Hm, jenom v peřince a v plínkách. Jinak jsme vlastně k ní mohli jenom 

prstíčkama a tou rukou a to … jako právě všichni říkají, že nedonošenečkové 

to pak potřebujou dospat, tak velký prd. Spinkala teda vždycky po jídle od 

dvou hodin do sedmi venku v kočárku. Tam byla zababušená. Měla teplou 

elektrickou dečku, jsem měla nataženou elektriku přes okno. Tak byla venku. 

Ale už v listopadu s náma byla normálně na horách. Všude a to, byla od 

malička hodně aktivní. Už i tam v těch inkubátorech mi říkali, ať počítám 

s tím, že bude trochu živější, protože ona, ostatní děti hajaly a ona lezla 

prostě, plazila se kolem dokola toho inkubátoru a cucala jim inkubátor. Takže 

furt museli mejt inkubátory. Ale doopravdy jsem si myslela prostě, že to 

takhle rychle to dítě nedožene. Tak vlastně má toho kamaráda, ten je o dva 

dny mladší než Káťa, a když jsme se potkali a bylo jim čtvrt roku, tak Káťa 

byla o třetinu menší než on. To byla jedna oslava a strašně to tam lidi 

zarazilo a překvapilo. Prostě bylo vidět, jak koukali a najednou se začali ptát, 

jestli je v pořádku, jestli to. Já říkám: „Uvědomte si, že on startoval ze třech 

a půl kila. Ona prostě z 1850 gramů.“ Ona vlastně v měsíci tak měla dvě a 

půl kila. Ona se potřebovala odpíchnout od úplně jiný váhy. Pak jsme se 

sešli, bylo jim asi devět měsíců a byli stejně velký. Takže ona pak prostě 

dokázala, že půl roku to dotáhla. My jsme v jednu chvíli, se dá říct co měsíc, 

jsme měnili velikost oblečení. Protože ona najednou začala strašně, ve 

čtvrtým měsíci, začala strašně rychle růst. My máme teda úplně úžasnýho 

obvoďáka. Já jsem neměla ještě domluvenýho doktora vůbec. Tak jsem mu to 

volala vlastně zpětně, jestli si nás vezme, že už jsem ho nahlásila do papírů

(smích). No a ten rovnou řek: „Hele neblázněte, bude úplně v pohodě, kdyby 

cokoliv.“ Hned vlastně si nás bral, zpočátku, on má totiž vchod jako přes 

svoje soukromí, přes byt anebo přes čekárnu a ordinaci, tak si nás bral přes 

byt, aby něco nechytla. Nebo si ji do ordinace, vždycky říkal: „Hele já to tady 

vystříkám a vezmu si ji oknem …“ a nějaký takovýhle. Tak si nás bral takhle 

úplně v pohodě. Dá se říct, že ona nikdy nic neměla většího, pro co bysme 

tam museli přijet. Akorát teď jsem se děsila, jenomže to jí, asi dva měsíce 

zpátky tak měla vysoký horečky, tak dokonce přijel sem. Jenomže to jsme 

zjistili, že jí rostou čtyři zuby nahoře najednou. Jinak ona, musím zaklepat, na 

to jaký je to drak, tak jí vůbec nic nebylo (odbíhá za dcerou, pokračuje sama). 

Celou dobu jsem byla natažená na špagátě, oni ti neřeknou nic jako, co mámy 

chtějí slyšet. „A je to dítě v pořádku?“ A oni nikdy to neřeknou. Oni řeknou: 

„Dneska ano, ale nepočítejte s tím pořád. Já vám to prostě nemůžu říct, 

protože každý to dítě reaguje úplně jinak.“ Hrozný teda co je, že vlastně to 

dítě nemáš u sebe. Že vlastně ho máš přes celou chodbu. Na veškerý snídaně, 

obědy se chodí do společných prostor s těma maminama z těch ostatních 

pokojů, který si tam s sebou vezou toho prťouska. Takže pak jsme dopadly 
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tak, že třeba jsme hlídaly těm holkám, když se šly vykoupat nebo něco, ty 

jejich miminka. Tak to je hrozný, že ji nemáš u sebe. Sice každej, kdo přišel: 

„Jé buď ráda, vždyť se vyspíš, odpočineš si,“ jako když se o ni nemusíš 

starat. Říkám: „Vy jste pitomý, si vůbec neumíte představit, jaký to prostě 

je.“ Bez ní to bylo doopravdy strašně zvláštní. No a ty údivy lidí a pak to „tak 

co, kolik ti přibrala? Kdy půjdete domů?“ Tohle bylo teda vždycky tchýně 

každej den. Naši jako ne. Mamka se neptala, jí to bylo jasný, že to není vůbec 

jednoduchý tam s ní bejt. Ale jako, když by člověk věděl, že se něco takovýho 

stane, tak stejně do toho půjde. Když bude vědět, že to dítě je v pořádku, ale 

popravdě řečeno, tohleto si vůbec nepřipouštíte, že by se něco takovýdleho

mohlo stát. Že by se ten prťous moh narodit až takhle moc brzo. Tam ti lidi, 

spousta těch mamin, leželo s mnohem většíma problémama, zjistíš. Mít 

těhotenství v pohodě, to je neuvěřitelnej dar, kterej nepotká jen tak někoho. 

Dá se říci, že vás to třeba uklidňovalo?

 Ano, ano. Určitě prostě to, že takhle byla v pořádku, člověka trochu drželo 

nad vodou, no. 

Vyložila jsi to skvěle, já bych teď přečetla ty otázky, jestli bys mohla říct, co tě k 

nim napadne?

 Určitě.

Když ses teda dozvěděla, že budeš rodit předčasně, v té chvíli, co ti běželo 

hlavou?

 Jedině to, jestli je to dítě v pořádku. Jestli bude v pořádku. A to, jestli jsem 

neudělala nějakou chybu, že se narodila, tak brzo. Jestli to nebylo z nějakýho 

mýho popudu. Tím, že jsem byla na tom táboře, že jo. Tak jsem si furt říkala, 

jestli přeci jenom to nebyla chyba tam jet, jestli se kvůli tomu nenarodila dřív. 

Ale jedním doktorem mi bylo řečeno: „I kdyby si seděla doma se zkříženejma 

nohama, tak by se stejně narodila, tak to vůbec neřeš.“ Doufejme.

Obávala jste se něčeho konkrétního?

 Já jsem se bála, aby měla vyvinutý orgány tak, aby dokázala sama dejchat, 

sama jíst a všechno. 

Jaké jste měla pocity těsně před porodem a těsně po něm?

 Před porodem, že musíme stihnout tátu (smích). Že to musíme vydržet, aby on 

byl schopný přijet. Před tím porodem asi tím, že člověk je napojenej na ty 

monitory a na všechno, teď slyší, jak tluče to srdíčko, tak si říká, že všechno 

určitě bude muset bejt v pořádku, a že snad se to zvládne. Ale furt je tam 
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strašný napětí toho, jestli prostě nebude muset být na přístrojích hned, jak 

vlastně vyjde na svět a jak to bude vypadat dál. Po porodu je taková hrozně 

zvláštní ta chvíle, kdy ji odnesou, já jsem si právě myslela, že už ji odnesli a 

že už ji neuvidím, že ji nemůžu vidět, protože prostě to nevysvětlí, že zas až 

tak hrozný to není. Já jsem si myslela, že to bude malinký mrňousek, kterej 

sám nebude moct třeba dejchat nebo něco, takže hned ji budou muset vézt a 

oni vlastně ji přinesli normálně v zavinovačce zpátky. Říkali, nechcete si ji 

vzít a to … No, a když přišli a mezi těma dveřma mi řekli, že má takovou 

váhu, jakou má, a že prostě dejchá sama a zatím, že vypadá v pořádku, tak to 

z člověka strašně spadne. 

Dělala jste si třeba starosti vůbec sama se sebou, co porod a tak?

 No to vůbec ne. To tě vůbec nenapadne. 

Říkala jsi, že jsi měla u porodu partnera, jakým způsobem ti třeba pomohl?

 Víš co, on od samýho začátku právě hrozně uklidňoval s tím že, ať to 

dopadne, jak to dopadne, tak že prostě ze všech stran pomůže, seč to půjde. 

Hlavně, že bude v pořádku, že on byl v pořádku, byl ještě dřív narozenej. Je 

to hlavně veliký plus, já jsem původně nechtěla, aby byl u porodu. Já jsem ten 

typ, spíš taková ta konzerva. Já jsem říkala: „Hele, já vůbec nevím, jak se 

budu chovat, já tě tam nechci.“ On si to přál. Tak jsem říkala: „Hele je to na 

tobě.“ Pak je to teda obrovský plus, když oni vlastně všichni odejdou a člověk 

tam leží, než se mu svine zpátky ta děloha s tím slavným pytlíkem na břiše, tak 

je to velký plus, je tam s někým. On teda na chviličku odešel a přišel zpátky 

s fotkama na mobilu aspoň. S tím, že je v pořádku a že byli hrozně 

překvapení, že je vitální a že reaguje velice dobře hned po tom porodu. On i 

byl taková ta jistota, která prostě pomohla. 

To, jaké mělo miminko zdravotní komplikace, jsme probraly, že se vyvíjela 

dobře …

 Jediný co bylo, tak že měla doopravdy tu výživu v hlavičce tři dny, jinak nic 

jinýho. A to je teda mazec, hele oni jim napichujou žíly v hlavičce, protože 

jiný ty žíly na těch ručičkách, nožičkách maj tak slabý, že by jim popraskaly, 

ty děti by jim vykrvácely. A jediný žíly, který prostě berou, že jsou pevnější, že 

ten organismus se tak vyvíjí, jsou na tý hlavičce. A to je hrozný, když je 

napichujou, to je mazec. 

Takže ty jsi mohla hned vidět po tom porodu … Jak ses cítila, když jsi ji viděla 

úplně poprvé?

 To ti je zvláštní. Já jsem se furt bála, že něco nebude, tak jako u normálního 

miminka, víš co, když ti někdo řekne jednatřicátej týden, tak si furt myslíš, že 
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to ještě nemůže bejt plnohodnotnej človíček, že prostě něco musí být určitě 

jinak, že jí prostě chybí těch dalších devět týdnů. Ale ona vypadala úplně 

normálně, jako miminko. Ba naopak mi přišlo, že je prostě veliká, jak ji 

přinesli, mně vůbec nepřišlo, že je takovej prťousek a že by se něco mělo dít. 

A fakticky takový ten první pocit, tak to překvapení toho, jak je to 

plnohodnotnej človíček v tomdlenctom malinkým věku, ve kterým prostě ona 

byla donošená. 

Jak na tebe působilo, že ti dítě hned po porodu odnesli do inkubátoru?

 No, ono v tom prvopočátku tak jsi hrozně unavená. Po tom porodu, tím že já 

jsem měla kontrakce čtyři dny, tak já už jsem byla zgrchaná úplně hrozně. To 

když tě pak odvezou na pokoj, tak vyloženě padneš na postel a seš ráda, že seš 

ráda. Já jsem okamžitě prej usnula. Ale za hodinu a půl mě vlastně vzbudily 

sestry, jestli jsem schopná chodit. Já jsem říkala, že jo, že není vůbec 

problém, tak tě vezmou vykoupat, případně zpátky do postele a to já jsem 

hned teda vyrazila směrem k ní. To víš, že je to hrozně zvláštní, jako ten 

počátek asi tolik nebyl, ty miminka u těch maminek hned nejsou. Oni jim je 

nosej zpočátku prvních půl dne, aby právě se ta ženská srovnala trochu sama 

s sebou a s tím porodem. Pak je teprve ty maminky maj u sebe pořád. Takže 

takovej ten počátek si říkáš, jako jí vůbec nic nechybí, já chytnu dech, ale za 

půl dne už ti to strašně chybí a mrzí tě to, že ji tam nemáš. A jediný co tě drží 

nad vodou, tak ty ženský kolem tebe, který už tam maj ty děti tři dny, nebo tam 

takhle už dlouho ležej. Tak prostě se bavíš s nima, chodíš se tam k těm dětem 

dívat, začneš si vyprávět, co ony měly, neměly. Že spíš tě nad vodou drží to 

okolí, protože je to hroznej pocit nemít to dítě u sebe. Tak jako asi nezažiješ, 

co to znamená, prostě o někoho se takhle starat, dokavaď to sama nemáš, já 

jsem si to taky nikdy neuměla představit. Tak tak je to hrozný prostě toho 

prťouska nevidět. Jenom do něj žďoubat prstíčkama. Ale ona dodneška miluje 

a tak usíná, jí prostě stačí dát prst do ruky a ona takhle … já jsem prostála 

hodiny nad tím inkubátorem. Prostě kdy jenom takhle jsem ji hladila. 

Protože, když je pod tím světýlkem, když má tu žloutenku, tak ji nesmíš 

vyndat. Já jsem ji osm dní nedostala do ruky nebo sedm dní, vůbec. Teď tě to 

dítě nevidí, tak na něj můžeš jenom mluvit a to … no, hrozný.  

Jak sis vysvětlovala to, že se narodila předčasně?

 Já jsem doufala, že ten problém bude jenom to, že jsme prostě oba dva 

nedonošení. A bála jsem se teda toho, abych to nezapříčinila nějak já. 

Cítila jste se třeba za to zodpovědně?

 No to víš, že jo. To tě napadne vždycky, že za to můžeš prostě ty. Tuplem tím, 

že já jsem byla aktivní doposledka, že jo. Já jsem doopravdy s těma dětma na 
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tom táboře byla úplně všude a to. To napadne asi úplně každou, jestli 

neudělala něco tak, že prostě to zapříčinil. Ale člověk to nevrátí a doufá, že 

tomu tak není, no. 

Dozvěděla ses nakonec tu příčinu jasnou, proč to tak bylo?

 Příčinu vlastně jasnou ne. Ty maminky většinou všechny věděly: „Heleď se, 

měla jsi nějakýho toho koka v děloze a ten vypudil to dítě prostě ven. Ta 

děloha už ho dál neudržela.“ Ale u nás tomu prostě tak nebylo. U nás ani 

jedna z nás jsme neměly nic, prostě mi řekli: „Hele, popravdě řečeno, my ti 

nedokážeme říct přesně proč, prostě chtěla na svět takhle dřív. Zřejmě to bylo 

daný geneticky.“ To bylo jediný, co mi řekli. 

To vám vysvětlil lékař?

 To mi vysvětlila primářka, no. Většinou ty sestry řekly hodně málo a čekaly 

na ty lékaře a na ty primáře, aby vysvětlili maminkám, co a jak..  

Na co jsi nejčastěji myslela po porodu v porodnici?

 To fakticky nevím. Těch prvních čtrnáct dnů, kdy ji máš v tom inkubátoru, tak 

pořád jenom myslíš na to, aby byla zdravá, aby byla v pořádku. A oni ti to 

neřeknou prostě do poslední chvíle. To je hrozný, to jsi napnutá jak špagát. 

Pořád. A pak kdy nás vlastně pustí. Jenom to, abys mohla domů. Když ji máš 

u sebe, tak přemejšlíš jenom nad tím, že by si hrozně ráda chtěla bejt už 

doma. V tom domácím prostředí. A svým způsobem se prostě pochlubit s ní 

tomu partnerovi, aby viděl, jak doopravdy se vyvíjí. Aby viděl, jak začíná 

dělat ty první svý pokroky. Abys to mohla sdílet s celou rodinou a nejenom 

sama se sebou. 

Mluvila jsi třeba o těch svých pocitech s někým? Byl někdo, komu jsi mohla říct 

úplně všechno? Že ses někomu vypovídala.

 Takový ty obavy, tak to s tím partnerem a teda s mojí mámou. A takovýto 

vyloženě vypovídání se o všem, o tom pocitu, jaké to je, být na tom pokoji bez 

toho dítěte, který máš úplně někde jinde, kde se o něj stará někdo jinej a 

vlastně nevíš, jestli zrovna v ten okamžik, kdy si tam vykládáš nebo jdeš na 

oběd, tak jestli ona nekolabuje, nebo něco se neděje. To je hrozný. To ti 

prostě na férovku řeknu, že se stát může. Musíš počítat úplně se vším. Tak 

s těmadle pocitama, tak těm ženským na tom pokoji. Ty tam prostě s tebou 

jsou. Byť se tam střídají, tak stejně všechny si nesou společně tyhlety pocity a 

to, že se z toho vypovídat potřebujou.  
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Dá se říci, že nejlépe to pochopily právě ty ženy na pokoji?

 Určitě, určitě nejvíc ty, který to zažívaly v ten okamžik. To stoprocentně. 

Co/ kdo bylo tvojí největší oporou?

 Asi partner samozřejmě. 

Když ses chodila na Kačenku dívat tak, jaké to bylo?

 No, to se musím přiznat, že pomalu nebyla doba, kdy já tam chodila každý tři 

hodiny se na ni koukat, v noci teda ne, to jsem ji nechávala, byť jsme mohly, 

tak to prostě ten personál noční vždycky zhasínali ty prostory, tak to nemělo 

smysl. To je hrozný, to prostě nad tím inkubátorem pořád jenom bulíš a bojíš 

se toho, co bude (pláč). 

Když jsi už odcházela z porodnice, tak jak jsi viděla tu budoucnost?

 No tak já vyloženě při tom odchodu jsem říkala: „Doma bude masakr, viď?“ 

A přítel: „Jo hroznej.“ (smích, popisuje, jak předělávali prostor bytu). Z tý 

budoucnosti, kdy si říkáš, že prostě zvládla ten první měsíc, tak už si říkáš, že 

prostě se to zvládne dál. A to, že když už budeš doma, budeš mít ty lidi kolem 

sebe, který případně budou vědět, co víc dělat, tak že to bude rozhodně lepší. 

A hlavně já jsem povahově ten typ, ve spoustě věcech jsem si nepřipouštěla, 

že by se něco mohlo stát, tak jsem si říkala, proč, proč by se, když prostě 

zvládla tyhlety první dny, tak proč by se stalo něco dál. Ty další. Říkáš si, no 

tak co, tak bude drobnější. Všichni ti doktoři říkali: „Hele do dvou let to 

nepoznáš u těch dětí. Když vedle sebe posadíš dvouletý dítě nedonošený a 

normální, tak nepoznáš, že jsou takhle.“ Pokavaď teda něco. Byly tam teda 

děti, který samy nedejchaly … takže samozřejmě s těma se bavili jinak, že 

třeba vzrůstově budou menší, že budou muset dostávat léky. My jsme šly 

s tím, že ve dvou letech bude srovnaná se svýma vrstevníkama úplně bez 

problémů. A pokud ses nepotkala vyloženě se stejně starejma, tak ti to 

nepřišlo, že máš doma malý dítě. Tím, že to bereš úplně normálně, no, tak jsi 

vzala i todlencto, že je takhle malinká. Horší bylo, když se takhle potkáš po 

čtvrt roce s někým, kdo je o třetinu menší a přitom stejně starej. Ale dneska už 

jsou úplně na fotce úplně srovnatelný a nepoznáš ty děti, že ona je 

nedonošená.  

Kdybychom to shrnuly nakonec, tak měnilo se to vaše prožívání během toho 

měsíce, od toho porodu, než vás pustili domů? Šlo to k horšímu, k lepšímu…?

 Rozhodně k lepšímu. Zpočátku nastupujou jenom takový ty hrozný obavy, co 

bude. A výčitky, jestli prostě jsi neudělala chybu ty. Pak čím prostě je dýl na 

světě, tak tím nastupuje takový ty pocity toho štěstí a tý spokojenosti. A když 
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pak ti ji dají v tý nemocnici a už pak seš s ní na tom pokoji, tak už to je 

všechno úplně šumák. To už vlastně neřešíš vlastně nic okolo. To jak už jsem 

ji viděla, jak reaguje, jak je prostě živá, tak už v tý nemocnici jsem se nebála, 

už jsem byla s ní. To už ty obavy úplně samy spadly. Od těch obav to už jde 

k tomu štěstí a k tý spokojenosti a pak prostě už funguješ úplně normálně, 

jakoby se vůbec nic nestalo, když pak jsi s ní. Těch prvních čtrnáct dní je to 

prostě napnutí na špagátu, co bude, jak bude. Ale to se potom strašně rychle 

změní v to lepší. 

Řekla bys, že ses s tou situací vyrovnala? 

 To určitě, to víš, že jo. To ti nic jinýho nezbyde, než se s tím smířit a vyrovnat. 

A vyrovnáš se s tím hrozně rychle, protože právě kolem sebe vidíš, že to může 

bejt mnohem horší. A že ty vlastně nemáš proč se litovat nebo proč cokoliv 

říkat. Mně jako lítost nade mnou mi vůbec nikdy nepřišla. Že bych se musela 

litovat, že tam prostě musím bejt, nebo že jsem předčasně porodila, to mě 

vůbec nenapadlo. To lidi se takhle různě ptali. Ale říkáš si, že kolem sebe 

vidíš ty lidi, který jsou na tom mnohem hůř, ty maminy, který musely strávit 

pomalu půlku těhotenství v porodnici, protože jim prostě něco nebo miminku 

bylo, a v tu chvíli si to prostě nepřipouštíš jako tak velikánskej problém. 

Jak se Kačence daří dnes? Tak to jsme viděly (Kačenka si celou dobu hrála a 

skotačila kolem).

 (smích)

Asi to máte takhle, že na kontroly lékařské chodíte úplně stejně, že?

 Úplně stejně, no. Akorát jsme, než jí bylo těch čtyřicet dní, správně co jí mělo 

bejt, že jo, protože automaticky, když jsme všude přišli, „kolik vám je?“ A já 

říkám vždycky: „Třicet osm plus tři.“ A oni: „Vy chodíte častějc, že?“ Já 

říkám: „Jo, my jsme naučený.“ Takže než prostě má ten den porodu, tak se 

dochází pravidelně k doktorům a hlásí se ten vlastní věk, kterej by měla, byť 

by měla bejt ještě v děloze, že jo. Až potom se prostě řeší dál. Ale ona má 

dětskýho pediatra, tak prostě chodí klasicky. Byla na tříměsíční kontrole 

v době, kdy jí bylo tři měsíce a ne, že jí bylo prostě měsíc teprve jo. To ne. 

Chodila úplně normálně od začátku k pediatrovi jako jakýkoliv děti. Akorát 

měla o trošičku posunutý píchání injekcí, protože měla malou váhu. Vlastně 

nic jinýho. 
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Rozhovor 2, paní Linda

Souhlasíte s tím, že si rozhovor budu nahrávat?

 Ano. 

Kolik vám je let?

 31.

Jaké je vaše zaměstnání?

 Jsem na městským úřadě tady, matrikářka.

Jste vdaná/ máte přítele?

 Ne, mám přítele. 

Kdy se vaše miminko narodilo?

 6. listopadu 2010, v – nemocnici.

Jak je to dlouho, co vás pustili z porodnice?

 Z porodnice, byla to sobota, v úterý mě pustili z porodnice, takže je to vlastně 

rok. 

Jak dlouho jste tedy byla v porodnici?

 V porodnici jsem byla od soboty do úterka. Pak jsem byla doma, ale malej 

byl, malýho mi převáželi vlastně ještě ten den, co se narodil, tak ho převáželi 

do Prahy do - nemocnice. 

Takže vy jste byla v porodnici necelý týden …

 Vopravdu jenom takový ty dny, co, ty tři, čtyři dny po porodu, co vlastně pak 

pouštěj zdravý maminky s miminkama domů.

A pak jste už vy byla doma a musela jste dojíždět?

 Dojížděla jsem, hm, každej den. Ale ono to netrvalo moc dlouho. Potom 

v pondělí následující tejden už mě myslím hospitalizovali s ním. Já už si to 

úplně přesně nepamatuju. Vlastně přes týden byl sám na tý JIPce a pak 

jakoby už byl schopnej být mimo inkubátor, tak mě hospitalizovali tam s ním. 

Mají speciální pokoje jako pro maminky tam v tom nedonošeným oddělení, 

tak mě tam s ním hospitalizovali a tam jsme byli asi deset dní. 

Čtyřiadvacátýho jsme se myslím před Vánocema dostali domů. Vlastně 

čtyřiadvacátýho jsme potom byli spolu doma. 
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Máte ještě nějaké jiné děti?

 Ne.

Takže to bylo první … 

 Hm.

Bylo vaše těhotenství plánované?

 Bylo. Přišlo sice teda brzo. Ale bylo (smích). 

Upozornil vás někdo na fakt, že můžete porodit předčasně?

 Ne. Ale … jo takhle, já jsem měla během těhotenství problémy nějaký, takže 

asi nějakým vnitřním, jsem si pořád říkala, že se to stát může. Že jako, 

nepočítala jsem s tím, ale říkala jsem si, že je to takový normální, že se to stát 

prostě může.

Takže vám váš lékař neřekl, například je tady riziko, že byste mohla porodit 

předčasně?

 Ne, vyloženě že bych jakoby věděla už třeba od poloviny těhotenství, že 

porodím nedonošený dítě, to jsem nevěděla. 

Informovala ses třeba ty sama, když třeba říkáš, že jsi to tušila?

 Ne. Ne, vůbec. Já jsem jakoby jenom vnitřně věděla, že se to může stát. 

Takže internet nebo …?

 Ne, ne, nic, nehledala jsem. Až potom. Jako předtím ne. 

Ve kterém týdnu se miminko narodilo a kolik vážilo?

 Narodil se v 35. tejdnu, takže pět týdnů jakoby předem, ale údajně potom 

podle neurologických vyšetření byl mladší, protože já jsem měla jenom jeden 

termín podle menstruace a podle ultrazvuku. A protože jsem vysadila prášky 

a čekala jsem, až se mi srovná cyklus, a on se jakoby nesrovnal. Já jsem 

během toho jako přišla do jinýho stavu. Takže od toho to nemohli vypočítat, 

takže vyloženě jenom podle ultrazvuku. Takže podle ultrazvuku jsem porodila 

v 35. tejdnu, ale údajně podle neurologie byl ještě o něco mladší. A měl 

porodní váhu krásných 3 kila 150. Takže on byl takovej, měl slušnou 

základnu, no. 
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Jak probíhalo tvoje těhotenství, těšila ses na miminko, představovala sis jej?

 No jasně, to je taková ta klasika. Určitě. Moje těhotenství bylo takový divný, 

protože jsem vlastně až skoro v osmým tejdnu zjistila, že jsem teda těhotná. 

Bylo to sice plánovaný, ale bylo to brzo. Já jsem si říkala, tak teď vysadím 

prášky a třeba teď je mi to dva roky jedno, ale kdyby náhodou se to furt 

nedělo, tak aby byl jako ještě čas nějak to řešit. A vlastně v 10. tejdnu jsem 

nastoupila do nemocnice, protože jsem krvácela a špinila. Takže tam hrozilo, 

že potratím. Už odmalička byl bojovníček, takže se teda srovnalo všechno. 

Ale potom jsem ještě, myslím, byla v září nebo na začátku října v nemocnici 

proto, že jsem taky začala krvácet, tak jsem se bála, tak mě odvezli do 

nemocnice, ale s tím, že jako bylo všechno v pořádku. Byla jsem na vyšetření, 

takže se to asi stát může. 

Jak byste popsala teda to těhotenství? Bylo pohodové nebo spíše ve strachu?

 Já jsem si nedopouštěla vůbec, že jsem jako těhotná. Já jsem se snažila 

chovat, jako když jsem se chovala normálně. Což mi taky někdy úplně nešlo, 

třeba jsem stěhovala právě padesátikilovou skříň. A tím mi vznikly na začátku 

ty problémy. Pak jsem teda byla o něco opatrnější, přestala jsem sportovat. 

Protože jsem chodila do posilovny a chodila jsem na pilates, to se nesmí 

v prvním trimestru vůbec jakoby cvičit. No a já jsem samozřejmě ten první 

trimestr skoro celý procvičila, že. Jsem chodila hodně cvičit, tak potom jsem 

si říkala, že už bych mu mohla nějak ublížit, tak jsem úplně přestala. Jako 

spíše jen nějaký chození po výletech. Takže byla jsem možná trošku 

opatrnější. Protože jsem jakoby ten začátek, jsem si říkala, že asi bych měla 

si dát pozor, nebo že se může stát něco ošklivýho. 

To bylo na základě té zkušenosti v nemocnici …

 No, no, no, no. Takže jako to jsem si říkala, že asi uškodit můžu čímkoliv. 

Takže když jsem se dostala v tom 10. týdnu do tý nemocnice, tak už i ta 

psychika zapracovala. Já jsem si říkala, i tou cigaretou by to mohlo bejt, 

takže jsem přestala i kouřit. Ale neprožívala jsem to, že bych začala jíst extra 

zdravě, že budu opatrná, jakože ležím, nic nedělám, to ne jako. Ale snažila 

jsem se, co se týče fakt tý námahy, no. Jakože třeba netahat těžký tašky. To 

bylo, protože jsem taková hrdá, takže to bylo takový těžší, no. Jako opatrnější 

jsem byla, ale snažila jsem se žít život jako normální člověk. I když v hlavě 

jsem pořád měla to riziko …

Kdy jsi zjistila, za jakých okolností, že budeš rodit předčasně?

 Já jsem to vlastně nevěděla. Mně praskla z pátku na sobotu, než se Vojta 

narodil, tak mi praskla voda, vlastně v sobotu brzo ráno. Jestli v půl druhý, 
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v jednu, to nevím. Probudil mě prostě pocit, jako kdyby na mě někdo vylil 

kýbl teplý vody. Já jsem se prostě probudila s tím, že je něco špatně. Tak jsem 

vzbudila přítele, jeli jsme teda do nemocnice, tam si miminko natočili a 

prostě takhle to bylo. A on se pak hned ráno ve čtvrt na jedenáct narodil. 

Takže to bylo hrozně rychlý. Já jsem neměla žádný problémy předtím. Nebo 

jsem na sobě nepozorovala nic, co jako by naznačovalo, nebo jako 

nekrvácela jsem, neměla jsem nějaký bolesti nebo něco takovýho. Takže 

v podstatě mně jenom rupla voda a bylo to. 

Jak ses v tu chvíli cítila, když jsi zjistila, že rodíš? Co ti běželo hlavou?

 Já si jako úplně nevybavuju pocity. Spíš jsem to jako brala fakt v pohodě. 

Jako přítel a jeho rodiče trochu plašili v ten moment. Ale já jsem to brala 

jako co, prostě tak to hold je. Ale potom, když jsem ležela na tom boxu, a 

slyšela jsem vedle sebe na boxu rodící maminku, jak to jakoby prožívala, tak 

jsem se trochu jakoby bála, ale prostě jako i ti doktoři a sestřičky okolo mě se 

chovali tak jako v klidu, že mi řekli: „Dáme vám dokapat antibiotika, a když 

se do čtyřiadvaceti hodin nic nestane, tak vám porod vyvoláme.“ Ale jako já 

jsem tak nějak se snažila spát, neměla jsem v podstatě žádný bolesti, když se 

to tak vezme. Já jsem si to tam tak nějak částečně prospala. A pak prostě to 

přišlo. To byl fofr, no. To byl hroznej fofr. 

Takže ses nebála, že rodíš předčasně, dřív?

 Ne, já jsem to pořád nějak jako nevnímala. Já jsem si říkala, že jakoby měsíc 

mi zbejvá do porodu, takže se asi jako ani nic neděje. Já nevím. Já si vůbec 

nevybavuju, že bych měla strach, spíš jsem se jako pořád asi těšila na to 

miminko, že. Takže jsem to prostě nějak úplně neprožívala. Prostě jsem jenom 

čekala, jako co bude. I na porod jsem se hrozně těšila. Já jsem byla strašně 

zvědavá, o čem to je. Takže jsem to tak nějak neřešila. Až vlastně potom 

všechno přišlo. Až po tom porodu. 

Dá se říci, že ses teda ničeho konkrétního neobávala v té chvíli?

 No fakt asi ne, no. Tohleto si nevybavuju. Možná mi to úplně jako zastínilo to, 

co se dělo potom. To jsem jakoby žila ve strachu furt. Ale nevybavuju si, že 

bych byla nějak, třeba že by sem byla mimo. Protože se možná ani člověk 

nepídil. Možná kdybych věděla, že by mi hrozil předčasnej porod, tak začnu 

hledat na internetu a budu z toho možná třeba vyděšená, budu pak myslet na 

to, že můžou bejt nějaký zdravotní problémy. Tohleto já jsem se všechno 

dočítala až potom, když jsem začala hledat, jako co je to vlastně nedonošený 

dítě. Jaký jsou rizika a tak. 
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Jaké jsi měla pocity těsně před porodem a těsně po něm?

 Jako jak těsně před porodem? Myslíš, ještě než se stalo to, že mi praskla nebo 

úplně těsně před tím, než malej jakoby se vylodil, když to takhle řeknu?

No takhle, těsně před tím porodem …

 No, když si vzpomenu, no tak asi já nevím, ta poslední půl hodina v těch 

bolestech. Pak jakoby musím říct, že jsem měla naprosto bezbolestnej porod. 

Takže poslední, já nevím, půl hoďka, co teda jakoby probíhal klystýr a pak 

teda jakoby za mnou sestřička přišla s tím, že teda ještě nejsem vysprchovaná 

a že už by chtěli natočit miminko a tak. Tak já už jsem měla pocit, jakože se 

tlačí ven. A jediný, co si prostě pamatuju, že mě strašně nakrkla paní, která 

tam uklízela jakoby. To mi přišlo neuvěřitelný jakoby, jak se v tu chvíli, když 

ty maminky tam jakoby jsou, na tý přípravce, zachovala. Ale pak jediný, co si 

pamatuju, že první bolesti, když jsem se sprchovala, já jsem si sedla na míč a 

to jsem neměla dělat, to už bych v životě neudělala, protože do tý doby jsem 

byla bez bolestí a přišlo mi ty jo, že je to jako hustý, že to jako začíná bolet. A 

pak si pamatuju, to jsou fakt jenom takový střípky, že když mi sestřička řekla, 

že chtěj natočit miminko, abych se natočila na bok, pak mi teda řekla, že teda 

ne, ať se natočím rovně na záda, že teda rodíme, že třikrát zatlačím a bude 

venku. Tak jsem si říkala, já to řeknu na rovinu, co jsem si říkala, no jasně ty 

krávo, to tady říkáš každý mamince a pak to ještě trvá několik hodin. Ale ono 

opravdu to bylo tak, jak ona říkala. Takže to bylo fakt strašně rychlý, takže na 

nějaký pocity … prostě jsem jenom dostávala úkoly, dejchat, nedejchat, 

zatlačit a tak to prostě bylo. A po porodu byla hrozná úleva. Pocit takovýho 

tepla a úlevy. Takže jsem jakoby padla. Pan doktor mi řekl: „Podívejte se 

aspoň na to své dítě,“ ještě když ho tam tak držel.

Oni vám ho nedali?

 Ne, to bylo vlastně jediný, co já jsem měla vysněnýho a vyčtenýho ze všech 

těch knih a na internetu. Já jsem se na to těšila, že takovýto první seznámení 

tak proběhne a oni ho odnesli. Oni ho odnesli očistit, s tím teda, že pak mi ho 

přinesli ukázat v zavinovačce a říkali: „Ježiš, ten je malinkej.“ Šahala jsem 

mu na ručičku. Paní sestřička nebo doktorka, co tam byla, mi říkala, že jako 

zas tak malej není, že má vlastně 58 cenťáků a přes tři kila, že je to pěknej 

cvalík, na to, že je nedonošenej. Ale já říkám: „Takže nebude muset bejt 

v inkubátoru?“ A ona mi řekla: „Jo to jo, protože je nedonošenej.“ A vlastně 

oni ho odnesli. Takže já jsem ho viděla prostě hned, jak jakoby vylez, pak 

jenom takový, že jsem se na něj koukla a zase jsem jakoby tou únavou jakoby 

zavřela ty oči a snažila jsem se jako nějak prostě … 
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A když jste ho poprvé viděla, jaký pocit jste měla?

 Já jsem viděla tu miniaturní ručičku a říkala jsem si jako, že už je vlastně 

jako venku. Člověk jako celou dobu se těší, jak asi bude vypadat, ale ono to 

bylo takový malý, jako když to řeknu upřímně, malý vošklivý stvořeníčko, 

který mělo naběhlý vočíčka a malinkou ručičku, mělo čepičku na hlavě, 

zabalený v zavinovačce. 

Byla jste zklamaná?

 Ne, to ne. To vůbec. Byla jsem ráda, že jakoby ten porod byl tak rychlej, že na 

to, jak líčej, jako že nikdy rodit nechtěj, tak mi to přišlo hrozně krásný. To byl 

pro mě jako krásnej zážitek. Ale jako mrzelo mě, a to do dneška, a myslím, že 

na furt to budu mít, že tam neproběhlo to seznámení s tou maminou. Takovýto 

jak popisujou, že se to dítě narodí normálně, takže ho mamince daj k prsu, 

aby jakoby tu první, to mlezivo se odsává. Tak to, tady tím jsem 

poznamenaná. To si myslím, že s tím se asi nesmířím nikdy. Že tady to, prostě 

ten úvod, byl takovej jako těžkej. Já si myslím, že pak od toho se odvíjely 

spousty věcí takovejch, který si člověk prožíval, co si nedokázal představit. 

Třeba když jsme jezdili za ním do tý - nemocnice, tak mně prostě přišlo, jak 

když se jezdím koukat na nějakou věc, kterou jsem si pořídila, ale pořád je 

v tý výkladní skříni. 

Jakoby, že to není vaše?

 Já jsem pořád neměla pocit, mi každej říkal, že jak se to dítě narodí, tak že 

automaticky je tam nějaký to pouto. Já jsem věděla, že je v tom mnohem víc, 

že ho miluju, že ho každou návštěvu jsem obrečela. Ale je taky fakt, že jsem 

tam každou návštěvu nebo každej telefon, když jsem ještě byla já v nemocnici, 

tak jsem to číslo nebo tu návštěvu … to probíhalo tak, že jsem čekala, že oni 

mi řeknou, že umřel. Já jsem nedokázala vůbec myslet pozitivně. Prostě tak to 

je. Přítel byl jakoby ten jedinej, kterýmu jsem věřila. Ale jako když mi jakoby 

někdo řek, že to všechno bude dobrý, já jsem pořád, když jsem tam volala 

nebo pak, když jsme tam byli, tak jsem pokaždý před tou návštěvou brečela 

v autě, protože jsem se bála, že tam přijedem a oni mi řeknou, že umřel. To 

člověk jakoby to nikdy nezažil. Nevím, neměl třeba okolo sebe nikoho, kdo by 

mu tady to jakoby vyprávěl. Nebo si řek, jasně inkubátor je třeba úplně 

jakoby … to jsem taky věděla, že inkubátor je úplně běžný. Ale já když jsem 

tam třeba byla, tak mi pořád říkali, že prvních 72 hodin je nejkritičtější. A 

nikdy mi neřekli, že se ten stav lepší, že je úplně stabilizovanej. Ne. Vždycky 

mi říkali, buď je na plicních ventilátorech, anebo je na kyslíku, anebo „už 

zase jsme mu museli dát plicní ventilátor, protože nezvládá jako úplně 

dejchat sám.“ Takže tady tím, že jakoby jsem nevěděla, co teda mu vlastně je, 

co nebo proč se to tak stalo, nebo proč je v tom inkubátoru, proč ho 
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převáželi, takže jsem nedokázala vůbec myslet pozitivně. Takový nějaký to, že 

jsem se jako rozbrečela, řekla jsem, že je to krásný pocit, že jako že mám to 

dítě, tak to naběhlo až potom, když jsme byli sami v tý - nemocnici, no.

Měla jsi někoho u porodu?

 Byl tam tatínek, byl tam přítel. 

Jakým způsobem ti pomohlo, že tam byl?

 Já ani nevím, jestli mi jakoby nějak pomohl. Bylo hezký, že mě držel celou 

dobu za ruku. Ale já jsem asi od záčatku, co jsem tak nějak zjistila, že jsem 

těhotná, tak jsem se ho ptala, nebo ne od začátku, ale jako tak průběžně jsem 

se ho ptala, jako jestli by chtěl bejt u porodu nebo ne. On, jako je fakt, že to 

těhotenství jde asi úplně mimo ty chlapy. Oni neprožívaj to, co si prožívá ta 

ženská. Ale on mi řek, že neví, tak jsem se k tomu postavila tak, že ho, i když 

bych si to přála, aby tam byl, jsem to vnímala jako, že je to nějaká jako 

psychická opora třeba právě v těch bolestech nebo tak. Tak nakonec jsem mu 

řekla, že prostě je mi úplně jedno teda, jestli tam bude nebo ne, ať se 

rozhodne sám, že ho nebudu tlačit, že budu respektovat, když řekne, že u toho 

bejt nechce, ale že budu ráda, když tam bude. No a ve finále to dopadlo tak, 

že prostě jsme tam přijeli, odvez mě teda do porodnice a my jsme stejně ho 

poslali domů s tím, že mu pak, až to jakoby přijde, tak mu zavolaj. Takže on 

byl opravdu jakoby v tu dobu tam, kdy já jsem se stejně nějak, já jsem 

vnímala ty povely od těch sester a od těch doktorů, jo. Dejchej, nedejchej, 

tlač, netlač. Takže jakoby, byla jsem ráda, že tam byl, ale jako, že bych úplně 

… jsem to měla asi vykreslený jinak, že ten chlap to tam nějak jakoby hejčká, 

třeba se snažil. Já jsem to nevnímala ale, já jsem měla úplně, jako jinou práci 

(smích) než láskyplný dotyky nebo něco takovýho. Ale bylo to fajn, že tam byl. 

Že byl jako u toho zrození toho svýho dítěte, no. A naštěstí to na něm 

nezanechalo ani žádný následky, což se taky stává. 

Když se malý narodil, měl nějaké zdravotní komplikace?

 Jo. Takhle já jsem se dozvěděla, až vlastně všechno v tý druhý nemocnici. Já 

jsem porodila asi ve čtvrt na jedenáct a furt jsem jakoby sbírala odvahu … 

byla jsem nějakou chvíli na boxu, pak jsem přišla na ten pokoj a přišla za 

mnou paní doktorka, že teda nastaly nějaký komplikace, že je teda 

v inkubátoru, že je napojenej na kyslík. Ale že, až budu jakoby se cítit, tak 

abych tam přišla. No a já jsem tam opravdu šla asi nějaký čtyři hodiny. 

Protože pořád jsem jakoby sbírala odvahu, já nevím proč, prostě to nějak 

nešlo. Takže jsem tam přišla až za nějaký čtyři hodiny a přišla jsem se tam 

podívat. Seděly tam dvě sestřičky a já jsem se je ptala na různý věci a ony mi 

řekly, že mi to všechno řekne paní doktorka. A to už jsem jakoby asi nějak 



101

vnitřně věděla, že asi je něco v nepořádku, protože třeba byl úplně vepředu, 

ty ostatní asi dvě, tři děti byly  vzádu tam. A ony u něj seděly, prostě u stolu, a 

furt ho tam nějak kontrolovaly. A byl úplně vepředu přímo jakoby toho 

vchodu. A na cokoliv jsem se jich zeptala, tak ony mi řekly, že všechno mi 

řekne paní doktorka. Tak jsem asi nějak vnitřně začala tušit, že něco zřejmě 

bude v nepořádku. Načež paní doktorka potom přišla a řekla mi, že u malýho 

nastaly nějaký komplikace, asi 20 nebo 15 minut po porodu, a že teda teďkom 

jakoby se snažej, jestli se to zlepší nebo ne, ale že nebude na nic čekat, že 

prostě potřebuje nějaký prostředí, který oni mu tam úplně nemůžou vytvořit. 

A nebudou nic riskovat, takže by chtěla, aby ho převezli do - nemocnice, ale 

samozřejmě, že bude hledat tam, kde budou mít volno. Takže pak vlastně jsme 

tam šli s přítelem kolem šestý a to mi řekli, že ho teda budou převážet do -

nemocnice a že si teda pro něj přijede pan primář, prostě, že to tak musí bejt.  

Ona vám tedy jen řekla, že má komplikace, nic konkrétního?

 Ne, ne. Já si to ani nevybavuju, protože tenkrát, když mi řekli, že ho budou 

převážet, tak jsem se votočila a odešla jsem pryč. Prostě nevím. Ona se mě 

ptala, já jsem začala samozřejmě brečet. Ale nedokázala jsem tam vůbec 

jakoby bejt. Protože já jsem si na něj nemohla ani šáhnout a já jsem na něj 

jenom koukala prostě do tý bedny průhledný. A přišlo mi to takový, takový 

divný. Prostě člověk si porodí dítě a šáhla jsem si na něj akorát na tu ručičku 

po tom porodu, no. Takže pak až jakoby až v tý - nemocnici mi umožnili, že 

jsem si na něj do toho inkubátoru mohla sáhnout. Jinak do tý doby vlastně 

jsem držela jenom chvilku tu ručičku, než ho odnesli na to nedonošenecký. 

To si vůbec neumím představit …

 Já teď už jo a je to hnusný. Je to prostě takový, no nevím, přišlo mi, že mi 

trvalo dlouho, než mi naskočilo nějakej takovej ten pocit, ty seš moje dítě a já 

tě miluju prostě nade všechno. Jako samozřejmě nemůžu říct, že bych jako ne 

to … ale jenom že, člověk najednou neměl to, co jakoby maj ty vostatní. A 

taky bylo hrozný, že když jsme měli jít jíst nebo tak, tak ty maminky si tam 

vozily ty miminka a já tam ležela s těma holkama, který měly ještě ty bříška a 

spíš jakoby přenášely. A teď tam řešily, jako co se bude dít. A já jsem prostě 

tam ležela s tím, že to dítě mám tam a pak, že mi ho převáželi. Ony se jenom 

bavily o dětech a viděla jsem tam ty miminka a slyšela jsem je brečet a to pro 

mě bylo hrozný. Takže vlastně potom v tý - nemocnici jsem se až dozvěděla, 

že teda malej měl streptokoka, kterýho ode mě chytil. Já jsem se teda ptala, 

jestli i já se mám nějak léčit. Oni mi řekli, že to není nějaká chřipka nebo 

angína, že prostě je to nějakej bacil. A že jakoby proto nastal ten předčasnej 

porod. A že tím předčasným porodem taky nastalo to, že měl komplikace 
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jakoby s dejcháním, že ty plíce jsou nedovyvinutý. Ale vím, že tenkrát když 

tam přijel, když jakoby ho převáželi, tak pro mě přišli, že teda už je tam pan 

primář z – nemocnice a že abych tam jakoby šla. To se mi hrozně líbilo, pan 

primář přišel, podal mi ruku, představil se, řekl odkaď je, že teda malýho 

bude mít na starosti, že ho budou převážet do - nemocnice, dal nám číslo, že 

není problém, aby tam rodina přijela, nebo prostě mě, až pustěj. Ale já jsem 

neměla jakoby možnost, protože tam byla plná porodnice, jakoby to 

šestinedělí, takže já jsem neměla možnost, aby ho převezli se mnou. No, tam 

bylo plno a vlastně …

Z kapacitních důvodů teda …

 Pravděpodobně z kapacitních důvodů. Oni řekli, že, nebo přítelovi potom 

řekli, že jediný kam by mě mohli přijmout, je gynekologie. Ale tam mě jako 

v šestinedělí, protože ta ženská je jakoby víc ohrožená různýma nemocema, 

infekcema, oni řekli, že v podstatě jakoby ta nemocnice je infekční zóna. 

Takže to šestinedělí, tam se dodržujou nějaký speciální jakoby pravidla, ta 

klasická gynekologie prostě pro mě bylo riziko v tom, že tím, jak jsem teďkom 

jakoby citlivá a náchylnej je i ten organismus po tom porodu, tak že bych tam 

třeba mohla chytit i nějakou nemoc. Takže, že mi to nedoporučujou. A jako i 

tak, když jsme tam tenkrát volali a ptali se i přesto, že bych tam teda chtěla 

bejt hospitalizovaná, tak nějak se k tomu stavěli, tak jako prapodivně na té 

gynekologii. Že jako: „Ne a proč a vodkaď jste?“ Jakoby mi naznačovali, i 

když pan primář mi naznačil něco jinýho nebo přítelovi, tak jako nakonec 

jsem prostě věděla, že jestli mě v pondělí nebo v úterý nepustěj, tak prostě 

podepíšu reverz a odcházím. To se nedá vydržet. 

Takže chtěla jste být tam, kde bude on …

 No jasný, chtěla jsem bejt u svýho dítěte. To každopádně.

Jak na tebe vlastně působilo to, že ti malého hned po porodu odnesli?

 No, než mi vlastně řekli potom, že tam jsou nějaký komplikace, tak mi to jako 

úplně nedocházelo. Já jsem si prostě myslela, že se za ním pak půjdu podívat, 

ale pak právě když z tý paní doktorky vypadlo, že ho budou muset převízt, tak 

jsem se jenom otočila a odešla jsem hned pryč. Odešla jsem, protože já jsem 

asi potřebovala nějakej čas to jako vstřebat, nebo já nevím. Já to nechápu. 

Možná třeba některá maminka by tam prostě ležela na tom inkubátoru, 

nevím, já jsem to prostě … protože mně to pořád nedocházelo, jako oni mně 

ho odtrhli. Já si myslím, že tam právě jakoby působil ten problém, že prostě 

jsem ho neměla hned po tom porodu u sebe. Já to nedokážu popsat. 
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Jaká byla tvoje „teorie“, že se malý vlastně narodil předčasně? Jak sis to 

vysvětlovala?

 No, že jsem asi na sebe měla možná bejt víc opatrná, a nebo prostě jsem si 

říkala, že třeba už jsem cítila takový, já jsem nevěděla, co jsou to stahy a tady 

ty, že jo, člověk se v knížkách nedočte určitý věci. Takže jsem jako nevěděla a 

občas jsem měla pocity, jak když mi tepe v podbřišku, nějakých čtrnáct dní 

před tím porodem, tak jsem si říkala, že jsem to možná neměla nechat a jet 

k doktorovi. Ale dodneška to nevím. Je možný, že to nic nebylo, ale je možný, 

že už to třeba byl příznak něčeho. Takže samozřejmě jsem si říkala, že možná 

tady to, jsem si říkala, že možná, jakoby jsem zanedbala něco, že třeba k tomu 

ani nemuselo dojít.

Měla jsi třeba pocit, že jsi za to zodpovědná? Že za to můžeš ty, v tom období po 

porodu, když jsi ležela v porodnici.

 Já jsem spíš myslela na to dítě. Já jsem pořád myslela na to, že někdo přijde 

se zprávou, nebo když tam budu volat, tak mi řeknou, že umřel. To bylo jediný 

na co jsem myslela v tý porodnici. To bylo opravdu jediný. Já to nechápu, já 

jsem nedokázala vůbec myslet pozitivně, že všechno bude dobrý, protože já 

jsem v podstatě nevěděla, co mu vlastně je, proč ho odvezli. Prostě tam mi 

bylo řečeno, že nastaly nějaký komplikace a že mu nedokážou … právě tohle 

jediný si pamatuju, že mi řekli, že nastaly komplikace, že mu nedokážou 

vytvořit prostředí a že nechtěj riskovat a že - nemocnice je jakoby na to 

nedonošenecký dobrá. Ani jakoby potom, když jsem volala do tý nemocnice, 

tak to jako ne. Až potom, když jsem tam přišla do tý - nemocnice na tu první 

návštěvu, tak jakoby mi paní doktorka jako vysvětlila, co se vlastně stalo. Že 

teda toho streptokoka, že prostě proto ten předčasnej porod, a proto ty 

problémy. 

Takže do té doby jsi nad tím nepřemýšlela, proč to tak bylo, čím to bylo 

vyvolané? 

 Ne. Jediný co jsem si opravdu říkala, že vyloženě to tepání, který jsem měla. 

Takže prostě třeba s tím mohlo souviset. Že jsem třeba mohla jít k tomu 

doktorovi. Ale taky to s tím nemuselo vůbec souviset. Ale na jednu stranu 

jsem si říkala, že jsem třeba mohla bejt opatrnější, že je pravda, že jsem třeba 

čtrnáct dní před porodem hrála bowling. To jsem si říkala, že jsem si to 

možná zavinila sama. No, když jsme pak čekali na paní doktorku v tý -

nemocnici, tak nám teda řekla, vysvětlila mi jakoby proč teda ten předčasněj 

porod. Ale zároveň mi taky jakoby řekla, že prostě jakoby má problémy s tím, 

aby se rozdejchal, sám. Takže furt jakoby ty první dva dny byl jenom na 

plicních ventilátorech a potom, vždycky když jsem tam volala, tak mi řekli, je 

na kyslíku, kyslík má třeba na dvacet procent, pak na padesát, pak zase že mu 
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museli dát plicní ventilátory, že to nezvládal. To bylo furt takový … až potom, 

když jsme tam přijeli a měl jenom hadičky jakoby na antibiotika v hlavičce, 

tak jsem si říkala, to už je asi jako dobře. A taky pak už začali mluvit víc 

pozitivně. Oni v tý - nemocnici se k nám chovali hrozně hezky. Ty sestřičky 

jakoby nám říkaly, že ho krměj a že baští a že prostě mu musej dávat ty 

antibiotika. Jakoby kdybych tam mohla bejt a nemusela chodit, tak bych byla 

klidnější. Protože oni tam na mě i působili tak, já jsem věděla, že je 

v dobrejch rukou a že udělají všechno pro to. Ale tím, že jsem byla úplně … 

mně přišlo, že jsem úplně na jiným konci světa. 

A ty jsi byla doma, od toho úterý, jak jsi říkala, jak dlouho?

 Až do neděle. Od pondělka mě pak hospitalizovali. 

Takže pak už jsi ho měla vedle sebe?

 No, no, no, no. Vlastně tejden jakoby jsme byli od sebe. 

Mohla bys popsat myšlenky, pocity, obavy … co se ti honilo hlavou po tom 

porodu? 

 No jedině to, že umře. Než jsem ho viděla odpojenýho jakoby od kyslíku 

úplně, tak jsem prostě pořád, i do tý doby, než mi řekli … ne, takhle, poprvý, 

když jsme tam přijeli a byl bez kyslíku, tak jsem si říkala, že už se to asi 

zlepšilo, ale pořád, protože furt to bylo takový, že jako kyslík, ventilátory, 

kyslík, ventilátory, tak jsem si pořád jako říkala, že může ještě něco přijít. A 

pak, když jsem ho viděla mimo inkubátor, tak už jsem se zklidnila, ale do tý 

doby jsem pořád myslela na to, že kdykoliv tam přijedu, tak že mi řeknou 

prostě: „Nezlobte se …“ Pořád jsem koukala na to místo, kde jsem ho viděla 

jakoby poprvý, kde ten inkubátor stál a najednou tam prostě nebyl a teď já 

jsem se úplně děsila toho, co se stalo. Ale oni ho prostě jenom přestěhovali 

kvůli světlu. To byly takový pocity … No a v tý první nemocnici tam nebejt 

jedný holčiny, která měla takový velký břicho a furt tam řešila, že jí to dítě 

nechce ven, tak ta tam působila jakoby slunce, která mě dokázala rozesmát, 

ale nebejt tam asi tady tý holky, tak jsem asi skočila z okna. Já jsem opravdu 

byla úplně zoufalá. Já jsem furt brečela. A samozřejmě, že jsem nemohla 

brečet před těma ženskejma na tom pokoji, takže jsem se furt chodila 

sprchovat a tam jsem brečela. A bála jsem se volat do tý - nemocnice, čekala 

jsem na to, až přijede přítel, protože ten po práci tam vždycky jel, volal tam a 

prostě jsme je tam nějak bombardovali nějakejma dotazama. Ale oni nám 

stejně nic neřekli, nic takovýho. Člověk pořád čekal na tu pozitivní zprávu, 

když mi řeknou, jeho stav je stabilizovanej a všechno je v pořádku. Ale oni 

prostě pořád čekali, co těch prvních 72 hodin. Já jsem myslela, že to 

nevydržím psychicky, že musím z té nemocnice pryč a než byl mimo 
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inkubátor, tak jsem myslela pořád takhle. A každou návštěvu, když jsme tam 

jeli, tak jsem brečela. Vždycky jsem se rozbrečela v tom autě, protože jsem se 

bála toho, že mi řeknou, že prostě nežije. 

Dá se říci, že ses prostě primárně bála o to jeho zdraví a na druhém místě bylo, 

že je daleko od tebe?

 No, to určitě. Ale stejně mi přišlo neuvěřitelný, že Praha je tady odsud 

kousek, byli jsme, já nevím, za dvacet minut v tý nemocnici, ale bylo to, jak 

kdyby byl, já jsem měla prostě pocit, jak když je, já nevím, v Číně. A hlavně 

teda v tý nemocnici, když jsem ležela. Mě přišlo, že ho nemám na dosah. A že 

prostě je to zoufalý. Tenhle stav, že je naprosto zoufalej, že to nerozdejchám, 

že to nezvládnu. A že on to taky nezvládne, tím pádem, když já to nezvládnu. 

Prostě nedokázala jsem myslet vůbec nějak pozitivně.  

Byl tady někdo, mluvila jsi s někým, takovým způsobem, že bys tomu člověku 

mohla říct úplně všechno? Komu ses mohla svěřit?

 No, jasně, no. Byl to hlavně přítel, ten byl pro mě v tu chvíli … ta jedna 

holčina, ta mě držela tím, že mě dokázala rozesmát, ale přítel byl moje jediná 

naděje, že i když mi moje máma říkala, že všechno bude dobrý a on to zvládne 

a přítelovi rodiče a kamarádi mě utěšovali, že prostě všechno bude dobrý a že 

má tuhej kořínek po nás, já pořád čekala, až bude ta hodina, kdy on mi řek, 

že přijde, a vyptávala jsem se ho a byl to jedině přítel, na kterým jsem 

vyloženě visela. Ten kdyby mě zklamal, tak si nejsem jistá, jestli bych tu 

opravdu byla. Fakt mám pocit, že jsem v tu dobu byla na tom fakt špatně. Já 

jediný, co jsem omílala, bylo, že on umře. On říkal, že to bude dobré, a snažil 

se mě jako podporovat. 

Bavila ses o tom třeba s těma, co s tebou ležely na pokoji? S těma maminkama. 

 Ne. Já jsem se s nima jako … tam ležela pak ještě jedna, ale ta měla dítě tam. 

Porodila jako úplně v pohodě dítě, který mělo jenom žloutenku a bylo 

v inkubátoru. Takže od tý jediný jsem pořád slyšela, že by se zbláznila, kdyby 

to měla jako já. Takže to jako nebylo úplně podporující. Já jsem jí záviděla, 

že si prostě jenom přejde tu chodbu a je u něj. A já jsem si mohla přecházet, 

jak jsem chtěla, a u něj jsem nebyla. Byl pryč. Jako vyloženě, že bysme se 

bavily, na to ani nebyla nálada. To byly pro mě cizí lidi a řešit s nima 

takovýhle … a hlavně já, když jsem se o tom s někým bavila, tak jsem pořád 

brečela. Já jsem opravdu to prožívala tak, že jsem furt bulela. 
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A chodily tam za tebou návštěvy?

 Chodily, ale furt se všechno omílalo dokola. Všichni se ptali, co. Všichni se 

snažili utěšovat, že to bude dobrý. Ale já jsem jim prostě nevěřila. Jediný na 

kom jsem visela, byl ten přítel. To bylo jediný, po čem já jsem prahla každou 

chvíli, aby už byla ta hodina, kdy on měl přijet. 

Když ses pak chodila na malého dívat do té nemocnice, jaké to pro tebe bylo?

 Byla jsem ráda, že konečně za ním můžu. Ale měla jsem pořád stejný pocity, i 

když byl mimo inkubátor, pořád jsem se obávala, že mi umře. 

A ty jsi ho nemohla třeba ani pohladit?

 Jo. Sestřičky vlastně, já nevím, kolikátou to bylo návštěvu … když jsme tam 

přijeli s přítelem, když mě tam přivez poprvý v to úterý odpoledne, tak jsme 

hrozně oba brečeli. Si pamatuju prostě, jak jsme měli sklopený ty hlavy, a 

jenom jsem vnímala, jak nám padaj slzy. A pak, já nevím, jestli to bylo přímo 

v ten den, ale pak mi ta jedna sestřička říkala, že si klidně můžu otevřít ten 

inkubátor a šáhnout si na něj, takže to bylo podruhý od toho porodu. A bylo 

to něco tak nádhernýho. Já když jsem mu šahala na tu ručičku, tak on mě 

držel za prst. Vlastně to bylo potřetí, protože vlastně pan doktor, když ho 

převážel do tý - nemocnice, tak si pamatuju, že ta sestra mi říkala: „Klidně si 

na něj šáhněte.“ Ale já jsem ho jenom tak letmo pohladila, protože jsem na 

něj … jako tam leží to přikurtovaný dítě, že jo, měl všechno přikurtovaný 

kvůli tomu převozu, leželo tam napojený na hadičkách, šla mu pěna od pusy a 

já jsem prostě nevěděla, jako já bych si ho pochovala, ale ono to nešlo, já 

jsem ani nevěděla, jak na něj šáhnout, tak abych mu třeba nějak neublížila. 

Tak jsem se ho jenom letmo dotkla a prostě jsem zase s pláčem …

Když jsi musela z té porodnice odcházet a jeho tam nechávat, jaké byly pocity? 

 No, když jsem jela tam, tak jsem jela s tím, co nám řeknou, že jo. Jestli se to 

jako zlepšuje, zhoršuje, nebo prostě umřel. A když jsem jezdila tam odsud, já 

ani nevím, ono to bylo prostě takový fakt zvláštní. Já jsem tam vždycky jako 

odstříkavala mlíčko, takže to bylo automatický potom, když jsme tam přijeli, 

já jsem si šla odstříkat mlíčko, to jsem tam potom nechala, přivezli jsme třeba 

z domova, co jsme během dne odstříkali. Takže to bylo, jakože přijedeš, 

odstříkáš, pokocháš se chvíli, tisíckrát si, než tam jdeš, vydezinfikuješ ruce. 

Na jakýkoliv dveře šáhneš, tak potom jsou umyvadla, kde si musíš 

vydezinfikovat ruce. Pak teda jsme koukali třeba, jak ho krměj, protože 

většinou ty návštěvy byly v době, kdy ho krmili. Já myslím, že jsme si na něj 

ani moc nešahali, že jsme se jako neodvážili sami si otevřít ten inkubátor, 

jenom když nás třeba vyzvali, nebo přišli, otevřeli nám ho, takže tolik těch 
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doteků tam nebylo. Ale potom jsme odjížděli, já vždycky spokojená. Ale stejně 

zas další návštěvu jsem jela s tím, co se bude dít. Člověk se přes noc budil a 

pořád jakoby byl s ním. A čekal, co se bude dít dál, no. Vždycky na chvíli 

jsem byla klidná, jakože když jsem s tím člověkem jednala, jako sestrou nebo 

takhle, pak když jsem tam dojížděla, tak jsem se zklidnila, i když každou tu 

návštěvu jsem tam prožívala to stejný. Ale vždycky, když jsem od tamtud 

odjížděla, tak potom se to už zlepšilo, pak už jsem odjížděla s tím, že jsem se 

třeba usmívala. Pak jsem tam trošku hodila nějakou konverzaci s těma 

sestřičkama. Ale bylo to hrozně psychicky náročný. A ty pocity, furt bylo něco 

v hlavě. Furt jakmile jsem seděla doma a přijela moje máma a já jsem jí 

říkala, že mám strach, že umře, ona mi říkala: „Co blbneš, vždyť je na tom už 

dobře.“ Ale může se zas něco stát. Prostě pořád jsem v hlavě měla to, že ještě 

není vyhráno, že až ho budu mít u sebe, až budem doma, tak si oddechnu. 

Dokavaď bude jakoby pod dozorem, tak že to asi ještě není úplně dobrý.  

Bylo to tak, že oni ti nabídli, že tam můžeš být nebo ty ses na to ptala?

 Tam to bylo nějak jakoby řečeno, už ještě když jsem ležela v tý nemocnici, 

tam přítel tenkrát přišel s tím, že samozřejmě je možnost, že by mě tam 

hospitalizovali, ale že tam v tuhle chvíli není volnej pokoj přímo jakoby u tý 

JIPky. A že teda šestinedělí je obsazený, ale pořád jakoby tam bylo řečeno, že 

až se z toho vylíže, takže by mi vlastně jakoby, já nevím, jestli to jako nějak 

automaticky, tam se prostě čeká asi, ještě potom je jakoby ještě spousta 

vyšetření, když už jsi jakoby s tím dítětem na tom pokoji. Že tam ještě 

probíhaj nějaký oční vyšetření, takový co ty miminka prostě zvládnou na tom 

šestinedělí jakoby během těch čtyř, pěti dnů, když jsou jakoby normální, 

donošený. Možná je tam i jakoby víc sledujou. Tam každej den chodila jakoby 

vizita, třeba jednou, dvakrát denně. Já nevím, měli jsme naplánovaný nějaký 

vyšetření oční a nějaký neurologický vyšetření, a takže tam prostě jakoby 

muselo proběhnout ještě tyhle vyšetření, aby nás pak pustili. Ale třeba my 

jsme měli dobrou porodní váhu. Třeba u ostatních dětí čekali vyloženě, až 

budou mít, musely furt přibírat.   

Když ti řekli, že s ním můžeš být hospitalizovaná, ulevilo se ti? Řekla sis třeba, 

že už mu je líp, když mi dovolili s ním být?  

 Byla jsem nadšená a hlavně byla jsem strašně šťastná, že to přišlo, tak brzy. 

Že mi vlastně ve čtvrtek řekli, že možná už v pondělí by mě mohli 

hospitalizovat. A v pátek, když jsme tam přijeli, tak mi řekli: „Běžte si za 

sestrou, ona vám dá pokyny a v pondělí tady nastupujete.“ Takže to já jsem 

byla úplně nadšená. 
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Ulevilo se ti?

 No jasně. Já jsem se strašně na to těšila.

A jak to probíhalo v to pondělí, když jsi tam přišla?

 Přijela jsem tam, ukázali mi pokoj, jak to tam funguje. Pak mi přivezli 

malýho. Pak teda ty sestry se divily třeba, že mi malýho nepřikládali k prsu. 

Teprv až když jsme byli spolu, tak mě učili jako to kojení, jak ho nakojit. 

Protože on byl pořád ošizenej, že byl zvyklej … krmili ho ze stříkačky, sondou 

přímo do žaludku a krmili ho z lahvičky, takže on byl jakoby zvyklej na tu 

láhev. Tak pak  jakoby jsme ho tam chudáka mordovali. 

Na tom pokoji sis ho porvé mohla pochovat? 

 Ne. To bylo ten víkend, oni většinou doporučovali návštěvy v době toho 

krmení, takže potom, když už byl mimo ten inkubátor, to byla sobota, že nám 

řekli, že si ho můžem pochovat, tak jsme tam seděli a drželi ho asi nějakou 

hodinu, vlastně jsme se střídali. Ale v neděli mi dokonce dali láhev a já jsem 

ho mohla krmit z lahvičky. Já jsem z toho byla vyplašená. Vůbec jsem 

nevěděla, jak ho mám chytit. On měl ještě pořád v hlavičce hadičky, protože 

mu ještě dávali antibiotika a tak, že on byl pořád napojenej hadičkama na 

nějakej přístroj, že jsem se strašně bála, abych mu něco nevytrhla nebo tak. A 

potom jsem ho vlastně viděla v to pondělí poprvý, jakoby bez všech přístrojů. 

Neměl nikde nic, akorát sem tam nějakou modřinku od vpichů nějakých, takže 

byla jsem z toho vykulená, asi jako kdyby to bylo po tom porodu. Já jsem 

v podstatě zjistila, že se ho bojím přebalit, bojím se ho vzít, abych mu nějak 

neublížila, že byl takovej malej, křehkej. Takže to už probíhalo podle mě, asi 

jakoby to mělo probíhat normálně jako donošený dítě. 

Jak jsi v tu chvíli viděla budoucnost?

 Od pondělka jsem se ptala, kdy už půjdem domů (smích). Už jsem chtěla být 

doma. 

Měnilo se to prožívání od toho porodu, než vás pustili domů, nebo to bylo spíše 

konstantní, nebo se to měnilo? 

 Když jsem byla v té nemocnici, tak jsem v podstatě chtěla umřít. Myslela jsem 

si, že mi umře dítě. Věděla jsem, že je všechno špatně. Když jsem začala jezdit 

do - nemocnice, tak jsem se trošku uklidnila, protože ten přístup sester na tý 

JIPce byl tak jakoby vstřícnej a vlídnej, že jsem se jakoby lehce uklidnila. 

Tím, že mi můžou lhát do toho telefonu, ale že takhle když člověk s nima 

jedná, je o něco klidnější. Protože vidí ten přístup. Říká si, jo, tady je prostě 

v těch správnejch rukách. A jakoby, i když jsem tam jezdila s tím, že mi 
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řeknou, že třeba jako není, tak jakoby jsem odtud odjížděla taková klidnější. 

Potom, když mě tam s ním hospitalizovali, tak jsem vnímala prostě jen to, že 

bych s ním strašně chtěla bejt sama doma. A samozřejmě, že mi bylo ouvej, že 

jsem brečela. Protože jsem si prostě pořád říkala, že mi chybí, že jakoby tam 

nebyl ten kontakt a vlastně, to si pamatuju, v pondělí mě hospitalizovali a ve 

středu u kojení jsem se rozbrečela, protože najednou jsem na něj koukala a 

zjistila jsem, že je to ten nejkrásnější pocit, jakoby mít to dítě u sebe a když 

jakoby je přisátý na tom prsu. To mi přišlo takový krásný. Tam mě naskočil 

nějakej ten pocit … a pak zas, když jsme první den byli doma, tak jsem volala 

kamarádce, jestli by ho nechtěla, že brečí a že vůbec nevím, co s ním mám 

dělat. Já jsem jakoby měla pocit, že tam to je prostě v pohodě, že to člověk 

zvládá, a najednou jsme přijeli domů a teď jsem tam neměla ty sestry, na 

který jsem se vždycky mohla obrátit, a volala jsem kamarádce, která má dvě 

děti, tak jsem říkala: „Prosím tě, on brečí, já vůbec nevím, co s ním mám 

dělat. On furt pláče.“ Takže to bylo takový … a pak už se měnily ty pocity 

úplně, že jo. Ale jako bylo to, ty pocity se měnily, nejdřív jako z naprostýho 

zoufalství, potom je, kdy teda člověk čeká, až řeknou, teď už budete moct 

domů. A potom, já nevím, v pondělí další nám řekli, že ve středu, když teda 

bude furt přibírat, tak že ve středu by nás pustili domů. To už bylo naprostý 

vítězství. Už jsem věděla, jako že už je všechno v pořádku. Že bude už všechno 

jenom dobrý. No, mělo bejt dobrý. 

Myslela jsi na to od té doby, že je nedonošený? 

 Myslím na to dodneška. Jak jde ten psychomotorickej vývoj toho dítěte, tak i 

tím, že jsme jako sledovaný v rizikový poradně, tak i spoustu věcí se člověk 

dozvídá. Jakože třeba měl krvácení do mozku, že následkem toho, měl v hlavě 

cystičky. A jedna je jakoby větší, kterou mu sledujou, nebo mu sledovali. Jako 

není nějaká, která by ho jako úplně ohrožovala na životě, ale vědí, že kdyby 

nějaký problémy nastaly, tak že to může bejt třeba díky tý cystě. Takže třeba 

když mu byly čtyři měsíce, tak já jsem se dozvěděla, že měl i krvácení do 

mozku, což já jsem třeba vůbec nevěděla. Já dneska už na to koukám tak, že si 

myslím, že je i dobře, že to těm rodičům jakoby úplně nevysvětlujou, co 

všechno asi to dítě může mít. Mně bylo řečeno, že má streptokoka, a tím to 

jakoby haslo. Že má třeba problémy s plícemi. Ale že jakoby pitvat se 

vyloženě … tak kdyby mi v tu dobu řekli, že měl nebo má krvácení do mozku a 

já nevím, co všechno, tak už jako v tom stavu bych snad i objednávala rakev. 

Jako opravdu to jsou takový šílený pocity, že … to až postupem času se člověk 

všechno jakoby dozvídá, až se jakoby z něj stává zkušenější matka. Nebo já 

nevím, jak to říct. Ale ty pocity se střídaly, to je jasný. 
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Ocenila bys, kdyby ti nabídli pomoc, například psychologa nebo nějaké 

organizace? Nebo nabídli ti ji?

 Ne, to vůbec. Jenom mně vlastně nabídli, že tam v – nemocnici funguje, že 

tam je kancelář, kancelář, já nevím, jak to říct, ale je tam jakoby oddělení, 

kde sídlí Laktační liga jakoby kojení. Ale s tím já jsem problém neměla. Já 

jsem měla hodně mlíka, takže já jsem tam vlastně, dá se říct, zásobila celou –

nemocnici. Protože já jsem opravdu měla hrozně moc mlíka. A mně i nabízeli, 

abych si ho pak brala, já jsem říkala, že jim ho tam nechám. Proto dělali i 

právě testy, aby jakoby to mohli nabízet, tam na nedonošeneckým i třeba na 

šestinedělí maminkám, který mlíčko zatím nemají. Takže to … jako vyloženě 

pomoc třeba psycholog, to mi nikdo nenabíd. 

A myslíš si, že by ti to pomohlo? Ocenila bys to?

 Jo. Já si myslím, že jo. Že by to pomohlo asi každý mamince. Je to takový 

nepřipravený. Možná člověk kdyby věděl o předčasném porodu, tak si třeba 

zjišťuje různý informace. Ale … a pak taky s odstupem času vnímám, že jako 

jsme na tom ještě nebyli úplně vyřízený, protože se dějou jakoby horší věci. 

Jsou dřívější ty porody a tam už je větší riziko, že si ty děti s sebou nesou i 

nějaký následky. Takže si myslím, že prostě je bojovník.

Myslíš si, že ses s tou situací vyrovnala?

 Myslím si, že to ještě chvíli potrvá, než se úplně vyrovnám a vlastně ani 

nevím, jestli to půjde. Pořád si říkám, jestli za něco nemůžu já, jestli kdybych 

udělala něco jinak, tak by se to třeba nestalo. Do dnešního dne mám problém 

koukat na fotky z porodnice a na fotky z druhé nemocnice. Pořád mi mrzí, že 

u nás neproběhl ten první kontakt tělo na tělo. Možná úplně nechápu, proč se 

to stalo. Nejsem typ člověka, který nad tím mávne rukou a řekne si, že je 

Vojtík v pohodě a tak už se k tomu vracet nebudu, ale byla to přeci ta 

nejdůležitější věc na světě, jeho příchod na tenhle svět.  

A jak se mu daří dneska?

 Je to krásnej, zdravej kluk, kterej vůbec není nějakej zabržděnej. Nemá nějaký 

zdravotní problémy. Musím to zaklepat. Ale prostě je úplně … my jsme 

bojovali dlouho, dneska už třeba vím, šest měsíců jsme se protloukali kvůli 

refluxu, takže dneska už jakoby vím, co to je, proč  byl podrážděný miminko. 

Ty nedonošený děti jsou citlivější. Takže jakoby jsme měli spoustu pláče a 

hysterie a mojí hysterie, jeho hysterie, a dneska už se koukám na to, co si 

chudák musel prožít, protože jsem byla nezkušená, nevěděla jsem nic. Ale už 

vím, proč to bylo. Takže dneska je úplně, po osmi měsících, je z něj prostě 

anděl a je úplně v pohodě. 
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Takže jsi šťastná?

 Jsem. Teďkom už jo. Teďkom opravdu můžu říct, že mateřská dovolená je 

dovolená. 
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Rozhovor 3, paní Hana

Souhlasíte s tím, že si rozhovor budu nahrávat? 

 Ano. 

Kolik vám je let?

 Je mi 30 let. 

Jaké je vaše zaměstnání?

 Normálně pracuji jako obchodní zástupce. Teď jsem na rodičovské dovolené. 

Jste vdaná/ máte přítele?

 Vdaná.

Kdy se vám miminko narodilo?

 10.10. 2009.

Jak je to dlouho, co vás propustili z porodnice obě?

 No, propustili nás 26. února 2010. Skoro dva roky, no.

Máte ještě nějaké další děti?

 To je jediný dítě.

Bylo vaše těhotenství plánované?

 Naše těhotenství bylo plánované a bylo to díky umělému oplodnění, takže 

jsme to měli na delší lokty. 

Upozornil vás někdo na fakt, že můžete porodit předčasně?

 No, v podstatě já jsem porodila díky odběru plodový vody a tam v podstatě 

upozornění na nějaký minimální riziko toho, že můžu předčasně porodit nebo 

potratit vlastně bylo. Věděla, nevěděla, no. 

Jakou dobu, jste to tedy věděla?

 Já jsem byla ve středu na odběru plodový vody a v sobotu jsem rodila. Já 

jsem v podstatě do tý doby měla úplně bezproblémový těhotenství. Akorát že 

dvojčata, takže nás jakoby víc hlídali. A Eminka byla vlastně skoro o 

polovinu menší než Honzík, takže nás poslali na odběr plodový vody, protože 

to mohlo znamenat, já nevím, že se jí tam nedaří dobře, že má nějaký 

postižení, nebo cokoliv, vlastně, že tam může být špatně. A my jsme tenkrát 



113

chtěli vědět, jakoby na co se máme připravit, co nás může čekat a i jí. 

Popřípadě aby mohli třeba pomoct, vyvolali předčasněj porod, kdyby se jí 

tam nedařilo dobře nebo něco takovýho. Takže jsme odběr plodový vody

podstoupili a vlastně, až když už jakoby bylo pozdě, tak nám začali všichni 

najednou říkat, že jako s dvojčatama chodit na odběr plodový vody je těžkej 

nesmysl a takovýhle. Ale do tý doby nám v podstatě pan doktor doporučil, 

abychom na ten odběr plodový vody šli, no. 

Ve kterém týdnu se vaše dítě narodilo a kolik vážilo?

 Eminka se narodila 23+6 a vážila 420 gramů a Honzík se narodil ve stejný 

den a vážil 720 gramů. 

Jak probíhalo vaše těhotenství? Těšila jste se na miminka?

 Těšila jsem se na miminka. Na prvním ultrazvuku, já jsem byla hodně drobná, 

protože jsem měla ještě hyperstimulační syndrom, takže mě poprvý sledovali, 

a vlastně na prvním ultrazvuku bylo vidět jenom jedno miminko, tak když jsem 

vylezla z čekárny, tak já jsem měla radost, protože ten test, co si uděláte 

doma, tak tomu stejně pořád nevěříte, si říkáte, že až to uvidím na tom 

monitoru, tak uvěřím, že jsem těhotná. No a bylo tam vidět jenom jedno 

miminko, nebo jenom (smích), a byla jsem v čekárně a říkala jsem manželovi, 

že tam je teda. A on říká: „A jenom jedno?“ Ten byl takovej jako to, no. Tak 

potom na dalším ultrazvuku už teda bylo vidět, že tam je ještě i další miminko, 

tak jsme z toho měli oba dva ohromnou radost. A pak za nějakou dobu potom 

nám paní doktorka začala říkat, abych si nechala jenom jedno miminko a 

abychom jedno si nechali vzít. To se dělá až někdy v 10. tejdnu těhotenství, to 

je jedna věc. A druhá věc, že já jsem si teda nedovedla představit, že když 

jsme se snažili o obě dvě miminka, tak si mám jedno nechat vzít. Říct: „No 

tak jedno si vyberte a druhé si ze mě vyndejte.“ A vlastně tam bylo riziko, že 

můžete ublížit i tomu druhýmu miminku. Tak jsme si říkali, že určitě ne, a 

důvod, proč jsem si měla to jedno miminko nechat vyndat, bylo, že jakoby 

moje postava neodpovídá tomu, abych odnosila prostě dvojčata. To jsem teda 

říkala, že znám jiný maminky, který jsou třeba ještě štíhlejší, a ty dvojčata 

nějak odnosily, i když třeba porodily o dva, tři tejdny dřív. A prostě jsme se 

rozhodli bez nějakýho dalšího přemýšlení, že si necháme obě dvě ty miminka. 

My jsme se na ně těšili na obě. I když jsme si třeba říkali, že to bude zápřah, 

ale prostě jsme si říkali, tak to budeme mít takhle najednou. A ještě jsme si 

hrozně přáli holčičku a chlapečka. 

Za jakých okolností jste zjistila, že budete rodit předčasně?

 Já jsem to zjistila, až tím, že jsem začala mít porodní bolesti. Já jsem 

nevěděla, že to jsou porodní bolesti. Já jsem po odběru plodový vody byla 
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v nemocnici do druhého dne. Tvrdnout břicho mi začalo vlastně už 

v nemocnici, ale to mi vlastně dávali kapačku, aby mi to rozehnali, a s tím, že 

budu doma ještě brát tablety magnézia. Takže do toho druhýho dne to trošku 

povolilo a nebylo to tak strašný jako hned po tom zákroku. A samozřejmě 

s tím, že kdyby cokoliv bylo, tak do nemocnice. Jenže nás propustili domů a já 

jsem se cejtila třeba unavená, nebo že to není úplně super, ale říkala jsem si, 

že je to tím zásahem, že to tělo se s tím musí nějak vypořádat a že jsem určitě 

unavená z toho. Jenomže ono to bylo všechno z toho porodu. Já jsem začala 

mít z pátku na sobotu o půlnoci, mi začalo být tak jakoby divně. Já ten pocit 

neumím prostě popsat. Křeče v břiše nebo něco takovýho, ale cejtíte se prostě 

divně. V tom břiše jsem cejtila takový něco prostě divný. A já jsem to přičítala 

furt tomu, že jsem třeba něco špatnýho snědla, pořád jsem to přičítala 

něčemu takovýmu. Pak jsem spala, ale bylo to takový po kouskách, protože 

jsem se vždycky probudila s tím, že mě to břicho začalo bolet víc. A to se 

samozřejmě stupňovalo a k ránu už teda to bylo takový, že jsem nespala a 

nevěděla jsem, co se děje. Tak jsem probudila manžela, pokoušeli jsme se 

dovolat do nemocnice, že tam teda pojedeme. Jenže sobota, tak na tý recepci 

to tam nikdo nebral. No, a když jsme se začali balit, že jedeme, tak vlastně mi 

vypadla hlenová zátka a začaly ze mě proudit litry plodový vody, takže já než 

jsem dojela do nemocnice, tak jsem měla bříško poloviční, protože mi odteklo 

spoustu plodový vody. No a ta plodová voda odtekla v podstatě od Honzíka, 

protože on byl níž, no a díky tomu on taky pak měl následky, na který asi 

zemřel. Protože mu tam nezůstala žádná plodová voda, tak byl strašně 

omlácenej, a špatně ho i dostávali třeba ze mě ven. Takže díky tomu asi 

potom to všechno takhle dopadlo. 

A vy sama jste si uvědomovala, že rodíte předčasně a co to může přinést?

 Ne, to mi nikdo neřekl, ale uvědomila jsem si to v momentě, kdy mi začala 

vytejkat ta plodová voda. Tak to jsem si říkala a je zle prostě. Já jsem 

nevěřila, protože jsem o tý problematice nevěděla vůbec nic, tak jsem 

nevěřila tomu, že v tomhletom tejdnu těhotenství jako můžou to miminko 

zachránit. Já jsem si prostě myslela, že je to úplně špatně celý, a že … 

protože jsem věděla, jak jsou malý. Jako věděla jsem, že je něco špatně, jestli 

je zachráněj, nebo nezachráněj, jsem si jako spíš myslela, že ne. Ale nemůžu 

říct, že by mi to už den předtím jako docházelo, tak já můžu rodit předčasně. 

Vůbec. Až v tý chvíli, kdy mi začala téct plodová voda. Mýmu manželovi, 

tomu to došlo, až když mě vezli na sál. Tomu vůbec. Ten ještě jel do 

nemocnice s tím, že si jako vychutná tu rychlou jízdu jako do nemocnice. A já 

jsem mu říkala vlastně: „Uvědom si, že já jako rodím.“ Mu to nějak jako 

nedocházelo. Asi to možná byl nějakej šok, nebo nevím, ale došlo mu to, až 

když jme byli v nemocnici, a měli jsme pocit, že tam strašně dlouho čekáme a 

že se nám nikdo jakoby nevěnuje. Tak začal teprve tam vyšilovat, že musí 
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okamžitě někdo přijít a začít se mnou okamžitě něco dělat. A tam si začal, 

řekla bych naplno uvědomovat, že se něco děje a že může bejt zle buď se 

mnou, nebo s miminkama. 

Jak jste se v tu chvíli cítila? Co vám běželo hlavou? 

 Tak mně bylo poměrně hodně špatně. Mi bylo špatně, že jsem i zvracela, to už 

jsem měla stahy po nějakejch třech, čtyřech minutách. A měla jsem obrovskej 

strach, no. Já jsem chtěla jenom slyšet, že prostě tam jsou, že žijou a že prostě 

je dostanou ven a že budou žít, no. Prostě na nic jinýho nemyslíte. A je vám 

tak zle, že prostě jste taková odevzdaná a jenom čekáte na to, že vás tam 

spasej, že oni, ti doktoři, budou ti, kdo vás zachrání a zachrání ty děti. Nic 

jinýho vám hlavou neběží. Nemůžete se soustředit na nic jinýho prostě. 

Obávala jste se třeba něčeho konkrétního? 

 No, paradoxně jsem se obávala, Eminka, protože je menší, že to nepřežije. A 

potom už jsem jakoby předčasně před tím porodem brala, že Honzík, ten bude 

v pohodě, protože je jakoby velkej, pak jsem zjistila, že jsem to měla tak nějak 

obráceně, no.  

Vy už jste ty děti měla pojmenované, že jste je oslovovala v těhotenství?

 Hm. Měli jsme to dopředu vybraný, protože jsme si říkali, že s těma 

dvojčatama to může být náročnější. 

Jaké jste měla pocity těsně před porodem a těsně po něm?

 Těsně před porodem za náma přišel pan doktor a řekl nám, že budu muset 

rodit císařským řezem, tak já jsem se akorát ptala, jestli to nejde přirozenou 

cestou, proč je to tím císařským řezem. Tak on nám vysvětloval, že jsou tak 

maličký, že by to nezvládli tu cestu tím normálním porodem. Tak jsme říkali, 

tak to je samozřejmý, císařskej řez. No, měla jsem ohromnej strach, no. Měla 

jsem strach, aby je prostě zachránili. Ještě jsem věděla, že jsem nerodila 

v perinatologickým centru. Já jsem rodila v - nemocnici, protože tam jsem 

byla zaregistrovaná k porodu normálně. Když porodíte jinde, tak ty miminka 

si vlastně musí projít tím šokem, že se vlastně převážejí. Ta plná péče jim není 

poskytnutá hned, jak se naroděj. No a těsně po něm … 

Měla jste celkovou anestezii?

 Celkovou anestezii. Neviděla jsem je vůbec. A manžel ten stál vlastně na 

chodbě. On říkal, že to bylo strašně rychlý. Já to znám jenom 

zprostředkovaně od něj. A říkal, že mimča byla venku během pár minut. A že 

jemu se střídaly pocity, že jednu chvíli měl strašnej strach o mě, abych to já 



116

zvládla, přežila. A v druhou chvíli, že na mě jakoby zapomněl a že vlastně se 

soustředil na to, co s těma dětma, aby všechno jim udělali a tak. A viděl 

jenom inkubátory. On je v podstatě taky neviděl. On je viděl, až když za něma 

přijel do nemocnice. A mě, když vezli z porodního sálu, tak vím, že mě 

pohladil po tváři, a já ještě taková oblblá jsem se snažila ho chytit jako za 

ruku, ale to už nezaznamenal, a pak mě vezli na JIPku. Takže já jsem bez 

veškerejch věcí, bez brejlí, bez jakýhokoliv oblečení se ocitla na JIPce. 

Nevěděla jsem vůbec nic o dětech. Vůbec nic o manželovi, kde jsou moje věci, 

jestli mu jako někdo vysvětlil, co se stalo, nebo mu řek, co nás jako čeká. 

Prostě vůbec nic a prostě hroznej strach, hroznej šok, protože nevíte, co se 

děje, nevíte, kde ty vaše děti jsou, nevíte, co se děje. A přišlo mi, že po strašně 

dlouhý době, jsem neměla ani hodinky, takže fakt nevím ani za jakou dobu za 

mnou přišel pan doktor, ale jako myslím si, že minimálně tři hodiny. Takže 

pak přišel, teda to byla paní doktorka z dětskýho, a řekla mi, že děti jsou teda 

odvezený do těch perinatologickejch center, bohužel nebylo místo ani v –

nemocnici ani v - nemocnici pro oba. Takže my jsme měli Eminku v -

nemocnici a Honzíka v - nemocnici. To bylo takový na prd. A první, co jsem 

říkala, bylo: „A jmenujou se nějak?“ Jako já jsem byla v hrozným takovým 

divným rozpoložení. To je takový hrozně zvláštní, nevím no, jak to popsat. Je 

to takový, jak když pozorujete nějakej film a vy ho jako pozorujete někde 

z vrchu. Že se účastníte něčeho, co pozorujete jako z vrchu. No a ona říkala: 

„Ema a Jan.“ A já jsem říkala: „Manžel to asi vyplnil.“ Prostě byla jsem 

překvapená, protože u nás všechno řeším já, co se týče papírů. No a řekla mi 

teda akorát, že byli převezený jeden tam, druhej tam. A až potom na pokoji mi 

řekli, že vlastně ten Honzík je na tom hůř než Eminka. Ale v podstatě v tu 

chvíli, kdy tam přišla, tak mi řekla jenom, že jsou strašně malinký a že 

budeme muset čekat, prostě co bude. Ale pro mě bylo už jenom to, že v tu 

dobu ještě žili, mě to jako na chvíli uklidnilo, že ještě žijou, když ona za mnou 

přišla. Já jsem se bála, že prostě nebudou žít třeba hned po tom porodu.

Cítila jste třeba úlevu?

 Tak to úplně ne, ale trošku mě to uklidnilo. A potom ale zase mě znervóznilo, 

že přece jenom na tý JIPce, kde jsem ležela, měla službu úžasná sestřička, 

která se snažila pořád se mnou nějak komunikovat, a asi věděla, že jsem asi 

v těžkým stresu, nebo v těžkým šoku, a snažila se mě nějak uklidnit, já už ani 

nevím, co jsme si povídaly, ale mám z toho jako lepší pocit, když tam byla 

ona. A pak večer tam přišla taková starší sestřička a vím naprosto, co mi 

řekla, protože ona řekla: „No to by musel bejt zázrak, aby to přežili, vždyť 

jsou ještě strašně malý jako.“ A já jsem nespala celou noc, protože jsem si 

prostě říkala, jako zdravotní sestra, ta o tom něco ví, takže oni to nepřežijou. 

Takže úplně do rána jsem absolutně nezamhouřila oka a furt se mi to honilo 

hlavou a byla jsem z toho strašně nervózní a ve stresu. A ráno, pak přišel pan 
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doktor, kterej mě operoval, a říkal mi, že mu volali z nemocnice, a že v -

nemocnici, že říkali, že mají určitě nechat rozběhnout laktaci, že každá kapka 

toho mlíka je pro tu Eminku úplně to nejlepší, co může být. Ona byla tak 

maličká, že ji vlastně ze začátku jenom vytírali pusinku tím mlíkem. Ale já 

jsem najednou … pro mě to bylo úplně úžasný, to co mi řek, že jednak, že 

žijou po tý noci a za druhý, že já můžu něco pro to svý mimino udělat. Mně to 

strašně dodalo najednou optimizmus a jako strašně jsem si říkala, že když 

překonali první noc, nevím, z čeho jsem to měla, že jako ta první noc je 

strašně důležitá, a za druhý to, že je teda budou už i krmit, pro mě bylo to, že 

s něma počítaj a že prostě dávaj nějakou váhu tomu, že by mohli žít. 

Když se miminka narodila, měla nějaké zdravotní komplikace? Řekli vám 

konkrétně? 

 No tak Honzíka oživovali v podstatě po porodu, protože oni už na tom 

monitoru, který dělali, než mě vezli na sál, tak zřejmě tam nebyla vidět 

srdeční činnost, čemuž já jsem teda, jak mi bylo fakt už hodně zle, jak jsem 

jela na sál, jako nepřikládala vůbec váhu, protože jsem si myslela, že tam 

jsou dva a že ona to prostě nemůže najít. Vůbec jsem tomu nepřikládala 

žádnou důležitost. A až potom zpětně po delší době, jsem se dozvěděla, že byl 

oživovanej vlastně už na tom sále, což jako není dobrá prognóza do budoucna 

vůbec pro to dítě. On měl ohromnou spoustu pohmožděnin a takovýhle, což 

jsem viděla zase já, když jsme tam potom šli. A Eminka … to jsem se ale 

dozvěděla až někdy, já nevím, mě propouštěli třetí den po porodu, protože z -

nemocnice si nás v podstatě vyžádali, abysme šli se pobavit o tom, jestli mají 

Honzíka zachraňovat nebo ne. Ale druhej den po porodu jsme se jako 

dozvěděli, že Honzík má krvácení do mozku, manžel už začal vlastně objíždět 

nemocnice. Oni po telefonu mu vlastně nechtěli dát informace, dokud se s ním 

neuvidí osobně, což jako samozřejmě chápu. To už jsem ale věděla i já, než 

mě dovezli na pokoj, že paradoxně Eminka je na tom líp, než Honzík. Co ale 

úplně má, to jsem v tu dobu ještě nevěděla. To jsem věděla, až když potom 

manžel přijel do nemocnice a řekl, že má teda krvácení do mozku. Ale 

vysvětlovali nám, že jsou různý stupně toho krvácení do mozku. A věděli jsme, 

že buď může mít krvácení do obou mozkových hemisfér, anebo jenom do 

jedný. A vysvětlovali nám, že když to bude jenom do tý jedný, tak že prostě se 

to dá ještě nějakým způsobem napravit. Že to dítě i tím, jak je předčasně 

narozený a má potom spoustu času to dohnat, že spoustu těch věcí, co má 

vlevo, pak umí nahnat vpravo. Já to teď vysvětluju jako laik. Vlastně jsme 

věděli, že nějaký krvácení do mozku má. Samozřejmě jsme se strašně báli a 

báli jsme se i toho nejhoršího, že nám řeknou, že má to krvácení do mozku do 

těch obou mozkovejch hemisfér. Což se stalo ten třetí den, kdy za námi, 

manžel byl u mě, a přišla za námi paní doktorka, ona byla ten, kdo volal do -

a - nemocnice a komunikoval s nima o tom stavu našich dětí. Takže ta nám 
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přišla vlastně říct to, že z - nemocnice by chtěli, aby mě propustili domů, že se 

s náma chtěj pobavit o Honzíkovi, co s ním dál. No, já jsem úplně byla to … 

já jsem říkala: „No ale vždyť říkali, že záleží vlastně na tom, jak to krvácení 

bude postupovat a takhle.“ No a ona říkala, že už postoupilo do obou těch 

mozkových hemisfér. No a v tu chvíli jako člověk prostě ví, že už je to prostě 

ztracený, že je to špatný. Ona šla vyřizovat vlastně na oddělení, jestli mě teda 

propustěj. No a my jsme zůstali sami a já jsem samozřejmě začala nabírat na 

pláč, že jo, protože už si uvědomujete do důsledku, co to znamená. Že prostě 

buď nebude žít vůbec, nebo že bude žít tak, že vůbec nebude vědět, že žije. 

Protože má zakrvácený obě dvě mozkový hemisféry. Tak jako nebude vědět o 

životě, nebude přemejšlet, nebude chodit, nebude dělat nic. Takže mě pustili a 

manžel mě prostě nechtěl nechat propadnout do nějaký deprese a do 

nějakýho smutku a pořád mi říkal, že vlastně já tady musím být pro Eminku 

aspoň. Takže v podstatě mě nenechal ani rozbrečet, prostě říkal, že musíme 

bejt silný a musíme to prostě zvládnout, a já pro tu Eminku, abych měla mlíko 

a tohle to. Takže se musím snažit udržet co nejvíce v klidu. Já vím, že to zní 

hrozně, když takhle říkal, že mám být v klidu, když mi umírá dítě. Ale furt, ale 

ještě do tý doby než jsem dojela do tý nemocnice, tak jsem si myslela, že je 

ještě nějaká naděje, že ještě vám tam řeknou, nějaký dvě možnosti, nebo 

prostě … něco. Takže je to zvláštní hrozně, no. My jsme dojeli k - nemocnice 

a manžel to tam domluvil tak, že já jsem totiž nevěděla, jestli ho chci vidět. To 

zní teda asi taky dost divně. 

Vy jste ho vlastně do té doby neviděla … 

 Ne, ani Emu. Já jsem si říkala, že když ho jako neuvidím, tak že pro mě bude 

menší bolest, jako když o něj přijdeme. To přemejšlíte prostě úplně mimo, jo. 

A manžel teda tím pádem tam domluvil, že my si půjdeme nejdřív jenom 

popovídat s těma doktorama a že já se pak rozhodnu, jestli prostě se chci jít 

na malýho podívat nebo ne. Ja vím, že jsme přišli, a samozřejmě prvně, kam 

nás vedli, bylo k inkubátorům, že jo. A já jsem tenkrát reagovala s tím, že 

nevím, jako jestli ho chci vidět, a hrozně jsem se toho pohledu prostě bála. 

Ještě i tím, že jsem věděla, že on je na tom prostě špatně. A nevěděla jsem, co 

si pod tím představit, a bála jsem se, že mě daleko víc zasáhne, že si ho budu 

pamatovat prostě, jak vypadá v nějakým stavu. Že se mi to bude furt

zobrazovat a tak. Hrozně sobeckej, sobeckej pohled jsem na to měla. A oni mi 

tenkrát říkali: „Vždyť je to vaše dítě maminko.“ No ale já jsem si v hlavě 

říkala, ale jak dlouho, že. Protože jsem věděla, že dlouho už moje dítě 

nebude. Ale tak jsem se na něj podívala a on byl celej prostě modřinovatej, 

ležel na bříšku a měl otočenou hlavičku. Takže já doteďka vlastně nevím, což 

mě jako mrzí, a co mě strašně trápilo i potom, že vlastně já nevím, jak on 

vypadal. To mi je fakt jako líto, že prostě … to moje rozpoložení tenkrát bylo 

takový, že jsem se na něj prostě nedokázala jít podívat do toho obličeje. On 
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ležel na bříšku s vystrčeným zadečkem a byl celej modrofialovej. Takže to 

člověka hrozně už vyděsí samo o sobě ten pohled. Takhle jsme se na něj jako 

podívali a šli se do kanceláře bavit, co s ním prostě bude dál. Vím, že nám 

tam pan doktor prostě přednesl, co všechno mu jako je, prostě od nějakejch 

drobnůstek, až teda k tomu, on začal vyprávět, měl několika minutovej 

monolog. A říkal: „No a navíc k tomu je tady to krvácení do mozku.“ A že 

nad tím zasedalo nějaký to jejich kolegium. Prostě, aby se radili, co s ním dál 

a tak. No a v podstatě nám řekl, že jestli se rozhodneme ho nechat žít, tak že 

bude do smrti upoutanej na lůžku, že je asi jedno procentní šance, že by to 

bylo jinak, a že prostě nebude mluvit, nebude prostě nic, bude to ležák, kterej 

nebude vědět prostě vůbec nic, jo. Takže nám v podstatě doporučili a my jsme 

mohli buď souhlasit, nebo nesouhlasit, že v případě, že se rozhodne odejít, že 

ho nebudou resuscitovat, jakože už ho několikrát resuscitovali. Takže my jsme 

v podstatě odcházeli s pocitem, že jsme rozhodli o tom, že už dlouho nebude 

žít, no.  

Vy jste se museli rozhodnout v té chvíli?

 Oni v podstatě to nedělaj tak, aby na tom rodiči bylo rozhodnutí. Oni vám 

prostě doporučujou. Ale vy teda jako rodič musíte na druhou stranu jako 

souhlasit, protože vy jste jako ten, kdo o tom rozhoduje. Takže oni to dělají 

tak, aby vy jste se necejtila, že nesete tu vinu z toho, že jste se prostě 

rozhodla, že vaše dítě nebude žít. Ale já si myslím, že každý rodič, který tady 

to rozhodnutí udělá, i když jsem přesvědčená, že jsme udělali to nejlepší, co 

jsme mohli, protože si myslím, že on by nebyl žádnej šťastnej, nežil by život a 

my bysme taky nebyli šťastný a nežili v podstatě díky tomu žádnej život. 

Protože já bych ho rozhodně nedala do ústavu a prostě stejně bych ho měla 

doma, no, prostě vím, že jsme udělali to nejlepší, co jsme tenkrát udělat 

mohli, přesto, jakoby jsme odcházeli s tím, že jsme prostě o tom rozhodli, že 

on už se nenadechne, že už nebude žít. No prostě, nesete si ten pocit stejně, i 

když se snažej, aby ne, no. 

Už jste se nešla na něj podívat?

 Ne, manžel se s ním šel rozloučit a já jsem to nedokázala. A to je to, co jsem 

si potom nesla dál. Nějaký svý trauma a výčitky, že vlastně jsem s ním nebyla 

třeba i v tu chvíli, kdy on umřel, a že … teď jsem se třeba dozvěděla, že 

v některejch zemích si to dítě můžete držet přitisknutý na sobě do tý doby, než 

neumře. 

Myslíte si, že by vám to pomohlo?

 No, myslím si, že by mě to pomohlo … no, tenkrát, kdyby mi to někdo 

nabídnul, tak bych ho poslala do háje prostě. Ale přesně vím, že kdyby se mi 
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to mělo stát znova, tak že bych se o to snažila, protože já jsem potom měla 

pocit, že jsem ho v tom nechala naprosto vykoupat samotnýho. Že prostě jsem 

jako máma mu nebyla na blízku v tý nejtěžší chvíli, ve který vlastně on byl. A 

že jsem se starala prostě sama o sebe. Ale jeho jsem jakoby nechala tam 

napospas nemocnice, ani jsem se s ním nerozloučila. Oni nám třeba ani 

neřekli, že ho můžeme jít pohladit, nebo něco takovýho. A v momentě, kdy 

neznáte tohleto prostředí, tak vás nenapadne se ani zeptat. Protože my jsme 

pak byli ještě u Eminky po tomhletom rozhovoru hnusným a oni nám řekli: 

„Můžete si na ni sáhnout třeba na ručičku.“ Já jsem byla v šoku, že si na ni 

vůbec můžu šáhnout, protože je to celý tam tak strašně sterilní a všechno, že 

se bojíte na ni šáhnout, že na ni prostě něco přenesete a že se takhle křehkýho 

stvoření nemůžete ani dotknout. To byly moje největší výčitky, díky kterým 

jsem potom třeba … tohleto jsem nechala jako uzavřít a už jsem si myslela, že 

už to je prostě v pohodě tady ta situace. Už jsme měli Eminku doma a 

všechno. A stejně mě to doběhlo a stejně jsem si to musela jít vyřešit tohle to. 

Že jsem se s ním prostě nerozloučila, že jsem ho tam nechala. Takže já jsem 

začala chodit na kineziologii a potom jsem to nějak v sobě zpracovala. Ale 

pořád si myslím, že jsem to měl udělat jinak prostě. 

V tu chvíli to ale nešlo udělat jinak … 

 No, ne. V tu chvíli jsem neměla vůbec … vůbec jsem si ale ani 

neuvědomovala ten rozměr toho, že ho v tom nechávám samotnýho, že prostě 

se na něj jakoby vykašlávám. To mi v tu chvíli vůbec nedocházelo.

Jak jste se cítila, když jste se na něj poprvé podívala?

 Jako u mě u toho Honzíka to bylo zkreslený tím, ten můj pohled na něj, že 

jsem jakoby věděla, že nebude žít. U Eminky to bylo třeba úplně jinej pocit. 

Jako byla jsem v šoku. Říkala jsem si jako chudák, protože když jsem viděla, 

že je modrej, fialovej a tohle, tak jsem si říkala, že musí strašně trpět. Takže 

to bylo takový skličující hrozně. A pak jsme se od nich i dozvěděli, že mu 

dávají léky proti bolesti, protože sami nevědí, jestli to úplně jako pobírá 

všechnu tu bolest. Což byly informace, který nás úplně drtily. 

A u té Eminky? 

 U Eminky … Eminka byla strašně maličká. To byl i můj úžas nad tím, jak je 

strašně malinká a samá hadička, ona byla zaintubovaná. Byla prostě kost a 

kůže hrozně malinká, hrozně taková růžovo červená, protože vlastně neměla 

žádnej ten podkožní tuk. A tak jako furt jsem stála u toho inkubátoru a říkala 

jsem si, vždyť to není možný, že prostě ona žije. Že jak něco takhle malinkýho 

může mít energii na to, vlastně na to žít. No a strach o ni. Ale v té - nemocnici 

jsme asi měli smůlu na toho doktora, protože ten se mě jako zeptal, proč jsem, 
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proboha, na ten odběr plodový vody jako chodila. Jako rozhovor v -

nemocnici byl pro mě strašně neosobní a krutej. Jako já jsem měla pocit, že 

mi tím říká, že jsem si to jako zavinila sama, že se ty moje děti narodily 

předčasně, jako kdybych to udělala schválně. Že jsem si z toho nesla ještě tím 

horší pocit. A v té druhé porodnici, tak ten přístup byl strašně super. Paní 

doktorka přišla, úplně věcně, racionálně ale empaticky nám vysvětlila, co ta 

Eminka, co všechno jako jí je, nebo že by mohlo bejt. Emince se nepotvrdily 

žádný krvácení do mozku, ani žádný krvácení ve střevech. Ona vlastně co 

všechno ty nedonošený děti maj, ona vlastně neměla. Ale u těhle dětí může být 

za dvě hodiny úplně všechno jinak, takže nám nikdo strašně dlouhou dobu 

neřekl, jako to bude dobrý, to je prostě v pohodě. Protože my jsme to 

samozřejmě chtěli slyšet, za jak dlouho se bude dát říct, že už to bude dobrý. 

To nám nikdo neuměl jako říct, no. To bylo takový pořád čekání a čekání. 

Vlastně až když ji stěhovali na intermediál, tak jako, to se tak říkalo po 

nemocnici, že když jde někdo na intermediál, tak to už půjde domů. Ale to 

trvalo ještě strašně dlouho. Ona byla v nemocnici čtyři a půl měsíce, no. 

Takže to bylo docela dlouho, no. 

A vy jste potom jela domů? 

 Já jsem byla doma. Honzík umřel v ten den, co já jsem přijela domů. 

K Honzíkovi už jsme pak vlastně ani nešli. My jsme přijeli domů a usnuli jsme 

oba dva, protože jsme ráno oba dva brzo vstávali. No a měli jsme nařízený 

budík, protože manžel šel k holiči, no a v podstatě nám zazvonil budík v době, 

kdy Honzík jako umřel. Ale volali mu chvíli předtím, než se šel stříhat. Já 

jsem mezitím doma brečela jak želva. Psala jsem to mamce, že ten Honzík 

prostě zemře, že tam jiná šance není. Ale snažila jsem se prostě odsávat 

nějaký mlíko, takže jsem se těšila, až manžel přijde, že mu budu moct říct, že 

jsem tady celou dobu jenom nebrečela, ale že se mi podařilo vymačkat i 

nějaký to mlíko ze sebe pro tu Eminku. No a on mezitím přijel domů, položil 

věci a šel mě chytit, a prostě mě v tu chvíli došlo, co se prostě stalo, a oba 

dva jsme seděli, brečeli a brečeli. To se nedá popsat jakoby ten pocit. Jako 

my jsme věděli, že to přijde, ale přišlo to pár hodin po tom, co jsme odtamtud 

odešli. A bylo to ošklivý, no. A teď musíte všem jakoby dát vědět, že se to 

stalo. Je to hrozný, já jsem třeba psala všem esemesky poměrně dost brzo, co 

jsem se to dozvěděla. Všem jsem napsala, že prostě jim to píšu jenom jako 

informaci, že nechci, aby mi reagovali na to. Protože jsem prostě nemohla 

v tu chvíli, jako nechtěla vůbec slyšet žádný litovací … to jsem v tu chvíli 

nechtěla slyšet, to by mi spíš podlamovalo kolena, než abych jako byla klidná. 

No a naše léčení z toho bylo, že manžel v tu dobu byl ještě bez práce, to bylo 

takový štěstí v neštěstí, protože já si myslím, že kdyby on chodil do práce a já 

bych byla doma, tak bych se asi zbláznila. Ale že, když jsme jako byli spolu, 

když jsme na to byli dva, tak že jsme to zvládali mnohem líp. A naše léčení 
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probíhalo tak, že jsme se uzavřeli před okolním světem. Já jsem se strašně 

bála kohokoliv potkat z baráku, protože jsem se bála, že se mě prostě zeptaj 

na to. A koukali jsme se na pohádky a filmy s dobrým koncem. A to prostě 

bylo nějaká naše terapie. A nějakou dobu to trvalo, já už nevím, jak dlouho to 

trvalo, že jsme se takhle s nikým nechtěli potkávat. 

Čeho jste se bála? Že byste o tom musela mluvit? 

 Asi, já nevím. A taky se potom stalo. Samozřejmě jsme mezitím jezdili za 

Eminkou. Jezdili jsme obden. V době, kdy jsme tam nebyli, tak jsme si třeba 

dvakrát volali na informace za den, abysme prostě věděli. A když jsme se 

třeba pak s někým potkali, tak samozřejmě to tak bylo, že se nás prostě na to 

zeptali. „A jak vám je?“ A já jsem říkala: „Jako jak mi asi může bejt,“ jo. No 

tak ale protože se mě zeptala sousedka, která přišla o miminko, ale v době, 

kdy ještě necejtila pohyby a tak, a potratila. A ona měla pocit, že jakoby 

prožila něco podobnýho. Ale vlastně když jakoby ty pohyby cejtíte a to dítě 

má 23 skoro 24 tejdnů, tak to je trošku něco jinýho. A ještě když to dítě potom 

i vidíte, že už plánujete, že už tady bude, že už počítáte s tím, že se prostě 

narodí. Když už dojdete do nějakýho 20. tejdne, tak už to není jako na 

začátku. Já třeba ty první tři měsíce jsem počítala s tím, že se cokoliv může 

stát. Ale prostě, když už se dostanete vejš, tak už prostě počítáte, že to 

miminko prostě mít budete. A už je to jinej druh zklamání nebo jinej druh 

bolesti a už jsem přišla jakoby o dítě. A ona, no tak přišla taky o dítě. Ale 

podle mě se to nedá porovnávat tady ta zkušenost. A ona to tak brala, že je to 

podobný a ještě mi říkala: „Ale dobrý ne? Ty už jsi měla i pohyby viď? Ale 

tak zvládáte to dobře ne?“ A já v tu chvíli bych úplně utekla a vůbec bych se 

s ní jako nechtěla bavit, protože mi bylo jasný, že vůbec nechápe rozměr toho, 

co se nám jako stalo. Já si myslím, že člověk, který si tím neprojde, prostě 

nemůže pochopit, co se vám odehrává. Maminky, který porodí normálně, si 

vůbec neumí představit, co to je. A vůbec všichni. Nikdo si neumí představit 

ten stres a strach z toho období, který prožíváte. To se nedá k ničemu 

přiblížit, nebo něčím připodobnit. 

Vyčítala jste si třeba, že jste porodila předčasně, když vám to takhle nevhodně 

ten doktor podal?

 Jako v tu chvíli jsem si říkala, no tak to je výborný, takže si vlastně za to můžu 

sama. Ale na druhou stranu, já nevím, tohleto jsem v sobě dokázala docela 

dobře zpracovat. Já jsem se i toho pana doktora, kterej mě na to vyšetření 

poslal, jsem se zeptala: „A vy byste na to vyšetření šel?“ A on říkal: „No, já 

bych radši šel.“ A pro mě tím pádem nebyla prostě jiná možnost. Protože já 

nejsem odborník a brala jsem jeho názor jako ten správnej. Já bych to 

udělala asi znova, kdybych nevěděla, to co vím teď. 
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Takže jste za Eminkou dojížděla do porodnice …

 No, vždycky jsem se strašně bála toho, když tam přijdeme, co se dozvíme. 

Vždycky jsem se bála toho, když tam zavoláme, co nám řeknou. Vždycky jsem 

se bála toho, aby se to prostě nezhoršilo. Věděla jsem, že kdyby nám měla 

jakoby umřít ještě Eminka, že bych to asi nepřežila. Že prostě to, že nám 

pořád to jedno dítě jakoby zůstalo, tak byla nějaká jakoby záchrana pro mě, 

že tady mám ještě jakoby pro koho bejt. Že prostě ona mi dávala nějakej ten 

motor, nějakou sílu to tady zvládnout. 

Mluvila jste o tom všem s někým, co se vám honilo hlavou?

 Mmm, no tak asi s manželem, no ale nevím, jestli úplně. No, asi nejvíc 

s manželem. Protože to, že je taková situace, to zasáhne celou rodinu. A 

vykládat jako ještě mojí mamce, mojí ségře, mojí babičce, jak se z toho cejtím 

pod psa, mi fakt jako nepřišlo moc to, no a měla jsem co dělat sama se sebou, 

my dva, sami doma. Třeba vím, že v - nemocnici je teď psycholožka, tak třeba 

myslím si, že třeba v tý době, kdyby nás tam někdo takhle uchopil, tak by to 

pro mě určitě bylo jako super. Ale, když jsme to prožívali my, tak tam nikdo 

takovej nebyl. A jako sama, samotnou by mě v tu chvíli nenapadlo volat 

někam k nějakýmu psychologovi, jakoby objednávat se někam, protože jediný 

na co v tu chvíli myslíte, je to vaše dítě a na sebe vůbec. Tu potřebu svoji 

nebo tu potřebu řešení sama sebe ještě dlouho nemáte, protože furt myslíte 

jenom na to, aby to dítě začalo dejchat, aby mu odešla infekce … 

Zjišťovala jste si například na internetu nějaké informace o předčasném 

porodu?

 Mě to nenapadlo, ale moje teta mi poslala třeba stránky, který vznikly při 

jedný porodnici, rodiče tam začali psát příběhy, tak na to jsem se třeba 

koukala, ale nebylo tam žádný miminko, který by se narodilo takhle brzo. A 

tím pádem to pro mě nemělo ten efekt. Já jsem si prostě chtěla někde přečíst, 

že dítě ve 23. tejdnu prostě dobrý, že to dobře dopadne. Ale to vím, že to jsem 

nikde nenašla. A proto třeba já náš příběh už jsem napsala všude možně, 

protože si myslím, že je důležitý, aby ty maminky věděly, že i když se narodí 

takhle brzo, že prostě nějaká šance tam je. Aby to nebraly tak, že je to 

ztracený a že to nemůže přežít. 

Když jste odcházela z porodnice po každé té návštěvě, jaké to pro vás bylo?

 Na jednu stranu jsem byla uklidněná, že jsem se nedozvěděla třeba nic 

strašnýho, třeba že má infekci nebo něco takovýho. Na druhou stranu smutná 

z toho, že přijedu zase až za dva dny. A strach z toho, co se za ty dva dny 

stane. Ale, když jsme byli třeba na návštěvě, kde nám prostě řekli, jak je 
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šikovná, že zvládla tohle a tamto, tak odcházíte s takovým hezkým pocitem, že 

prostě zase něco překonala, že zase něco zvládla a že vám ji pochválili, že je 

šikovná. Takže byly i situace, kdy to dokázalo zahřát, že se zase v něčem 

posunula. Přibližovala se prostě domů, nebo k tomu, že bude jednou 

v pohodě. Ale zase, když byla situace, že měla infekci, tak jsem odcházela 

s hrůzou, protože víte, že když je infekce, tak že to může taky znamenat rychlej 

konec. A prostě si pak ještě jednou večer radši zavoláte a ještě voláte druhej 

den ráno, protože víte, že ta infekce je hodně špatně a že to může dopadnout i 

nejhůř. Takže to byly hrozně rozdílný pocity, protože jste odcházela pokaždé 

s něčím jiným.  

Jak jste viděla budoucnost?

 Já jsem si vůbec nepřipouštěla, že by z toho mohla mít nějaký postižení nebo 

něco. Což jako vím, že je totální úlet, protože prostě z 23. tejdne může mít 

cokoliv. Ale já jsem vůbec si to, nevím proč, vůbec nepřipouštěla. Já jsem si 

říkala, tak ona neměla krvácení do mozku, neměla todle, tak proč by jí mělo 

něco bejt. Já jsem to prostě vůbec nebrala, že by ještě nás mohlo potkat něco 

takovýho, možná jsem si říkala, že už jsme toho dostali nadělíno tolik, že 

prostě už jako nic dalšího … nevím, já jsem, to není z toho, že bych neměla 

obavu, ale i tím, že to člověk tu problematiku neznal, tak mu nedocházelo, co 

všechno by jí třeba mohlo bejt. Až potom, když jsme se z toho všeho dostali a 

šli třeba domů, tak nám všichni říkali, jaký je to zázrak, že ona nemá žádnej 

následek a že je prostě v pohodě. Takže on vám to nikdo dlouho jakoby ani 

neříká, prostě vás nechtěj asi tím děsit. Takže já jsem si to nepřipouštěla, že 

by jí mohlo něco bejt. U nás tím, že to bylo strašně dlouhý, tak jsem i v jednu 

chvíli měla pocit, že my nikdy neodejdeme z JIPky, že my tam prostě budeme 

pořád. Kolem nás se vystřídalo tolik dětí v těch inkubátorech a my jsme tam 

furt ještě byly. Já jsem říkala, to není možný, už i tyhle jdou nahoru na 

intermediál a my tady pořád ještě jsme. Prostě to bylo strašně dlouhý. Můj 

sen bylo dostat se na intermediál (smích).

Tam jste byly jak dlouho?

 Oni to maj rozdělený na RES a JIP. RES je nejhorší, kam se dostanou, tam 

jestli byla měsíc a na JIPce byla pak, no, asi dva a půl měsíce, protože na 

intermediálu jsme byly taky tak měsíc. 

Jěště se zeptám, co jste s malou mohla „dělat“, když byla v inkubátoru?

 Myslím, že měsíc a půl, do váhy 700 gramů, jsem ji nesměla ani klokánkovat. 

Takže jsem směla maximálně ji pohladit, což bylo asi měsíc a půl. A strašně 

jsem si to jako přála, protože jsem viděla ty maminky, jak si tam klokánkujou 

ty svoje miminka, tak jsem se na to strašně těšila, a bylo mi to líto, že jsem se 
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jí nemohla vzít na sebe, jenom pohladit. No a potom vlastně jenom 

klokánkovat a až na intermediálu jsem směla třeba nakrmit a směla jsem ji 

třeba vykoupat a tak. Takže to byla strašně dlouhá doba, no. V podstatě já 

říkám, že si člověk vůbec nepřipadal jako máma, že vlastně všechno, co se 

s dítětem normálně dělá, za vás dělá někdo jinej, že vlastně jako máma jsem 

si mohla začít připadat, až když jsem s ní nastoupila pomalu na rooming-in. 

Prostě jsem tam byla s ní. A už jsem ji mohla normálně krmit a už jsem ji 

mohla normálně koupat a všechno. Ale furt vám do toho ještě někdo mluvil. 

No, dva a půl tejdne jsem tam byla s ní. Oni to chtěj, aby ta maminka se 

naučila o to dítě starat, než odejde domů. 

Pamatujete si, jaké to klokánkování bylo poprvé?

 No, nadšení a ohromný obavy. Nadšení z toho, že už konečně ji chytnu, a 

obavy jako jestli se jí to vůbec bude líbit, jestli ona to bude chtít. Protože ona 

ještě opravdu potřebovala jakoby, říkaly sestřičky, „ona ještě potřebuje tu 

dělohu.“ Ona prostě potřebovala bejt zachumlaná a ona potřebovala jakoby 

ten svůj pelíšek a neměla jakoby moc chuť, aby ji někdo někde tahal. Takže 

jsem se strašně bála toho, jestli se jí to vůbec bude líbit. Ale byla jsem 

šťastná. A ještě tím, že je to dotek jako holý kůže na její holou kůži, protože 

oni jsou v tom inkubátoru, vlastně jenom mají čepičku a ponožtičky a plínku. 

Tak to bylo jako super, no, to bylo hrozně krásný. Já někdy říkám, že když se 

koupe, ona když se vykoupe, takhle se mě chytne a pověsí se na mě a říkám: 

„A klokánkujeme.“ Protože je vlastně nahatá a na to … Takže ještě 

klokánkujeme pořád (smích). A vždycky jsem se strašně na klokánkování 

těšila, protože to byl takový moment, kdy ji můžete mít jako hodinu pro sebe. 

To je prostě úžasný. 

Měnilo se vaše prožívání toho, že se Eminka narodila předčasně? Řekla byste, 

že jste se s tou situací vyrovnala?

 Jako tím, že já už teď vím, že ona toho neměla tolik, jako třeba jiný děti, tak si 

myslím, že jsem se s tím jakoby vyrovnala, i tím, že ona je v pohodě a vlastně 

nemá žádnej následek, tak jsem se s tím jakoby vyrovnala, jo. Ale v průběhu 

toho, to byl nejdřív velkej šok, velkej strach, pak radost z nějakejch těch 

pokroků, s každým pokrokem jakoby větší naděje, že to dopadne dobře. Když 

já jsem se jednoho dne zjevila v lednu, protože my jsme třeba na Vánoce 

ještě, já jsem třeba nemohla klokánkovat, protože měla infekci, a hned někdy 

8. ledna už ji převezli na intermediál. Protože ona jakmile tu infekci 

překonala, tak zase začala dejchat v pohodě a všechno začalo nabírat 

ohromnej spád. Jako k lepšímu. Takže já jsem jako zazvonila dole na JIPu, 

ale oni mi říkali: „Ale Eminka už tady není, Eminka je přestěhovaná 

nahoru.“ A pro mě to byla úplně informace, prostě já jsem měla ohromnou 
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radost tenkrát. Jako já jsem si říkala, my taky jdeme na intermediál, my 

půjdeme jednou domů a už jsem to viděla všechno úplně jinak. Už jsem prostě 

věřila tomu, že jednou domů půjdeme. A že to bude všechno v pohodě. Pak 

pro mě byl zase strašně dlouhej ten pobyt na tom rooming-in, protože tam 

vlastně v tý nemocnici jste vždycky s někým, což je asi jako v týhle situaci 

dobrý, ale není tam žádná společenská místnost, kam třeba se můžete jít 

kouknout na televizi. Takže dva a půl tejdne úplně odstřižená od všeho. A 

s tím, že každý tři hodiny krmíte prostě jenom dítě a nic jinýho neznáte. A i 

v noci jsme vstávaly každý tři hodiny, ale to dítě, vlastně jak byly malinký, tak 

ony se krmily poměrně jako hůř a ještě jsme, ony nevypily ještě celou dávku, 

takže část dávky musely připravit sestřičky, takže čekáte. A to jedno krmení 

vám zabralo třeba víc než půl hodiny, tři čtvrtě hodiny. Chtěly pít zhruba po 

dvou hodinách, takže člověk strašně vyčerpanej. Ale přes den jako nuda, 

protože ty děti, ty tam jako potom doháněly ten spánek, a hrozně se to vleklo 

a hrozně to bylo pomalý. Já už jsem strašně chtěla domů, protože už vidíte, že 

to už je dítě jakoby v pohodě, už je to normální miminko, o který se zvládnete 

postarat. Tak jako nějaký obavy tam byly, jako co kdyby. Ale my jsme ke 

konci ještě bojovaly s přibýváním na váze, takže nás jako nechtěli delší dobu 

pustit domů. Už jsem prostě chtěla strašně domů a už jsem prostě strašně 

chtěla mít to svoje miminko prostě doma a bejt jako rodina. Mně zase potom, 

když jsem šla na rooming-in, tak mi zase bylo líto, že já jdu za ní, ale manžel 

ne. Že prostě zase budu já jako bez manžela, když jsme to celý jako prožívali 

spolu. Takže teďkom já ho nechám a já si půjdu jako za dítětem a že on tam 

prostě bude na nás čekat, já nevím jakou dobu, než si nás vlastně odveze 

domů. A už jsem strašně chtěla jakoby mít tu celou rodinu pohromadě, 

abysme byli prostě všichni tak, jak máme bejt. No a tím, jak to strašně chcete,

tak to utíká strašně pomalu, no. A potom už jsem byla taková, protože ale to 

bylo taky ke konci, oni třeba říkali: „No tak asi půjdete domů,“ ja nevím, 

„tehdy a tehdy.“ V pátek jsme měly jít domů, no, my už jsme měly jít domů ve 

středu a nezdálo se jim to přibejvání na váze, takže jakože půjdeme teda 

v pátek. A teď já domluvená s našima, že přijedou, protože oni ji neviděli, že 

jo. Protože prostě naši bydlí v -. Mamka akorát ji viděla. Takže byli natěšený, 

prostě čtyři a půl měsíce dítě na světě a oni ho neviděli, že jo. Takže že 

přijedou prostě na víkend. A teď mi paní doktorka večer před tím říkala: „No, 

jako paní -, prostě vydržte to ještě, když vás nepustěj domů, protože prostě 

jako zdraví malý je důležitější.“ Takže já už domluvený, že přijedou ti naši. A 

prostě už jsem strašně chtěla domů jako. Tak jsem to i obrečela, že prostě nás 

teda jako domů nepustěj, že prostě já už chci jít domů, že už to mám s něma 

všema domluvený. No ale nakonec nás teda v pátek pustili a šly jsme domů. 

To je to, co si celou dobu představujete, jako až ten manžel prostě přijde s tou 

autosedačkou, tam vidíte ty ostatní tatínky, si říkáte, já už taky chci, aby ten 

náš tatínek pro nás šel. To je takovej sen, kterej si přejete strašně. 
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S jakou váhou ji tedy pustili?

 2 085 gramů. Každý říkal, že je strašně malinká, mně přišla velká. Člověk má 

jiný měřítko. Ale jakoby je fakt, že člověk se pak hodně setkává s tím, kolik jí 

je. Protože ona je jakoby malinká, ale už umí věci. No, takže strašně mockrát 

jsem musela odpovídat dotaz, kolik jí je. Vždycky se lidi zajímali. 

Jak se malé daří dnes?

 Dnes to vypadá, že nebude mít žádný následky. Vývojově odpovídá 

korigovanýmu věku. Je hrozně aktivní teda, takovej malej čert, nevydrží chvíli 

v klidu. Ale já myslím, že dobrý, no. Jakou jsou jí dva roky, něco se ještě 

vyvrbit může, třeba potom říkají, že ve škole mají ty děti potom problémy a 

takhle. Ale to jsou věci, který člověk jako tolik neřeší, protože vím, co jí 

všechno jakoby mohlo bejt, tak jako si říkám, že když se bude špatně učit, 

nebo nebude ve škole dávat pozor, no tak já jsem taky nedávala. Takže jako 

co (smích).
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Rozhovor 4, paní Lucie 1

Souhlasíte s tím, že si rozhovor budu nahrávat?

 Ano určitě. 

Kolik vám je let?

 34.

Jste vdaná/máte přítele?

 Vdaná. 

Kdy se vám miminko narodilo a jak je to dlouho, co vás pustili z porodnice?

 Matěj se narodil 15. října 2009, což jsou dva roky, a z porodnice nás pustili 

po třech a půl měsících. 

Ve kterém týdnu se narodil a kolik vážil?

 25. týden, vážil 800 gramů, měřil 34 centimetrů.

Máte již nějaké starší děti?

 Ne, první.

Bylo vaše těhotenství plánované?

 Ano.

Upozornil vás někdo během těhotenství na fakt, že můžete porodit předčasně?

 Čekala jsem dvojčata, takže jsem počítala s tím, že to bude dřív, ale ne o 

tolik. 

Zajímala jste se o problematiku předčasného porodu?

 Ne. 

Ani doktor to s vámi neprobíral?

 Ne, bylo moc brzo. 25. tejden je začátek 6. měsíce.

Jak probíhalo vaše těhotenství? Těšila jste se na miminko? Představovala jste si 

jej?

 No, rozhodně jsem se těšila. Já jsem byla doma celou dobu, protože to bylo 

po IVF. A těšila jsem se na dva. 
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Věděla jste pohlaví obou dětí? Měla jste třeba už jména?

 Ehm. 

Za jakých okolností jste zjistila, že budete rodit předčasně?

 Jednoho dne jsem začala krvácet, tak jsem jela do porodnice a už si mě tam 

nechali. Vlastně se to podařilo zastavit alespoň na dva dny a pak se narodili. 

Jak jste se v tu chvíli cítila? Co vám běželo hlavou?

 Hrozný to bylo, no. Proč? Proč tak brzo? 

Chtěla jste znát ten důvod … 

 Hm, hm.

Obávala jste se něčeho konkrétního?

 Že to nezvládnou.

Jaké jste měla pocity těsně před tím porodem, když už jste věděla, že budete 

rodit?

 Byl to hroznej pocit a naštěstí to bylo hodně rychlý, no. Že mě jako rychle 

přivezli z tý vyšetřovny na sál a šlo to strašně rychle, takže jsem musela jít i 

na celkovou narkózu. Já jsem začala krvácet, tak jsem byla určitě do dvaceti 

minut na sále. To bylo dlouhejch ošklivejch dvacet minut, protože jsem si 

myslela, že tam vydržím pár tejdnů.   

Vy jste říkala dva dny, že?

 Hm. 

Takže jste rodila císařským řezem …

 Ano.

Měla jste manžela u porodu?

 Ještě se stihnul vrátit, ale na sál ho samozřejmě nepustili. A mě uspali, takže 

stejně nic nevím. 

Když se děti narodily, měly nějaké zdravotní komplikace?

 Určitě. No, nemohly samy dejchat. Já teda nic nevím. Já jsem byla v narkóze, 

takže to vím všechno až následně, co řekli lékaři a manžel, než jsme si to jako 

dali dohromady a než jsme začali přijímat informace, tak to bylo těžký. Ale 
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určitě byli intubovaný, dlouho, dlouho a dostávali nějaký kapačky, oběhy a 

všechno. 

Kdy jste mohla děti poprvé vidět?

 Já jsem byla v narkóze, já jsem se probrala až, no ještě druhej den nevím nic. 

Takže vlastně si myslím, že … rodila jsem ve čtvrtek a nevím, jestli už v pátek, 

ležela jsem na JIPce, a nevím, jestli jsem se na ně byla podívat v sobotu nebo 

už v pátek. To už si jako přesně nepamatuju. Ale myslím si, že až v sobotu, 

protože v ten pátek jsem byla ještě úplně mimo. 

A děti jste měla ve stejné porodnici?

 Hm. Ano.

Když jste přišla k sobě, co následovalo?

 Já jsem se jako nemohla moc hejbat. A myslím si, že na mě ta narkóza 

fungovala jako nějak silnějš. Protože to byla první operace vlastně celkově. A 

já jsem jako, když jsem mluvila se sestrou na JIPce, tak jsem nevěděla něco, 

co se tam dělo ten den. A paní co tam ležela se mnou, tak říkala, že tam se 

mnou doktor mluvil, a já jsem o tom nevěděla třeba. Takže jako nevím, nevím 

přesně, co se první dva dny dělo. Ale jakmile to šlo, tak manžel přijel, vzal mě 

na vozejk a odvez mě tam se podívat. K těm inkubátorům. 

Jaké to pro vás bylo?

 Hrozný. Hroznej pocit. Hrozně malinký, hrozně vyhublý, hrozný, tam hadičky, 

všechny ty přístroje …

Snažila jste se nějak zjistit, proč se ty děti narodily předčasně?

 U dvojčat se to prostě stává. Žádná jiná komplikace nebyla. 

Dozvěděla jste se nakonec tu příčinu?

 Ne. 

Jak jste dlouho byla v porodnici?

 Potom z JIPky mě převezli, akorát, že jako asi to tak jako dělaj, a dělaj to 

dobře, že ty maminky, jako co k těm dětem nemůžou, prostě nemůžou je mít u 

sebe, tak přeloží na gynekologii a ne jakoby na to šestinedělí. Protože to by 

bylo asi hodně frustrující, bejt tam někde s maminkou s miminkem, takže to 

nešlo. Takže mě přeložili na gynekologii, ale shodou okolností tam byly asi 

jedna nebo dvě maminky na tom pokoji, který taky měly děti v inkubátorech, 

takže to tam jako asi je tak zařízený. 
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A povídala jste si třeba s nimi?

 Povídaly jsme si …

Povzbudilo vás to? 

 Bylo to rozhodně příjemný. No, že v tom člověk není sám. O tomhle tématu 

člověk dopředu informace nesbírá, protože nechce to vědět, že se tyhle věci 

dějou a rozhodě si myslí, že se to nestane jemu. Takže jako není důvod, no. Je 

pravda, že tam ty dvě maminky, co tam byly, tam měly dítě o hodně větší. Byly 

v inkubátorech, ale o hodně větší, no. 

Vy jste tam tedy byla jak dlouho?  

 Já jsem tam byla do úterka. Takže pět dní. Kryštůfek tam byl 28 dní, pak 

umřel. A Mates tam byl, myslím si, že nějakejch 102 dní. A pak jsme jeli ještě 

na tejden do Brna na operaci očí. 

Mezi nimi byl nějaký velký váhový rozdíl?

 30 gramů.

Takže tak zhruba stejně …

 Hmm. 

Když jste byla v porodnici, tak na co jste nejčastěji myslela?

 Pět dní, hmm, naštěstí tam fungujou ty hormony ještě. Že člověk si nepřipustí 

ty hrůzy, co se můžou dít. Takže jsem si jenom říkala, že to bude dobrý, no a 

takže jsem jim nosila mlíko a nějak jsem se dávala do kupy. Rozhodně jsem se 

těšila a nenapadlo mě, že to bude tak těžký.

Takže jste se těšila na to, že půjdete domů?   

 Tak věděla jsem, že domů nepůjdem, dokud nevyrostou. 

Takže jste se těšila z nich?

 Hm. 

Měla jste v té nemocnici i nějaké slabší chvilky?

 Určitě, no. Jo, jo. Jako pokaždý tam, ta dětská JIPka, není to hezký místo …

To prostředí na vás působilo špatně?

 Hm. Ono je tam vidět, jakože ty děti maj velkej problém jako, no ... 
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Byl třeba někdo, s kým jste o tom mohla mluvit? Komu jste mohla říct úplně 

všechno. Nebo jste si to spíše nechávala pro sebe?

 Jak co, no. Jak co. 

Co třeba ty „kamarádky“ na pokoji?

 No to bylo pět dní, že jo … to jsme ani jako nic nestihly. A pak jsme se tam 

začly u dětí míjet, protože každá chodila jindy a jinak. Takže tam ne. A ani 

tam s jinýma maminkama se to jako moc nedalo. I když potom s Matýskem až 

ke konci, to už jako šlo, no. Já asi nejsem ten člověk, co to jako … já když 

mám jako nějakej problém, tak si ho nejdřív potřebuju překousat sama. A až 

pak, pak můžu k lidem, no.

Co bylo vaší největší oporou v těch chvílích?

 Manžel. 

Takže vás propustili z porodnice domů …

 Hm.

Musela jste tam asi pravidelně docházet …

 Hm.

Chodila jste tam každý den?

 Hm. Byla jsem tam každej den. Nosila jsem tam mlíko nejdřív, protože krmit 

jsem nemohla, byly moc malinký, takže měly sondu, tak to jsem nemohla 

dlouho. Vlastně trvalo dlouho, než jsme vlastně mohli jenom je pochovat. Než 

se dostali přes kilo. No tak nevím, tři tejdny. 

Byla tam možnost klokánkování?

 Hm. Ale museli mít přes kilo. 

Využívala jste jí?

 Jo. Určitě.

Jaké to bylo?

 Nádherný. 
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S jakými myšlenkami jste za dětmi přicházela a odcházela?

 (pláč) Vždycky nejhorší bylo ráno tam přijít a doufat, že je všechno 

v pořádku, no, že se přes noc nic nestalo a že je to všechno dobrý, no. 

Bohužel mám tu zkušenost, že jednou ráno nebylo …

Takže vy jste se to dozvěděla vlastně, když jste přišla do té nemocnice …

 No, protože najednou byli přestěhovaní oba dva z RESu na JIPku a v tom 

boxu prostě, kde byli předtím, tak se hrozně uklízelo a dezinfikovalo, no. 

Takže Kryštof dostal nějakou infekci, takže se tam muselo celý vysterilizovat, 

přestěhovali je, dali jim samostatnej box na JIPce a bylo jasný, že Kryštof má 

jako velkej problém, no. Trvalo to dva dny. Potom operace a potom to bylo. 

To bylo 11. listopadu. No a pak to byl tak ten měsíc, to bylo hodně těžký tam 

chodit. Je pravda, že ten první měsíc jsem si vůbec nepřipouštěla, že ty 

problémy můžou být nějak závažný, no. Až potom, no. Takže potom jsem měla 

větší strach než předtím. 

V průběhu toho prvního měsíce ti doktoři mluvili o zdravotním stavu dětí 

dobře?

 Jo. Jo. Sice nevím, jestli jsem všechno pochopila správně, nevím, který 

informace jsem si chtěla připouštět a který nechtěla. Protože jako to vím 

dneska, že jsem byla jako úplně mimo, a informace jsem příjmala jenom 

některý a s tak jako úplně jinou váhou, jako než si zasloužily třeba. A nevím, 

jestli to bylo těma hormonama, nebo tou celou strašlivou situací, ale spoustu 

věcí jsem já pochopila jinak než manžel jako. Takže potom jako jsme se 

vždycky rozhodli, že jsme přišli oba, a ten doktor nám to řek oboum a my 

jsme si to potom doma museli probrat a dát si to nějak celý do kupy. Protože 

každý jsme si z toho pamatoval něco, že jo, protože pořád byla spousta 

problémů nějakejch a asi nebyly tak závažný nebo potom byly, kdo ví. A bylo 

těžký si to dávat nějak dohromady. Protože nám to říkali všechno normálně, 

klidně i pětkrát, akorát že spoustu těch věcí jsme si jako nedokázali 

představit. Co je závažnější a co není, co je dobrý a co není. Takže potom už 

jsem, vždycky jako když jsem tam přišla, jsem se jenom zeptala: „Dobrý?“ 

Ale doktoři nemůžou říct, jako že je všechno dobrý, protože oni ví, že se může 

stát cokoliv, v jakýkoliv den. Takže jsem si jako takhle uzpůsobila to přijímání 

informací, že mi stačilo jako jenom kejvnout, že je všechno dobrý, že není 

žádnej novej problém, a takhle jsme to tam nějak vydrželi vlastně do Vánoc. 

O Vánocích jsme se dozvěděli, že máme problémy s očíčkama, takže jsme tam 

přes Vánoce a přes svátky tam měli dvě operace. A protože to nedopadlo, tak 

potom po Novým roce nás převeleli do Brna a tam mu udělali další operaci 

očí a ta se teda jako povedla, nepotřebuje ani brýle. 



134

Jak se teda to vaš vnímání změnilo po tom měsíci? 

 Bála jsem se špatný zprávy. Bála jsem se, jak je na tom můj syn, jestli je 

přestěhovanej. A bála jsem se pokaždý, když jsem tam přišla, tak měl třeba 

infuzi někde jinde. Jednou si pamatuju, že jsem byla úplně v čudu, protože 

jsem tam přišla a měl kanylu tadyhle na hlavě a já jsem se hrozně lekla, že 

měl krvácení do mozku a že to má nějakej dren nebo něco. A těch čtvrt 

hodiny, než prostě jako tam přišla sestra, zavolala doktora a on mi řekl, že je 

to jenom kanyla, protože už mu to nemohli dávat do ručiček, tak bylo dost 

hroznejch, no. Třeba. 

Jak jste viděla budoucnost?

 Vůbec. Mi přišlo všechno den za dnem, den po dni. 

Já si třeba neumím představit, že jste byla celý den doma …

 Já jsem nebyla. Já jsem v prosinci šla do práce. Protože už jsem nemohla. Já 

jsem jako byla vlastně tam, že jo. Já jsem jako vždycky ráno jela na devátou 

tam s mlíkem, byla jsem tam do oběda, pak jsem jela domů a pak jsem tam 

zase jela odpoledne na mlíko a zůstala jsem tam do večera. Takže já jsem tam 

byla prostě dvakrát denně ale jako dýl. A na noc jsem jezdila domů, no. My to 

máme kousek, takže to nebyl takovej problém, no. A pak jsem se rozhodla, že 

teda jdu do práce, protože pak už to nešlo, no. Prostě nešlo doma bejt, no. 

Co děláte za práci?

 Komunikace PR. Já jsem chodila do práce měsíc a půl. Ráno jsem jezdila 

s mlíkem, pak zase tramvají do práce. V poledne sem tam odsávala mlíko, 

potom jsem jela s mlíkem tam, pak domů. 

Pomohlo vám to být v práci?

 Určitě. Sice jsem tam moc věcí neudělala, ale člověk se vrátil jako do toho 

normálního života. 

Jakože jste na to nemusela myslet?

 Hlavně, že člověk nemusel přemejšlet nad tím vším. Jako co se to stalo, proč 

se to stalo, co se může stát a proč.  

Byla jste na rooming-in?

 Ten poslední týden se tam nastupuje vlastně, abychom se naučili spolu bydlet, 

tak jsme tam byli ten tejden. Ale potom nás převelili do Brna a z Brna jsme 

jeli rovnou domů. Takže já jsem tam byla týden s Matýskem, pak Matýsek jel 
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sanitkou do Brna. My za ním autem. Ten tejden byl zvláštní, bylo to super, ale 

na druhou stranu to bylo takový, jako že si člověk zvyk, jako že svoje miminko 

jakoby vypiplali doktoři a sestřičky a najednou se mám starat jako sama, no. 

Bylo to dobrý jako, že to je v tý nemocnici, že jo, a tam jakoby to funguje jako 

to šestinedělí, no. Akorát, že tyhlety děti potřebujou víc péče, potřebujou 

nějaký léky většinou a hlavně se o ně člověk víc bojí, no. Jako ne že by se 

ostatní báli méně, to určitě ne, každá máma se bojí, jsou malinký, no, když 

jsme šli vlastně domů, tak vážil dvě a půl kila. 

Měnilo se vaše prožívání toho, že se vám dítě narodilo předčasně?

 Rozhodně se to měnilo, no. Za á tím, co se stalo, za bé tím, že už jsme začali 

rozumět tomu lékařskýmu prostředí, tý terminologii, tomu, jak to tam funguje. 

Jako už jsme potom po pár tejdnech jako věděli, která sestra jakoby je lepší 

než ta druhá, protože jsme věděli, že některý to trvá hrozně dlouho a tahle je 

šikovná a rychlá. Když třeba se něco děje v tom inkubátoru, když se třeba 

sterilizujou ty inkubátory, tak se miminko vyndá, nebo odpojí se hadičky na 

dejchání a pouští se jim tam stoprocentní kyslík, což může poškodit oči. A 

některý sestře to trvalo minutu a některý třeba čtyři. Takže to tam člověk jako 

stojí a honit ji nemůžou, protože by to bylo ještě horší, a člověku v hlavě zní, 

jestli mu nějak vědomě neubližujou. Ale jako rozhodně si myslím, že se tam 

starali dobře. Víceméně byli všichni jako v pohodě, no. Jako samozřejmě jako 

každej člověk je jinej, v každý práci, a každou práci si dělá každý jinak, 

akorát už jsme jakoby za ty tři měsíce poznali, jako jak to tam chodí a co se 

má a nemá, no. 

Řekla byste dnes, že jste se s tou situací vyrovnala?

 Ne, ne. 

A nabídnul vám v té nemocnici třeba někdo pomoc?

 Jo, byl to rovnou psycholog. Paní doktorka nám dala číslo na psychologa, 

v tu dobu tam ještě paní doktorka nebyla, teď ji tam mají normálně natrvalo, 

což je super. Normálně tam chodí po oddělení, i když tam třeba někdo k ní 

nechce, tak si ho tam může normálně jen tak odchytnout. Já jsem tam nešla 

prostě. 

Nevyužila jste toho?

 Ne. Až po roce. Já jsem šla jako až po roce. Já jsem prostě ten typ, kterej si 

myslí, že to musí všechno zvládnout a všechno v sobě skousat, a když to hold 

trvá dýl, tak pak teda jsem šla, no. 
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V čem to byl přínos?

 Že mi někdo řek, že to co prožívám je normální, no. Že se můžu zlobit, že to je 

nespravedlivý.

Co bylo nejhorší, s čím jste se musela vyrovnat?

 No se spoustou věcí jsem se nevyrovnala. (pláč) A nemůžu. Nemůžu se jako 

vyrovnat s tím, že mi jeden umřel. 

Docházíte ještě za ní? Nebo to bylo jednorázové?

 Byla jsem tam párkrát, pak to bylo dobrý. A myslím si, že je to dobrý tak 

nějak furt, no. Jenom prostě, když se o tom mluví po čase, tak stejně to tam je. 

Pořád to tam je a člověk se jako musí vybrečet a jsou věci, co nezměníme, co 

nám nikdo neřekne, co nikdo nevysvětlí, prostě se dějou. Jako v podstatě 

můžem být rádi, že Matýska máme. Protože museli jsme na IVF a nemuseli 

jsme mít taky žádný dítě. Takže teoreticky jako je máme, akorát že za vysokou 

cenu. 

Přišlo mi, že to pro vás asi bylo hodně nečekané. Ten měsíc, jste to brala, že je 

všechno dobré a pak najednou … 

 Hm. Protože to bylo dlouho, že jo. Protože takhle ty malinký miminka umřou 

jako třeba hned. Nebo prostě nám říkali, že nejhorších je pět dnů. Prvních pět 

dnů nám říkali, že je nejhorších. No a s každým dnem, s každým tejdnem že 

jo, vzrůstala, vzrůstala naděje, no. A to byl až dvacátej osmej den. Stejně se to 

stalo, no. Jako doktoři jako furt se tam drželi jako samozřejmě, že ví, že se 

může stát kdykoliv, cokoliv. A snažili se nás trošku jako pořád udržovat jako 

trošku jako při zemi. My jsme nevěděli někdy, co je všechno v cajku a co je 

všechno v pohodě. 

Jen mě napadlo, myslíte si, že se změnil váš postoj k Matýskovi po té smrti?

 Možná trošku jo, no, to teď už jako nedokážu posoudit po těch dvou letech. 

Samozřejmě potom s každým měsícem prostě to bylo jiný a jiný. Po tu chvíli, 

pak jsme se o něj začli víc bát a víc bát o něj. Nevím, no, samozřejmě, že 

vznikaly otázky, proč on a proč druhej ne. Nebo proč to nebylo obráceně, ale 

to už nikdo neřekne, že jo. Nikdo nic v podstatě neví, prostě se to stalo. A 

navíc jako statistiky říkaj, že v 25. tejdnu je padesát procent, no, šance. Ale 

samozřejmě vím, že jsou případy, kdy to zvládli všichni. Akorát jak o tom 

člověk pořád přemejšlí, no. Je to otázka toho, jak se vyrovnat s tím, že se to 

prostě stane právě nám. Proč právě nám? Když člověk vidí jako na ulicích, ve 

zprávách, že lidi dávaj děti do babyboxů, že támhle pět dětí žije někde ve 

sklepě a nemají co jíst. 
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Vy jste říkala, že vám nejvíce pomohl partner a pak taky ta práce. Nevadilo 

vám o tom v práci mluvit s ostatními?

 Naštěstí mám kolem sebe lidi, kteří ví, jaká jsem. Takže jako když se zeptaj a 

ví, že o tom nechci mluvit, tak řeknou: „Ne, promiň, nebudem o tom mluvit. 

Zajdem na oběd nebo jdem na kafe a nebudem to řešit.“ Jako poznají, poznali 

vždycky, kdy to jde, kdy to nejde. Takže to je super.

Je ještě něco, co vám v té době pomohlo to překonat?

 Tak samozřejmě rodiče, kamarádi. Ale já jsem jako ani nemohla číst tam ty 

příběhy, co tam jsou. Tam jako na těch chodbách. Mně to jako v tu chvíli 

vůbec nepomáhalo. Nemohla jsem jakoby to srovnávat se svým příběhem. 

Protože ten svůj sem prožívala, ten jsem žila a tam to bylo jenom napsaný. 

Ale každej ten příběh je úplně jinej a každej člověk se s tím vyrovnává jinak a 

děje se to jakoby z různejch důvodů, v různejch chvílích a různě. Takže jako 

je těžký, jako si představit, že by člověk našel úplně stejnej příběh, co se stal a 

jak dopad. A na druhou stranu ten můj jako nemusí dopadnout tak, jak já čtu 

zrovna ten příběh v tu chvíli tam. Protože každej den se může něco stát. 

Nevím, no, potřebovala jsem si to jako skousnout sama. Sama si to přebrat a 

nesrovnávat, neřešit, jenom to jako nějak vydržet a nějak to skousnout. Třeba 

bylo pro mě hodně těžký, ty vztahy jsem jako tady nenavázala. I když jsou 

tady v baráku rodiny s dětma, tak jsem jako nemohla. Nemohla jsem, protože 

jako poslouchat, jak je malinkej. Protože jako ne, že by se člověk styděl. Byla 

jsem jako strašně hrdá, na to, že to zvládnul, a že je takovej makač a takovej 

bojovník. A potom, když jsme přišli domů, na druhou stranu, jako když už 

v půl roce byl pořád miminko, protože on vlastně, my jsme přišli domů po 

třech a půl měsících a vážil dvě a půl kila. Jestli v půl roce měl čtyři, pět kilo, 

to jsou měsíční děti. A jemu jako už bylo půl roku. Ale bylo to spíš takový, že 

jsem se o tom nechtěla s těma lidma bavit vůbec. Tak jsme se vždycky jenom 

pozdravili na chodbě a šli jsme jako rychle domů. Nechtěla jsem dalším lidem 

nic vysvětlovat. Že mi stačilo to nejužší okolí. Furt jsem byla ostražitá na to, 

když se mě někdo na něco zeptá. A měla jsem takový vlny. Jako někdy jsem 

byla hrozně upřímná a hrozně jako v pohodě a jindy jsem byla hrozně jako 

přísná a odtažitá a nikomu jsem neřekla ani ň. Bylo to i potom, jako když 

jsme se vrátili domů, takový vlnovitý. Vlastně neměl jako skoro žádný 

problémy, ale stejně to bylo takový těžký. Nevěděla jsem, jestli to sama 

zvládnu, jak byl malinkej. No, my jsme furt volali na pohotovost do -

nemocnice, pro radu. Tehdy hrozně sněžilo, no ale aspoň jsem měla důvod 

nechodit ven. Ale třeba jenom se vyhrabat k doktorovi, když jsme chodili 

každej tejden v podstatě jakoby na kontrolu. Jako jenom ten stres vyhrabat se, 

zabalit ho, tak abych měla pocit, že se mu vůbec nic nestane. Tohle jako taky 
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potom bylo těžký, než prostě to doma potom začlo fungovat, tak nějak 

normálně a přestali jsme se jako hádat o hlouposti.

Myslíte si, že někdy přijde den, kdy si řeknete pro sebe, že jste to už zvládla? 

 To teda netuším, no. To netuším. My si teď říkáme, že to tak mělo bejt. Že 

Mates prostě dostal síly za dva a zvládl to díky tomu. Prostě Matěj to vyhrál 

ten los. 

A jak se mu daří dneska?

 Je super. Je velikej. Je divokej. Je adept na hyperaktivní dítě. Mluví jako 

tříletý děti, to nám řekl i doktor. Jako Matýsek mluví opravdu o rok dopředu. 

Mluví celý věty, mluví budoucí, minulej čas. A když jsme byli teďkom na 

kontrole u pediatra, tak prostě chudák doktorka koukala, že jí tam takhle 

nemluví tříletý děti. A jak jsme byli zvyklí, že když jdem na kontrolu k 

doktorovi,  oni nám ho tam váží a měří a furt mu posunujou tu šipku v těch 

grafech o tři a půl měsíce dozadu, tak to už se neděje. Vůbec, prostě on je 

velkej. Sice je hubenej, protože on ani nemá čas jíst, furt lítá, jídlo ho nebaví. 

Akorát jsme měli problém, že jsme se do té nemocnice museli vrátit, shodou 

okolností na narozeniny, dostal fibrilní křeče, vypadá to jak epileptickej 

záchvat. A bylo to 13. přesně, když já jsem jela do porodnice a byl v té 

nemocnici dva dny, do toho 15., než se narodili, a pak nás zase pustili domů. 

Vy v tom vidíte nějakou souvislost? Jak si to vysvětlujete?

 Žádný důvod, proč se to stalo, nenašli. Nenašli. Jako já nejsem žádnej 

okultista, žádnej fatalista. Ale jako prostě jako dějou se věci, který neumíme 

vysvětlit, staly se nám. Tak třeba jo. 

Změnilo to váš pohled na život?

 To všechno co se stalo? No určitě. Určitě jo. Určitě třeba mám jiný názor na 

zdravotnictví. Ale je to jako moje zkušenost s jednou porodnicí, s jedním 

neonatologickýcm ústavem. Jako my jsme tam z nich jako byli nadšený, jasně 

jako barák jako má rezervy, je trošku starej, jsou tam místa, který jsou 

otřesný, ale prostě potom jako, když si člověk říká, že teďkom ministerstvo 

rozhoduje, kolik peněz jim dá a nedá, když jako to tam člověk vidí, tak by jim 

dal jako korunu. Jako vidím, že ty inkubátory jsou nový, že všechny ty 

přístroje jsou nový. A třeba jenom to zázemí tam pro doktory, pro sestry, i pro 

ty maminky jako. Je tam jako hodně děr, který by šly spravit, aby to prostředí 

bylo lepší. Rozhodně se tam něco zlepšuje, třeba že je tam ta psycholožka, 

která tam předtím nebyla, ke který bych stejně možná nejspíš nešla. Ale pořád 

se tam něco děje. Určitě je dobře, že tam mají to setkávání těch maminek, že 

každej tejden se tam sejdou ty maminky, co tam děti maj zrovna a povídaj si 
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s doktorama, co se děje a neděje. Já jsem tam teda stejně nešla. Já jsem tam 

nemohla jít sdílet. Možná kdybych šla, tak by mi to pomohlo, že bych jako 

nemusela jít po roce k psychologovi, třeba, bych se tam vypovídala … třeba 

jako, že se na ministerstvu rozhoduje jako od stolu, jako který miminko budou 

zachraňovat do jakýho tejdne. Ale jako myslím si, že tyhlety věci prostě nemaj 

vůbec jako rozhodovat lidi od stolu, ale ti doktoři jako. Protože oni ví, který 

to miminko prostě má šanci a nemá. Jakmile je začnou svazovat nějakýma 

vyhláškama … prožila jsem si prostě jeden kousek toho zdravotnictví a ono je 

tam toho spousta, že jo. A rozhodně teda jako děkuju, že prostě je to takhle, 

protože chodíme na oční k paní doktorce na ty kontroly, co ho operovala. 

Tam chodí hodně dětí z – nemocnice a hodně dětí, který ona operovala, co 

měly tu retinopatii, kterou hodně trpí ty předčasně narozený děti. Matýsek 

taky vůbec nemusel vidět, mohl mít další a další postižení. Mohlo bejt cokoliv 

jako. A možná, možná je ty síly za dva, je úplně zdravej. To je jako jediný, 

jediný co nám to všechno vysvětlí jako. Třeba na tý kontrole u tý oční jako 

tam vidíme tolik postiženejch dětí. Tolik. A nejenom s očima, prostě i jako 

jinak. Jak mentálně tak fyzicky. Člověk si akorát vždycky řekne jako, hold to 

takhle mělo bejt.

Teď vám dělá radost … 

 Joo, jo. Teď je divokej. Samozřejmě je to takový, že člověk se jako bál. 

Všechny očkování měl posunutý a všechny … jako chvíli jsem s ním chodila 

na to dětský plavání, když byl malinkej, ale nejdřív jsem byla nemocná já, pak 

on, takže jako celýho půl roku jsme odchodili asi tři lekce. Jako bylo to 

takový, že si člověk, nevím jako, jestli tím strachem, nebo jestli to bylo tím, že 

s takovýmhle miminkem to opravdu nejde hned od mala, tak jako prožívat a 

dělat ty věci s tím miminkem, co dělaj všichni ostatní. 

Myslíte si, že ten vztah je jiný?

 Nevím, jestli vztah nebo jako větší strach. Ony jako spousty věcí třeba fyzicky 

jako nešly. Protože proč ho vystavovat jakoby nějakým virům a bacilům a 

dalším možnostem nachlazení, který jako on s nemocnýma plícema co měl 

jako, člověk jako se bál. Teď už je třeba tohleto lepší. Ale jako je to chlap a 

každou rýmu prostě jako prožívá hrozně. A je pravda, že mu rýma trvá tři 

tejdny, že jo. Což je jako hrozný, no. Zase potom si říkám, jestli jako nejsem 

moc přecitlivělá, moc úzkostlivá, třeba jsem. Ale zase jako je pro mě lepší, 

když tu rýmu nemá a vím, že je v pohodě, než aby se tady jako otravoval a 

měli jsme jako další nějaký průduškový komplikace nebo cokoliv jinýho. 

Bohužel jako víme toho jako víc z toho zdravotního hlediska, co se může stát 

a o to víc se taky bojíme. O to víc předcházíme, ale stejně se rýmě 

nevyhneme. Jakýkoliv návrat do nemocnice je pro mě stresovej. Když mi tam 
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leží a křečuje, tak se mi jako v hlavě promítne spousta věcí, že jo. Spousta 

věcí, mám strach, měla jsem hroznej strach, měla jsem chvíli pocit, že bude 

postiženej, že byl prostě v bezvědomí moc dlouho a že třeba nedejchal, no. Ta 

představa, že se jako vrátíme do nemocnice a budeme tam trávit nějaký 

tejdny, měsíce byla fakt ukrutná, ukrutná. (Vzpomíná, když syna odvezli opět 

do nemocnice, protože měl fibrilní křeče)

On tam byl dva dny v té nemocnici?

 Byl tam jenom dva dny, ale bylo dvakrát. Stalo se mu to dvakrát. A nikdy jako 

nám doktoři neřekli proč. Prostě reakce na nějakej vir nebo bacil. 

Sebeobrana toho těla prostě funguje takhle. 

Tak snad to bude dobré, snad se to nebude opakovat …

 No, no. 
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Rozhovor 5, paní Markéta

Souhlasíte s tím, že si rozhovor budu nahrávat? 

 Ano.

Kolik vám je let?

 Je mi 31.  

Jaké je vaše zaměstnání?

 No tak jsem manažer, dá se říct. Máme reklamní agenturu. V době mateřské 

jsem byla povýšená na obchodní ředitelku (smích).

Jste vdaná?

 Ano.

Tak vy máte obě děti předčasně narozené, takže já se budu ptát na to mladší, a 

kdyby vás cokoliv napadlo ohledně toho prvního dítěte, tak klidně řekněte …

Kdy se váš syn narodil?

 Narodil se v prosinci předloňského roku, to znamená 2010. 

Jak dlouho jste byla v porodnici?

 Po porodu jsem tam byla 10 dnů.

A chlapeček?

 Chlapeček tam byl 3 měsíce skoro přesně. Byl tam v podstatě přesně do 

termínu porodu. Odcházeli jsme na konci února. 

Máte nějaké starší děti?

 Ano, máme nedonošenou dceru, která byla v podstatě jenom pár gramů těžší, 

a na termín byli hodně podobně a v nemocnici byla kratší dobu. Tam byla dva 

a půl měsíce. Je to holka, byla šikovná, takže jsme šli domů s ní dřív. 

Bylo vaše těhotenství plánované?

 Obě. 
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Upozornil vás někdo na fakt, že můžete porodit předčasně? Do jaké míry jste 

byla informovaná?

 Já jsem byla, teď zas budu spíše mluvit o tom prvním porodu, protože u toho 

druhého se to předpokládalo, tam se hlídalo od začátku. U toho prvního 

porodu tam absolutně můj gynekolog nepředpokládal žádnej problém, ani se 

to nijak netvářilo. Já jsem procházela takovým stresovým obdobím. Končila 

jsem školu, stěhovali jsme se a různý další potíže, takže jsem se moc 

nesoustředila na to těhotenství. A vlastně to celý vzniklo takovým akutním 

problémem, že já jsem začala krvácet v šestadvacátém týdnu těhotenství. A 

přijela jsem do nemocnice, tam vlastně z následných vyšetření zjistili, že 

nemám problém s krvácením, nebo s něčím, co by se týkalo předčasného 

porodu, jakoby z toho pohledu, že bych začínala rodit. Protože miminko se 

v tu dobu tvářilo v pořádku. Ale zjistili jsme preeklampsii, což je taková 

nemoc spojená s těhotenstvím, kdy mamince stoupá tlak, objevuje se 

bílkovina v moči a další potíže s tím spojené. A vlastně diagnostikovali mi to 

ještě v takovým začátku, nicméně si mě tam nechali, hospitalizovali a 

samozřejmě okamžitě upozornili na docela vysoký riziko předčasnýho 

porodu, protože jsem ten tlak měla hodně vysokej. Nevěděli, jestli to lékama 

zkorigujou. Během čtrnácti dnů mi ta nemoc postupovala v celku rychle a oni 

vlastně nemají, na tu nemoc neexistuje léčba. Jediná léčba je porod. A vlastně 

oni mě mohli korigovat pouze tlak a čekat, co se bude dít s miminkem. Pokud 

by byl prostě nějaký důvod k akutnímu porodu, tak bych musela být tam. To 

znamená, že mě nechali těch čtrnáct dnů tam. A během těch čtrnácti dnů se ta 

situace zhoršila natolik, že bylo nutný ze dne na den naplánovat porod. To 

bylo vlastně z důvodu mýho zdravotního stavu. A u toho druhýho miminka 

jsem byla od začátku monitorovaná kvůli toho tlaku a vlastně tý 

pravděpodobnosti, že by ta preeklampsie mohla vzniknout znovu. Problém se 

opakoval, v podstatě od stejného termínu. Nedalo se vůbec nic dělat, i když 

jsem byla dopředu pokrytá lékama. Sice jsem neměla stejný potíže, já jsem 

poprvé měla obrovský bolesti hlavy a měla jsem hrozně špatnej nález na 

ledvinách a v druhým případě jsem měla hodně kolísavej tlak a necítila jsem 

se fyzicky dobře, i psychicky, protože jsem vlastně věděla, do čeho jdeme. 

Věděla jsem, že to nemusí dopadnout dobře. A miminko bylo menší. A 

v podstatě ve stejném termínu, to znamená v tom šestadvacátým týdnu, opět 

mi diagnostikovali preeklampsii, docela závažnou, miminko už nerostlo v tu 

chvíli, takže mě chtěli hospitalizovat. Hospitalizovat jsem se tedy nenechala, 

protože jsem slíbila, že budu dojíždět denně vlastně na monitory, protože tam 

byl problém v tom, že miminko už nemělo průtoky v placentě. On vlastně 

neměl výživu. Oni říkali, že maximálně čtrnáct dnů by to ještě mohl vydržet. 

Během těch čtrnácti dnů se ta situace zhoršila, bylo vidět, že se mu tam 

nedaří. Takže jsme se domluvili na hospitalizaci. V podstatě jsme se domluvili 
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na plánovaném císaři. Nastoupila jsem v pátek, chystala jsem se v pondělí na 

tu operaci, ale v neděli se stalo to, že jsem dostala záchvat eklampsie, což je 

nejakutnější stav té nemoci, což nikdo nečekal. A v tu chvíli jsem musela na 

akutního císaře. A musel prostě ven rychle. 

Ve kterém týdnu se narodil a kolik vážil?

 Syn měl 28+5 a měl 660 gramů a dcera byla 29+1 a měla 860 gramů. 

Jak probíhalo vaše těhotenství, těšila jste se na miminko? Představovala jste si 

jej?

 První těhotenství, jak jsem už zmínila, já jsem měla úplně jiný starosti než se 

starat o těhotenství, takže tam jsem to nějak zvlášť nezvládala prožívat. To 

druhý těhotenství, tam jsem zase už měla dítě, takže spíš jsem se snažila sama 

od toho odpoutat, protože jsem se na začátku bála, aby se to nestalo znova. 

Ani jedno těhotenství jsem si nijak zvlášť neužívala.  

Věděla jste, že to bude chlapeček?

 Věděli jsme. I u prvního, že to bude holčička. 

Za jakých okolností jste zjistila, že budete rodit předčasně? To už jste 

v podstatě řekla …

 No, u toho prvního to bylo díky tomu, že jsem začala krvácet, tak mi to po 

diagnóze tý preeklampsie řekli, že to bude určitě dřív. Jenom se nevědělo, 

jestli v řádu měsíců nebo týdnů. A u toho druhýho s tím rozdílem, že mi dali 

dva týdny maximálně. 

Jak jste se v tu chvíli cítila?

 U prvního to byl absolutní šok. Už díky tomu, že to začlo tím krvácením a že 

jsme nic nečekali. Takže tam jsme v průběhu těch čtrnácti dnů procházeli 

různýma fázema, kdy se nám ta situace ze dne na den měnila díky těm 

výsledkům. Takže tam jsme vůbec netušili, do čeho jdem, my jsme byli úplně, 

bych řekla, vystresovaný. Bylo to hrozný. A bylo to teda z jinejch důvodů, 

bych řekla, ten stres, než při tom druhým porodu. Protože u toho prvního 

jsme opravdu vůbec nevěděli, prostě nic o tom. Absolutní strach, manžel o 

mě, já o mimino, samozřejmě o sebe taky, že jo, celá rodina o nás, takže tam 

jsme se báli úplně všeho, co přijde, jak to bude prostě. Jak to půjde dál, jak to 

dopadne, jestli vůbec může takový miminko bejt v pořádku. Jestli vůbec může 

přežít, i když nám doktoři říkali, že tam ta pravděpodobnost je docela slušná, 

protože ta váha, i když je extrémní, tak i ten týden ještě jakoby jde. To si 

nedokáže představit vůbec nikdo. 
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Takže jste neměla žádné informace, nic jste nečekala …

 Bylo těch informací hodně naráz, v tu chvíli věděli jsme prostě, že nás čeká 

něco, co bude hrozný. A prostě snažili jsme se na to nějak připravit prostě 

nějak dopředu. Ale prostě to absolutně nejde. Jako řekla bych, že nejhorší 

byla ta první návštěva, protože celkově to prostředí prostě dostane úplně 

každýho, i toho, kdo by tam to miminko neměl, natož toho, kdo je čerstvě po 

porodu, po takový stresový situaci, a to miminko tam má. Bylo to hrozný. 

První návštěva absolutně nejhorší a já bych řekla, že jsem se i dopředu bála.  

Hrozný strach z neznáma, úplně ze všeho, a nejvíc jsem se asi bála toho 

pohledu na to bezbranný miminko. Nebo, jak říkají některý maminy, že tam 

byl pocit viny, tak já nemůžu říct, že by tam jakoby nebyl, ale neobviňovala 

jsem třeba sama sebe, že jsem jako něco mohla udělat jinak, nebo že za to 

můžu já. To ani ne. Spíš prostě ta nespravedlnost, proč to miminko, jakoby 

dejme tomu kvůli nám, i když prostě jsme s tím opravdu nemohli nic dělat, já 

jsem jakoby realista, takže neobviňovala jsem se úplně přímo. Ale bylo mi 

líto, že to miminko prostě tam musí bojovat samo a my mu nemůžeme prostě 

pomoc, tak proč zrovna jakoby ona? To mi bylo za ní asi nejvíc líto, že ona 

tam leží maličkatá, zabalená, na dejchátkách, na hadičkách a nikdo jí nemůže 

prostě pomoct kromě těch doktorů. A já prostě nemůžu dělat kromě toho, že jí 

budu dávat mlíko, nemůžu dělat vůbec nic. Ta první návštěva. Samozřejmě 

s každou další návštěvou si člověk na to prostředí trošičku jakoby zvyká, ale 

prostě stejně vždycky srdce až v krku, když jsme tam přicházeli, protože nikdy 

nevíte, co vám tam řeknou. Takže až v momentě, kdy pominuly ty nejakutnější 

dny, vlastně když nás přeložili na to další oddělení, tak bych řekla, že jsem si 

hodně oddychla. I přesto, že nás čekala ještě spousta věcí a spousta neznáma 

a nikdy jsme neměli záruku, že budem v pořádku, tak prostě už jsem přestala 

být v šoku úplně každej den. Asi tak, no. 

Vy jste rodila oba císařem, že?

 Oba císařem, no. (manžel) U toho prvního nám bylo dovolený bejt u porodu, 

což bylo skvělý, protože jsme ho viděli oba dva. (Markéta) Jo, tam nám 

dokonce u prvního porodu, jak to bylo plánovaný a Míša byla relativně 

v kondici, tak nám ji ukázali. A opravdu na nás koukala, že i takový miminko 

může na vás koukat vyděšeně. (manžel) A u syna jsem jenom čekal na chodbě 

na toho porodníka. On vysmátej, jenom s jednou sestrou si ten inkubátor 

tlačili. Kouknul jsem se na syna, ve vteřině jsem věděl, že je všechno 

v pořádku, že je dobře prokrvenej, růžovej, já už se vyznám ve všech těch 

přístrojích … (Markéta) No, v tom to bylo jako o dost lepší docela. Na druhou 

stranu jsme se zase báli jakoby těch následnejch komplikací. Jako báli jsme 

se opravdu těch věcí, který v tu chvíli byly opravdu rizikový. Předtím jsme se 

báli úplně neznáma, úplně všeho. A teď jsme se oprostili od těch věcí, co ty 
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prvorodičky, tak my jsme se nebáli toho neznáma, ale protože jsme všechno 

znali, tak jsme se báli opravdu těch konkrétních věcí, který můžou nastat, 

který nám můžou zkomplikovat úplně všechno do budoucna, tomu miminku a 

nám. (manžel) Já když jsem jakoby u holky stál u inkubátoru, tak jsem se 

takhle klepal a pořádně jsem nevnímal, co nám ti lidi říkaj, já jsem byl úplně 

mimo. U toho syna, už jsem si s doktorem dělal vtípky, chytal jsem ho za ruku, 

pohladil jsem ho, on byl úplně spokojenej, no ale měl jsem problémy 

s manželkou, protože ta to měla vošklivý. (Markéta) No, já jsem na tom byla 

jakoby hůř. Jako mě nebylo dobře, já jsem byla i ohrožená na životě při tý 

operaci, takže potom mi trvalo daleko dýl, než jsem se dala dohromady. A 

dostala jsem se tam daleko pozdějc k tomu synovi. Ale myslím si, že třeba ta 

první návštěva, který jsem se už tentokrát tolik nebála, tak proběhla v klidu. 

Já jsem opravdu poprvý se skoro zhroutila u toho inkubátoru, podruhý to 

bylo v pohodě. Jako samozřejmě obava, strach, lítost, všechno to tam bylo, 

ale jakoby v takový reálnější formě, kdy člověk prostě spoustu těch emocí 

dokáže už prostě ukrotit. Protože hlavně prostě když máte doma miminko, 

který je v pořádku, a prodělalo si téměř to samý. Víte, že to je vo fous, že to 

bude delší, těžší. Ti doktoři vám to furt opakujou, musíme prostě překonat to, 

pak to, a když se povede to, tak je velká pravděpodobnost, že už to bude 

dobrý. Takže my jsme se jakoby drželi těch faktů a jenom jsme si prostě říkali, 

ať se nestane nic vážnýho, ať je pořád v pořádku a ať každá komplikace, 

která je, ať se rychle vyřeší a není vážná. Takže to byl jakoby náš hlavní cíl. 

U tý dcery tam prostě každej telefonát, prostě my jsme se báli úplně všeho. I 

toho, jak jsme se na ni dívali, nebo že jsme se jí báli dotknout. Každý bliknutí 

obrazovky prostě jsem si říkala, ježišimaria, ona nedejchá. Tohle už jsme 

všechno znali, věděli jsme, co znamenaj ty přístroje. (manžel) Ti doktoři nám 

říkali, že to je jakoby těžký rozhodnutí strašit tu maminku, nebo stresovat ji 

jakoby detailníma informacema, protože maj pocit, že by to nepobrala.

(Markéta) No ale my jsme to třeba potřebovali. My jsme oba takoví, že bez 

nich bysme byli úplně jako, bysme si připadali, že se může stát cokoliv a že 

nad tím nemáme žádnou kontrolu. Jako taky nemáme, že jo, i když to víme. 

Ale prostě čím víc těch informací jsem měla, tím víc jsem měla pocit, jakože 

mám ty možnosti, co se může stát, od toho nejlepšího až po to nejhorší. Že 

jsem jako byla připravená na to. Jako z toho pohledu, když jsme tam chodili 

poprvý, tak nejhorší bylo to prostředí. Já jsem třeba odstříkávala mlíko vedle 

v místnosti, a když tam třeba něco houkalo a já jsem odstříkávala, tak jsem si 

říkala, co když je to naše, jí není dobře, já tady odstříkávám mlíko, já už tam 

prostě chci jít. To bylo jako hrozný. Ale třeba u toho syna, když něco houkalo, 

tak mě to … samozřejmě, že když jsem poznala, že to je závažnější situace, tak 

jsem se bála, ale jakoby ta důvěra, v ty sestry a v to celý, že to bude dobrý, 

byla daleko větší než u tý dcery. Já jsem se u tý dcery prostě furt bála, že se jí 

něco stane, že se jí srdíčko zataví a že prostě ji tam budou oživovat. To byl 
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pro mě největší stres. U něj jsem se tohodle nebála. A byly asi dvě situace, 

který jsem zažila během klokánkování, kdy mu nebylo dobře a kdy i sestřička 

s ním měla starost, snažila se ho nějak jakoby vrátit, aby se nezapomínal 

s tím vnímáním. Tak to mi opravdu bylo ouzko i u něj. Ale to byla taková 

jediná situace konkrétní. Kdy jsem se o něj opravdu hodně bála. A pak o těch 

Vánocích, kdy mu vypnul ten dejchák. Tam byl technickej problém. To byla 

celkově nepříjemná situace, kdy prostě synovi byli tři tejdny, ještě ty Vánoce 

byly. Je to blbý, jo, prostě, ale člověk je naměkko, nebo je prostě na tom jinak 

psychicky, jenom kvůli tomu blbýmu dnu, i když je v týhle situaci. Prostě jsou 

to Vánoce. My jsme tam přišli, a i když všechno se jakoby tvářilo dobře, tak 

prostě se stala taková věc, že syn během toho klokánkování začal hodně 

křičet, nelíbilo se mu u mě, nešlo ho uklidnit a byl hodně studenej. Takže ho 

dali zpátky do inkubátoru, no nicméně, šla jsem odstříkávat mlíko, byla jsem 

z toho docela špatná, miminko není v pohodě a to. Ale tak říkala, jsem si, že 

za pár hodin bude líp, vyspí se z toho, má prostě blbej den. Manžel si všimnul, 

že na přístroji, který zvlhčuje vzduch, tam odešel zdroj, ale to není nikde 

očidlovaný, takže to prostě nikde nezatroubí a nezahlásí. Ono to prostě zhaslo 

jenom. Ono tam normálně ale svítilo 37. Ale tam je tolik blikavejch a svítících 

věcí a houkajících. Prostě jenom jedno číslo nesvítilo, všechno to jako 

foukalo, houkalo, fungovalo, ale ta věc přestala ohřívat. Takže synovi foukal 

zvlhčenej vzduch, ale 24 stupňů místo 37. Takže on se prostě zchladil, proto 

byl nespokojenej, protože mu foukalo studený do nosu. Díky tomu, že na to 

manžel přišel a řek to tý sestře, tak se stalo to, že vlastně během ani ne tý 

hodiny, to spravili. Ona vyměnila přístroj a všechno bylo jakoby v pohodě. 

Takže jsme odcházeli s tím, že teda úžasný, manžel na to přišel, ta situace se 

vyřešila, pomohli jsme mu. No ale já jsem se furt bála, co z toho může chytit, 

jestli nemůže mít zápal plic, byl to studenej vzduch. Takže to byl nejhorší den 

celkově z tý návštěvy. To byla rána, protože my jsme se nebáli ničeho, u dcery 

jsme se báli všeho. Já když jsem ji tam viděla, tak jsem přemýšlela, co jí je, co 

ji bolí. Trpěla jsem s ní, jo.

Co si myslíte, že bylo horší, to že jste nevěděla a neznala jste ty rizika, nebo 

právě to, že už jste věděla a tím pádem věděla i to, co může hrozit? 

 Já si myslím, že u toho syna byl na začátku ten strach největší, protože jsme 

věděli, co všechno může přijít. A v momentě, kdy se jakoby začal lepšit, kdy se 

vylučovaly ty problémy, prostě už měl za sebou porod, řádnou adaptaci, tak jsme 

si voddychli, protože jsme věděli, že to je nejdůležitější prvních dvacet čtyři 

hodin. Pak třeba po tejdnu, jsme si říkali, tak třeba přibral, už mu stoupla váha. 

Tak jsme říkali, tak teď je důležitý, aby přestal bejt na infuzi. Mu to trvalo 

dlouho, protože měl dvě infekce. Takže vlastně skoro šest tejdnů, furt jsme se o 

něj báli. Doktoři nám říkali, že je prostě problém, nemůže být věčně na infuzi. 

(manžel) Když už jste si tím prošli a máte tu informovanost, tak se to mnohem líp 
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snáší, protože už víte, že prostě třeba, když máte neštovice, že máte strupy, 

horečku a že to k tomu prostě patří. Takže my už jsme věděli, do čeho jdeme. 

(Markéta) Prostě ty miminka nemaj imunitu, takže tam těch potíží může bejt 

kdykoliv, cokoliv. Takže je hrozně důležitý, aby to miminko se posouvalo. A začlo 

trávit a potom dejchat samo. Aby se všechny potíže vyloučily. Těch šest tejdnů 

bylo nepříjemný v tom, že jsme věděli, že ještě nemáme vyřešený v podstatě ani 

jeden problém. Furt byl na dejchátku, furt ještě netrávil sám. Takže tam jsme se 

báli. A prostě jsme jenom doufali, aby už to přešlo. Aby to dopadlo, protože jsme 

neměli záruku, že to vlastně bude dobrý. A v momentě, i když to teda trvalo, kdy 

odpojili tu infuzi, a začal trávit sám, tak v tu chvíli jsem si oddychla hodně a 

začlo to ze mě padat jako postupně. A v momentě, kdy mu odpojili dejchátko, tak 

už jsme byli celkem vysmátí rodiče oproti těm ostatním. S dcerou jsem se do 

opuštění nemocnice jakoby byla furt ve stresu, i doma jsem byla ve stresu. S ním 

to ze mě padalo daleko rychlejc. Ještě co mě teda dostalo, čeho jsem se bála, že 

je to kluk. A oni ti kluci mají často kýly. Dá se říct, že neznám kluka, který by tam 

tu kýlu neměl. Od začátku jsem to věděla a bála jsem se, protože to je operace. A 

já jsem se tomu stranou vyhnula, byla jsem za to strašně vděčná, protože ty 

ostatní miminka na ty operace chodily, viděla jsem tam ty maminky, říkaly, jak 

jim je špatně, jak se bojí. Já jsem si neuměla představit, že mi to miminko někam 

odvezou, budou ho prostě v anestezii operovat prostě takhle maličkatý, takže jsem 

byla vděčná, že jsme se tomu poprvé vyhli a bohužel jsme se tomu podruhý 

nevyhli. V den, kdy nás měli propouštět ráno při vizitě, já jsem to tušila, i když mi 

vymlouvali, že to není kýla, tak v den jeho propouštění nám paní doktorka 

potvrdila, že to kýla je. Dokonce oboustranná. Takže my jsme šli domů, s tím, že 

jsme šli jakoby na propustku, a vrátili jsme se na domluvenej termín, aby to bylo 

co nejdřív. Jakoby, byl to další moment, kdy jsem se bála samozřejmě, i když jsem 

věděla od všech, že to bejvá bez komplikací. Takže to byl takový poslední 

moment, kdy jsem se o něj bála. A momentem, kdy jsme se vrátili domů, já musím 

říct, že jsem úplně v pohodě. Jako už jsem neměla s ním žádný následný stres. Já 

jsem se nebála, že nebude v pořádku. U dcery, ona jenom měla takový záchvaty 

pláče v noci, kdy se špatně nadechovala, já jsem myslela, že má velkej problém, 

ale měla špatný sny, to není nic nestandardního, to maj i donošený děti, málo se 

nadechovala, takže jakoby šedla. My prostě z nemocnice vystresovaný, že šediví, 

nedejchá, tak, ježišmarija, honem záchranku a to. Já vím, že dvakrát jsme měli 

v noci takový stav, že já jsem nevěděla, co s ní mám dělat. My jsme si prostě 

mysleli, že máme nezralý křehký dítě a tím to je. Já jsem se bála i v autě, že na ni 

nevidím, co když nedejchá. No a s ním, prostě vůbec. Já jsem se pořád bála, že se 

jí něco stane. V nemocnici jsem byla zvyklá, že je to miminko pořád 

monitorovaný, a já najednou jsem ji měla v kočárku, kde ji nikdo nehlídal, já 

jsem nebyla schopná ji jako nechávat dospat, jako někdo dá dítě do kočárku ven 

a nechá ho tam spát dvě hodiny, jo. No, to ne. To naprosto jsem byla přilepená 

na skle, jako jsem se chodila dívat, jestli dejchá. Jako trochu to ve mně zůstává 
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doteďka. Ale určitě se s ním nebojím jako s ní. Řekla bych, že se k němu chováme 

jako k normálnímu dítěti. (manžel) I příbuzný to na nás vnímali, že ta péče o to 

dítě je přehnaná. (Markéta) Já jsem s ní jako byla opravdu ustrašená ze všeho. Já 

jsem si říkala, jestli je to tím, že je nedonošená, nebo že jsem prvorodička.

(manžel) U dcery jsme čekali jak na smilování, co z toho doktora vypadne.

(Markéta) U syna jsme ho už doplňovali a ptali se, co jsme opravdu nevěděli. Je 

pravda, že v jednom dalším případě u něj jsme se ozvali a bylo to dobře. Protože 

většina rodičů si ani nedovolí, nebo neví. Poprvý bychom taky nevěděli. U syna 

jsme byli daleko větší realisti. A dokázali jsme ty věci odhadovat. (manžel) My, 

jak můžeme srovnávat, tak největší stresová věc, která je ovlivnitelná, je osobnost 

a charisma toho přidělenýho ošetřujícího lékaře. (Markéta) Jo. To je hrozně 

důležitý. A i teda těch sester. My jsme poprvé měli takovou paní doktorku, která 

byla strašně dobrej lékař, ale jako člověk … nepoužitelná. Empatie nula. Možná 

kdybychom měli jinýho doktora, tak bysme třeba nebyli tak v šoku, jako třeba 

díky ní. Já jsem byla jako ráda, že nám ty informace řekla všechny jako pohádku, 

od a do zet včetně komplikací. Dcera třeba dostala infekci a jako teď, když se na 

to kouknu zpětně, její infekce nebyla nijak závažná. U infekce se může stát, že 

praskne střevo. Ale ona nám to podala takovým způsobem, že jsme si říkali, že 

bude velké štěstí, když se nám to nestane. (manžel) To samý se nám stalo o dva 

roky pozdějš, doktorka zopakovala: „Může i prasknout střevo, ale to by byla 

velmi vážná komplikace.“ Ta druhá, ta lepší doktorka se pak na vás usměje a 

řekne: „Ale my uděláme všechno proto, aby se to nestalo, on je pašák, my to tady 

spolu zvládnem, viď, Richarde!“ (Markéta) To je ta lidská stránka tý věci, kterou 

tam ta doktorka neměla, kterou neudělala. Já jsem si prostě myslela, že se to 

nestává u nich, když oni něco dělaj, že by to někdy dopadlo špatně, prostě jsem 

věděla, že oni říkaj, že to riziko je, protože ono je. Ale že oni jsou natolik dobrý, 

že to dokážou vždycky. Ale potom jsem tam zažila případ, kdy to opravdu dobře 

nedopadlo a pak jsem se vrátila na zem, jo. Taky hrozně moc dělalo nepříjemný 

chování sester na JIPu, kdy jsem zažila pár případů, kdy se maminka zhroutila 

jenom kvůli toho, jak se k ní chovala ta sestra. Ony si neuvědomujou, že to působí 

zpětně i na to dítě. To není klišé, že ty miminka vnímaj, jak se ti rodiče cítí. Je to 

tak, vnímaj to.

Byla tam možnost nějaké psychologické pomoci?

 Jako byla. Což je novinka. Jako s dcerou vůbec, absolutně. Ale to zas musím 

říct, že se jako chovaly líp ty sestry, že se o mě zajímaly víc. Určitě, i ti 

doktoři. Teď bych řekla, že to ty sestry jako nehrotěj jako dřív. Už se mnou 

tolik nemluvily. Už to nebylo, že by mi nabízely, radily. Například  kojení, ony 

mě do toho úplně namotivovaly, podruhý vůbec nikdo, nijak. Ale zas na 

druhou stranu říkám, že je tam novinka ta, že my než jsme odešli domů, tak 

tam bylo sezení s psycholožkou místní. Zajišťuje všem maminkám před 

propuštěním konzultaci s psychologem. No, není to jako individuální, seděly 
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jsme tam asi čtyři. Jako mně se o tom povídalo jednoduše, protože já jsem 

byla v situaci, že už jdeme domů, věděla jsem, že doma mám miminko, který 

je úplně v pohodě, věděla jsem, že on už je taky úplně v pohodě. Takže já jsem 

se tam třeba rozpovídala. Ty ostatní maminky s tím měly jako problém, 

nevěděly, o čem se bavit, těch věcí je moc. Takže ta možnost tý psychologický 

porady tam byla. Teď to ještě vylepšili, že to sezení je jak na konci, tak na 

začátku, hned jakoby po porodu. Což si říkám, na jednu stranu že je fajn, ale 

na druhou stranu nevím, no. Mně přijde, že ty maminky jsou zpočátku 

v takovém šoku, že když se v tom budou pitvat, aby to pro ně nebylo ještě 

horší, no. Že je lepší oprostit se od té emoce a řešit ty praktický věci, jako 

opravdu kojit, starat se o to dítě. Jako já čím víc jsem brečela, tím víc mi bylo 

hůř, u dcery. U syna, tak jako měla jsem třeba splíny, ale určitě jsem neměla 

takový to, že jsem to potřebovala pustit a brečet, to jsem třeba podruhý 

neměla. Furt jsem říkala, já budu brečet, až bude proč. Ještě to není tak 

hrozný. V podstatě u syna jsem tuhletu fázi vůbec jako neprodělala, protože 

nikdy to nebylo, že by mi řekli například, že má srdeční selhání. Že bych se 

bála primárně o jeho život. To se mi nestalo za celou dobu. Já jsem nikdy 

neměla tu chvilku, že bych si řekla, teď je chudinka můj malinkej tam, co když 

prostě to špatně dopadne. Pořád jsem si říkala, ještě to je dobrý, ještě to 

vydržíme. Což u dcery ne, no to jsem na tom začátku probrečela. (manžel) 

Vzpomeň si na to, jak jsme tam třeba chtěli zavolat. (Markéta) To vůbec. Ten 

první hlas tý sestry, která vám má říct, jak je na tom to vaše miminko. Jestli je 

pozitivní, nebo jestli je utrápená, jo. To bylo i se zazvoněním na to ARO.  

Jako to jsem teda měla i u syna. Mně stačilo, když jsem zazvonila na zvonek 

na ARO a nikdo mi neotvíral. To znamená, tam se něco děje. Co když je to 

naše dítě? Takže takkovýhle. V tom bych řekla, to si nikdo neumí představit, 

najednou se to všechno jakoby nahrne, člověk se v tu chvíli opravdu začne 

bát. Asi je to ta nevědomost. Ta byla nejhorší. Člověk znejistí a první 

informace od sestry, v momentě, kdy řekla: „Maminko, byl hodnej,“ tak to ze 

mě spadlo a už jsem byla celou dobu vysmátá. (manžel) Když na tom byla 

manželka hodně špatně, tak jsem ji uklidňoval statistikama, že jsem jí různě 

hlásil příběhy, který jsem našel na netu. (Markéta) To mi ale pomáhalo. 

Dokonce nejenom tohle, ale tam je spousta fotek na tom ARu, který týden, 

váha, tím bych to tam vytapetovala. Jako pro mě představa, že to maličkatý 

v tom inkubátoru, hlavně u tý dcery, spíš jsem koukala na to srovnání, kolik 

měl kdo gramů, jakej tejden a jak teď vypadá. To jsem si říkala, i tak malý 

může být v pořádku. U tý dcery jsem si nedokázala představit, že to 

třiceticentimetrový miminko na těch hadičkách bude jednou tří a půl letá 

slečna, která pusu nezavře od rána do večera. A vůbec člověk si neumí 

představit, že to miminko vyroste a bude normální. A mně ty obrázky strašně 

pomáhaly. Já můžu říct celkově, když se ohlídnu, že ten přístup byl úžasnej. 

Jako je to o tom personálu strašně moc.
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Co jste cítila těsně před porodem a těsně po něm?

 Těsně před prvním porodem jsem byla klidná. Protože šlo všechno podle 

plánu, protože jsem věděla, že všechno teprve bude. Já jsem stresař, až když 

mě někdo do toho stresu nažene. Já jsem opravdu byla klidná. Já jsem 

důvěřovala doktorům. Hlavně já jsem měla domluvenýho porodníka, kterýmu 

jsem hodně důvěřovala. On mi slíbil, že udělá všechno proto, aby mě odrodil 

on. Já jsem prostě v tu chvíli, kdy jsem prostě věděla, že tam bude ten známej 

člověk, že mu opravdu můžu věřit, že to nebude prostě někdo anonymní, tak 

jsem prostě věděla, že to bude opravdu tak, jak oni mi říkaj a že to zvládnem. 

Protože oni mi všichni jako před tím prvním porodem jako dávali hodně těch 

nadějí, že opravdu říkali, že to dopadne dobře, „to bude dobrý prostě.“ Já 

jsem tomu věřila. Já jsem se začala sypat, až v těch situacích, kdy prostě jsem 

viděla tu dceru. U toho druhýho porodu to bylo jinak, protože tam to bylo 

opravdu akutní. Já jsem se v tu chvíli před tím druhým porodem nestihla bát 

ničeho. Mně bylo tak strašně zle, že jsem jenom hrozně chtěla, aby stihnul 

přijet manžel. Pro mě bylo jakoby těžký jít za tou sestrou a říct: „Je mi fakt 

tak zle, že to nevydržím.“ Protože já jsem prostě věděla, že ráno mám jít na 

sál v těch osm hodin a mně začlo být blbě někdy v devět večer. A já jsem si 

furt říkala, to zaspím, že to rozchodím. A za další asi až dvě hodiny mi došlo, 

že to nerozchodím, že to nezaspím. Reakce sestry, za kterou jsem přišla, byla 

příšerná. Ta mě prostě poslala s Anacidem, ať si ho vypiju, že mám prostě 

pálení žáhy, že to je normální, jo. Takže … a já ještě jsem takový člověk, 

kterej jako nerad obtěžuje. Takže já jsem si furt říkala, ale pokud by to bylo 

za mě, tak to jako vydržím, když to bylo i za to dítě, tak jsem se prostě bála. 

Takže jsem se tam prostě za ní vrátila a teda opakovaně jsem jí říkala, že mi 

opravdu není dobře. A pak teprv teda zalarmovali personál a opravdu rychle, 

akutně se šlo řešit, co se stalo. A já jsem díky tomu opravdu rychlýmu sledu 

událostí … já jsem měla hroznej strach, ale furt jsem si říkala, že se mi to 

jako zdá. Že prostě to není tak hrozný, že prostě to bude dobrý, že to vydržím 

do rána a že to půjde podle toho plánu, který jsme říkali, že prostě bude, v 

těch osm ráno budu na sále a budu zase pod tou … na ten epidurál prostě a 

to. Až v momentě, kdy teda ten doktor mi řek, když mě vlastně vez na tý 

chodbě a opravdu měl strach sám, říkal mi: „Maminko,“ protože on byl teda 

taky ten porodník, kterej měl zrovna směnu, když se mi to stalo, tak byl taky 

úplně naprosto úžasnej člověk a doktor. A hodně povídavej a všechno mi to 

stíhal říkat, zařizovat, řešit celou tu situaci, celej ten tým, jak od dětí tak 

jakoby ten porodní tým. A ještě to stihnul řešit se mnou jakoby. Takže mi 

vlastně říkal, co se děje, co se bude dít. Já jsem se ho zeptala: „Pane doktore, 

a nepočkalo by to?“ Úplně blázen, že jo, v tu chvíli prostě, ale stejně jsem to 

prostě zkusila. A on se na mě tak otočil, zastavil se poprvý a řekl mi: 

„Maminko, tohle je opravdu vážný a já už jsem viděl dva případy, kdy to 
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nedopadlo dobře ani pro matku. Pojďte, jdeme rodit.“ A to byl moment, kdy 

jsem se zastavila, uvědomila jsem si na kolik je ta situace, i když jsem to 

jakoby tušila, tak až ten moment jsem si uvědomila, na kolik je to opravdu 

závažný, a už jsem poslouchala jak hodinky. Nestihla jsem se bát, jenom mi 

bylo strašně zle. Mně se to zhoršovalo tak rychle, že já už jsem jenom chtěla, 

aby mě někdo uspal, aby něco udělali, aby mi přestalo bejt blbě. Vnímala 

jsem třeba okolo, když tam přišel doktor a dělali mi monitor, a říkali, že 

miminko se jakoby nehejbe, že nemá pohyby. Což znamená, že mu není dobře. 

Takže prostě říkali, to nevydrží ani půl hodiny na toho porodníka, se kterým 

jsem byla původně domluvená s tím samým jako napoprvý. No, neměla jsem 

toho porodníka, se kterým jsem byla domluvená. Takže pro mě byl stres 

v tom, že mě bude operovat někdo cizí. A když už tam nebyl ten, se kterým 

jsem byla domluvená, tak už jsem chtěla tohodle toho, kterej šel se mnou na 

ten sál, kterej mě nakonec přenechal teda někomu jinýmu, což je určitě 

odborník, ale pro mě byl strach třeba v tom, že mě bude operovat jakoby, i 

když kapacita, který se snažím důvěřovat, tak někdo neznámej. Další stres pro 

mě bylo, že jsem věděla, že nemůžu bejt pod epidurálem. I v tý bolesti, i v tom, 

že jsem potřebovala rychle ulevit, mi prostě řekli, že epidurál nepřipadá 

v úvahu, za prvý dlouho nastupuje a za druhý já jsem měla křeče, to prostě 

nejde operovat, když se někdo kroutí, že jo, takže mě prostě museli uspat. A já 

jsem měla v tu chvíli hroznej strach z toho, že to ovlivní to mimino. Že oni mi 

od začátku říkali, že lepší je epidurál z toho důvodu, že to miminko prostě 

není ovlivněný tou anestezií. A taky jsem začala mít strašnej strach, že tam 

nejsou dostatečně připravení na to moje dítě na tom ARu, tak jsem se bála, že 

on nebude mít tu stoprocentní péči, že tam nebude ta doktorka, se kterou já 

jsem byla domluvená. Že to prostě nejde podle toho plánu. Takže to byl pro 

mě stres, proč jsem chtěla počkat do rána. Aby to šlo podle toho plánu, abych 

věděla, že je tam můj doktor, jeho doktorka, se kterou jsem domluvená, že 

prostě o něj bude opravdu postaráno stoprocentně, že o něm vědí dopředu, 

bála jsem se tý akutní situace, že prostě nejsou na to připravený. Když jsem 

jim to pozdějc opakovala, oni mi říkali: „Vždyť my to tady takhle děláme, 

takhle to tady prostě furt je.“ A já jsem říkala: „Ale není to prostě tak, jak to 

mělo bejt, ono to jde z minuty na minutu.“ To bylo během půl hodiny hotový 

jako. 

Myslela jste si, že to může …

 Myslela jsem si, že to může ovlivnit zdraví toho dítěte, no.  

Jakým způsobem vám pomohl partner u porodu?

 No tak podruhý u porodu nebyl, já jsem ho viděla, až jako za dlouho. No, 

pomoh strašně, no tak jako bez něho bych to jako nezvládla. Já jsem jako 
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nevěděla, že tam je podruhý. Ale jakoby tušila jsem, já jsem věřila, že tam je. 

Poprvý teda bych řekla, že jsme si určitě i pomáhali jakoby navzájem. Že já 

třeba před tím porodem jsem na něm viděla, že on je jakoby hodně špatnej, 

on se bál taky hodně jakoby o mě. Já jsem se bála jenom o to dítě poprvé. 

Určitě jsme si pomáhali strašně moc. My jsme si volali denně. Provolali jsme 

prostě tisíce a tisíce peněz. Prostě byli jsme spolu pořád. Byl tam každej den, 

byl tam dlouho se mnou. Jako já jsem třeba nebyla schopná se obracet na  

ostatní členy rodiny, protože představa, že jim budu něco vysvětlovat, dávat 

najevo své emoce před někým dalším, pro mě je nepříjemná. (manžel) Tak 

jsem to odnes já. (Markéta) Odnes to manžel. Jako byla jsem schopná mluvit 

třeba se svojí maminkou, ale tam jsem zase měla problém v tom, že já ji 

nechci trápit víc, než je nutný. Já jsem měla pocit, že jako kdybych 

projevovala svoje emoce, že mi není dobře, tak ji to bude trápit ještě víc, než 

ji to trápí teď. Protože máme jakoby blízkej vztah, tak jsem ji nechtěla 

zbytečně zatěžovat. Takže jsem se před ní snažila bejt jakoby v pohodě a 

všechno jsem to jako valila na něj. A co se týká jeho části rodiny, tak oni nás 

prostě milujou až za hrob a jsou prostě úžasný, ale jsou hrozně citliví na ty 

informace kolem toho, když se nám třeba nedaří, nebo když se něco děje. 

Obvzlášť v takovýdle vypjatý situaci. Já jsem věděla, že by brečeli furt, jo, 

kdybych to musela vysvětlovat a tohle, by mi to nedělalo dobře. Já jsem 

nebyla schopná třeba s nima mluvit. Protože jsem věděla, že to zhorší situaci 

jak mně, tak jim. Oni to třeba doteďka nechápou, proč jsem s nima jakoby 

nedokázala mluvit. Ale já prostě vím, že v tu chvíli to bylo rozumný řešení. 

Prostě by to zhoršilo … já jsem potřebovala soustředit se na sebe a na děti. 

Oni hlavně nemají dost těch informací. My jsme jich třeba měli spoustu, ale 

reprodukovat, to už je problém. Teď ještě to, že oni to pochopí třeba jako ne 

třeba úplně dobře všechno, jo. Teď oni nemají ty informace hned, jako je 

máme my. To znamená, my jsme jim nevolali každej detail, který my máme. 

Takže pro ně je to čekání ještě delší. Takže v momentě, kdy jsme s něma 

mluvili třeba po delší době, tak jim celý to zpětně vysvětlovat, je složitý. Takže 

opravdu já jsem nebyla schopná přenášet ty informace dál. A řekla bych 

primárně z toho důvodu, že jsem se potřebovala soustředit sama na sebe a na 

svoje emoce a ne se snažit před někým přetvařovat, že je mi dobře, že je to 

v pohodě, když to v pohodě není. A řešit s nima, že to v pohodě není, jsem 

vůbec nebyla schopná. Takže já jsem to všechno valila na něj a on jim teda 

tak jako občas zavolal a řek jim, dobrý nebo ne. (manžel) Já jsem to trošku 

dávkoval, jo. (Markéta) Dávkoval a vždycky tak jako věcně. Informace, jak to 

je, nazdar. Nekonzultovat a neřešit, jo, tu situaci. 

A co maminky na pokoji?

 Já když jsem tam ležela po porodu těsně, tak se tam většinou ty maminy dost 

střídaly. A hlavně oni mě poprvý přeložili na gynekologii, já jsem nechtěla na 
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šestinedělí, abych nebyla s dětma tam. Poprvý bych řekla, že pro mě byl 

zájem bejt jinde, než na šestinedělí, kde maj maminky svoje děti, protože jsem 

nechtěla, abych tam viděla tu maminku s tím dítětem. Pro mě bylo hrozně 

důležitý si o tom povídat, ale určitě ne se všema, no. A s těma maminkama na 

tom pokoji, já jsem poprvý teda ležela na tý gynekologii, kde byla stará paní 

po operaci, takže úplně v jiný situaci než já. Tam jsem teda určitě si s ní 

nepovídala. Já jsem byla celkem ráda, že si nechce povídat ani ona, protože, 

když tam manžel nebyl, tak jsem se tam opravdu snažila spát. Snažila jsem se 

ty emoce krotit, co to šlo, někdy to teda nešlo. Spíš jsem to pouštěla, když tam 

byl on. Protože jsem věděla, že mě ukrotí on. Ale, jak jsem se sama 

rozbrečela, tak jsem brečela furt jako. To nešlo. Tam jsem odcházela po pěti 

dnech domů z tý gynekologie. U syna to bylo úplně jiný. Tam jsem ležela 

deset. Já jsem byla na nějakým JIPu, jiným než poporodním, na nějakým 

gynekologickým JIPu, kterej je jakoby pro ty vážnější případy. Takže mě 

nepřeložili klasicky na pokoj pak hned, ale šoupli mě na nějaký nadstandard 

na onkologii. Výborný prostředí pro maminku v týhle situaci, takže tam ty 

holohlavý paní, no hrozný. Tam jsem ale byla jenom pár hodin, protože mě 

museli vrátit zpátky na JIP. Pak mě dali teda na ten poporodní. Já jsem skoro 

dva dny probíhala takhle odděleníma, byla na tom JIPu, kde se vůbec nejde 

bavit s těma maminkama nebo jako to, tam jsou všichni po operaci. Až 

vlastně třetí den mě přestěhovali na šestinedělí. Nadstandard nepřipadal 

v úvahu, ta – nemocnice byla přeplněná maminkama. A na to nejhorší 

šestinedělí, který tam vůbec jako je. Protože tam se zastavil čas snad 

v šedesátých letech včetně těch sester, toho personálu, tam zůstal. Prostě to 

prostředí, ty igelitový ubrusy a prostě návštěvy na chodbách a prostě skříně 

z roku čtyřicet jako. Strašně depresivní, černý takový místnosti, tmavý, 

s jedním lustrem žlutým, prostě ty tří, čtyř metrový stropy, maličkatej ten 

krcálek, no hrozný. Takže deprese jenom člověk vlez. Já jsem byla na pokoji 

s Ukrajinkou, která brečela od rána do večera, měla tam dítě a brečela jako. 

Já jsem si říkala, co ona řve? Já mám řvát. A teda musím říct, první den jako 

jakž takž, to jsem si říkala, to tady nějak přežiju. Druhej den, to jsem si 

říkala, to tady nepřežiju. A prostě už jsem volala tomu svýmu doktorovi, přes 

kterýho jsem tam měla kontakt, že ať mně prosím, najde cokoliv jinýho. Že za 

prvý mi nebylo jakoby fyzicky dobře, já jsem byla furt nemocná a říkala jsem: 

„Já se tady fakt nevyspím, protože tady to dítě řve.“ Jako teď už mi nevadilo 

tolik jako poprvý, že tam je ta maminka s tím miminkem. Mně už to nevadilo. 

To už opravdu já jsem byla oproštěná od toho, že někdo má to svoje miminko 

tří a půl kilový a já ne. To mi nevadilo. Mně vadilo to, že to mimino prostě má 

svůj režim a dobrý, jako fajn, to je normální, v pohodě, ale já jsem v tu chvíli 

byla sobecká z toho důvodu, že jsem věděla, že se tam prostě nevyspím. Když 

nebudu vyspalá, budu mít špatnej tlak, protože jakmile jsem byla unavená, 

měla jsem horší tlak, a půjdu daleko pozdějc domů a budu na tom prostě 
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daleko fyzicky hůř a nebudu prostě schopná fungovat. Takže já jsem byla 

v depresi z toho, že se nedostanu z tý nemoci, že tam v tom depresivním 

prostředí to na mě za chvíli dolehne. A taky že dolehlo. Já jsem opravdu 

začala mít deprese tam strašný, protože to byla opravdu černá díra. Aspoň, že 

mi tam manžel dones počítač. Takže jsem se snažila trávit čas jakoby u 

počítače, abych opravdu byla mimo to dění, co tam bylo. Ale prostě hrozný 

sestry, ony se tam jako i hrozně chovaly k těm maminkám. K ostatním, co 

jsem třeba viděla, jo. Prostě to bylo taková … fakt to bylo hrozně depresivní 

celý. Já jsem říkala, a já jsem jako v tý situaci, kdy by se ke mně měli chovat 

jako opatrně, všichni na mě kašlali, všem jsem jako byla úplně jedno, nikdo 

se ani nestaral, co tam dělám, proč tam jsem. Nikdo se o mě vůbec nestaral. 

Takže jsem říkala, já odsaď musím prostě pryč, nebo to nepřežiju. No a asi 

čtvrtej den po porodu, to znamená, byla jsem tam asi dva nebo tři dny, bylo to 

před víkendem, jsem prostě poprosila toho doktora, jestli by bylo možný tam 

teda opravdu najít nějakej pokoj, nebo se tady zblázním, protože bylo jasný, 

že tam ještě ten víkend budu a možná i dýl. No a jemu se teda povedlo najít 

mi nějakej nadstandard jednolůžkovej, což bylo, jak když mě někdo přestěhuje 

do hotelu. Mně se změnila nálada o sto osmdesát stupňů. Já jsem byla 

pozitivní, vysmátá. Mně se tam líbilo. Já jsem říkala: „Já tady klidně vydržím 

i tejden. Já jsem tady prostě v pohodě.“ Byl to úžasnej pokoj, byl tam prostě 

gauč, manžel tam byl se mnou do večera …

Takže jste nebyla v kolektivu vlastně …

 V tu chvíli jsem byla na jednolůžáku, takže se nebylo s kým bavit. Takže jako, 

že bych probírala tady s maminkama ty věci, to ne. Spíš ta komunikace tam 

funguje v momentě, když mě hospitalizovali znova. A to, jak poprvý, tak 

podruhý vlastně před odchodem domů. Tam oni hospitalizujou tejden nebo 

dva před odchodem domů, aby se ta maminka sžila s tím miminkem, tam teda 

rozhovory opravdu s maminkama jsou prostě … tam už se baví všichni o 

všem, protože tam už není takový to informační embargo. Furt jsme se bavily 

s těma maminama o všem. A jsme v kontaktu doteďka. S těma z prvního 

pobytu, i z toho druhýho pobytu.  

Řešila jste třeba to, že hned po tom porodu to dítě neuvidíte, když rodíte 

císařským řezem?

 U tý Míšy jsem ji viděla. To mi řekli, že mi ji jakoby ukážou. Tam jsem jako 

byla ráda. Ale já jsem furt měla primárně strach o ni, jo. To byla taky veselá 

historka v uvozovkách. Já jsem byla jakoby ráda, že mi ji ukázali, ale furt 

jsem chtěla, aby už se o ni postarali. Já jsem si furt prostě myslela, že na tom 

bude špatně. Oni mi to říkali, nikdy nevíte, jak to miminko vyndáme. A já 

jsem si říkala, že to vydržím. Furt radši jsem říkala, radši se o ni postarejte, 
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já to vydržím, já ji uvidím potom. Já si to užiju potom. No, my jsme měli oba 

dva strach o to dítě, my jsme prostě hlavně chtěli, aby se o něj už postarali, 

protože jakoby prostě představa, že to miminko na tom není dobře a my … 

oni čekaj na to, až si ho prohlídnem, to je takový sobecký jako. Takže jako my 

jsme ho viděli, Míšu. Ríšu jsem neviděla, to jsem byla uspaná. Já jsem ho 

viděla až po dvou dnech, no.

Jak jste se cítila, když jste je poprvé viděla?

 U Míšy tam prostě jsem se zhroutila, já jsem to věděla dopředu, že to 

nevydržím. Já jsem se na ni koukla a rovnou jsem začala brečet.

To bylo u toho inkubátoru. A na tom sále?

 Když jsem ji viděla úplně poprvé, tak jsem byla trošku pod lékama, takže jsem 

byla celkem v euforii. Docela dlouho jsem byla v euforii i na tom JIPu. Já 

jsem opravdu byla veselá. Až když mi vyprchaly léky, tak jsem z toho začala 

bejt špatná. Ale mně na ten JIP přišel pan doktor říct, že adaptace proběhla 

v pořádku, že v rámci možností je všechno dobrý. Když mi řek tyhle dvě věty, 

já jsem začala být úplně vysmátá na tom JIPu, já jsem říkala, já už vydržím 

všechno, to už je dobrý. A ležela jsem tam těch dvacet čtyři hodin a jenom 

jsem tak jako čekala, až mě někam přeložej, až se začne něco dál dít. Ale byla 

jsem v pohodě, fakt jsem byla, dostala jsem hlad. A byla jsem fakt v pohodě. A 

až ten moment u toho inkubátoru byl pro mě strašnej, to jsem se opravdu 

jakoby zhroutila. U Ríši tam jsem byla taková jakoby smutná z toho, bylo mi 

ho jakoby líto, chtěla bych ho … už jsem se ho nebála dotknout jako dcery. U 

dcery jsem se bála toho prvního dotyku. Protože i když mi všichni říkali, že je 

všechno v pořádku, já jsem si říkala, co když to dítě to nepřežije. Já jsem se jí 

nechtěla dotknout. Oni do toho nutěj. A s ním jakoby v pohodě. Já jsem se 

snažila vzpomenout, jak se co dělá. A vím, že to bylo asi taky třetí den, i 

přesto, že jsem věděla, že se klokánkuje, když je miminko v pořádku, tak on 

byl daleko menší, tak jsem to nečekala, že to bude tak brzo. Tam byla zrovna 

taková sestra jako příjemná ale taková jako od rány. Já jsem tam přišla a 

ona: „Tak dneska budeme chovat.“ Já říkám: „Ježišmaria, už dneska?“ 

(smích) Já jsem se bála, že je maličkej, že prostě je brzo na to klokánkování. 

Ale jako oni se tam s tím moc nemažou, takže hned druhej den, co jsem ho 

viděla, tak už jsem klokánkovala. 

U té dcery, dokázala byste říct, proč jste měla pocit na zhroucení?

 Protože to bylo poprvé, bylo to neznámý. Já už jsem od těch emocí u Ríšy 

byla odprostěná. Já už jsem si fakt jenom říkala, když tohle překonáme, bude 

to dobrý. A teď vlastně není žádnej akutní stav, čeho bych se měla bát, tak se 

nebudu bát. Ale už jenom ten pohled na to miminko je hroznej. Já už jsem 
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věděla, jak ty děti vypadaj. Já už jsem přesně věděla, jak bude velkej. Stejně 

mě to překvapilo, jak je maličkatej, ale prostě už jsem věděla, jak bude 

vypadat, kde bude mít ty hadičky zapojený, kde bude ležet, jsem věděla. U 

dcery, té jsem se bála dotknout, udělat fotku nebo něco. Já jsem se fakt bála, 

že to nemusí přežít, a co potom budu dělat jako, jo? Já jsem si prostě neuměla 

představit nic, takže jako pro mě tam bylo tolik neznámejch věcí, že já jsem 

prostě nebyla schopná ukrotit ty emoce. A u toho druhýho prostě známý 

prostředí, známá situace. A opravdu jsem se bála konkrétních věcí, který ještě 

v tu chvíli třeba po tom porodu hned nebyly. Takže já jsem si jenom říkala, 

ten první tejden to bude dobrý a po tejdnu se teprv začnu bát, až se začne 

něco dít. Ono, jak to říkám, byly takový určitý chvilky, kdy se něco dělo, kdy 

jsem se bála jakoby v tu chvíli, ale jak to pominulo, tak jsem byla zase 

v pohodě. 

Jak byste popsala rozpoložení po porodu? Jak jste se cítila, na co jste nejčastěji 

myslela?

 Já jsem se snažila soustředit na fakta nebo na ty věci kolem dítěte. Já jsem se 

opravdu snažila nemyslet na nic jiného, než na to, čím můžu jemu přispět. A 

co udělat pro to, aby mně a jemu bylo líp, abychom se z toho dostali. Já jsem 

se nepitvala v těch situacích. Já jsem se nesnažila se nějak někde, třeba i u tý 

rodiny nebo kdekoliv jinde, nějak vyžívat v tom, že někomu budu říkat, jak mi 

je. Vůbec ne. Já bych řekla, že to byla moje přirozená potřeba. Čím víc se já 

v těch věcech pitvám, tím víc to prožívám, pro mě horší, jo. Takže já jsem 

opravdu se snažila … pro mě, řekli mi: „Váš největší úkol je kojit, mít mlíko, 

dávat mu dost mlíka,“ aby on nebo ona měli dost mlíka. Takže já jsem se 

soustředila na kojení a na to, abych se co nejdříve dostala domů. Oprostit se. 

Kdo nebo co bylo vaší největší oporou?

 Manžel, určitě. 

Jaké to pro vás bylo, když jste se chodila za tím miminkem dívat každý den?

 Pro mě byl největší stres ten první moment, to znamená nejhorší bylo zjistit 

v tu chvíli, v tu dobu, co jsem tam nebyla, já jsem nebyla informovaná každou 

vteřinu, tak jestli v tu chvíli, kdy já tam přijdu, jestli je v pořádku. V momentě, 

kdy jsem zjistila, že je v pořádku, tak jsem se jenom chtěla zeptat, co se dělo, 

jak mu je. A bejt tam a dozvědět se co nejvíc věcí. A prožít s ním ty tři hodiny 

nějak tak, prostě abych měla pocit, že jsem s ním. Že mu nějak pomáhám. 

Pokud bylo všechno v pořádku, tak mě to jakoby už nijak zvlášť nestresovalo 

ty návštěvy. Ono je to teda, bych řekla, jako náročný, i fyzicky, i psychicky. 

Chodila jsem odtamtud vyčerpaná. I když už mi bylo dobře, tak člověk je 

takovej vyždímanej z toho, jo. I když jsou to třeba jenom tři nebo čtyi hodiny 
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dohromady. Tak ono i to samotný klokánkování je náročný, jo. Protože já tam 

tři hodiny sedím, koukám na monitor, koukám na dítě, soustředím se, musím 

ho jakoby hlídat, že jo v podstatě. On leží na mě, ale ono se to zdá, že člověk 

tam spí, ale nespí. Já jsem furt, každý pípnutí jsem kontrolovala. Teď když on 

se začal třeba budit nebo to, tak jsem si říkala, aby byl prostě v pořádku. 

Takže jako psychicky to vyždímá ta návštěva, jo.

Odcházela jste s jakými pocity?

 Většinou jakoby ráda, že když odcházíme, že je stabilizovanej, že je 

v pořádku, že je všechno dobrý. Ale furt jsem si říkala, hlavně ať to vydrží. Ať 

je líp, a nebo stejně, ale hlavně, ať není hůř. 

Jak jste viděla budoucnost?

 U dcery úplně velká neznámá. U dcery velkej strach ze všeho. Jestli bude 

v pořádku. Jestli bude normální. U syna už dobrý. Tam jsem věděla, že když 

jsme překonali to nejhorší … on byl dlouho na tom ARu a my jsme věděli, že 

on už přesluhuje oproti, srovnávali jsme a dcera tam byla tři tejdny a on tam 

byl šest. Vlastně já už jsem pak začala hodně srovnávat s ní a to mi přišlo, že 

on se jí jakoby hodně vzdaluje v tom srovnání, a hrozně se nám to táhlo. Bylo 

to teda hlavně těma komplikacema a těma infekcema. Hrozně jsme chtěli, aby 

už se přesunul někam dál. Abysme věděli, že jsme ten jeden krok teda splnili a 

že odteď už to bude dobrý. Takže asi nejvíc bylo důležitý to, že se to zlomilo a 

přesunuli ho na ten JIP. A začal trávit a dejchat a pak už jako to bylo dobrý, 

no. 

Měnilo se vaše prožívání toho, že se vám dítě narodilo předčasně, například do 

doby, než jste přišla domů? 

 S dcerou bych řekla, že se to moc jako neměnilo. Tam jsme si maličko jakoby 

vždycky oddychli, hrozná euforie z každýho posunu. U syna jenom takovej 

oddych z každýho posunu. (věnuje se synovi) Ještě jednou tu otázku, prosím?

Jestli se to vaše prožívání měnilo po tu dobu …

 Jo tak, s dcerou bych řekla, že se to měnilo jenom maličko. Ulevovalo se nám, 

že se to jakoby lepší. Ale furt ten strach z toho budoucna, i z toho neznáma 

tam byl asi stejnej, až když jsme šli domů. I potom jsem se bála spousty věcí. 

Já jsem si říkala, jak to bude, co se bude dít a to. A se synem, tam se to 

měnilo hrozně skokově. Tam opravdu jsem byla vždycky jenom napnutá do tý 

fáze, kdy se to zlepší. A když se to zlepšilo, tak ze mě spad obrovskej balvan. 

A opravdu momentem odchodu domů, tím definitivním, po tý operaci, jsem se 

v podstatě dostala do úplný pohody. Protože navíc on dobře jed. Míša, u ní 

byl problém, že jsem měla furt stres z toho, aby se najedla. Protože oni nám 
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říkali: „Dokud se to dítě samo nenají, tak prostě nemůže fungovat, musí 

přibírat tolik a tolik, to je váš úkol ohlídat, aby se najedla.“ A ona jak není 

jako tak velkej jedlík doteďka, my jsme skoro dva měsíce doma zapásili s tím, 

aby se nakrmila tu dávku, kterou měla. Což oni je tam docela překrmujou. Já 

jsem do ní opravdu cpala jídlo. Jo jako, lahvičkou, potom jsme začly kojit, až 

v momentě, kdy se jakoby rozjedla, trošku víc v klidu, tak se naučila kojit jako 

v pohodě. Ale zápasily jsme s dcerou s jídlem, dlouho. On tím, že byl jedlík, 

tak v podstatě po tejdnu, potom co jsme přišli domů, z lahvičky jsme začli 

kojit. A on měl asi jeden a půl násobek dávky denní, než měl předepsáno. A to 

pro mě byla prostě taková úleva, jo. Já jsem přestala řešit, jestli to dítě bude 

prospívat, protože on prospíval úplně bezproblémově. Takže já jsem jako 

s ním opravdu měla ty posuny obrovský, v tý psychice k tý pohodě.  

Kdy to z vás „spadlo“ u toho prvního dítěte?

 No, dlouho to trvalo. Já bych řekla, že po těch dvou měsících ještě asi jako 

úplně ne. Když jsme začli kojit a začala být jak hodinky v tom spánku, měla 

svůj režim, už jsem jakoby ji poznala a ona se začala chovat nějak pravidelně. 

A už jsem tam neměla ten strach, jestli ji uživím a jestli bude dobře přibírat. 

Takže jsem si zajela takovej nějakej režim. I když jsem pořád byla v takový 

nějaký křeči. Ale už jsem aspoň se dokázala spolehnout na to, že alespoň jí a 

spí. A že něco funguje. Konečně bylo něco takovýho jako spolehlivýho, 

fungovalo to. Ale já bych řekla, že určitě ještě tak půl roku jsem byla v takový 

částečný křeči. To byly ty malý situace, třeba jízdy v autě, já jsem se prostě 

bála, aby se jí něco nestalo, aby se nezastavila s tím dejcháním. Jako furt 

jsem se snažila dělat, že jsme normální, ale furt tam byl větší díl toho, že 

nejsme. S ním, říkám, přišli jsme domů a normální novorozenec. Úplně bez 

problémů. Ale já jsem chtěla říct, že já jsem hodně chtěla to druhý dítě. Já 

jsem teda vždycky chtěla dvě děti. A fakt jsem si prostě myslela, že to podruhý 

bude dobrý. A věřila jsem tomu dlouho. Teda musím říct, že když jsem pak 

byla těhotná, tak to šlo čím dál tím hůř. Ale do tý doby, než jsem otěhotněla, 

jsem tomu opravdu věřila. Já jsem si hrozně přála si prožít to normálně. 

Protože jsem pořád cítila, že jsem o něco přišla, jo. Já jsem hrozně chtěla 

rodit normálně, chtěla jsem mít to tří a půl kilový miminko, chtěla jsem bejt ta 

maminka, co tam je na tý chodbě s tím košíčkem, jak tam choděj ty vysmátý 

návštěvy s těma kytkama a všichni oňuchávaj to čerstvý miminko. O to jsem 

prostě přišla. Já jsem to opravdu chtěla. Měla jsem pocit, že todleto mi chybí. 

A že to štěstí, který se navalí během tý chvilky toho porodu, já prostě jsem 

nezažila. I přesto, že teda dejme tomu, že jsme ji viděli, tak to vůbec se nedá 

srovnat s normálním porodem, že jo. Tam člověk prostě vidí miminko a je ta 

euforie. Já jsem teda neměla euforii. Já jsem byla šťastná, že vidím, že je 

živá, jak vypadá. Ale ten strach byl daleko větší než všechno, cokoliv 

ostatního, jo. Takže já jsem chtěla podruhý si to prožít hezky. Ale v průběhu 
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toho druhýho těhotenství jsem se začala bát, že se to nestane. A od poloviny 

toho těhotenství, kdy mi hrozila ta preeklampsie znova, jsem opravdu 

stresovala sama sebe, tím, že se to stane znovu. Já jsem se strašně bála toho 

okamžiku, kdy mi řeknou, že se to stane. Protože já jsem měla furt před sebou 

scénář, že to tří a půl kilový miminko budu mít v náručí, až po ten, že skončím 

na tom ARu, tak jak jsme tam skončili. Já jsem se strašně bála a byla jsem 

v depresi do tý doby, než mi teda aspoň řekli, že tu naději ztrácím. V momentě 

kdy jsem ji ztratila, jsem začala věcně řešit, to co se děje. Už jsem mohla. Ale 

do tý doby, než to nastalo, tak já jsem vlastně ani nevěděla, jak to bude. Furt 

jsem žila v tý naději, že to dopadne dobře. Já jsem opravdu nespala, nemohla 

jsem myslet na nic jinýho. Já jsem opravdu od rána do večera přemejšlela 

nad všema těma variantama, který můžou nastat. Hrozně jsem se bála, že mi 

tu naději někdo sebere. Až když mi ji sebral, tak jsem se s tím jakoby dokázala 

smířit. Ale do tý doby ne, no.

Myslela jste si někdy, že za ten předčasný porod můžete vy? Vyčítala jste si to?

 Poprvý jo. Poprvý trochu jo. Protože já jsem poprvý prožívala docela hodně 

stres. Ne kolem těhotenství, ale kolem toho zbytku, já jsem dokončovala školu, 

v práci stres ještě, to byl největší stres, čekaly mě státnice, stavěli jsme barák, 

rozváděli se mi rodiče, bůhví co ještě se dělo okolo, to už si nepamatuju ty 

detaily. Bylo toho hodně. A já jsem se nemohla soustředit na to těhotenství. 

Bylo mi to líto. Ani jsem se dobře nesoustředila na všechny ty ostatní věci. 

V práci jsem se necejtila dobře, ze školy jsem byla hodně stresovaná, hodně 

jsem si to brala, protože jsem to nestíhala. Myslela jsem si, že jsem si to 

způsobila já. Myslela jsem si, že se mi ten tlak začal zvedat kvůli tomu. 

Snažila jsem se podvědomě namlouvat, že to tak není. Ale furt jsem si říkala, 

co když jo. A i proto jsem si myslela, že to druhý těhotenství bude v pořádku. 

Říkala jsem si, jsem v pohodě, mám dceru. Víme, že to může dopadnout 

dobře, i kdyby se cokoliv dělo, to jsou takový klišé, který jsem si jako říkala. A 

taky jsem věděla, že když dojde na věc, tak to bude hrozný a taky že bylo, že 

jo. Ale v momentě, kdy jsem byla podruhý těhotná a propukla ta nemoc, tak 

jsem se utvrdila v tom, že za to nemůžu. Dokonce mi i ten doktor řek, že je 

docela hodně pravděpodobný, že kdybych měla dítě s jiným partnerem, tak je 

docela možný, že bych to neměla. Takže je možný, že je to genetická záležitost 

nás dvou. Protože tam je problém v placentě, v tý nemoci. To znamená, že to 

není problém můj a není to problém manžela. Je to náš problém jakoby 

společnej. Takže ta preeklampsie je hodně nevyzpytatelná věc. Tím, že to 

dvakrát probíhalo skoro stejně, tak je velká pravděpodobnost v tom, že je to 

v nás dvou. Že poprvý z toho určitě nemoh tenhle závěr vyvodit, ale podruhý, 

že ho z toho rozhodně vyvozuje. A že proto, kdybych řekla, že chci potřetí 

dítě, tak by mi řek, že se to stane znova s téměř stoprocentní jistotou. Takže já 
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jsem v tu chvíli věděla, že za to opravdu nemůžu. Ale stejně je to úplně jedno. 

Nijak mi to nepomohlo v tý věci. 

Řekla byste, že jste se s tou situací vyrovnala?

 Řekla bych, že jo. Ano. Dneska určitě jo.

Jak se dětem daří dnes?

 Dětem se daří velmi dobře. (smích)

Nemají žádné komplikace …

 Ne, ne, ne. Ani jeden z nich nemá žádnou diagnózu. Syn teda, ony jsou 

všechny ty děti chodukrevný, takže jako bereme kapky. Ale nemáme žádný 

potíže s očíčkama, což často bejvá, ty děti mívaj často nález na očích. Ani 

jeden z nich nemá nález na očích. Dcera už prodělala všechny vyšetření, 

takže ta je úplně v pořádku, i psychologický, tam je dokonce napřed. Na ušní 

jdeme příští tejden, on hodně špatně spí, protože má furt pocit, že o něco 

přijde, takže se často budí. Taky je závislej na kojení, takže nám pořád vstává, 

takže to je asi jeho jedinej problém (smích), že se málo vyspí, ale zase hodně 

papá, takže víme, že všechno jakoby je v pořádku. U ní jsem se furt bála, na 

co přijdou, co se ještě stane. U něj prostě vím, že se už nic nestane. Navíc 

jakoby ten psychomotorickej vývoj, dochází na neurologii, mají oba dva, 

vlastně tam se sleduje ten korigovanej věk, tak naše děti jsou z těch 

rychlejších, když se počítá ten korigovanej věk. Oba začli lízt kolem osmýho 

měsíce. Korigovanej vývoj psychomotorickej je naprosto tabulkovej. Jsou oba 

drobnější, což je způsobený tou hypotrofií, kterou oba dva měli. Ale u tý dcery 

už bych řekla, že ten rozdíl není takovej. Chodí do školky se stejně starejma 

holčičkama téměř na měsíc a jsou stejně velký. Syn je vo fous větší, než byla 

dcera asi o centimetr, což není důležitý, rozhodně je teda těžší o kilo a půl, 

než ona byla v jeho věku, díky tomu, že dobře papá a je to kluk. Asi budou 

oba drobnější nějakou dobu. Ale myslím si, že časem to vůbec nebude znát. 

Ale to není věc, která by je měla do budoucna nějak ovlivňovat. Takže třeba 

by byli v budoucnosti o pět centimetrů větší a třeba taky ne, že jo. 
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Rozhovor 6, paní Lucie 2

Souhlasíte s tím, že si budu rozhovor nahrávat?

 Jistě, jistě. 

Kolik vám je let?

 32.

Jaké je vaše zaměstnání? 

 No, já jsem podnikatelka. Já mám agenturu hostessingovou. 

Jste vdaná/máte přítele?

 Ne, ne, ne. Jsem vdaná. Brali jsme se před půl rokem, když už byla Elinka na 

světě. 

Kdy se vaše miminko narodilo?

 Narodilo se 9. července 2010.

Kdy vás pustili z porodnice?

 Pustili nás 24. září poprvé na týden domů. Takže pak jsme se tam vraceli už 

jenom na vyšetření poslední. Ale oficiálně jsme byly propuštěny 31. září 

2010.   

Vy jste tam byla celou dobu s ní?

 Já jsem tam byla jenom po porodu těch pět dní. A potom jsme tam docházeli 

do porodnice každý den, protože myslím, že je tam omezená kapacita, tak 

jsme tam nemohli být hospitalizovaní, ale docházeli jsme. Navíc já jsem to 

měla kousek asi deset minut. 

Byla jste na rooming-in?

 Ano, to jsem byla asi týden nebo deset dní, no. Na závěr.

Kolik máte dětí? Máte nějaké starší?

 Jedno. První. Zajímá mě, jaký bude ten další porod. To mě hrozně zajímá, tak 

snad už to bude všechno v pořádku, no. Uvidíme.

Bylo vaše těhotenství plánované?

 Bylo. 
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Upozornil vás někdo na fakt, že můžete porodit předčasně? 

 Celkem mě na to nikdo nepřipravoval. Na to se asi moc připravit nedá. Ale 

jako nikdo mě na to neupozorňoval. Já samozřejmě vím, že to existuje. Že ty 

předčasný porody jsou, že se to stává. Dokonce můj bratranec se narodil 

předčasně. Taky a před x lety. Takže tam jsem to vlastně nějak poprvé … před 

dvaceti lety ale v Kanadě. Taky byl malý takhle. Vlastně on se narodil 

v šestadvacátém týdnu. Ale tam už na to ta technická vybavenost byla, tady 

ještě ne. Ale jako že bych se na to nějak připravovala, to samozřejmě ne, 

protože já jsem žádný komplikace neměla. To prostě fakt přišlo ze dne na den. 

Nevěděla jste to?

 Ne. Ani to nehrozilo, jo. Já jsem naopak měla hrozně pohodový těhotenství. 

Po celou dobu úplně v pohodě. Já jsem neprožívala nic z toho, co jsem si 

myslela, že prožívat budu, nějaký ty chutě a věci. Prostě špatně mi nebylo, 

vůbec fakt. Úplně v pohodě, až na to že Elinka se potom narodila takhle dřív. 

Ale to bylo fakt ze dne na den. Ale vůbec jsem to nečekala, fakt. 

Ve kterém týdnu se narodila?

 25. týdnu.

A kolik vážila? 

 730 gramů. 

Jak probíhalo vaše těhotenství? Těšila jste se na miminko? Představovala jste si 

jej?

 No tak hrozně moc. Ano, představovala jsem si. Právě to jsem si 

představovala, jak si ho povezu z porodnice v tom říjnu v tý peřince. Tak to 

jsem si teda představovala, no. Tak pak to bylo jinak trošku. 

Věděla jste, že to bude holčička?

 Ehm.

Měla jste pro ni už jméno?

 Ano, to jsem měla. Pro chlapečka jsme neměli. Takže kdyby se narodil 

chlapeček takhle brzo, tak ani bych nevěděla, jak se jmenuje, protože to jsme 

fakt neměli. 
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Kdy jste zjistila, za jakých okolností, že budete rodit předčasně?

 Tak to jsem zjistila v den porodu ráno. Kdy vlastně jsem měla jako kontrakce. 

Já jsem šla ještě na schůzku s klientem v deset hodin. Byl to pátek a říkala 

jsem si, že hnedka, protože už jsem jako měla bolesti, nevěděla jsem, že to 

jsou kontrakce, že jo, prostě bolelo mě břicho, tak jsem si říkala, až skončí 

tady ta schůzka, tak sednu do auta a prostě pojedu k doktorovi. Dokonce můj 

ošetřující lékař měl dovolenou, takže jsem jela na náhradní pracoviště. Tam 

vlastně jsem se to dozvěděla, no, protože on mě prohlídnul a řekl, že rodím 

vlastně. Takže takhle jsem se to dozvěděla, to mohlo být někdy kolem půl 

dvanácté a malá se narodila ve 14:25, takže to bylo hodně rychle, takže ten 

den jsem se to dozvěděla. 

Jak jste se v tu chvíli cítila? Co vám běželo hlavou?

 Já nevím. To bylo tak hrozně neočekávaný. To bylo tak rychlý. Já jsem byla 

tam, teď on vlastně obtelefonovával ty perinatologický centra, kde mají volno, 

aby mě tam mohli odvézt. Já jsem byla registrovaná v porodnici v -, ale tam 

zrovna bylo zavřeno, protože se tam malovalo, takže tam mě neodvezli. Pak 

volal do dalších dvou porodnic, tam taky nebylo volno, až v porodnici -, tam 

volno bylo, no. Ale já jsem ráda, že jsem tam skončila. Tam mě napojili na ty 

monitory, na ty ozvy toho srdíčka a tak. A sestřička mi říkala, že si mě tam 

nechaj až do porodu, že to všechno zvládnem a tak. No a já jsem se hrozně 

divila, že si mě tady chce nechat, vždyť je 7. července, já mám rodit až 

v říjnu. Tak to si mě tady chtějí nechat tři měsíce? To jsem v podstatě furt 

myslela, že se to nějak dá udržet, zachránit. No, přišel manžel a pak přišla 

paní doktorka, že mě prohlídne a uvidíme. Napíchali mě hnedka nějaký ty, 

aby mi to nějak zastavili, ty kontrakce. No a pak, když mě prohlídla, řekla, že 

musím okamžitě na sál, že musím rodit císařem. Uspali mě a když jsem se 

probudila, tak jsem vlastně ani nevěděla, jestli jako malá je. To bylo hrozný, 

fakt. Protože vlastně jsem vůbec netušila, nevěděla jsem vlastně, jestli vůbec 

bude na živu. To bylo hrozný.

Když se ta situace tak rychle seběhla, měla jste čas přemýšlet … (nedořekla jsem 

otázku)

 Ne. Já vlastně nevím, jak jsem nad tím přemýšlela. Já jsem byla tak strašně 

z toho překvapená, nevím, co se mi honilo hlavou. A oni mě hned pak uspali, 

takže já nevím. Já jsem se probudila z narkózy a už tam byli rodiče. Byl tam 

samozřejmě přítel. Teď já jsem řešila do toho ještě tu práci, protože 

probíhaly prostě akce, který byly nasmlouvaný, že jo. Je pravda teda, že já 

jsem už od soboty měla jet na čtrnáct dní na Moravu, jako na prázdniny, už 

jsem jako chtěla přestat pracovat, protože začínaly prázdniny, tak jsem si 

naordinovala klid a mateřskou. No tak to jako nevyšlo, no. 
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Jaké jste měla pocity těsně před porodem a těsně po něm?

 No tak těsně před to byly … já nevím, já to nedokážu už popsat. To bylo tak 

hrozně rychlý, že jsem nestíhal moc o tom uvažovat, jo. No a pak vlastně, 

když jsem se probrala z tý narkózy, u mě byli naši a paní doktorka a tak mi 

říkali, že malá je teda na přístrojích, že dýchá sama, respektive na tý podpoře 

dýchání. A že je v inkubátoru, že je stabilizovaná. To bylo hrozný, já si 

vzpomínám, že třeba jsem hrozně přemýšlela, co jsem jako udělala, že se to 

jako stalo. Že tím, že vlastně to bylo tak náhlý, že jsem se prostě pořád 

obviňovala, pořád jsem zjišťovala, co jsem snědla den předem a prostě co se 

stalo, proč se to stalo. A obviňovala jsem se hrozně, ale nemohla jsem furt na 

nic přijít. Je pravda, že v tu dobu mi hodně pomohly právě od Nedoklubí, tam 

byly takový brožurky, který jsme dostaly od sestřiček. A tam jsem se 

dozvěděla hodně informací, vůbec jak to probíhá tady ty poporodní stavy, co 

všecko se těm maminkám honívá hlavou. A odpovědi na ty otázky, nad 

kterýma pořád přemýšlíte. Jo a to bylo teda v pátek, to jsem pořád tak nějak 

přemejšlela a hodně jsem spala. Pak mi řekli večer, že když se postavím na 

nohy a budu moct jíst po tom císaři, tak se budu moct na malou potom jít 

podívat. Tak jsem se pak teda nějak postavila na nohy a šla jsem se na ni 

podívat. A to potom, když to vidíte, to miminko strašně malinkatý to je úplně 

něco neskutečnýho. Takže to jsem vůbec nechápala, jak se to mohlo stát. To 

je hrozný. Já jsem teda takhle nikdy s lidma moc o tom nemluvila, takže když 

teďka tak nad tím přemejšlím, to je fakt hrůza. Že už si to ani nepřipouštím, že 

se to vůbec stalo. 

U porodu jste teda nikoho neměla?

 Ne, u císaře nikdo nebyl. Ale celou dobu tam samozřejmě byl manžel, teď už, 

a ten tam byl teda i po dobu, kdy se děla ta operace, a samozřejmě nebyl při 

tom, protože oni u toho císaře, když je v celkový narkóze, já jsem byla úplně 

uspaná, takže u toho nebyl. Hnedka navazuje na ten porod, když to malý 

miminko vyndaj, tak hnedka vlastně tam čekají už neonatologové a odvážejí 

v tom ohřívaným lůžku vlastně na to ARO. Takže tam u toho on nebyl. On 

vlastně seděl jenom na chodbě a viděl, jak z toho porodního sálu ji převážejí 

rychle v tom vozejčku na to ARO. Mám za to, že ještě ten den, pár minut nebo 

hodin po porodu už ji mohl vidět. A i vlastně rodiče ji taky viděli. A já až ten 

druhej den. 

Měla nějaké zdravotní komplikace? 

 Jo, no, ona měla. Samozřejmě děti tady v tom věku mají nedovyvinutý plíce, 

takže jim musí dávat podporu dýchání. Ona potom pár dní, snad dva nebo tři 

dny, po porodu už to pak nemohla utáhnout, že ji museli dát na plicní 

ventilaci, že to neutáhla to dejchání. No a pak samozřejmě teda tam hrozí 
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různý infekce, což teda ona si chudák vybrala do syta. A v podstatě byla na 

antibiotikách po celý tři měsíce. Některý děti mají štěstí a tomu se vyhnou. 

Ale ona ne. Ona měla i krvácení do mozku. 

Převládají jí nějaké potíže dodnes? 

 No, ona v závislosti na tom, že měla krvácení do mozku, tak potom vlastně 

měla problémy se špatným vstřebáváním mozkomíšního moku. Takže v lednu 

2011 byla na vyšetření a tam ji doporučili Shunt, takže ona má Shunt, 

takovou trubičku která takhle začíná za ouškem a jde do dutiny břišní a tam 

odvádí vlastně uměle ten mozkomíšní mok, kterej se vlastně nevstřebává tím, 

že ona tam má jako srůsty po tom krvácení. Ale vývojově je v pořádku. Jsme 

samozřejmě pořád pod dohledem neuroložky. Ona říká, že se vyvíjí jako 

normálně zdravý děcko. Ale samozřejmě ty komplikace jsou tam nasnadě. To 

je hned. Ale my jsme teda měli to štěstí, že se tím hrozně prokousala. My jsme 

byli v té nemocnici potom vlastně od února do dubna, dva měsíce. Ta hadička 

se potom někdy v devíti letech ještě prodlužuje zase, aby dosáhla do toho 

bříška, ale v některejch případech se stává, že když potom probíhá tady ta 

reoperace, tak se vlastně zjistí, že už se tak obnovila ta tkáň, že už ten Shunt 

není potřeba a vyndá se to. To je asi jedinej takovej pozůstatek, no. 

Když jste malou viděla poprvé, jak to na vás zapůsobilo? Jak jste se cítila?

 Ona byla strašně malá. To si vůbec nedovedete představit, já už ani dneska to 

nechápu, že to je fakt možný. Shodou okolností jsem nedávno ukazovala fotky 

sousedce, to potom, když vidíte, teďka už vypadá jak zdravý dítě, v životě už 

bych to neřekla, že se to vůbec stalo, ona byla fakt malá. Představte si, že ona 

byla tak malá, že vlastně ručičku, kterou měla tu paži, tak ta byla tak dlouhá 

a i tak silná jako já mám prst, fakt. Ona měla třicet tři centimetrů. Ona byla 

jen o tři ceňtáky delší než pravítko. No a byla hubeňoučká, to bylo takový 

malinký tělíčko, taková panenečka miniaturní. Měla tak tenký ty prstíčky, že 

já když jsem si pak na ni mohla šáhnout, ale ne hladit, protože to neměli rádi, 

to nám říkaly sestřičky, že prostě nemaj rádi nějakej kontakt jako, že je to 

všecko jakože, že i ta kůže je nedovyvinutá, ta kůže byla úplně průhledná. A ty 

prstíčky to měla prostě fakt jak nitě, to jsem se bála, že prostě kdybych ji 

trochu vzala, tak fakt jí je utrhnu. To si nedovede nikdo představit, to prostě 

… tři a půl měsíce, si vemte, že měla být ještě v břichu, no. Takže ona fakt 

byla strašně maličkatá. To bylo něco neuvěřitelnýho, já jsem vůbec to 

nechápala. A bylo mi jí hrozně líto, hrozně mi bylo líto jako, že jsem ji 

neudržela v tom bříšku, že se mohla ještě houpat a teď … místo toho v tom 

inkubátoru. To bylo hrozný. 
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Jaká byla vaše teorie toho, že se malá narodila předčasně?

 Já jsem nedokázala si to vysvětlit. Kdybych měla nějaký třeba problémy. Já 

jsem se tam setkávala s maminkama, který měly tu preeklampsii a prostě 

různý jiný, nebo tam měly mnoho jinejch příčin, který jsou pochopitelný, a 

třeba se člověk na to dokáže i nějak jako připravit, jo. Už si to třeba i načtete. 

Studujete, abyste o tom věděla co nejvíc. Abyste na to byla připravená, že se 

to může stát, protože vám to hrozí, jo. Ale tím, že já jako vůbec, já fakt vůbec 

a já hlavně jsem takovej typ, že já vůbec nebývám nemocná, vůbec nemám 

žádný problémy nikdy, zdravotní jsem neměla a vždycky u mě všecko 

probíhalo tak v pohodě. Vůbec jsem si to nepřipustila, že by se mně zrovna 

něco takovýho mohlo stát. Já jsem věřila, že prostě porodím v říjnu a vůbec. 

Takže já jsem si to neuměla vysvětlit, já jsem prostě pořád jako jsem hledala 

tu příčinu, čekala jsem na ty výsledky, protože tam samozřejmě mi brali různý 

odběry. A pak to uzavřeli, jakože zánět placenty. A to teda taky nechápu, jo. 

Protože já jsem byla jako strašně vzorná těhule, hrozně jako. Já jsem chodila 

brzo spát, já jsem brala všecky možný vitamíny, já jsem to brala hrozně 

vážně, protože já jsem se hrozně na to dítě těšila. Celej život jsem se těšila. Já 

jsem byla hrozně dlouho jedináček, potom vlastně jenom bratr, ten je 

adoptovanej, ale až když mi bylo dvacet jedna, tak si ho naši vzali. Já jsem si 

celý dětství furt přála mít bráchu nebo ségru. I jsem taková, že fakt jsem se 

strašně těšila, mám hrozně rádá děti a hrozně jsem se těšila na to svoje. 

Takže vůbec jsem si to nepřipouštěla. A hrozně jsem se tím trápila, no, že se 

to prostě stalo. Ale tam je to daný tím, že ten vývoj je tak rychlej, vlastně se to 

stane a teď vy musíte dál fungovat, vy se nemůžete složit. To dítě vás nějakým 

způsobem potřebuje. Takže jsme tam samozřejmě docházeli, já jsem hnedka 

začala odstříkávat mlíko, aby měla mateřský. Takže to šlo teda zprvu ztěžka, 

protože to ještě nebylo připravený na to, aby už nějaký bylo. Ale rozběhli 

jsme to nějakým způsobem. Takže jsem jí dávala mateřský mlíko. To se jí 

dávalo stříkačkou vlastně dva mililitry mlíka. No tak nějak rychle se musíte 

zmátořit, nastoupit tu jinou cestu, no. Že už to prostě nebude tak, jak jste si 

myslela, a že to je takhle. 

Cítila jste se za to zodpovědná?

 Samozřejmě, že jsem se cítila zodpovědná. Ale jako jsem si říkala, že prostě je 

to hrozně nespravedlivý. Protože je spousta lidí, ženskejch, který to vůbec 

neřeší, že je těhotnejch a kouří, pijou. A já jsem si nedala kafe ani. I když 

třeba píšou, že si můžete dát vinnej střik nebo něco. Já jsem byla na sebe 

hrozně přísná, hrozně opatrná, fakt. Já jsem nechodila ani třeba do bazénu 

nebo do nějakýho koupaliště. Jako snažila jsem se vyhnout všem možným 

nástrahám, který by mohly bejt pro mě nebezpečný, jo. Takže zase na druhou 

stranu jsem si říkala, že je to hrozně nespravedlivý. Protože prostě roděj 
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ženský, který se o to prostě takhle nepečujou a nestaraj se, jo, o sebe. Cítila 

jsem se zodpovědná, ale vůbec jsem to nechápala jako, proč, co se stalo. 

Dá se říci, že to třeba pominulo po tom, co vám řekli ten důvod?

 Hm, no. Byl to zánět placenty, ale stejně se neví, z čeho to vzniklo. Takže tam 

prostě jsem si řekla, dobře, asi to tak mělo bejt, protože ona kdyby tam 

zůstala o něco dýl, tak by se mohla infikovat prostě a mohlo by to dopadnout 

daleko hůř. Takže vlastně ještě včas ji zachránili, dá se říct. Takže pak už 

jsem si to musela vysvětlovat tímto způsobem a dál už to neřešit a tím se už 

dál neužírat, no. 

Jak byste popsala rozpoložení, které přišlo po porodu (vaše myšlenky, pocity, 

obavy)? V době kdy jste byla v porodnici těch pět dnů.

 No tak tam to prostě bylo tak, že pak se vám celej ten život zúží na to, že tam 

chodíte za ní, jste tam co nejčastějš, abyste tam s ní byla, odstříkáváte mlíčko 

každý tři hodiny. Ten režim se celej vztahuje tady k tomu. V tý nemocnici jsem 

se seznamovala s těma maminkama, který postihl podobnej osud. Takže tak 

jsme si jako různě předávaly ty informace. Různě jsme si tak povídaly a tak. A 

pak jsem teda četla tady ty různý knížky a brožurky, abych se co jako 

nejrychlejc dozvěděla co nejvíce informací, co pro ni můžu dělat, jak bych se 

měla chovat, co bych měla dělat. Takže snažíte se myslet jako pozitivně, 

nebabrat se v tom zbytečně, protože to už prostě nepomůže nikomu, jo. Já 

jsem teda měla samozřejmě i velkou podporu jako v rodině celý, takže tam 

taky, ale samozřejmě ta největší tíha je na vás, na těch vašich bedrech. 

Na co jste nejčastěji myslela? 

 No na ni samozřejmě. Na to miminko, no, aby prostě bylo v pořádku, aby to 

všechno zvládla, abysme to překonaly, aby vyrostla, aby ji tam vypiplali, aby 

ji vykrmili, abysme šly domů.  

Byl někdo, komu jste se mohla svěřit a říct úplně všechno?

 Tak určitě asi. Já nevím teda, jestli jsem si nějak strašně moc stěžovala, já 

nevím, jestli jsem ten typ člověka, já hodně věcí si řeším sama v sobě a moc 

jako, ale samozřejmě rodiče, maminka, můj přítel. To prostě byli všechno lidi, 

který tam jezdili, byli tam se mnou. Přítel tam se mnou byl fakt každej den, 

chodil do práce a vždycky tam aspoň ji přišel pozdravit a něco jí říct a pak 

šel. Jako ten nevynechal fakt ani jeden jedinej den za celý ty tři měsíce, co 

tam byla. Takže tam se taky ukázalo, jo, to nás taky hodně myslím spojilo a 

taky nějak i on k ní má nějak prostě jako daleko hlubší vztah, si myslím, než 

možná jiný tátové. 
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Kdo byl vaší největší oporou?

 Asi on a taky ta myšlenka, že už teda, že to tady musíme nějak vydržet v tý 

nemocnici, nějak to prostě přejít, a že si ji pak odvezem domů a že už se 

těšíme na to, až bude zas všechno dobrý, no. Taková ta vidina toho, že jednou 

to bude v pohodě, no. A to byl právě ten den, kdy jsme ji poprvé si vezli z tý 

porodnice domů, to byl hrozně hezkej den. A jeli jsme na Vyšehrad, protože 

my jsme tam chodili často jako se procházet a vždycky koukat, protože 

z Vyšehradu je vidět na tu porodnici, tak jsme jí vždycky tak jako mávali a 

říkali jsme si, jé, až si ji přivezem z porodnice, tak hnedka ji musíme vzít 

v kočárku sem, a to jsme fakt teda udělali, no. 

Když jste se chodila na malou dívat každý den, jaké to bylo?

 To byla potom taková jako rutina, to už pak začne bejt takový … no rutina, 

nevím, jak to mám říct, abych to neřekla nějak blbě, ale už vám to přijde jako 

normální. Snažíte se tam chodit, teď každej den se ptáte těch lékařů, co je 

novýho, kolik přibrala, protože ona potom ještě samozřejmě shodila, takže 

ona vlastně nejmíň měla 530 gramů. Takže se ptáte, teď furt jsou nějaký 

komplikace, pořád přicházeli s něčím novým, jo, pak dokonce i hrozilo, že ji 

budou operovat, že ji budou převážet a operovat jí střeva, protože měla 

neprůchodný střeva. A pak se to zase zažehnalo. Pak vlastně měla zase 

infekci. Pak jí dělali transfuzi krve. Strašně moc komplikací, takže to je 

jakoby každodenní chleba. Jakoby ráno v deset přijdete, čekáte co vám 

řeknou, co je novýho, no a pak tam vždycky ten celej den nějak jste a pak už 

jdete domů. Každej den jako ten druhej, každej den to samý. 

Daly by se třeba ty vaše pocity nějak porovnat, když jste přicházela a odcházela, 

byla tam nějaká změna?

 Hm, nedokážu. Nevím jako. No, nevím, jak už to teďka … když tam přicházíte, 

tak vždycky čekáte, třeba jednou nás tam taky tak nechali, tam byla taková 

předsíň, a právě k nám přišla sestra do tý předsíně, než jsme stihli přijít na 

ARO. A řekla, že máme počkat tam, že se tam na ní dělá nějakej zákrok. A 

pak právě k nám přišla doktorka, že je na tom jako hodně špatně. Já mám 

jako napsaný i nějaký poznámky, jo, z každýho dne, co vždycky bylo, nějaký 

pokroky nebo naopak, co se dělo. Takže to bylo takový hodně náročný, že 

když jsme tam šli, tak jsme nikdy nevěděli, s čím na nás přijdou a pak, když 

nás pustili dovnitř, tak jsme věděli, že je všechno v pohodě, že vlastně jako 

dobrý. Ty příchody byly jako zvláštní v tomhle tom, nepříjemný. 
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Jaké pro vás bylo, že jste musela každý den odcházet domů bez ní? 

 Tak samozřejmě je to těžký, ale zas na druhou stranu tam jako nepřemejšlíte 

nad tím, že byste si ji nejradši vzala domů. Protože je to prostě půl kilový 

tvoreček, který je napojený na ty různý hadičky a přístroje, takže tam prostě 

vás nenapadá, že já bych se o ni postarala líp. Takže to berete, tak že ji 

přenecháváte v rukou odborníků, který ji prostě tam opečovávaj, staraj se o 

ni a hlídaj vlastně ty všechny její funkce, že jo, životně důležitý, který prostě 

v tom domácím ošetřování by nebyly možný. Takže si prostě ani chvilku 

neřeknete, já bych to uměla líp. To prostě není možný, to nejde. Mě 

nenapadaly takový věci. Spíš jsem si říkala, dobře, trochu si odpočinu a zítra 

zase přijdu a budu s ní tady. Je v dobrejch rukách. Takže já jsem to necejtila 

nijak, že prostě chudák, že ji tady musím nechávat. Prostě to pro ni bylo 

životně důležitý. Takže jsem to tak brala, no. 

Byla vám nabídnuta možnost klokánkování? Jak se vám to líbilo, nelíbilo? 

 Ano, klokánkovala jsem. Nejprve 14 dní po porodu, ale z toho důvodu, že 

dříve nebyla po zdravotní stránce k tomu připravená. Od té doby jsem 

klokánkovala prakticky každý den, vždycky tři hodiny v kuse, no. 

Byla tam nabídka nějaké psychologické pomoci?

 Byla tam psycholožka, ale já jsem její pomoc nijak nevyhledávala. Jednak 

jsem o ní nevěděla teda, to jsme se dozvěděli, to byl prostě paradox, až 

vlastně když jsme byly na tom intermediálním oddělení někdy tři měsíce po 

porodu, kdy už jste s tím sama srovnaná. A už víte, že už je to všechno 

v pohodě. Ona najednou prostě přijde za váma psycholožka, která by to 

s váma chtěla projednat, probrat a nějak vám jako psychicky pomoc, což 

vlastně jako vůbec nepotřebujete, protože už jste se s tím dávno jako 

srovnala. A samozřejmě si myslím, že kdyby tady ta pomoc nebo nabídka 

pomoci, přišla dřív, tak určitě by mě zajímalo její názor a její pohled a její 

nějaký zkušenosti, jo. Ale to prostě nepřišlo. Tam jsem byla nějak odkázaná 

na ten internet a na ty brožurky a na ty informace, který jsem si vyčetla, no. 

O Nedoklubku jste se taky dozvěděla později?

 Já jsem registrovala, že nějaký Nedoklubko je, protože jsem odebírala 

časopis Maminku. Takže už jsem tak nějak věděla, že oni existují. Vlastně pak 

jsem je našla na webovejch stránkách, jak jsem dostala tu brožurku od tý 

sestřičky. Pak jsem za čtrnáct dní nebo tři tejdny po porodu kontaktovala 

jsem jejich ředitelku a potkala jsem se s ní a domluvily jsme na spolupráci. 
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Jak jste viděla budoucnost?

 Růžově samozřejmě. Já jako černě moc nic jako nevidím jako obecně. Já jsem 

to prostě viděla všecko dobře a pozitivně a nechtěla jsem propadat nějakejm 

jako černejm scénářům, i když samozřejmě vás to jako napadá různý věci, co 

všechno by se mohlo stát. Že by mohla bejt malá postižená, že by to nemusela 

zvládnout. Ale nepřipouštíte si to vůbec. Chcete to všechno vidět dobře. Takže 

já jsem se snažila to všecko vidět dobře. 

Měnilo se vaše prožívání toho, že se vaše dítě narodilo předčasně? 

 Tak horší chvilky byly vždycky, když nastala nějaká komplikace, protože 

vždycky už vidíte těch pár dní, že je super, že si myslíte, že už je to fajn, pak 

zase nějaká bomba přijde. Zase něco prostě se děje, takže to vás vždycky tak 

srazí, že si myslíte, že už nic nepřijde dalšího, že už je to všechno, že už 

chudáček, že už je to dobrý, jo. Takže to není nijak konstantní. Po tom porodu 

to bylo tak, že to byla nová situace, nevíte furt, jak s tím naložit, jak to bude 

všechno. Taková nejistota strašná. Nevíte vlastně, jestli vám to dítě žije, než 

přijde někdo, kdo vám to řekne. Je to hrozný, když se to takhle řekne, ale to 

prostě nevíte, jestli je to potrat nebo porod vlastně. To nevíte, vy tam nejedete 

do tý porodnice, že se vám narodí miminko. Vy tam jedete s tím, že to vaše 

tělo už to dítě nechce a vypuzuje ho ven, ale vlastně nevíte vůbec, jestli to 

přežije. To je hrozný. 

Řekla byste, že jste se s tou situací vyrovnala?

 No, řekla bych, že jsem se s tím musela nějak vyrovnat, prostě už jsem to tak 

přijala, jak to je. A to samozřejmě už s odstupem toho času, že jo, malý je 

teďkom rok a půl, tak teď už si vlastně vůbec nepřipouštím. Jako málokdy … 

jako je pravda, že třeba k tomu celkově přistupujete víc zodpovědnějš k tomu 

dítěti. Ona je třeba hrozně hyperaktivní, je hrozně jako akční, furt vymejšlí 

něco, ale tak to každý dítě v tomhle věku, jo. Všechno strká do pusy a všude 

by padalo, kdybyste kolem něj nechodila a nechytala ho. A já jsem vždycky 

úplně hotová a vyčerpaná vždycky po celým tom dni. Je to docela úmorný. 

Ale samozřejmě jednak myslím na to, že jsou na tom maminky, když mají 

dvojčátka, že to mají všecko double, nebo trojčátka. A pak taky myslím  na to, 

že díky bohu za to, že je taková akční a takhle pohyblivá a takhle jako zdravá, 

že taky jsem mohla mít dítě, který by jenom leželo, že jo, a bylo by třeba nějak 

hodně postižený a musela bych se o něj starat. Takže všechno to beru furt 

z toho pozitivního hlediska, že mohlo to všechno dopadnout daleko hůř. A já 

se tady nebudu hroutit z toho, že prostě chce všechno hrozně znát a vidět a 

poznat. Tak to je přeci jenom dobře. To je taky určitě tím, že to mělo všechno 

takovej dramatickej začátek. Že si toho člověk víc váží, že je to vlastně dobrý. 
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Jak se malé daří dnes?

 Tak takhle se jí daří, no. Je v pohodě, teďka je s babičkou. Je šťastná, mamku 

má hrozně ráda moji, takže tam to funguje dobře. Daří se jí dobře, je zdravá. 

Chodíme teda na ty kontroly, teď nás čeká v březnu kontrola na očním zase 

jednou za rok. A rok od operace na vyšetření, jestli ten Shuntík pořádně 

pracuje a je v pořádku. Tam bude pravděpodobně muset podstoupit 

magnetickou resonanci. Pak teda jsme pod kontrolou neuroložky ještě vlastně 

pořád a pak taky rehabilitace. Tam jsme teďka jednou nebyly a musím si 

sjednat termín a zase se tam jít ukázat, no. Ale jinak už je toho daleko míň, 

než dřív, no.  
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1.3 Postup zpracování dat

Vysvětlivky:

Tučné písmo = tazatel

Kurzíva = účastník

Deskriptivní jednotky

Interpretativní jednotky

Modré tučné písmo = subkategorie 

Rozhovor 1, paní Klára

Souhlasíte s tím, že si rozhovor budu nahrávat? 

Ano.

Kolik vám je let?

V současné chvíli 32, ale vlastně když se Káťa narodila, taky mi bylo 30 ještě. Jsem 

to stihla (smích).

Jaké je vaše zaměstnání?

Učitelka na základní škole. 

Jste vdaná/máte přítele?

Mám partnera. Nestihli jsme se vzít. Bylo to trochu komplikovanější. Já jsem zjistila, 

že jsem těhotná, až když mě připravovali na operaci s úrazem na lyžích. Takže jsme 

to nechtěli uspěchat se šatama, se vším. Měli jsme nejdřív berle, pak bříško. Tak 

počkáme ještě chvilinku, až nám bude moct jít za družičku (smích).

Kdy se vaše miminko narodilo?

4. srpna 2010.

Jak je to dlouho, co vás pustili z porodnice?

My jsme byly v porodnici přesně 27 dnů. Takže se dá říct, že před 13 měsíci. 
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Takže jste tam byly obě dvě celou dobu …

Oni to nabídnou vždycky všem maminkám. Kdo má zájem s tím dítětem v tý 

nemocnici být, takže tam může zůstat. Ale většinou, kdo má druhý dítě, tak běží teda 

za tím svým a bohužel jsem se tam setkala s tím, byly jsme jenom dvě, za tu dobu co 

jsem tam ležela, který jsme tam, byť prostě jsme měly první děti a to, tak jsme tam 

s těma dětma zůstávaly. Jinak většina z nich šla prostě domů. Ty sestry to nabídnou 

úplně normálně. A ty maminy tam chodí jednou za dva dny případně s mlíčkem, 

některý vůbec ani to ne. 

Byla tam tedy kapacita, nestalo se, že by tam část maminek chtěla zůstat a 

nemohla?

Ne. Já jsem si to myslela, že to nelze. Původně jsem měla rodit jinde. Ale hlavně já 

jsem jela do nemocnice s tím, že se jenom jedu ukázat, byla neděle. A nepočítala jsem 

s tím, že tam teda zůstanu. To mě vůbec nenapadlo. Popření Takže jsem v ten 

okamžik jela rovnou do – nemocnice. To bylo blíž a tím pádem jsme jeli tam. Takže 

jsem zůstala v - nemocnici. A tam, byť potom měli v polovině srpna stop stav a to 

tedy měli plnou porodnici, tak přesto mi bylo řečeno, že ve chvíli, kdy prostě tam 

ležím, tak že oni nemají právo mě vyhodit. Že jako mě můžou poprosit, jestli bych 

mohla uvolnit lůžko, že by bylo nutný, ale ani to vlastně neudělali. V tý - nemocnici 

mají přímo pokoj a to, kde je šest lůžek, a tam jsou maminky buď s nedonošenými 

dětmi, nebo s dětmi hodně malými. Já jsem se tam setkala asi s pěti ženskejma, který 

měly ještě váhově míň dítě než já, přitom donošený, ale silný kuřačky. Ty tam ležely, 

a nebo tam zase ležely maminky, který čekaly na porod, že přenášely prostě ... 

Takový mix …

Takže takový mix, ale každopádně pokoj, kde nejsou děti. Kde prostě jako nemáte u 

sebe u tý postele postýlku s dítětem, no. A měli ho přes celou chodbu a na druhý 

straně chodby tak právě zase byla místnost, kde právě byly ty inkubátory a kam byla 

možnost prostě se přijít podívat.

Vy už jste říkala teda že, je to vaše první dítě …

Anooo.

Bylo vaše těhotenství plánované?

Ehh, bylo plánované, Plánované těhotenství nícmeně jsme nepočítali s tím, že už mi 

nějaký pátek je, takže se nám to povede vlastně hned na první dva pokusy (smích), 

takže to nás hodně překvapilo. 
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Upozornil vás někdo na fakt, že můžete porodit předčasně, nebo to bylo 

nečekané?

Popravdě upozornil a to … my jsme věděli, že budeme rodit o chvilku dřív, teda 

původně nám bylo řečeno, protože já i partner jsme nedonošení, oba dva, a bylo nám 

řečeno, že ze statistik určitě budeme rodit třeba o čtrnáct dní, o tři neděle dřív. Ale 

měli jsme počítat s tím, že budeme rodit na začátku září, dřív že určitě ne

Upozornění (smích). Každopádně se nám to povedlo ještě o hodně dříve. Nicméně 

pak jsme byly na takovém lůžkovém oddělení spolu a tam byla paní v důchodu, sestra 

zdravotní, a ta řekla, že ty doktory vůbec nechápe, proč to neřeknou přímo. Že má 

padesátiletou zkušenost a že když jsou rodiče nedonošení, tak jejich první dítě se 

narodí časově mezi nimi. Což partner byl 30. týden, já 35. teda a ona 31+0.

Před tím porodem byla jste nějak informována o předčasném porodu, řekl vám 

třeba někdo, co od toho můžete očekávat, co třeba proběhne, věděla jste o tom 

něco, informovala jste se?

Nee. Tím, že bylo řečeno, že o chviličku možná mít budeme dřív, ale že to dítě bude 

úplně v pořádku, vlastně velký bez jakýkoliv problémů, Upozornění tak vlastně nikdo 

dál nikomu nic neřekne. To nevíte…

Ani takhle sama, že byste třeba zabrousila na internet? 

To si asi nepřipouštíte něco takovýho a ještě teda já. Já jsem ten typ, který si takový 

věci vůbec nepřipouští. Popření A to popravdě jsem řešila hodně na začátku, protože 

já jsem prodělala normálně rentgeny, sona a všechno. Až pak teprve se zjistilo, že 

jsem těhotná. Takže my jsme řekli, že jsme těhotný, až vlastně ve 4. měsíci, kdy jsem 

měla udělaný všechny testy, že ona bude v pořádku. Takže tím, jak jsem si prošla 

tímhle tím, tak pak jsem si vůbec nepřipouštěla, když prostě mělo bejt všechno 

v pořádku, že jako něco může být o nějakou chvilku dřív nebo něco. Popření To už 

potom člověka vůbec nenapadne, nebo nad tím vůbec nepřemejšlí, Popření no.

Ve kterém týdnu se Kačenka narodila a kolik vážila?

Byla v týdnu 31 + 0, takže vlastně počátkem. Už jsem ležela čtyři dny v nemocnici. 

Ještě čtyři dny mě udrželi. A měla, což teda je hodně překvapilo, protože měla 2 kila 

150 gramů. To řekli, že dítě v tomhletom věku většinou mívá kolem 1700, 1800 

gramů. Víc že nemá. Ale ona kdyby se donosila, tak prý byla kolem 4,5 kila. Takže 

ona by bývala byla veliká. Což teda bylo velký plus pro ni, viď (dívá se na dceru). 

Mohla byste shrnout, jak probíhalo vaše těhotenství? Jestli jste se těšila na 

miminko, jestli jste si ho představovala?

No, já popravdě řečeno jsem byla v poměrně dost velkým teda shonu,Rušivý vliv pak 

jsem si říkala, že si užiju právě ty dva poslední měsíce nejvíc. Protože já jsem do 
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toho dodělávala magistra. Rušivý vliv Takže jsme spolu se učili a všechno.  Nicméně 

jsme se těšili hrozně moc. Těšení se Ona byla hodně aktivní teda už v bříšku, takže 

ona se hodně mlela. Ale bylo to naprosto úžasný. Nadšení Já jsem si to nikdy 

neuměla představit, jak takový těhotenství vypadá. A bylo to fakticky perfektní.

Nadšení Zvládaly jsme spolu úplně všechno. Mně nebylo špatně, mně nebylo vůbec 

nic. Těhotenství bez zdravotních komplikací Akorát teda jsme ty první tři měsíce 

musely zvládat o berlích. Rušivý vliv A pak až vlastně do konce června rehabilitace 

na nohu. Bublinky nám taky dělaly ve vířivce dobře. Takže já jsem doopravdy měla 

těhotenství, který by moh asi závidět úplně každý, protože žádný nechutenství k jídlu 

nebo zase jo moc velkou. My jsme prostě spolu dělaly úplně všechno. Ona byla 

v pořádku. Těhotenství bez zdravotních komplikací Kdykoliv jme kamkoliv přijeli, 

tak všichni že právě se vyvíjí úplně bez problémů. Tak tím pádem já jsem byla ten 

typ, který moc nebláznil, nejančil, ale prostě jsem si to doopravdy užila. Nadšení

Za jakých okolností, kdy jste zjistila, že budete rodit předčasně?

Já se musím přiznat, že jsem byla s dětma na táboře. Přijela jsem z tábora a při 

druhé pračce prádla, kterou jsem věšela, mě už tam trošku bylo tak jako těžko, to 

cítíte takový mírný pnutí v tom břiše, tak už právě tam na tom táboře. Důvod 

odjezdu Nicméně my jsme v sobotu přijeli večer, no a v neděli, když mě viděl 

partner, jakým způsobem se kroutím, tak zavelel, že se jedeme teda někam podívat. 

Takže z mé strany se slzama, ať neblázní, že si mě tam prostě nechají, když něco,

aspoň čtyři tejdny. A že tam nechci, že chci bejt doma. Nechuť odjet, Strach Tak 

prostě oznámil, že čtyři tejdny vydržíme a že zas pojedu domů pak. Tak jsem si 

narychlo sbalila vyloženě jenom takovej ten nejnutnější batůžek. No, a když mě 

vlastně příjmali, tak už mi rovnou řekli, že jsem otevřená na dva a půl centimetru a 

že vlastně rodím. Zjištění předčasného porodu Tak to mi teda poklesly kolena.

Říkám, to přeci nemůže být vůbec možný, vždyť ona je hrozně malinká. Šok No tak je 

pravda, že hned od začátku vás začnou uklidňovat Uklidňování personálem s tím, 

že prostě připraví hned pro ni inkubátory, že prostě všechno mají, že jsme přijeli 

včas. A že se pokusí hlavně, což já jsem automaticky brala jako to, že se pokusí to 

všechno zastavit. Popření A to protože to těhotenství já jsem neměla tak velikánský 

kontrakce a že to vypadá, že jsme přijeli včas, a napíchnou vás a okamžitě na 

kapačku a prostě něco vám dají, abyste se začala znova zavírat. Protože mně 

neodtekla plodová voda a tím pádem prohlašovali, že je všechno v pořádku a že 

prostě všechno zvládnout zastavit. Že tohle se běžně děje u některých mamin. Takže 

si mě nechali tam, ten první den mě dali na druhé patro, což to bylo pro maminy, 

který tam ležely s nějakým problémem. Napíchli mě na kapačku a to teda byla 

nejkrušnější noc, protože tam už jsem měla stahy po třech minutách. A ta večerní 

směna, ty sestry mi to nevěřily, že to není možný, že ta kapačka mi to musela zastavit, 

že jsem jenom moc choulostivá. Nastoupila ranní doktorka a ta teda odvětila, že už 

jsem otevřená na čtyři centimetry, a co tam ty husy dělaly (smích). Vzali si mě 

nahoru na čtvrtý patro na porodní. Tam mají sály tam tu část a za nimi maj 
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malinkatou místnůstku, kam vyloženě, což jsem zpočátku taky netušila, kam vyloženě 

si dávaj v uvozovkách těžký případy, který chtěj mít pořád na očích. Takže tam mě 

vlastně položili.

To jste nevěděla ale …

To jsem nevěděla. To vám neřeknou. Myslela jsem teda na blíž, aby prostě jsme 

nemuseli přes celý chodby, že jo. Oni furt jednají tak, aby člověk prostě nebláznil, 

aby to nes co nejlépe. Uklidňování personálem No a dali mi teda do kapačky něco 

silnějšího, řekli, napíchali mi kortikoidy, dva dny vlastně za sebou na dovyvinutí plic. 

A že jakmile, řekl doktor, když napíchnou tu druhou injekci a udrží se ten plod ještě 

deset hodin, tak že v ten okamžik se nemusím bát, že by sama nedýchala. No, což 

tedy, když takovýhle věci vám řeknou, tak začnete dumat nad tím, co prostě všechno 

by se vlastně mohlo, co všechno má asi vyvinutý, nemá dovyvinutý. Obavy Což já 

teda jsem nebyla ten typ, kterej by měl, já nevím, nějak moc načteno, nebo by hledal 

v knížkách v jakým týdnu zrovna, co všechno je, nebo není. Neinformovanost Měla 

jsem teda obrovskou podporu, Podpora rodiny protože moje máma to řekla hned, že 

ví, že budu rodit, neřekla to mně teda přímo, ale že přesně takhle vypadala ona se 

mnou. Tak rovnou všichni upozornili, že se vůbec nic neděje, že teda táta Kačenky, 

tak že byl ještě mladší a že je v pořádku vlastně, já že jsem taky byla v pořádku, tak 

ať prostě nešílíme. Podpora rodiny No a pak mě popravdě řečeno po týhletý další 

kapačce zastavili kontrakce. A vozvaly se mi jednou třeba za hodinu. A když mě 

napojili na monitor, tak mi řekli, že se všechno začíná zklidňovat, a začala jsem se 

doopravdy zpátky zavírat. To bylo pondělí odpoledne. V úterý to byli nadšeni a to, že 

jsem zavřená pomalu úplně. A radost obrovskou mi udělal, protože jsem vystudovala 

– gympl, tam jsem v ročníku byla s nějakým (jméno spolužáka), který, když jsem 

přišla na ten porodní sál, tak on furt říkal, že bude určitě po tátovi dělat gynekologii 

a že by se mu nejvíc líbilo porodní, tak jsem se od sester dozvěděla, že je to on teda. 

Tak přišel s veškerým, s veškerou diagnózou a říkal: „Prosím tě, neblázni.“ Řek, že 

jakmile je dítě donošený do 30. týdne, tak že není problém prostě, že v ten okamžik je 

ten plod a to dítě v pořádku. Ale hlavně mi podle toho mýho chorobopisu řek, ať 

vůbec nešílím, že se normálně začínám zavírat a že se Káťa donosí. Že podle všeho 

jak to vypadá, že vůbec není problém. Uklidňování personálem No, to bylo v úterý 

dopoledne, no a v úterý v noci jsem měla kontrakce po patnácti minutách a začala se 

zase ozývat. A ráno, když jsem přišla k doktorce, oni mě vždycky vyšetřovali třikrát, 

čtyřikrát za den, aby zjistili, jak vypadám, tak mi řekla, že už jsem otevřená opět na 

čtyři centimetry a že už se to tentokrát nezastaví. Ale ať počítám s tím, no což teda 

mně dalo ránu hroznou, Šok já jsem říkala: „To není možný,“ Popření hele nevíte 

dne ani hodiny (odchází za dcerou) … No a ve středu ráno mi teda řekli, že rodíme. 

Což to teprve je taková ta rána, Šok protože vás vezmou na ultrazvuk, ona už byla 

nacpaná úplně celá v porodních cestách prostě hlavičkou. Tam teda už začne 

doktorka popisovat, jak to bude vypadat nebo nebude. Že je teda hodně malinká a tak 

že bude zapotřebí otevřít ty porodní cesty, aby se necpala hlavičkou sama, aby prostě 
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neměla nějaký hematom a poškozenou lebku a mozeček. Že není schopná. Že 

končetiny, všechno má vyvinutý, ale už nejsou schopni říct, co všechno by jí mohlo 

být. Proč, z jakýho důvodu se vlastně hrne ven? Že to musí mít nějaký popud. Proč 

jde ven? Jestli nemá nějakou infekci nebo prostě něco. Jestli se nestal nějakej úraz 

nebo něco, což jsem se snažila vysvětlit, že ne. Pak začnou popisovat, jak to bude. Že 

prostě hned, jakmile se narodí, tak že si ji budou muset vzít, Popis nastalé situace 

lékařem tak to teprve na člověka prostě padne i se slzama se vším, Uvědomění si 

reálnosti situace protože teda řeší to, jak to dítě bude, jestli bude v pořádku, nebude 

v pořádku, co s nim všechno budou dělat, Obavy protože mám mezi známými jednu, 

který se narodilo miminko hodně předčasně, ale mají prostě do současnosti 

problémy, Srovnávání byť je to už dospělej chlap. 

Takže i to vám proběhlo hlavou …

No samozřejmě, všechno možný, co se jenom trochu dá. Takže to začali vysvětlovat. 

No ale řekli mi, že se narodí v ten den v noci nebo druhý den ráno. Takže máme ještě 

nějakej čas, tak jelikož náš taťka chtěl být u porodu, tak jsme mu telefonovali. Přání 

manžela být u porodu I když jsem si nejdřív myslela, že takhle předčasně nebude 

moct bejt, což oni řekli, že není problém, že akorát moc nepustí prostě do prostoru, 

ale že tam s náma může bejt. Tak jsme mu volali, ať počítá s tím, že večer. A to bylo 

deset hodin dopoledne, za hodinu jsem šla v jedenáct hodin na kontrolu a oznámili 

mi, že rodím hned. Tím, že jsem měla kontrakce celou dobu, tak mi nepřišlo, že se až 

tak moc zvyšujou teda. Nepociťování přílišné fyzické bolesti Tak jsme volali tátovi, 

že prostě musí přijet, všechno zabalit, že jestli to chce stihnout, tak že prostě musí. 

Ten den jsem rodila jediná. To tam bylo volno úplně v celým špitálu. Tak oni maj 

takovej pokoj přizpůsobenej s vířivkou s vanou, se sprchou, s různejma míčema, 

kterej případně dávaj jako přednostně anebo ve chvíli, když je tam někdo jenom sám

nebo takhle ty rodičky, který roděj předčasně, tak roděj tam. Převezli mě tam, s tím, 

ať jdu ještě do sprchy nebo do vany, jestli si chci prostě jít, tak ať jdu a na ten míč a

všechno v pohodě. A já jsem neměla teda pocit, že by se něco dělo tak strašnýho. Já 

jsem furt říkala: „Jste si fakt jistý, že rodím?“ Furt mi bylo hůř, když mě přivez v tu 

neděli než teď teda. Nepociťování přílišné fyzické bolesti A ve finále to prostě 

dopadlo tak, že jsem se něma domluvila, že jestliže nepíchnou plodovou vodu, že 

Kátě vůbec nic nechybí, nic jí není, a že když já to vydržím, takže prostě počkáme na 

tátu, než přijede. Takže asi bychom bývaly rodily o chvilinku dřív, asi o tři čtvrtě 

hodiny, ale čekaly jsme na něj. Takže se narodila v půl jedný ve finále. 

Takže jste rodila přirozenou cestou?

Rodila jsem přirozenou cestou, no. To už byl pak hroznej fofr, Pocit rychlého 

průběhu protože oni mě ještě nechali, ať se projdu, napíchali do mě nějaký 

povzbuzovačky, abych právě začala mít větší kontrakce, i když mi je předtím 

zmírňovali. Takže do člověka napumpujou todlencto. Dá se říct, že ona během 
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chviličky, pak už jsem byla na stole, se během chvilky narodila. Mnohem horší potom 

bylo, a to mi opět vysvětlili teda předem, že prostě jí budou muset otevřít ty porodní 

cesty, takže jsem byla hodně nastřižená i hodně potrhaná, takže jsem měla šestnáct 

stehů, takže pak mě padesát minut šili. A to teda bylo (smích). To ten porod nebyl 

naprosto vůbec nic. Bezproblémovost porodu Káťu si vlastně hned vodnesli. Ale 

přinesli ji umytou zpátky. To byl takový dojem, kdy člověk se bál hrozně, tak já jsem 

netušila, že na ni můžu vůbec šáhnout, že ji můžu vzít. Strach Tak mi ji dali na

chviličku. A řekli mi, že teda už takhle velká. Takovýto nejhorší z člověka spadlo.

Úleva Ale pořád říkali: „Hele dejchá sama, nevíme, co všechno bude dělat sama.“ 

Udělají okamžitě, mně udělali veškerý všechny odběry, co mělo jméno, stěry, proč, 

z jakýho důvodu šla tak brzo ven. Jí taky. Napětí Pak jako rodička ležíte ještě hodinu 

na tom pokoji, kvůli nejdřív teda placenta, všechno, šití,  a pak ještě přes hodinu se 

leží na tom pokoji, ale už máte na břiše asi půl kilovej pytel s nějakým pískem nebo 

s čím, aby se stáhla ta děloha. To se prej dělá takhle normálně. Tím, že jsem byla 

prvorodička, tak jsem netušila. Tak mezitím jsme tam teda leželi, psali jsme s Járou 

zprávy, že je teda v pořádku, že je všechno to … no a pak mě teprve odvezli na pokoj, 

tam mě nechali, ať hodinu ještě nesmím vstát, no a pak jsem se na ni hned šla 

podívat. Jára se na ni moh jít podívat hned. Toho vzali hned k těm inkubátorům. A 

když už jsem tam přišla já, tak už mi dokázali říct, že prostě nevědí, z jakého důvodu 

šla ven, ona neměla v sobě vůbec antibiotika, nedostala vůbec nic, protože ona 

neměla žádnej zánět, neměla žádnej virus, neměla vůbec nic. Já taky ne. Takže prostě 

přišli s tím, že doopravdy jsme rodili předčasně jenom z toho důvodu, že prostě jsme 

my oba dva nedonošení. Objasnění důvodu předčasného porodu Jinak, že by se 

zřejmě donosila úplně normálně. Na těch inkubátorech jsme byli jediný, kdo takhle 

neměl antibiotika. Ona měla napojenou snad jenom dva nebo tři dny výživu 

v hlavičce, než začala pít sama. A jinak byla čtrnáct dní v inkubátoru, ale nejdřív 

jenom kvůli aklimatizaci a pak teda z toho důvodu, že chytla žloutenku. Zdravotní 

komplikace dítěte

Novorozeneckou?

Hm, tu novorozeneckou žloutenku. Takže na ni svítili světýlkem a musela tam zůstat 

z tohodle toho důvodu. 

Ona byla 14 dní v tom inkubátoru, takže vy jste mohla kojit?

Oni přišli s tím, že je hodně brzo narozená a ty děti prostě nemají sílu na to, aby si 

dokázaly sát. Takže normálně tam půjčovali na tom patře elektrický odsávačky, já 

jsem odsávala mlíčko a oni ji tím mlíčkem krmili. Nemožnost kojení Teď teda byly 

sestry, jak se měnily směny, tak byla směna, která mi ji i třeba půjčila do ruky, pak 

tam byla jiná směna, tak jsem řekla, jestli by mi ji nepůjčili, tak tam na mě řvali, že 

mi ji nepůjčí, že bych ji mohla zabít. Takže záleží vždycky jenom na lidech, na tom 

personálu. Přístup personálu Ale kdykoliv člověk chtěl, tak si za ní moh přijít. Já 
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jsem většinou chodila právě kolem toho krmení. Samozřejmě pocity jsou to úplně 

hrozný, který si nikdo neumí představit. Nesrovnatelnost Prostě ležíš na patře, kde 

ve vostatních místnostech jsou maminy s dětma. A teď chodí návštěvy a všichni: „Tak 

kde ji máš? Ukážeš nám ji?“ A to nebyla šance, že jo. Lítost Jako otec a já jsme 

mohli kdykoliv do toho prostoru. Dennodenně nám prali pláště, museli jsme mít 

umytý ruce v jejich dezinfekci, přezutý v jejich obuvi a pak teprve se mohlo jít do 

toho prostoru těch inkubátorů. Je to hrozný, kdykoliv se k těm inkubátorům přijde a 

zeptáte se na cokoliv, tak oni řeknou: „Víte co, teď je v pořádku, ale za hodinu může 

bejt všechno úplně jinak, ty děti nedonošený reagujou pokaždý jinak. Měli jsme tu i 

děti, který vypadaly v pořádku, ale najednou nám začali kolabovat, prostě ten 

organismus si začíná zvykat, vemte si, že měla být ještě dva měsíce u vás.“ Řekli mi, 

že mi ji nedají z inkubátoru, pokud nebude mít alespoň dvě kila. Napětí A ona právě 

hrozně špatně přibejrala. Ty maminy se tam různě střídaly, já už jsem na tom pokoji 

zůstávala jako inventář. Pocit nekonečnosti Člověk tam furt řeší to, že hlavně že je 

dítě zatím v pořádku, ale kdokoliv přišel a jenom trochu do člověka dloubne, jak 

bude, co bude, no tak vždycky s bulením a se slzama ve vočích, protože je to hrozný 

prostě. Napětí Po porodu toho prcka nemít u sebe, to si nikdo neumí představit.

Lítost, Nesrovnatelnost Já jsem prostě jedno ráno přišla, oni teda Káťu den ještě 

předtím na ni svítili, že ještě furt má vyšší hladinu toho, a já jsem druhej den přišla 

vlastně ráno a oni mi řekli, to bylo toho čtrnáctýho, a oni mi řekli, že ji posílají vedle,

což vlastně bylo to porodní, ty inkubátory a za nima bylo hned křídlo jakoby dětský 

nedonošenecký oddělení. Takže ji poslali vedle. Tam už ty děti spinkaly v takovejch 

postýlkách jako votevřenejch, ale teplejch, vyhřejvanejch, ještě pořád s tím 

monitorem na nožičce. Anebo mohly být s mámama. Záleželo, jak se k tomu kdo 

postavil. Společná hospitalizace Já jsem vlastně jenom toho čtrnáctýho podepsala 

reverz na tom pokoji, co jsem ležela, všechno jsem odevzdala, přijela jsem domů, 

protože jsme potřebovali vyřídit s tím, že bysme tam ležely dlouho, tak už zase musíte 

mít vyřízenou pojišťovnu dítěte, aby vám zaplatili pobyt tohodle toho dítěte prostě 

tam v těch inkubátorech. Takže vlastně já jediný co, tak jsem si ten jeden den vylítala 

po úřadech a vyřídila todlecto. A rodnej list, protože jinak zase se nedá na 

pojišťovnu.

Takže to bylo po čtrnácti dnech?

Po čtrnácti dnech po narození, no. Řekli mi, ať počítám s tím, že nejmíň měsíc v tý 

nemocnici budeme. Že je hodně malinká a tím, že nechce jíst, že prostě nepřibejvá. 

Patnáctýho jsem nastoupila k ní. To měli normálně pokoje, skleněný, celý prosklený. 

Tři pokoje tam měli. A na tom pokoji byly dvě lůžka, že tam prostě mohly spát dvě 

maminy, a u toho lůžka normálně byla postýlka. A na tom pokoji byla televize, stůl 

prostě, kompletně vybavení, skříň na oblečení a takovýdle. A dá se říct, že s tím 

dítětem v tu chvíli člověk tam byl už. Všechno si obstarával, když zjistili, že já 

v pohodě zvládám koupání, krmení, všechno, tak se dá říct, kdybych nechtěla, tak 

jsem ty sestry ani neviděla. Takže ony procházely, koukaly do těch skleněných 
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kukaní, jak prostě ta máma se má. A byly striktně pravidla, že jo. Na noc brát dítě do 

postele v žádným případě, abysme jim ho nezalehly, že jo. Pořád ho měli pod 

kontrolou oni. Nemožnost mít své dítě plně pod kontrolou Takže jedině 

v postýlkách, monitor dechu pořád zapnutej prostě že musí bejt. Mimčo, že se nesmí 

nosit pokud možno bez toho, aby bylo v zavinovačce. Takže prostě striktně pravidla 

se tam dodržovat musely. Nemožnost mít své dítě plně pod kontrolou Ale dá se 

říct, že to už jsme tam byly úplně v pohodě spolu. Sice trošku jako vězení, Negativní 

pocit z prostředí nemocnice protože to bylo dětský oddělení, ale děti, prostě jestli 

maj zkušenosti, že se jim snažej utéct a tohle, tak tam všechno bylo zamčený, 

vodevšaď vzaný kliky a všude mříže ve voknech. To tam vypadalo strašně. Negativní 

pocit z prostředí nemocnice

Tam už mohly návštěvy?

Tam opět návštěvy nesměly. Tam se Káťa mohla vzít ukázat mezi dveře, prarodičům 

a to. A Jára moh dovnitř teda. Takže ten chodil se na ni dívat. Já jsem už v ten 

okamžik, já jsem vlastně mohla už předtím, na podpis, když člověk někam odchází, 

tak si moh klidně vodejít, když chtěl. Sestře prostě s tou postýlkou to dítě převez. 

Tohodle jsem využila jednou jedinkrát, když už to na mě začalo padat, protože ve 

finále řekli, i když já jsem si tak nepřipadala, já jsem to furt nesla dobře, když jsem 

zjistila, že ona je v pořádku, tak víc věcí jsem neřešila jako. Popření Říkala jsem si 

dobře, tak jako ať tady spolu budeme muset ležet dlouho, jak budeme ležet, tak to se 

prostě zvládne, hlavně když ona je v pohodě. Nic se jí zatím neděje. Uklidňování se 

Oni mi vlastně řekli, že je to jedno z mála dětí, který zvládlo takhle předčasněj porod 

takhle v pohodě bez jakýchkoliv komplikací. Ona právě měla všechno v pohodě. To 

jediný, co jsem ještě neřekla, tak na tom pokoji, tak člověk musel úplně všechno 

zapisovat, takže veškerý vážení, měření, to jsem si dělala všechno sama. Ale veškerý 

čůrání, kakání toho dítěte, to se všechno muselo zapisovat, aby oni nějak věděli, jak 

to dítě se prostě projevuje. Nemožnost mít své dítě plně pod kontrolou Tam už 

jsme měli možnost vzít si oblečení svoje vlastní pro dítě. Muselo být všecko vypraný. 

Ta nemocnice vždycky dávala nějaký plínky na den, nějaký utěrky prostě. Tohleto 

všechno, tak jak člověk chtěl. No, říkali mi, ať počítám s tím, že třeba může bejt 

mnohem náchylnější a větší alergik, že může mít nějaký ekzémy a takový, že ta 

pokožka prostě přišla na svět moc brzo, takže může něco to. Upozornění na 

zdravotní rizika Musím to zaklepat, nikdy jsme vlastně nic neměly. Ani náznakem. 

Potom to dítě dostává různý injekce v každým měsíci, sestřenka vždycky horečky, 

vždycky se jim osypala, my jsme vůbec nevěděli, že jsme něco dostali. Po týhle 

stránce ona byla úplně senzační. Radost Ale je teda pravda, že byla jedna z mála 

teda. Ty maminy tam bojovaly s úplně jinejma věcma. Ale zase, hrozně moc mě 

překvapilo, ty maminy to tam nesou strašně jako nad věcí, snažej se nějak udržet, aby 

co nejvíc pomohly tomu dítěti, ať je to, jak je to. No a my jsme tam teda spolu byly 

v tý nemocnici od patnáctýho na těch pokojích a řekli mi, ať počítám s tím, že se do 

konce srpna domů nedostanu. Tam už nám dávali za povinnost dítě si přikládat, 
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donutit dítě, aby už teda sálo samo. Ale ona když sála sama, tak si vytáhla nanejvýš 

desítku a odpadla. Tři hodiny úplně mrtvá. Ale to pro ni bylo málo, takže ona mi zase 

klesla za první den a půl váhově, co jsme byly spolu, takže já jsem prostě 

rezignovala, aniž by to sestry věděly, koupili jsme tenkrát, partner mi právě sehnal 

elektrickou odsávačku, tam už nebyla možnost si ji půjčit. Tak elektrickou odsávačku 

moji prostě na pokoj a já jsem jí odsávala a krmila jsem ji lahvičkou. Byť zpočátku 

jsem ji měla na ruce třeba tři čtvrtě hodiny, aby se najedla, tak jsem ji teda rozjedla,

což já jsem tomu nevěřila. Za tři dny se rozjedla natolik, že já jsem se hádala se 

sestrama, protože to se odsálo mlíko a dávalo se jako jim do lednice a oni zpátky 

dávají té mamině určitý příděl, aby se to dítě jako nestrhlo, aby zase se nenajedlo 

moc. No, jenomže ona řvala, že chce ještě. Takže my jsme se spolu hádaly, tak pak 

jsem donutila asi po pěti dnech, že mi tam zavolaly primářku, že jí čtyřicítka nestačí. 

Tak ta koukla a říkala: „Ježiš, co šílíte, vždyť ona už je dost dlouho na světě, tak jí 

klidně dejte sedmdesátku.“ Když pak už byla silnější, ona strašně rychle začala letět 

nahoru. Ona prostě přibejvala pak úplně perfektním způsobem, tak já jsem postupně 

začala ztrácet mlíko. Řekli mi, že je to otázka toho, že už jsem hrozně dlouho zavřená 

v tý nemocnici, vlastně mimo civilizaci. Že už je to i moje psychika. Já jsem říkala: 

„Mně nic není, já jsem prostě v pohodě.“ Já jsem tam měla knížky, člověk si moh 

pustit televizi. Já říkám: „Když ona je v pohodě, mně taky nic není.“  Popření Oni 

říkali: „To nevíte, to prostě je to podvědomí, který vy nedokážete ovlivnit.“ Ale 

říkali: „Počkejte, přijdete domů a znova se rozkojíte.“ Takže tam už mi začali dávat 

ob jídlo příkrmy pro ni. Takže jedno jídlo dostávala ode mě vždycky, druhý dostávala 

příkrm. A po tom příkrmu letěla ještě mnohem víc nahoru. No a dá se říct, že nás 

dvacátýho sedmýho srpna, na moje narozeniny, pustili domů. Usmlouvala jsem 

primářku, že když jde takhle nahoru a nemá žádný problémy, že nás dvacátýho 

sedmýho pustí. Touha jít co nejdřív domů Ale řekla mi, že mi to řekně až ráno, toho 

dvacátýho sedmýho. Oni jsou dva ti primáři na tom oddělení, jeden dětskýho, jeden 

nedonošeneckýho, a že to musí potvrdit i ten druhej. Tak to pak přišel chlap, hrozně 

důležitej. Ale pustili nás prostě toho dvacátýho sedmýho domů. Což teda říkali, že 

bysme se bejvaly domů tak jednoduše asi nedostaly. Ale ona byla doopravdy 

v pohodě. Taky i z toho popudu se mi oni smáli, že by už mi z toho bejvalo bylo 

hráblo. Já opět jsem to na sobě nepoznala. Já jsem se jim dvacátýho pátýho 

kompletně osypala, ale celý tělo prostě úplně. Takže se báli, abych i mlíko neměla 

špatný, tak sem jí nesměla dávat chvilku mlíčko. Dali do mě nějaký prášky, mastičky, 

prostě nic nezabíralo. A pak prostě přišel doktor a říkal: „Hele já vím, že vám to 

vůbec nepřipadá, jak jste tady dlouho?“ Já říkám: „Dvacet pět dní.“ A on říká: „A 

vůbec jste nebyla doma?“ A já říkám: „Byla jsem doma asi na patnáct hodin, abych 

vyřídila papíry.“ A on říká: „No, vy už to máte normálně psychickýho rázu.“ A já 

říkám: „To mi netvrďte.“  Popření A on: „To už tady tělo prostě nechce bejt. Tak 

s tím něco provedeme.“ Tak teda i za usmlouvání jeho, nás dvacátýho sedmýho 

pustili. Ale oni tadyhlety nedonošenečky pravidelně kontrolují týden, co týden. Tak je 

berou na nějakej ultrazvuk hlavičky, prostě jak se vyvíjí dál, berou na ušní, na oční a 
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ještě na nějaký celkový páteře a kloubů a toho jak se celkově vyvíjí. Tak to mi ji 

vlastně vždycky co týden odnesli, asi čtyři hodiny jsem ji neviděla, pak ji přinesli 

zpátky různě. Já jsem měla i pokreslený, jak to očividně zkoušeli (smích). A vždycky 

přišli s tím, že je všechno teda v pořádku. Takže nás pouštěli a jí vlastně bylo 35+0. 

Což podmínka – nemocnice je alespoň dvě a půl kila, aby pustili domů a 36 týdnů 

nejmíň. A my jsme měly dvě čtyřicet a 35 tejdnů teda. A pustili nás, když prostě 

viděli, jak reaguje a to. Museli jsme pak vlastně co týden chodit na vyšetření, takže 

jsme dojížděly do nemocnice. No ale to pak už člověk vůbec neřeší. Já ti pak ukážu 

fotky. Jako je pravda, že obrovský pozitivum pro mě, bylo to, že jako to okolí, když 

přišli kamarádi, známí, tak ti všichni, já jsem ji měla nafocenou, Jára hned ji nechal 

vyvolat, abych mohla ukazovat aspoň něco, to bylo hrozný. Ti lidi prostě přišli a 

očekávali, že se budou moct podívat třeba aspoň někde za sklem. Lítost Já říkám: 

„Hele to nejde, to je samostatná místnost, to nemůžete.“ No tak všichni, jak je hrozně 

maličká, že jo. „Jé a myslíš si, že jí něco bude, nebude?“ Nepříjemné vyptávání 

rodiny a známých Tak teda hrozně moc pomohli obojí rodiče, který si to zažili. 

Podpora rodiny Ti chodili a říkali: „To vůbec neřeš, jí prostě nemusí vůbec nic bejt,

buď ráda, protože dřív,“ za komunistů, „tam ty maminy bejt nesměly. Buď ráda, že 

můžeš bejt s ní, že ji máš na očích, že vidíš, že jí prostě nikdo neubližuje, že se jí nic 

neděje.“ Což potom teda byla sranda, pak jsme dokonce i pomáhaly Nalezení 

činnosti na tom, což teda sestřička říkala, kdyby se někdo dozvěděl, že by byl asi 

mazec. Když jsme pak už spolu byly v tom pokoji, tak ona měla taky osm dětí jedna 

sestra na starosti, ty mámy je tam nechaly a nebyly tam. A ona je měla všechny 

nakrmit, všechny vykoupat v určitej čas, takže prostě já jsem jí pomáhala, vždycky 

Káču jsem si přivezla, to byla postýlka na kolečkách, tak vždycky se mnou a 

pomáhala jsem jí krmit. Protože když začala jedno krmit, tak ten zbytek začal řvát, že 

má hlad taky, že jo (smích). To byl fakt masakr. Takže já tam prostě pak doopravdy 

fungovala jako klasickej inventář. Pocit nekonečnosti A pomáhala jsem jim tam se 

vším, no. Tak jsme to nějak tímhle tím způsobem zvládly. Zvládnutí situace Jako 

jenom díky tomu, že byla takhle v pořádku, Uklidňování se no. Neumím si asi 

představit, to co jsem se tam bavila s těma holkama, tak asi není máma, která by se 

pak neobviňovala, jestli nemohla udělat něco pro to, aby se to dítě donosilo, aby bylo 

v pořádku. Ale to těžko říct, jestli jo nebo ne, no. Jak by to vypadalo.

Sebeobviňování Jinak byla takovýhle prcek hele (ukazuje mi fotky z alba svého 

dítěte a komentuje, jak byla malinká). 

Když sis ji chtěla brát tak byla jenom v peřince?

Hm, jenom v peřince a v plínkách. Jinak jsme vlastně k ní mohli jenom prstíčkama a 

tou rukou a to … jako právě všichni říkají, že nedonošenečkové to pak potřebujou 

dospat, tak velký prd. Spinkala teda vždycky po jídle od dvou hodin do sedmi venku v 

kočárku. Tam byla zababušená. Měla teplou elektrickou dečku, jsem měla nataženou 

elektriku přes okno. Tak byla venku. Ale už v listopadu s náma byla normálně na 

horách. Všude a to, byla od malička hodně aktivní. Už i tam v těch inkubátorech mi 
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říkali, ať počítám s tím, že bude trochu živější, protože ona, ostatní děti hajaly a ona 

lezla prostě, plazila se kolem dokola toho inkubátoru a cucala jim inkubátor. Takže 

furt museli mejt inkubátory. Ale doopravdy jsem si myslela prostě, že to takhle rychle 

to dítě nedožene. Nedůvěra Tak vlastně má toho kamaráda, ten je o dva dny mladší 

než Káťa, a když jsme se potkali a bylo jim čtvrt roku, tak Káťa byla o třetinu menší 

než on. To byla jedna oslava a strašně to tam lidi zarazilo a překvapilo. Prostě bylo 

vidět, jak koukali a najednou se začali ptát, jestli je v pořádku, jestli to. Já říkám: 

„Uvědomte si, že on startoval ze třech a půl kila. Ona prostě z 1850 gramů.“ Ona 

vlastně v měsíci tak měla dvě a půl kila. Ona se potřebovala odpíchnout od úplně 

jiný váhy. Pak jsme se sešli, bylo jim asi devět měsíců a byli stejně velký. Takže ona 

pak prostě dokázala, že půl roku to dotáhla. My jsme v jednu chvíli, se dá říct co 

měsíc, jsme měnili velikost oblečení. Protože ona najednou začala strašně, ve 

čtvrtým měsíci, začala strašně rychle růst. My máme teda úplně úžasnýho obvoďáka. 

Já jsem neměla ještě domluvenýho doktora vůbec. Tak jsem mu to volala vlastně 

zpětně, jestli si nás vezme, že už jsem ho nahlásila do papírů (smích). No a ten 

rovnou řek: „Hele neblázněte, bude úplně v pohodě, kdyby cokoliv.“ Hned vlastně si 

nás bral, zpočátku, on má totiž vchod jako přes svoje soukromí, přes byt, a nebo přes 

čekárnu a ordinaci, tak si nás bral přes byt, aby něco nechytla. Nebo si ji do 

ordinace, vždycky říkal: „Hele já to tady vystříkám a vezmu si ji oknem …“ a nějaký 

takovýhle. Tak si nás bral takhle úplně v pohodě. Dá se říct, že ona nikdy nic neměla 

většího, pro co bysme tam museli přijet. Akorát teď jsem se děsila, jenomže to jí, asi 

dva měsíce zpátky tak měla vysoký horečky, tak dokonce přijel sem. Jenomže to jsme 

zjistili, že jí rostou čtyři zuby nahoře najednou. Jinak ona, musím zaklepat, na to jaký 

je to drak, tak jí vůbec nic nebylo (odbíhá za dcerou, pokračuje sama). Celou dobu 

jsem byla natažená na špagátě, oni ti neřeknou nic jako, co mámy chtějí slyšet. „A je 

to dítě v pořádku?“ A oni nikdy to neřeknou. Napětí Oni řeknou: „Dneska ano, ale 

nepočítejte s tím pořád. Já vám to prostě nemůžu říct, protože každý to dítě reaguje 

úplně jinak.“  Hrozný teda co je, že vlastně to dítě nemáš u sebe. Že vlastně ho máš 

přes celou chodbu. Lítost Na veškerý snídaně, obědy se chodí do společných prostor 

s těma maminama z těch ostatních pokojů, který si tam s sebou vezou toho prťouska. 

Takže  pak jsme dopadly tak, že třeba jsme hlídaly těm holkám, když se šly vykoupat 

nebo něco, ty jejich miminka. Tak to je hrozný, že ji nemáš u sebe. Lítost Sice každej, 

kdo přišel: „Jé buď ráda, vždyť se vyspíš, odpočineš si,“ jako když se o ni nemusíš 

starat. Říkám: „Vy jste pitomý, si vůbec neumíte představit, jaký to prostě je.“ Bez ní 

to bylo doopravdy strašně zvláštní. Lítost No a ty údivy lidí a pak to „tak co, kolik ti 

přibrala? Kdy půjdete domů?“ Tohle bylo teda vždycky tchýně každej den. Naši jako 

ne. Nepříjemné vyptávání rodiny a známých Mamka se neptala, jí to bylo jasný, že 

to není vůbec jednoduchý tam s ní bejt. Ale jako, když by člověk věděl, že se něco 

takovýho stane, tak stejně do toho půjde. Když bude vědět, že to dítě je v pořádku, ale 

popravdě řečeno, tohleto si vůbec nepřipouštíte, že by se něco takovýdleho mohlo 

stát. Že by se ten prťous moh narodit až takhle moc brzo. Tam ti lidi, spousta těch 
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mamin, leželo s mnohem většíma problémama, zjistíš. Mít těhotenství v pohodě, to je 

neuvěřitelnej dar, kterej nepotká jen tak někoho.

Dá se říci, že vás to třeba uklidňovalo?

Ano, ano. Určitě prostě to, že takhle byla v pořádku, člověka trochu drželo nad 

vodou, Uklidňování se no. 

Vyložila jsi to skvěle, já bych teď přečetla ty otázky, jestli bys mohla říct, co tě k 

nim napadne?

Určitě.

Když ses teda dozvěděla, že budeš rodit předčasně, v té chvíli, co ti běželo 

hlavou?

Jedině to, jestli je to dítě v pořádku. Jestli bude v pořádku. Obavy A to, jestli jsem 

neudělala nějakou chybu, Sebeobviňování že se narodila, tak brzo. Jestli to nebylo 

z nějakýho mýho popudu. Sebeobviňování Tím, že jsem byla na tom táboře, že jo. 

Tak jsem si furt říkala, jestli přeci jenom to nebyla chyba tam jet, jestli se kvůli tomu 

Sebeobviňování nenarodila dřív. Ale jedním doktorem mi bylo řečeno: „I kdyby si 

seděla doma se zkříženejma nohama, tak by se stejně narodila, tak to vůbec neřeš.“ 

Doufejme. Doufání

Obávala jste se něčeho konkrétního?

Já jsem se bála, aby měla vyvinutý orgány tak, aby dokázala sama dejchat, sama jíst 

a všechno. Obavy

Jaké jste měla pocity těsně před porodem a těsně po něm?

Před porodem, že musíme stihnout tátu (smích). Že to musíme vydržet, aby on byl 

schopný přijet. Před tím porodem asi tím, že člověk je napojenej na ty monitory a na 

všechno, teď slyší, jak tluče to srdíčko, tak si říká, že všechno určitě bude muset bejt 

v pořádku, a že snad se to zvládne. Doufání Ale furt je tam strašný napětí toho, jestli 

prostě nebude muset být na přístrojích hned, Napětí jak vlastně vyjde na svět a jak to 

bude vypadat dál. Obavy Po porodu je taková hrozně zvláštní ta chvíle, kdy ji 

odnesou, já jsem si právě myslela, že už ji odnesli a že už ji neuvidím, že ji nemůžu 

vidět, protože prostě to nevysvětlí, že zas až tak hrozný to není. Já jsem si myslela, že 

to bude malinký mrňousek, kterej sám nebude moct třeba dejchat nebo něco, takže 

hned ji budou muset vézt Pozitivní překvapení a oni vlastně ji přinesli normálně 

v zavinovačce zpátky. Říkali, nechcete si ji vzít a to … No, a když přišli a mezi těma 

dveřma mi řekli, že má takovou váhu, jakou má, a že prostě dejchá sama a zatím, že 

vypadá v pořádku, tak to z člověka strašně spadne. Úleva
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Dělala jste si třeba starosti vůbec sama se sebou, co porod a tak?

No to vůbec ne. To tě vůbec nenapadne. Nepřítomnost obav o sebe sama

Říkala jsi, že jsi měla u porodu partnera, jakým způsobem ti třeba pomohl?

Víš co, on od samýho začátku právě hrozně uklidňoval Manžel jako uklidňující 

prvek s tím že, ať to dopadne, jak to dopadne, tak že prostě ze všech stran pomůže, 

seč to půjde. Hlavně, že bude v pořádku, že on byl v pořádku, byl ještě dřív 

narozenej. Je to hlavně veliký plus, já jsem původně nechtěla, aby byl u porodu. Já 

jsem ten typ, spíš taková ta konzerva. Já jsem říkala: „Hele, já vůbec nevím, jak se 

budu chovat, já tě tam nechci.“ On si to přál. Tak jsem říkala: „Hele je to na tobě.“ 

Pak je to teda obrovský plus, když oni vlastně všichni odejdou a člověk tam leží, než 

se mu svine zpátky ta děloha s tím slavným pytlíkem na břiše, tak je to velký plus,

Neosamělost je tam s někým. On teda na chviličku odešel a přišel zpátky s fotkama 

na mobilu aspoň. S tím, že je v pořádku a že byli hrozně překvapení, že  je vitální a že 

reaguje velice dobře hned po tom porodu. On i byl taková ta jistota, která prostě 

pomohla. Působení manžela jako jistoty

To, jaké mělo miminko zdravotní komplikace, jsme probraly, že se vyvíjela 

dobře …

Jediný co bylo, tak že měla doopravdy tu výživu v hlavičce tři dny, jinak nic jinýho. 

Zdravotní komplikace dítěte A to je teda mazec, hele oni jim napichujou žíly 

v hlavičce, protože jiný ty žíly na těch ručičkách, nožičkách maj tak slabý, že by jim 

popraskaly, ty děti by jim vykrvácely. A jediný žíly, který prostě berou, že jsou 

pevnější, že ten organismus se tak vyvíjí, jsou na tý hlavičce. A to je hrozný, když je 

napichujou, to je mazec.

Takže ty jsi mohla hned vidět po tom porodu … Jak ses cítila, když jsi ji viděla 

úplně poprvé?

To ti je zvláštní. Já jsem se furt bála, že něco nebude, tak jako u normálního 

miminka, víš co, když ti někdo řekne jednatřicátej týden, tak si furt myslíš, že to ještě 

nemůže bejt plnohodnotnej človíček, že prostě něco musí být určitě jinak, že jí prostě 

chybí těch dalších devět týdnů. Strach Ale ona vypadala úplně normálně, jako 

miminko. Ba naopak mi přišlo, že je prostě veliká, jak ji přinesli, mně vůbec nepřišlo, 

že je takovej prťousek a že by se něco mělo dít. A fakticky takový ten první pocit, tak 

to překvapení toho, jak je to plnohodnotnej človíček v tomdlenctom malinkým věku,

Pozitivní překvapení ve kterým prostě ona byla donošená. 

Jak na tebe působilo, že ti dítě hned po porodu odnesli do inkubátoru?

No, ono v tom prvopočátku tak jsi hrozně unavená. Po tom porodu, tím že já jsem 

měla kontrakce čtyři dny, tak já už jsem byla zgrchaná úplně hrozně. To když tě pak 
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odvezou na pokoj, tak vyloženě padneš na postel a seš ráda, že seš ráda. Já jsem 

okamžitě prej usnula. Ale za hodinu a půl mě vlastně vzbudily sestry, jestli jsem 

schopná chodit. Já jsem říkala, že jo, že není vůbec problém, tak tě vezmou vykoupat, 

případně zpátky do postele a to já jsem hned teda vyrazila směrem k ní. To víš, že je 

to hrozně zvláštní, jako ten počátek asi tolik nebyl, ty miminka u těch maminek hned 

nejsou. Oni jim je nosej zpočátku prvních půl dne, aby právě se ta ženská srovnala 

trochu sama se sebou a s tím porodem. Pak je teprve ty maminky maj u sebe pořád. 

Takže takovej ten počátek si říkáš, jako jí vůbec nic nechybí, já chytnu dech, ale za 

půl dne už ti to strašně chybí a mrzí tě to, že ji tam nemáš. Lítost A jediný co tě drží 

nad vodou, tak ty ženský kolem tebe, který už tam maj ty děti tři dny, nebo tam takhle 

už dlouho ležej. Tak prostě se bavíš s nima, chodíš se tam k těm dětem dívat, začneš 

si vyprávět, co ony měly, neměly. Že spíš tě nad vodou drží to okolí, Sdílení protože 

je to hroznej pocit nemít to dítě u sebe. Tak jako asi nezažiješ, co to znamená, prostě 

o někoho se takhle starat, dokavaď to sama nemáš, já jsem si to taky nikdy neuměla 

představit. Tak tak je to hrozný prostě toho prťouska nevidět. Jenom do něj žďoubat 

prstíčkama. Lítost Ale ona dodneška miluje a tak usíná, jí prostě stačí dát prst do 

ruky a ona takhle … Já jsem prostála hodiny nad tím inkubátorem. Prostě kdy jenom 

takhle jsem ji hladila. Protože, když je pod tím světýlkem, když má tu žloutenku, tak ji 

nesmíš vyndat. Já jsem ji osm dní nedostala do ruky nebo sedm dní, vůbec. Teď tě to 

dítě nevidí, tak na něj můžeš jenom mluvit a to … no hrozný. Lítost

Jak sis vysvětlovala to, že se narodila předčasně?

Já jsem doufala, že ten problém bude jenom to, že jsme prostě oba dva nedonošení. A 

bála jsem se teda toho, abych to nezapříčinila nějak já. Strach

Cítila jste se třeba za to zodpovědně?

No to víš, že jo. To tě napadne vždycky, že za to můžeš prostě ty. Sebeobviňování

Tuplem tím, že já jsem byla aktivní doposledka, že jo. Já jsem doopravdy s těma 

dětma na tom táboře byla úplně všude a to. To napadne asi úplně každou, jestli 

neudělala něco tak, že prostě to zapříčinil. Ale člověk to nevrátí a doufá, že tomu tak 

není, no. Sebeobviňování, Doufání

Dozvěděla ses nakonec tu příčinu jasnou, proč to tak bylo?

Příčinu vlastně jasnou ne. Ty maminky většinou všechny věděly: „Heleď se, měla jsi 

nějakýho toho koka v děloze a ten vypudil to dítě prostě ven. Ta děloha už ho dál 

neudržela.“ Ale u nás tomu prostě tak nebylo. U nás ani jedna z nás jsme neměly nic, 

prostě mi řekli: „Hele, popravdě řečeno, my ti nedokážeme říct přesně proč, prostě 

chtěla na svět takhle dřív. Zřejmě to bylo daný geneticky.“ To bylo jediný, co mi 

řekli. 
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To vám vysvětlil lékař?

To mi vysvětlila primářka, no. Většinou ty sestry řekly hodně málo a čekaly na ty 

lékaře a na ty primáře, aby vysvětlili maminkám, co a jak.  

Na co jsi nejčastěji myslela po porodu v porodnici?

To fakticky nevím. Těch prvních čtrnáct dnů, kdy ji máš v tom inkubátoru, tak pořád

jenom myslíš na to, aby byla zdravá, aby byla v pořádku. Nejčastější myšlenka: je 

dítě v pořádku? A oni ti to neřeknou prostě do poslední chvíle. To je hrozný, to jsi 

napnutá jak špagát. Pořád. Napětí A pak kdy nás vlastně pustí. Jenom to, abys 

mohla domů. Když ji máš u sebe, tak přemejšlíš jenom nad tím, že by jsi hrozně ráda 

chtěla bejt už doma. V tom domácím prostředí. Druhá nejčastější myšlenka, kdy 

půjdeme domů A svým způsobem se prostě pochlubit s ní tomu partnerovi, aby 

viděl, jak doopravdy se vyvíjí. Aby viděl, jak začíná dělat ty první svý pokroky. Abys 

to mohla sdílet s celou rodinou a nejenom sama se sebou. Potřeba pochlubit se

Mluvila jsi třeba o těch svých pocitech s někým? Byl někdo, komu jsi mohla říct 

úplně všechno? Že ses někomu vypovídala.

Takový ty obavy, tak to s tím partnerem a teda s mojí mámou. A takovýto vyloženě 

vypovídání se o všem, o tom pocitu, jaké to je, být na tom pokoji bez toho dítěte, který 

máš úplně někde jinde, kde se o něj stará někdo jinej a vlastně nevíš, jestli zrovna 

v ten okamžik, kdy si tam vykládáš nebo jdeš na oběd, tak jestli ona nekolabuje, nebo 

něco se neděje. To je hrozný. Nejčastější myšlenka: je dítě v pořádku? To ti prostě 

na férovku řeknu, že se stát může. Musíš počítat úplně se vším. Tak s těmadle 

pocitama, tak těm ženským na tom pokoji. Ty tam prostě s tebou jsou. Byť se tam 

střídají, tak stejně všechny si nesou společně tyhlety pocity a to, že se z toho 

vypovídat potřebujou.  Sdílení 

Dá se říci, že nejlépe to pochopily právě ty ženy na pokoji?

Určitě, určitě nejvíc ty, který to zažívaly v ten okamžik. To stoprocentně. 

Co/ kdo bylo tvojí největší oporou?

Asi partner samozřejmě. Největší opora

Když ses chodila na Kačenku dívat tak, jaké to bylo?

No, to se musím přiznat, že pomalu nebyla doba, kdy já tam chodila každý tři hodiny 

se na ni koukat, v noci teda ne, to jsem ji nechávala, byť jsme mohly, tak to prostě ten 

personál noční vždycky zhasínali ty prostory, tak to nemělo smysl. To je hrozný, to

prostě nad tím inkubátorem pořád jenom bulíš Lítost a bojíš se toho, co bude Strach

(pláč).
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Když jsi už odcházela z porodnice, tak jak jsi viděla tu budoucnost?

No tak já vyloženě při tom odchodu jsem říkala: „Doma bude masakr, viď?“ A 

přítel: „Jo, hroznej.“ (smích, popisuje, jak předělávali prostor bytu). Z tý 

budoucnosti, kdy si říkáš, že prostě zvládla ten první měsíc, tak už si říkáš, že prostě 

se to zvládne dál. A to, že když už budeš doma, budeš mít ty lidi kolem sebe, který 

případně budou vědět, co víc dělat, tak že to bude rozhodně lepší. A hlavně já jsem 

povahově ten typ, ve spoustě věcech jsem si nepřipouštěla, že by se něco mohlo stát,

Popření tak jsem si říkala, proč, proč by se, když prostě zvládla tyhlety první dny, 

tak proč by se stalo něco dál. Snaha o pozitivní myšlení Ty další. Říkáš si, no tak 

co, tak bude drobnější. Všichni ti doktoři říkali: „Hele do dvou let to nepoznáš u těch 

dětí. Když vedle sebe posadíš dvouletý dítě nedonošený a normální, tak nepoznáš, že 

jsou takhle.“ Pokavaď teda něco. Byly tam teda děti, který samy nedejchaly … Takže 

samozřejmě s těma se bavili jinak, že třeba vzrůstově budou menší, že budou muset 

dostávat léky. My jsme šly s tím, že ve dvou letech bude srovnaná se svýma 

vrstevníkama úplně bez problémů. A pokud ses nepotkala vyloženě se stejně 

starejma, tak ti to nepřišlo, že máš doma malý dítě. Tím, že to bereš úplně normálně,

no, tak jsi vzala i todlencto, že je takhle malinká. Horší bylo, když se takhle potkáš po 

čtvrt roce s někým, kdo je o třetinu menší a přitom stejně starej. Nepříjemný pocit 

Ale dneska už jsou úplně na fotce úplně srovnatelný a nepoznáš ty děti, že ona je 

nedonošená.  

Kdybychom to shrnuly nakonec, tak měnilo se to vaše prožívání během toho 

měsíce, od toho porodu, než vás pustili domů? Šlo to k horšímu, k lepšímu…?

Rozhodně k lepšímu. Zpočátku nastupujou jenom takový ty hrozný obavy, co bude. 

Obavy A výčitky, jestli prostě jsi neudělala chybu ty. Sebeobviňování Pak čím 

prostě je dýl na světě, tak tím nastupuje takový ty pocity toho štěstí a tý spokojenosti. 

Směřování k pocitu štěstí a spokojenosti A když pak ti ji dají v tý nemocnici a už 

pak seš s ní na tom pokoji, tak už to je všechno úplně šumák.Úleva To už vlastně 

neřešíš vlastně nic okolo. To jak už jsem ji viděla, jak reaguje, jak je prostě živá, tak 

už v tý nemocnici jsem se nebála, už jsem byla s ní. To už ty obavy úplně samy 

spadly. Úleva Od těch obav to už jde k tomu štěstí a k tý spokojenosti Směřování 

k pocitu štěstí a spokojenosti a pak prostě už funguješ úplně normálně, jakoby se 

vůbec nic nestalo, Popření když pak jsi s ní. Těch prvních čtrnáct dní je to prostě 

napnutí na špagátu, Napětí co bude, jak bude. Ale to se potom strašně rychle změní 

v to lepší. Jde to k lepšímu

Řekla bys, že ses s tou situací vyrovnala? 

To určitě, to víš, že jo. To ti nic jinýho nezbyde, než se s tím smířit a vyrovnat. A 

vyrovnáš se s tím hrozně rychle, protože právě kolem sebe vidíš, že to může bejt 

mnohem horší. Vyrovnání se A že ty vlastně nemáš proč se litovat nebo proč 

cokoliv říkat. Mně jako lítost nade mnou mi vůbec nikdy nepřišla. Že bych se musela 
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litovat, že tam prostě musím bejt, nebo že jsem předčasně porodila, to mě vůbec 

nenapadlo. To lidi se takhle různě ptali. Ale říkáš si, že kolem sebe vidíš ty lidi, který 

jsou na tom mnohem hůř, Nelitování sebe sama ty maminy, který musely strávit 

pomalu půlku těhotenství v porodnici, protože jim prostě něco nebo miminku bylo, a 

v tu chvíli si to prostě nepřipouštíš jako tak velikánskej problém. Popření

Jak se Kačence daří dnes? Tak to jsme viděly (Kačenka si celou dobu hrála a 

skotačila kolem).

(smích)

Asi to máte takhle, že na kontroly lékařské chodíte úplně stejně, že?

Úplně stejně, no. Akorát jsme, než jí bylo těch čtyřicet dní, správně co jí mělo bejt, že 

jo, protože automaticky, když jsme všude přišli, „kolik vám je?“ A já říkám vždycky: 

„Třicet osm plus tři.“ A oni: „Vy chodíte častějc, že?“ Já říkám: „ Jo my jsme 

naučený.“ Takže než prostě má ten den porodu, tak se dochází pravidelně 

k doktorům a hlásí se ten vlastní věk, kterej by měla, byť by měla bejt ještě v děloze, 

že jo. Až potom se prostě řeší dál. Ale ona má dětskýho pediatra, tak prostě chodí 

klasicky. Byla na tříměsíční kontrole v době, kdy jí bylo tři měsíce a ne, že jí bylo 

prostě měsíc teprve jo. To ne. Chodila úplně normálně od začátku k pediatrovi jako 

jakýkoliv děti. Akorát měla o trošičku posunutý píchání injekcí, protože měla malou 

váhu. Vlastně nic jinýho. 
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Rozhovor 2, paní Linda

Souhlasíte s tím, že si rozhovor budu nahrávat?

Ano. 

Kolik vám je let?

31.

Jaké je vaše zaměstnání?

Jsem na městským úřadě tady, matrikářka.

Jste vdaná/ máte přítele?

Ne, mám přítele. 

Kdy se vaše miminko narodilo?

6. listopadu 2010, v - nemocnici .

Jak je to dlouho, co vás pustili z porodnice?

Z porodnice, byla to sobota, v úterý mě pustili z porodnice, takže je to vlastně rok. 

Jak dlouho jste tedy byla v porodnici?

V porodnici jsem byla od soboty do úterka. Pak jsem byla doma, ale malej byl, 

malýho mi převáželi vlastně ještě ten den, co se narodil, tak ho převáželi do Prahy do 

- nemocnice. 

Takže vy jste byla v porodnici necelý týden …

Vopravdu jenom takový ty dny, co, ty tři, čtyři dny po porodu, co vlastně pak pouštěj 

zdravý maminky s miminkama domů.

A pak jste už vy byla doma a musela jste dojíždět?

Dojížděla jsem, hm, každej den. Ale ono to netrvalo moc dlouho. Potom v pondělí 

následující tejden už mě myslím hospitalizovali s ním. Já už si to úplně přesně 

nepamatuju. Vlastně přes týden byl sám na tý JIPce a pak jakoby už byl schopnej být 

mimo inkubátor, tak mě hospitalizovali tam s ním. Mají speciální pokoje jako pro 

maminky tam v tom nedonošeným oddělení, tak mě tam s ním hospitalizovali a tam 

jsme byli asi deset dní. Čtyřiadvacátýho jsme se myslím před Vánocema dostali 

domů. Vlastně čtyřiadvacátýho jsme potom byli spolu doma. 
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Máte ještě nějaké jiné děti?

Ne.

Takže to bylo první … 

Hm.

Bylo vaše těhotenství plánované?

 Bylo. Plánované těhotenství Přišlo sice teda brzo. Ale bylo (smích).

Upozornil vás někdo na fakt, že můžete porodit předčasně?

Ne. Ale … jo takhle, já jsem měla během těhotenství problémy nějaký, takže asi 

nějakým vnitřním, jsem si pořád říkala, že se to stát může. Že jako, nepočítala jsem 

s tím, ale říkala jsem si, že je to takový normální, že se to stát prostě může. Vnitřní 

připuštění 

Takže vám váš lékař neřekl, například je tady riziko, že byste mohla porodit 

předčasně?

Ne, vyloženě že bych jakoby věděla už třeba od poloviny těhotenství, že porodím 

nedonošený dítě, to jsem nevěděla. Nebyla upozorněna 

Informovala ses třeba ty sama, když třeba říkáš, že jsi to tušila?

Ne. Ne, vůbec. Neinformovanost Já jsem jakoby jenom vnitřně věděla, že se to může 

stát. Vnitřní připuštění 

Takže internet nebo …?

Ne, ne, nic, nehledala jsem. Až potom. Jako předtím ne. Neinformovanost

Ve kterém týdnu se miminko narodilo a kolik vážilo?

Narodil se v 35. tejdnu, takže pět týdnů jakoby předem, ale údajně potom podle 

neurologických vyšetření byl mladší, protože já jsem měla jenom jeden termín podle 

menstruace a podle ultrazvuku. A protože jsem vysadila prášky a čekala jsem, až se 

mi srovná cyklus, a on se jakoby nesrovnal. Já jsem během toho jako přišla do jinýho 

stavu. Takže od toho to nemohli vypočítat, takže vyloženě jenom podle ultrazvuku. 

Takže podle ultrazvuku jsem porodila v 35. tejdnu, ale údajně podle neurologie byl 

ještě o něco mladší. A měl porodní váhu krásných 3 kila 150. Takže on byl takovej, 

měl slušnou základnu, no. 
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Jak probíhalo tvoje těhotenství, těšila jsi se na miminko, představovala sis jej?

No jasně, to je taková ta klasika. Představy o dítěti Určitě. Moje těhotenství bylo 

takový divný, Divné těhotenství protože jsem vlastně až skoro v osmým tejdnu 

zjistila, že jsem teda těhotná. Bylo to sice plánovaný, ale bylo to brzo. Já jsem si 

říkala, tak teď vysadím prášky a třeba teď je mi to dva roky jedno, ale kdyby 

náhodou se to furt nedělo, tak aby byl jako ještě čas nějak to řešit. A vlastně v 10. 

tejdnu jsem nastoupila do nemocnice, protože jsem krvácela a špinila. Takže tam 

hrozilo, že potratím. Zdravotní komplikace Už odmalička byl bojovníček, takže se 

teda srovnalo všechno. Ale potom jsem ještě, myslím, byla v září nebo na začátku 

října v nemocnici proto, že jsem taky začala krvácet, tak jsem se bála, Strach tak mě 

odvezli do nemocnice, ale s tím, že jako bylo všechno v pořádku. Byla jsem na 

vyšetření, takže se to asi stát může. Vnitřní připuštění 

Jak byste popsala teda to těhotenství? Bylo pohodové nebo spíše ve strachu?

Já jsem si nedopouštěla vůbec, že jsem jako těhotná. Já jsem se snažila chovat, jako 

když jsem se chovala normálně. Což mi taky někdy úplně nešlo, Popření třeba jsem 

stěhovala právě padesátikilovou skříň. A tím mi vznikly na začátku ty problémy. Pak 

jsem teda byla o něco opatrnější, Snaha být na sebe opatrnější přestala jsem 

sportovat. Protože jsem chodila do posilovny a chodila jsem na pilates, to se nesmí 

v prvním trimestru vůbec jakoby cvičit. No a já jsem samozřejmě ten první trimestr 

skoro celý procvičila, že. Jsem chodila hodně cvičit, tak potom jsem si říkala, že už 

bych mu mohla nějak ublížit, tak jsem úplně přestala. Obavy Jako spíše jen nějaký 

chození po výletech. Takže byla jsem možná trošku opatrnější. Snaha být na sebe 

opatrnější Protože jsem jakoby ten začátek, jsem si říkala, že asi bych měla si dát 

pozor, Snaha být na sebe opatrnější nebo že se může stát něco ošklivýho. Obavy 

To bylo na základě té zkušenosti v nemocnici …

No, no, no, no. Takže jako to jsem si říkala, že asi uškodit můžu čímkoliv. Obavy 

Takže když jsem se dostala v tom 10. týdnu do tý nemocnice, tak už i ta psychika 

zapracovala. Já jsem si říkala, i tou cigaretou by to mohlo bejt, Obavy takže jsem 

přestala i kouřit. Ale neprožívala jsem to, že bych začala jíst extra zdravě, že budu 

opatrná, jakože ležím, nic nedělám, to ne jako. Ale snažila jsem se, co se týče fakt tý 

námahy, no. Snaha být na sebe opatrnější Jakože třeba netahat těžký tašky. To 

bylo, protože jsem taková hrdá, takže to bylo takový těžší, Překonávání se no. Jako 

opatrnější jsem byla, ale snažila jsem se žít život jako normální člověk. I když v hlavě 

jsem pořád měla to riziko … Obavy

Kdy jsi zjistila, za jakých okolností, že budeš rodit předčasně?

Já jsem to vlastně nevěděla. Mně praskla z pátku na sobotu, než se Vojta narodil, tak  

mi praskla voda, Důvod odjezdu vlastně v sobotu brzo ráno. Jestli v půl druhý, 

v jednu, to nevím. Probudil mě prostě pocit, jako kdyby na mě někdo vylil kýbl teplý 
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vody. Já jsem se prostě probudila s tím, že je něco špatně. Pocit, že je něco špatně 

Tak jsem vzbudila přítele, jeli jsme teda do nemocnice, tam si miminko natočili a 

prostě takhle to bylo. A on se pak hned ráno ve čtvrt na jedenáct narodil. Takže to

bylo hrozně rychlý. Pocit rychlého průběhu Já jsem neměla žádný problémy 

předtím. Nebo jsem na sobě nepozorovala nic, co jako by naznačovalo, nebo jako 

nekrvácela jsem, neměla jsem nějaký bolesti nebo něco takovýho. Takže v podstatě 

mně jenom rupla voda a bylo to. 

Jak ses v tu chvíli cítila, když jsi zjistila, že rodíš? Co ti běželo hlavou?

Já si jako úplně nevybavuju pocity. Spíš jsem to jako brala fakt v pohodě. Přijetí 

situace Jako přítel a jeho rodiče trochu plašili v ten moment. Ale já jsem to brala 

jako co, prostě tak to hold je. Přijetí situace Ale potom, když jsem ležela na tom 

boxu, a slyšela jsem vedle sebe na boxu rodící maminku, jak to jakoby prožívala, tak 

jsem se trochu jakoby bála, Strach ale prostě jako i ti doktoři a sestřičky okolo mě se 

chovali tak jako v klidu, že mi řekli: „Dáme vám dokapat antibiotika, a když se do 

čtyřiadvaceti hodin nic nestane, tak vám porod vyvoláme.“ Ale jako já jsem tak nějak 

se snažila spát, neměla jsem v podstatě žádný bolesti, když se to tak vezme. Já jsem si 

to tam tak nějak částečně prospala. A pak prostě to přišlo. To byl fofr, no. To byl 

hroznej fofr. Pocit rychlého průběhu 

Takže ses nebála, že rodíš předčasně, dřív?

Ne, já jsem to pořád nějak jako nevnímala. Já jsem si říkala, že jakoby měsíc mi 

zbejvá do porodu, takže se asi jako ani nic neděje. Přijetí situace Já nevím. Já si 

vůbec nevybavuju, že bych měla strach, spíš jsem se jako pořád asi těšila na to 

miminko, Těšení se že. Takže jsem to prostě nějak úplně neprožívala. Prostě jsem 

jenom čekala, jako co bude. I na porod jsem se hrozně těšila. Těšení Já jsem byla 

strašně zvědavá, Zvědavost o čem to je. Takže jsem to tak nějak neřešila. Až vlastně 

potom všechno přišlo. Až po tom porodu. 

Dá se říci, že ses teda ničeho konkrétního neobávala v té chvíli?

No fakt asi ne, no. Tohleto si nevybavuju. Možná mi to úplně jako zastínilo to, co se 

dělo potom. To jsem jakoby žila ve strachu furt.  Strach Ale nevybavuju si, že bych 

byla nějak, třeba že by sem byla mimo. Protože se možná ani člověk nepídil. Možná 

kdybych věděla, že by mi hrozil předčasnej porod, tak začnu hledat na internetu a 

budu z toho možná třeba vyděšená, budu pak myslet na to, že můžou bejt nějaký 

zdravotní problémy. Neinformovanost Tohleto já jsem se všechno dočítala až 

potom, když jsem začala hledat, jako co je to vlastně nedonošený dítě. Jaký jsou 

rizika a tak.



194

Jaké jsi měla pocity těsně před porodem a těsně po něm?

Jako jak těsně před porodem? Myslíš, ještě než se stalo to, že mi praskla nebo úplně 

těsně před tím, než malej jakoby se vylodil, když to takhle řeknu?

No takhle, těsně před tím porodem …

No, když si vzpomenu, no tak asi já nevím, ta poslední půl hodina v těch bolestech. 

Pak jakoby musím říct, že jsem měla naprosto bezbolestnej porod. Nepociťování 

přílišné fyzické bolesti Takže poslední, já nevím, půl hoďka, co teda jakoby probíhal 

klystýr a pak teda jakoby za mnou sestřička přišla s tím, že teda ještě nejsem 

vysprchovaná a že už by chtěli natočit miminko a tak. Tak já už jsem měla pocit, 

jakože se tlačí ven. A jediný, co si prostě pamatuju, že mě strašně nakrkla paní, která 

tam uklízela jakoby. To mi přišlo neuvěřitelný jakoby, jak se v tu chvíli, když ty 

maminky tam jakoby jsou, na tý přípravce, zachovala. Ale pak jediný, co si pamatuju, 

že první bolesti, když jsem se sprchovala, já jsem si sedla na míč a to jsem neměla 

dělat, to už bych v životě neudělala, protože do tý doby jsem byla bez bolestí a přišlo 

mi ty jo, že je to jako hustý, že to jako začíná bolet. A pak si pamatuju, to jsou fakt 

jenom takový střípky, že když mi sestřička řekla, že chtěj natočit miminko, abych se 

natočila na bok, pak mi teda řekla, že teda ne, ať se natočím rovně na záda, že teda 

rodíme, že třikrát zatlačím a bude venku. Tak jsem si říkala, já to řeknu na rovinu, co 

jsem si říkala, no jasně ty krávo, to tady říkáš každý mamince a pak to ještě trvá 

několik hodin. Jiná představa Ale ono opravdu to bylo tak, jak ona říkala. Takže to 

bylo fakt strašně rychlý,Pocit rychlého průběhu takže na nějaký pocity … prostě 

jsem jenom dostávala úkoly, dejchat, nedejchat, zatlačit a tak Poslouchání pokynů

to prostě bylo. A po porodu byla hrozná úleva. Pocit takovýho tepla a úlevy. Úleva

Takže jsem jakoby padla. Pan doktor mi řekl: „Podívejte se aspoň na to své dítě,“ 

ještě když ho tam tak držel.

Oni vám ho nedali?

Ne, to bylo vlastně jediný, co já jsem měla vysněnýho a vyčtenýho ze všech těch knih 

a na internetu. Já jsem se na to těšila, že takovýto první seznámení tak proběhne

Těšení se a oni ho odnesli. Zklamání Oni ho odnesli očistit, s tím teda, že pak mi ho 

přinesli ukázat v zavinovačce a říkali: „Ježiš, ten je malinkej.“ Šahala jsem mu na 

ručičku. Paní sestřička nebo doktorka, co tam byla, mi říkala, že jako zas tak malej 

není, že má vlastně 58 cenťáků a přes tři kila, že je to pěknej cvalík, na to, že je 

nedonošenej. Ale já říkám: „Takže nebude muset bejt v inkubátoru?“ A ona mi 

řekla: „Jo to jo, protože je nedonošenej.“ A vlastně oni ho odnesli. Takže já jsem ho 

viděla prostě hned, jak jakoby vylez, pak jenom takový, že jsem se na něj koukla a 

zase jsem jakoby tou únavou jakoby zavřela ty oči a snažila jsem se jako nějak prostě 

… 
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A když jste ho poprvé viděla, jaký pocit jste měla?

Já jsem viděla tu miniaturní ručičku a říkala jsem si jako, že už je vlastně jako venku. 

Člověk jako celou dobu se těší jak asi bude vypadat, Těšení se ale  ono to bylo 

takový malý, jako když to řeknu upřímně, malý vošklivý stvořeníčko, který mělo 

naběhlý vočíčka a malinkou ručičku, mělo čepičku na hlavě, zabalený v zavinovačce.

Byla jste zklamaná?

Ne, to ne. To vůbec. Byla jsem ráda, že jakoby ten porod byl tak rychlej, Pocit 

rychlého průběhu že na to, jak líčej, jako že nikdy rodit nechtěj, tak mi to přišlo 

hrozně krásný. To byl pro mě jako krásnej zážitek. Krásný zážitek Ale jako mrzelo 

mě, a to do dneška, a myslím, že na furt to budu mít, že tam neproběhlo to seznámení 

s tou maminou. Zklamání Takovýto jak popisujou, že se to dítě narodí normálně, 

takže ho mamince daj k prsu, aby jakoby tu první, to mlezivo se odsává. Tak to, tady 

tím jsem poznamenaná. To si myslím, že s tím se asi nesmířím nikdy. Že tady to, 

prostě ten úvod, byl takovej jako těžkej. Deziluze Já si myslím, že pak od toho se 

odvíjely spousty věcí takovejch, který si člověk prožíval, co si nedokázal představit. 

Třeba když jsme jezdili za ním do tý - nemocnice, tak mně prostě přišlo, jak když se 

jezdím koukat na nějakou věc, kterou jsem si pořídila, ale pořád je v tý výkladní 

skříni. Nereálnost dítěte

Jakoby, že to není vaše?

Já jsem pořád neměla pocit, mi každej říkal, že jak se to dítě narodí, tak že 

automaticky je tam nějaký to pouto. Odcizenost dítěte Já jsem věděla, že je v tom 

mnohem víc, že ho miluju, že ho každou návštěvu jsem obrečela. Ale je taky fakt, že 

jsem tam každou návštěvu nebo každej telefon, když jsem ještě byla já v nemocnici, 

tak jsem to číslo nebo tu návštěvu … to probíhalo tak, že jsem čekala, že oni mi 

řeknou, že umřel. Strach Já jsem nedokázala vůbec myslet pozitivně. Neschopnost 

myslet pozitivně Prostě tak to je. Přítel byl jakoby ten jedinej, kterýmu jsem věřila. 

Upnutí se na přítele Ale jako když mi jakoby někdo řek, že to všechno bude dobrý, já 

jsem pořád, když jsem tam volala nebo pak, když jsme tam byli, tak jsem pokaždý 

před tou návštěvou brečela v autě, protože jsem se bála, že tam přijedem a oni mi 

řeknou, že umřel. To člověk jakoby to nikdy nezažil. Strach Nevím, neměl třeba 

okolo sebe nikoho, kdo by mu tady to jakoby vyprávěl. Nezkušenost Nebo si řek, 

jasně inkubátor je třeba úplně jakoby … to jsem taky věděla, že inkubátor je úplně 

běžný. Ale já když jsem tam třeba byla, tak mi pořád říkali, že prvních 72 hodin je 

nejkritičtější. A nikdy mi neřekli, že se ten stav lepší, že je úplně stabilizovanej. Ne.

Napětí Vždycky mi říkali, buď je na plicních ventilátorech, anebo je na kyslíku, 

anebo „už zase jsme mu museli dát plicní ventilátor, protože nezvládá jako úplně 

dejchat sám.“ Takže tady tím, že jakoby jsem nevěděla, co teda mu vlastně je, co 

nebo proč se to tak stalo, nebo proč je v tom inkubátoru, proč ho převáželi,

Neinformovanost takže jsem nedokázala vůbec myslet pozitivně. Neschopnost 
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myslet pozitivně Takový nějaký to, že jsem se jako rozbrečela, řekla jsem, že je to 

krásný pocit, že jako že mám to dítě, tak to naběhlo až potom, když jsme byli sami 

v tý - nemocnici, no. Odcizenost dítěte

Měla jsi někoho u porodu?

Byl tam tatínek, byl tam přítel.

Jakým způsobem ti pomohlo, že tam byl?

Já ani nevím, jestli mi jakoby nějak pomohl. Bylo hezký, že mě držel celou dobu za 

ruku. Ale já jsem asi od záčatku, co jsem tak nějak zjistila, že jsem těhotná, tak jsem 

se ho ptala, nebo ne od začátku, ale jako tak průběžně jsem se ho ptala, jako jestli by 

chtěl bejt u porodu nebo ne. On, jako je fakt, že to těhotenství jde asi úplně mimo ty 

chlapy. Oni neprožívaj to, co si prožívá ta ženská. Ale on mi řek, že neví, tak jsem se 

k tomu postavila tak, že ho, i když bych si to přála, Přání mít přítele u porodu aby 

tam byl, jsem to vnímala jako, že je to nějaká jako psychická opora třeba právě 

v těch bolestech Jiná představa nebo tak. Tak nakonec jsem mu řekla, že prostě je 

mi úplně jedno teda, jestli tam bude nebo ne, ať se rozhodne sám, že ho nebudu 

tlačit, že budu respektovat, když řekne, že u toho bejt nechce, ale že budu ráda, když 

tam bude. No a ve finále to dopadlo tak, že prostě jsme tam přijeli, odvez mě teda do 

porodnice a my jsme stejně ho poslali domů s tím, že mu pak, až to jakoby přijde, tak 

mu zavolaj. Takže on byl opravdu jakoby v tu dobu tam, kdy já jsem se stejně nějak, 

já jsem vnímala ty povely od těch sester a od těch doktorů, jo. Dejchej, nedejchej, 

tlač, netlač. Takže jakoby, byla jsem ráda, že tam byl, ale jako, že bych úplně … jsem 

to měla asi vykreslený jinak, Rozčarování že ten chlap to tam nějak jakoby hejčká, 

třeba se snažil. Já jsem to nevnímala ale, já jsem měla úplně, jako jinou práci

(smích) než láskyplný dotyky nebo něco takovýho. Ale bylo to fajn, že tam byl. Že byl 

jako u toho zrození toho svýho dítěte, Pozitivní vnímání přítelovy přítomnosti no. 

A naštěstí to na něm nezanechalo ani žádný následky, což se taky stává. 

Když se malý narodil, měl nějaké zdravotní komplikace?

Jo. Takhle já jsem se dozvěděla, až vlastně všechno v tý druhý nemocnici. Já jsem 

porodila asi ve čtvrt na jedenáct a furt jsem jakoby sbírala odvahu Strach … byla 

jsem nějakou chvíli na boxu, pak jsem přišla na ten pokoj a přišla za mnou paní 

doktorka, že teda nastaly nějaký komplikace, že je teda v inkubátoru, že je napojenej 

na kyslík. Ale že, až budu jakoby se cítit, tak abych tam přišla. Popis nastalé situace 

lékařem No a já jsem tam opravdu šla asi nějaký čtyři hodiny. Protože pořád jsem 

jakoby sbírala odvahu, já nevím proč, prostě to nějak nešlo. Strach Takže jsem tam 

přišla až za nějaký čtyři hodiny a přišla jsem se tam podívat. Seděly tam dvě 

sestřičky a já jsem se je ptala na různý věci a ony mi řekly, že mi to všechno řekne 

paní doktorka. A to už jsem jakoby asi nějak vnitřně věděla, že asi je něco 

v nepořádku, Negativní tušení protože třeba byl úplně vepředu, ty ostatní asi dvě, tři 
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děti byly  vzádu tam. A ony u něj seděly, prostě u stolu, a furt ho tam nějak 

kontrolovaly. A byl úplně vepředu přímo jakoby toho vchodu. A na cokoliv jsem se 

jich zeptala, tak ony mi řekly, že všechno mi řekne paní doktorka. Tak jsem asi nějak 

vnitřně začala tušit, že něco zřejmě bude v nepořádku. Negativní tušení Načež paní 

doktorka potom přišla a řekla mi, že u malýho nastaly nějaký komplikace, asi 20 

nebo 15 minut po porodu, a že teda teďkom jakoby se snažej, jestli se to zlepší nebo 

ne, ale že nebude na nic čekat, že prostě potřebuje nějaký prostředí, který oni mu tam 

úplně nemůžou vytvořit. A nebudou nic riskovat, takže by chtěla, aby ho převezli do -

nemocnice, Popis nastalé situace lékařem ale samozřejmě, že bude hledat tam, kde

budou mít volno. Takže pak vlastně jsme tam šli s přítelem kolem šestý a to mi řekli, 

že ho teda budou převážet do - nemocnice a že si teda pro něj přijede pan primář,

prostě, že to tak musí bejt.  

Ona vám tedy jen řekla, že má komplikace, nic konkrétního?

Ne, ne. Já si to ani nevybavuju, protože tenkrát, když mi řekli, že ho budou převážet, 

tak jsem se votočila a odešla jsem pryč. Prostě nevím. Ona se mě ptala, já jsem 

začala samozřejmě brečet. Ale nedokázala jsem tam vůbec jakoby bejt. Protože já 

jsem si na něj nemohla ani šáhnout a já jsem na něj jenom koukala prostě do tý 

bedny průhledný. A přišlo mi to takový, takový divný. Prostě člověk si porodí dítě a 

šáhla jsem si na něj akorát na tu ručičku po tom porodu, Odcizení no. Takže pak až 

jakoby až v tý - nemocnici mi umožnili, že jsem si na něj do toho inkubátoru mohla 

sáhnout. Jinak do tý doby vlastně jsem držela jenom chvilku tu ručičku, než ho 

odnesli na to nedonošenecký. 

To si vůbec neumím představit …

Já teď už jo a je to hnusný. Je to prostě takový, no nevím, přišlo mi, že mi trvalo 

dlouho, než mi naskočilo nějakej takovej ten pocit, ty seš moje dítě a já tě miluju 

prostě nade všechno. Odcizení Jako samozřejmě nemůžu říct, že bych jako ne to … 

ale jenom že, člověk  najednou neměl to, co jakoby maj ty vostatní. Nespravedlnost 

A taky bylo hrozný, že když jsme měli jít jíst nebo tak, tak ty maminky si tam vozily ty 

miminka a já tam ležela s těma holkama, který měly ještě ty bříška a spíš jakoby 

přenášely. A teď tam řešily, jako co se bude dít. A já jsem prostě tam ležela s tím, že 

to dítě mám tam a pak, že mi ho převáželi. Ony se jenom bavily o dětech a viděla 

jsem tam ty miminka a slyšela jsem je brečet a to pro mě bylo hrozný. Lítost Takže 

vlastně potom v tý - nemocnici jsem se až dozvěděla, že teda malej měl streptokoka, 

kterýho ode mě chytil. Já jsem se teda ptala, jestli i já se mám nějak léčit. Oni mi 

řekli, že to není nějaká chřipka nebo angína, že prostě je to nějakej bacil. A že jakoby 

proto nastal ten předčasnej porod. Objasnění důvodu předčasného porodu A že 

tím předčasným porodem taky nastalo to, že měl komplikace jakoby s dejcháním, že 

ty plíce jsou nedovyvinutý. Zdravotní komplikace dítěte Ale vím, že tenkrát když 

tam přijel, když jakoby ho převáželi, tak pro mě přišli, že teda už je tam pan primář 
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z – nemocnice a že abych tam jakoby šla. To se mi hrozně líbilo, pan primář přišel, 

podal mi ruku, představil se, řekl odkaď je, že teda malýho bude mít na starosti, že 

ho budou převážet do - nemocnice, dal nám číslo, že není problém, aby tam rodina 

přijela, nebo prostě mě, až pustěj. Popis nastalé situace lékařem, Přístup 

personálu Ale já jsem neměla jakoby možnost, protože tam byla plná porodnice, 

jakoby to šestinedělí, takže já jsem neměla možnost, aby ho převezli se mnou. 

Nemožnost odjet s dítětem No, tam bylo plno a vlastně …

Z kapacitních důvodů teda …

Pravděpodobně z kapacitních důvodů. Oni řekli, že, nebo přítelovi potom řekli, že 

jediný kam by mě mohli přijmout, je gynekologie. Ale tam mě jako v šestinedělí, 

protože ta ženská je jakoby víc ohrožená různýma nemocema, infekcema, oni řekli, že 

v podstatě jakoby ta nemocnice je infekční zóna. Takže to šestinedělí, tam se 

dodržujou nějaký speciální jakoby pravidla, ta klasická gynekologie prostě pro mě 

bylo riziko v tom, že tím, jak jsem teďkom jakoby citlivá a náchylnej je i ten 

organismus po tom porodu, tak že bych tam třeba mohla chytit i nějakou nemoc. 

Takže, že mi to nedoporučujou. A jako i tak, když jsme tam tenkrát volali a ptali se i 

přesto, že bych tam teda chtěla bejt hospitalizovaná, tak nějak se k tomu stavěli, tak 

jako prapodivně na té gynekologii. Nemožnost odjet s dítětem Že jako: „Ne a proč 

a vodkaď jste?“ Jakoby mi naznačovali, i když pan primář mi naznačil něco jinýho 

nebo přítelovi, tak jako nakonec jsem prostě věděla, že jestli mě v pondělí nebo 

v úterý nepustěj, tak prostě podepíšu reverz a odcházím. To se nedá vydržet. Úzkost

Takže chtěla jste být tam, kde bude on …

No jasný, chtěla jsem bejt u svýho dítěte. To každopádně. Úzkost

Jak na tebe vlastně působilo to, že ti malého hned po porodu odnesli?

No, než mi vlastně řekli potom, že tam jsou nějaký komplikace, tak mi to jako úplně 

nedocházelo. Já jsem si prostě myslela, že se za ním pak půjdu podívat, ale pak právě 

když z tý paní doktorky vypadlo, že ho budou muset převízt, tak jsem se jenom otočila 

a odešla jsem hned pryč. Odešla jsem, protože já jsem asi potřebovala nějakej čas to 

jako vstřebat, nebo já nevím. Já to nechápu. Možná třeba některá maminka by tam 

prostě ležela na tom inkubátoru, nevím, já jsem to prostě … protože mně to pořád 

nedocházelo, jako oni mně ho odtrhli. Já si myslím, že tam právě jakoby působil ten 

problém, že prostě jsem ho neměla hned po tom porodu u sebe. Já to nedokážu 

popsat. Odcizenost dítěte

Jaká byla tvoje „teorie“, že se malý vlastně narodil předčasně? Jak sis to 

vysvětlovala?

No, že jsem asi na sebe měla možná bejt víc opatrná, Sebeobviňování anebo prostě 

jsem si říkala, že třeba už jsem cítila takový, já jsem nevěděla, co jsou to stahy a tady 
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ty, že jo, člověk se v knížkách nedočte určitý věci. Takže jsem jako nevěděla a občas 

jsem měla pocity, jak když mi tepe v podbřišku, nějakých čtrnáct dní před tím 

porodem, tak jsem si říkala, že jsem to možná neměla nechat a jet k doktorovi. 

Sebeobviňování Ale dodneška to nevím. Je možný, že to nic nebylo, ale je možný, že 

už to třeba byl příznak něčeho. Takže samozřejmě jsem si říkala, že možná tady to, 

jsem si říkala, že možná jakoby jsem zanedbala něco, že třeba k tomu ani nemuselo 

dojít. Sebeobviňování

Měla jsi třeba pocit, že jsi za to zodpovědná? Že za to můžeš ty, v tom období po 

porodu, když jsi ležela v porodnici.

Já jsem spíš myslela na to dítě. Já jsem pořád myslela na to, že někdo přijde se 

zprávou, nebo když tam budu volat, tak mi řeknou, že umřel. To bylo jediný na co 

jsem myslela v tý porodnici. To bylo opravdu jediný. Nejčastější myšlenka: dítě mi 

umře. Já to nechápu, já jsem nedokázala vůbec myslet pozitivně, že všechno bude 

dobrý, Neschopnost myslet pozitivně protože já jsem v podstatě nevěděla, co mu 

vlastně je, proč ho odvezli. Neinformovanost Prostě tam mi bylo řečeno, že nastaly 

nějaký komplikace a že mu nedokážou … právě tohle jediný si pamatuju, že mi řekli, 

že nastaly komplikace, že mu nedokážou vytvořit prostředí a že nechtěj riskovat a že -

nemocnice je jakoby na to nedonošenecký dobrá. Popis nastalé situace lékařem Ani 

jakoby potom, když jsem volala do tý nemocnice, tak to jako ne. Až potom, když jsem 

tam přišla do tý - nemocnice na tu první návštěvu, tak jakoby mi paní doktorka jako 

vysvětlila, co se vlastně stalo. Že teda toho streptokoka, že prostě proto ten 

předčasnej porod, a proto ty problémy. Objasnění důvodu předčasného porodu

Takže do té doby jsi nad tím nepřemýšlela, proč to tak bylo, čím to bylo 

vyvolané? 

Ne. Jediný co jsem si opravdu říkala, že vyloženě to tepání, který jsem měla. Takže 

prostě třeba s tím mohlo souviset. Že jsem třeba mohla jít k tomu doktorovi. Ale taky 

to s tím nemuselo vůbec souviset. Ale na jednu stranu jsem si říkala, že jsem třeba 

mohla bejt opatrnější, že je pravda, že jsem třeba čtrnáct dní před porodem hrála 

bowling. To jsem si říkala, že jsem si to možná zavinila sama. Sebeobviňování No, 

když jsme pak čekali na paní doktorku v tý - nemocnici, tak nám teda řekla, vysvětlila 

mi jakoby proč teda ten předčasněj porod. Ale zároveň mi taky jakoby řekla, že 

prostě jakoby má problémy s tím, aby se rozdejchal, sám. Takže furt jakoby ty první 

dva dny byl jenom na plicních ventilátorech a potom, vždycky když jsem tam volala, 

tak mi řekli, je na kyslíku, kyslík má třeba na dvacet procent, pak na padesát, pak 

zase že mu museli dát plicní ventilátory, že to nezvládal. Popis nastalé situace 

lékařem, Objasnění důvodu předčasného porodu To bylo furt takový … Napětí až 

potom, když jsme tam přijeli a měl jenom hadičky jakoby na antibiotika v hlavičce, 

tak jsem si říkala, to už je asi jako dobře. Uklidnění A taky pak už začali mluvit víc 

pozitivně.  Oni v tý - nemocnici se k nám chovali hrozně hezky. Přístup personálu Ty 
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sestřičky jakoby nám říkaly, že ho krměj a že baští a že prostě mu musej dávat ty 

antibiotika. Jakoby kdybych tam mohla bejt a nemusela chodit, tak bych byla 

klidnější. Protože oni tam na mě i působili tak, já jsem věděla, že je v dobrejch rukou 

a že udělají všechno pro to. Chvilková uklidnění Ale tím, že jsem byla úplně … mně 

přišlo, že jsem úplně na jiným konci světa. Nereálnost dítěte

A ty jsi byla doma, od toho úterý, jak jsi říkala, jak dlouho?

Až do neděle. Od pondělka mě pak hospitalizovali. 

Takže pak už jsi ho měla vedle sebe?

No, no, no, no. Vlastně tejden jakoby jsme byli od sebe.

Mohla bys popsat myšlenky, pocity, obavy … co se ti honilo hlavou po tom 

porodu? 

No jedině to, že umře. Nejčastější myšlenka: dítě mi umře. Než jsem ho viděla 

odpojenýho jakoby od kyslíku úplně, tak jsem prostě pořád, i do tý doby, než mi řekli 

… ne takhle, poprvý, když jsme tam přijeli a byl bez kyslíku, tak jsem si říkala, že už 

se to asi zlepšilo, ale pořád, protože furt to bylo takový, že jako kyslík, ventilátory, 

kyslík, ventilátory, tak jsem si pořád jako říkala, že může ještě něco přijít. Napětí A 

pak, když jsem ho viděla mimo inkubátor, tak už jsem se zklidnila, Uklidnění ale do 

tý doby jsem pořád myslela na to, že kdykoliv tam přijedu, tak že mi řeknou prostě: 

„Nezlobte se …“ Nejčastější myšlenka: dítě mi umře Pořád jsem koukala na to 

místo, kde jsem ho viděla jakoby poprvý, kde ten inkubátor stál a najednou tam 

prostě nebyl a teď já jsem se úplně děsila toho, co se stalo. Ale oni ho prostě jenom 

přestěhovali kvůli světlu. To byly takový pocity … Šoky No a v tý první nemocnici 

tam nebejt jedný holčiny, která měla takový velký břicho a furt tam řešila, že jí to dítě 

nechce ven, tak ta tam působila jakoby slunce, která mě dokázala rozesmát, ale 

nebejt tam asi tady tý holky, tak jsem asi skočila z okna. Já jsem opravdu byla úplně 

zoufalá. Zoufalost Já jsem furt brečela. A samozřejmě, že jsem nemohla brečet před 

těma ženskejma na tom pokoji, takže jsem se furt chodila sprchovat a tam jsem 

brečela. Lítost A bála jsem se volat do tý – nemocnice, Strach čekala jsem na to, až 

přijede přítel, protože ten po práci tam vždycky jel, volal tam a prostě jsme je tam 

nějak bombardovali nějakejma dotazama. Ale oni nám stejně nic neřekli, nic 

takovýho. Člověk pořád čekal na tu pozitivní zprávu, když mi řeknou, jeho stav je 

stabilizovanej a všechno je v pořádku. Ale oni prostě pořád čekali, co těch prvních 

72 hodin. Napětí Já jsem myslela, že to nevydržím psychicky, že musím z té 

nemocnice pryč Zoufalost a než byl mimo inkubátor, tak jsem myslela pořád takhle.

A každou návštěvu, když jsme tam jeli, tak jsem brečela. Vždycky jsem se rozbrečela 

v tom autě, protože jsem se bála toho, že mi řeknou, že prostě nežije. Strach
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Dá se říci, že ses prostě primárně bála o to jeho zdraví a na druhém místě bylo, 

že je daleko od tebe?

No, to určitě. Ale stejně mi přišlo neuvěřitelný, že Praha je tady odsud kousek, byli 

jsme, já nevím, za dvacet minut v tý nemocnici, ale bylo to, jak kdyby byl, já jsem 

měla prostě pocit, jak když je, já nevím, v Číně. Nereálnost dítěte A hlavně teda v tý 

nemocnici, když jsem ležela. Mě přišlo, že ho nemám na dosah. Nereálnost dítěte A 

že prostě je to zoufalý. Zoufalost Tenhle stav, že je naprosto zoufalej, že to 

nerozdejchám, že to nezvládnu. A že on to taky nezvládne, tím pádem, když já to 

nezvládnu. Neschopnost myslet pozitivně Prostě nedokázala jsem myslet vůbec 

nějak pozitivně.  Neschopnost myslet pozitivně

Byl tady někdo, mluvila jsi s někým, takovým způsobem, že bys tomu člověku 

mohla říct úplně všechno? Komu ses mohla svěřit?

No jasně, no. Byl to hlavně přítel, ten byl pro mě v tu chvíli … ta jedna holčina, ta mě 

držela tím, že mě dokázala rozesmát, ale přítel byl moje jediná naděje, Upnutí se na 

přítele že i když mi moje máma říkala, že všechno bude dobrý a on to zvládne a 

přítelovi rodiče a kamarádi mě utěšovali, že prostě všechno bude dobrý a že má tuhej 

kořínek po nás, Nedůvěra v podporu rodiny a známých já pořád čekala, až bude 

ta hodina, kdy on mi řek, že přijde, a vyptávala jsem se ho a byl to jedině přítel, na 

kterým jsem vyloženě visela. Upnutí se na přítele Ten kdyby mě zklamal, tak si 

nejsem jistá, jestli bych tu opravdu byla. Podpora přítelem Fakt mám pocit, že jsem 

v tu dobu byla na tom fakt špatně. Zoufalost Já jediný, co jsem omílala, bylo, že on 

umře. Nejčastější myšlenka: dítě mi umře. On říkal, že to bude dobré, a snažil se 

mě jako podporovat. Podpora přítelem

Bavila ses o tom třeba s těma, co s tebou ležely na pokoji? S těma maminkama. 

Ne. Já jsem se s nima jako … tam ležela pak ještě jedna, ale ta měla dítě tam. 

Porodila jako úplně v pohodě dítě, který mělo jenom žloutenku a bylo v inkubátoru. 

Takže od tý jediný jsem pořád slyšela, že by se zbláznila, kdyby to měla jako já.

Takže to jako nebylo úplně podporující. Já jsem jí záviděla, že si prostě jenom přejde 

tu chodbu a je u něj. A já jsem si mohla přecházet, jak jsem chtěla, a u něj jsem 

nebyla. Závist Byl pryč. Jako vyloženě, že bysme se bavily, na to ani nebyla nálada. 

To byly pro mě cizí lidi a řešit s nima takovýhle … a hlavně já, když jsem se o tom 

s někým bavila, tak jsem pořád brečela. Já jsem opravdu to prožívala tak, že jsem 

furt bulela. Neschopnost sdílení

A chodily tam za tebou návštěvy?

Chodily, ale furt se všechno omílalo dokola. Všichni se ptali, co. Všichni se snažili 

utěšovat, že to bude dobrý. Ale já jsem jim prostě nevěřila. Nedůvěra v podporu 

rodiny a známých Jediný na kom jsem visela, byl ten přítel. To bylo jediný, po čem 
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já jsem prahla každou chvíli, aby už byla ta hodina, kdy on měl přijet. Upnutí se na 

přítele

Když ses pak chodila na malého dívat do té nemocnice, jaké to pro tebe bylo?

Byla jsem ráda, že konečně za ním můžu. Ale měla jsem pořád stejný pocity, i když 

byl mimo inkubátor, pořád jsem se obávala, že mi umře. Nejčastější myšlenka: dítě 

mi umře.

A ty jsi ho nemohla třeba ani pohladit?

Jo. Sestřičky vlastně, já nevím, kolikátou to bylo návštěvu … když jsme tam přijeli 

s přítelem, když mě tam přivez poprvý v to úterý odpoledne, tak jsme hrozně oba 

brečeli. Si pamatuju prostě, jak jsme měli sklopený ty hlavy, a jenom jsem vnímala, 

jak nám padaj slzy. Lítost A pak, já nevím, jestli to bylo přímo v ten den, ale pak mi 

ta jedna sestřička říkala, že si klidně můžu otevřít ten inkubátor a šáhnout si na něj, 

takže to bylo podruhý od toho porodu. A bylo to něco tak nádhernýho. Já když jsem 

mu šahala na tu ručičku, tak on mě držel za prst. Pozitivní pocity z doteků dítěte 

Vlastně to bylo potřetí, protože vlastně pan doktor, když ho převážel do tý -

nemocnice, tak si pamatuju, že ta sestra mi říkala: „Klidně si na něj šáhněte.“ Ale já 

jsem ho jenom tak letmo pohladila, protože jsem na něj … jako tam leží to 

přikurtovaný dítě, že jo, měl všechno přikurtovaný kvůli tomu převozu, leželo tam 

napojený na hadičkách, šla mu pěna od pusy a já jsem prostě nevěděla, jako já bych 

si ho pochovala, ale ono to nešlo, já jsem ani nevěděla, jak na něj šáhnout, tak abych 

mu třeba nějak neublížila. Strach Tak jsem se ho jenom letmo dotkla a prostě jsem 

zase s pláčem …

Když jsi musela z té porodnice odcházet a jeho tam nechávat, jaké byly pocity? 

No, když jsem jela tam, tak jsem jela s tím, co nám řeknou, že jo. Jestli se to jako 

zlepšuje, zhoršuje, nebo prostě umřel. Napětí A když jsem jezdila tam odsud, já ani 

nevím, ono to bylo prostě takový fakt zvláštní. Já jsem tam vždycky jako odstříkavala 

mlíčko, Nemožnost kojení takže to bylo automatický potom, Rutina když jsme tam 

přijeli, já jsem si šla odstříkat mlíčko, to jsem tam potom nechala, přivezli jsme třeba 

z domova, co jsme během dne odstříkali. Takže to bylo, jakože přijedeš, odstříkáš, 

pokocháš se chvíli, tisíckrát si než tam jdeš, vydezinfikuješ ruce. Na jakýkoliv dveře 

šáhneš, tak potom jsou umyvadla, kde si musíš vydezinfikovat ruce. Pak teda jsme 

koukali třeba, jak ho krměj, protože většinou ty návštěvy byly v době, kdy ho krmili. 

Já myslím, že jsme si na něj ani moc nešahali, že jsme se jako neodvážili sami si 

otevřít ten inkubátor, jenom když nás třeba vyzvali, nebo přišli, otevřeli nám ho, 

takže tolik těch doteků tam nebylo. Strach Ale potom jsme odjížděli, já vždycky 

spokojená. Chvilková uklidnění Ale stejně zas další návštěvu jsem jela s tím, co se 

bude dít. Člověk se přes noc budil a pořád jakoby byl s ním. A čekal, co se bude dít 

dál, Napětí no. Vždycky na chvíli jsem byla klidná, Chvilková uklidnění jakože když 
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jsem s tím člověkem jednala, jako sestrou nebo takhle, pak když jsem tam dojížděla, 

tak jsem se zklidnila, i když každou tu návštěvu jsem tam prožívala to stejný. Rutina 

Ale vždycky, když jsem od tamtud odjížděla, tak potom se to už zlepšilo, pak už jsem 

odjížděla s tím, že jsem se třeba usmívala. Pak jsem tam trošku hodila nějakou 

konverzaci s těma sestřičkama. Ale bylo to hrozně psychicky náročný. Psychická 

vyčerpanost A ty pocity, furt bylo něco v hlavě. Neklid Furt jakmile jsem seděla 

doma a přijela moje máma a já jsem jí říkala, že mám strach, že umře, Nejčastější 

myšlenka: dítě mi umře ona mi říkala: „Co blbneš, vždyť je na tom už dobře.“ Ale 

může se zas něco stát. Nedůvěra v podporu rodiny a známých Prostě pořád jsem 

v hlavě měla to, že ještě není vyhráno, že až ho budu mít u sebe, až budem doma, tak 

si oddechnu. Napětí Dokavaď bude jakoby pod dozorem, tak že to asi ještě není 

úplně dobrý.  

Bylo to tak, že oni ti nabídli, že tam můžeš být nebo ty ses na to ptala?

Tam to bylo nějak jakoby řečeno, už ještě když jsem ležela v tý nemocnici, tam přítel 

tenkrát přišel s tím, že samozřejmě je možnost, že by mě tam hospitalizovali, ale že 

tam v tuhle chvíli není volnej pokoj přímo jakoby u tý JIPky. A že teda šestinedělí je 

obsazený, ale pořád jakoby tam bylo řečeno, že až se z toho vylíže, takže by mi 

vlastně jakoby, já nevím, jestli to jako nějak automaticky, tam se prostě čeká asi, 

ještě potom je jakoby ještě spousta vyšetření, když už jsi jakoby s tím dítětem na tom 

pokoji. Že tam ještě probíhaj nějaký oční vyšetření, takový co ty miminka prostě 

zvládnou na tom šestinedělí jakoby během těch čtyř, pěti dnů, když jsou jakoby 

normální, donošený. Možná je tam i jakoby víc sledujou. Tam každej den chodila 

jakoby vizita, třeba jednou, dvakrát denně. Já nevím, měli jsme naplánovaný nějaký 

vyšetření oční a nějaký neurologický vyšetření, a takže tam prostě jakoby muselo 

proběhnout ještě tyhle vyšetření, aby nás pak pustili. Ale třeba my jsme měli dobrou 

porodní váhu. Třeba u ostatních dětí čekali vyloženě, až budou mít, musely furt 

přibírat. Společná hospitalizace   

Když ti řekli, že s ním můžeš být hospitalizovaná, ulevilo se ti? Řekla sis třeba, 

že už mu je líp, když mi dovolili s ním být?  

Byla jsem nadšená a hlavně byla jsem strašně šťastná, že to přišlo, tak brzy. Radost

Že mi vlastně ve čtvrtek řekli, že možná už v pondělí by mě mohli hospitalizovat. A 

v pátek, když jsme tam přijeli, tak mi řekli: „Běžte si za sestrou, ona vám dá pokyny a 

v pondělí tady nastupujete.“ Takže to já jsem byla úplně nadšená. Nadšení

Ulevilo se ti?

No jasně. Já jsem se strašně na to těšila. Nadšení
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A jak to probíhalo v to pondělí, když jsi tam přišla?

Přijela jsem tam, ukázali mi pokoj, jak to tam funguje. Pak mi přivezli malýho. Pak 

teda ty sestry se divily třeba, že mi malýho nepřikládali k prsu. Teprv až když jsme 

byli spolu, tak mě učili jako to kojení, jak ho nakojit. Protože on byl pořád ošizenej, 

že byl zvyklej … krmili ho ze stříkačky, sondou přímo do žaludku a krmili ho 

z lahvičky, takže on byl jakoby zvyklej na tu láhev. Tak pak jakoby jsme ho tam 

chudáka mordovali.

Na tom pokoji sis ho porvé mohla pochovat? 

Ne. To bylo ten víkend, oni většinou doporučovali návštěvy v době toho krmení, takže 

potom, když už byl mimo ten inkubátor, to byla sobota, že nám řekli, že si ho můžem 

pochovat, tak jsme tam seděli a drželi ho asi nějakou hodinu, vlastně jsme se střídali. 

Ale v neděli mi dokonce dali láhev a já jsem ho mohla krmit z lahvičky. Já jsem 

z toho byla vyplašená. Vyplašenost Vůbec jsem nevěděla, jak ho mám chytit. On měl 

ještě pořád v hlavičce hadičky, protože mu ještě dávali antibiotika a tak, že on byl 

pořád napojenej hadičkama na nějakej přístroj, že jsem se strašně bála, abych mu 

něco nevytrhla nebo tak. Strach A potom jsem ho vlastně viděla v to pondělí poprvý, 

jakoby bez všech přístrojů. Neměl nikde nic, akorát sem tam nějakou modřinku od 

vpichů nějakých, takže byla jsem z toho vykulená, asi jako kdyby to bylo po tom 

porodu. Vyplašenost Já jsem v podstatě zjistila, že se ho bojím přebalit, bojím se ho 

vzít, abych mu nějak neublížila, že byl takovej malej, křehkej. Strach Takže to už 

probíhalo podle mě, asi jakoby to mělo probíhat normálně jako donošený dítě.

Jak jsi v tu chvíli viděla budoucnost?

Od pondělka jsem se ptala, kdy už půjdem domů (smích). Už jsem chtěla být doma.

Touha jít co nejdřív domů 

Měnilo se to prožívání od toho porodu, než vás pustili domů, nebo to bylo spíše 

konstantní, nebo se to měnilo? 

Když jsem byla v té nemocnici, tak jsem v podstatě chtěla umřít. Zoufalost Myslela 

jsem si, že mi umře dítě. Nejčastější myšlenka: dítě mi umře. Věděla jsem, že je 

všechno špatně. Neschopnost myslet pozitivně Když jsem začala jezdit do -

nemocnice, tak jsem se trošku uklidnila, protože ten přístup sester na tý JIPce byl tak 

jakoby vstřícnej a vlídnej, že jsem se jakoby lehce uklidnila. Chvilková uklidnění

Tím, že mi můžou lhát do toho telefonu, ale že takhle když člověk s nima jedná, je o 

něco klidnější. Podezřívavost Protože vidí ten přístup. Říká si, jo, tady je prostě 

v těch správnejch rukách. A jakoby, i když jsem tam jezdila s tím, že mi řeknou, že 

třeba jako není, tak jakoby jsem odtud odjížděla taková klidnější. Chvilková 

uklidnění Potom, když mě tam s ním hospitalizovali, tak jsem vnímala prostě jen to, 

že bych s ním strašně chtěla bejt sama doma. Touha jít co nejdřív domů A 

samozřejmě, že mi bylo ouvej, že jsem brečela. Protože jsem si prostě pořád říkala, 



205

že mi chybí, že jakoby tam nebyl ten kontakt Odcizení a vlastně, to si pamatuju, v 

pondělí mě hospitalizovali a ve středu u kojení jsem se rozbrečela, protože najednou 

jsem na něj koukala a zjistila jsem, že je to ten nejkrásnější pocit, jakoby mít to dítě u 

sebe a když jakoby je přisátý na tom prsu. To mi přišlo takový krásný. Tam mě 

naskočil nějakej ten pocit Mateřský pocit … a pak zas, když jsme první den byli 

doma, tak jsem volala kamarádce, jestli by ho nechtěla, že brečí a že vůbec nevím, co 

s ním mám dělat. Já jsem jakoby měla pocit, že tam to je prostě v pohodě, že to 

člověk zvládá, a najednou jsme přijeli domů a teď jsem tam neměla ty sestry, na který 

jsem se vždycky mohla obrátit, Spoleh sama na sebe a volala jsem kamarádce, která 

má dvě děti, tak jsem říkala: „Prosím tě, on brečí, já vůbec nevím, co s ním mám 

dělat. On furt pláče.“ Takže to bylo takový … a pak už se měnily ty pocity úplně, že 

jo. Ale jako bylo to, ty pocity se měnily, nejdřív jako z naprostýho zoufalství, potom 

je, kdy teda člověk čeká, až řeknou, teď už budete moct domů. Zoufalost, Touha jít 

co nejdřív domů A potom, já nevím, v pondělí další nám řekli, že ve středu, když 

teda bude furt přibírat, tak že ve středu by nás pustili domů. To už bylo naprostý 

vítězství. Už jsem věděla, jako že už je všechno v pořádku. Že bude už všechno jenom 

dobrý. Pozitivní myšlení No, mělo bejt dobrý.

Myslela jsi na to od té doby, že je nedonošený? 

Myslím na to dodneška. Jak jde ten psychomotorickej vývoj toho dítěte, tak i tím, že 

jsme jako sledovaný v rizikový poradně, tak i spoustu věcí se člověk dozvídá. Jakože 

třeba měl krvácení do mozku, že následkem toho, měl v hlavě cystičky. A jedna je 

jakoby větší, kterou mu sledujou, nebo mu sledovali. Jako není nějaká, která by ho 

jako úplně ohrožovala na životě, ale vědí, že kdyby nějaký problémy nastaly, tak že to 

může bejt třeba díky tý cystě. Takže třeba když mu byly čtyři měsíce, tak já jsem se 

dozvěděla, že měl i krvácení do mozku, což já jsem třeba vůbec nevěděla. Já dneska 

už na to koukám tak, že si myslím, že je i dobře, že to těm rodičům jakoby úplně 

nevysvětlujou, co všechno asi to dítě může mít. Smysl v neinformovanosti Mně bylo 

řečeno, že má streptokoka, a tím to jakoby haslo. Že má třeba problémy s plícemi. 

Ale že jakoby pitvat se vyloženě … tak kdyby mi v tu dobu řekli, že měl nebo má 

krvácení do mozku a já nevím, co všechno, tak už jako v tom stavu bych snad i 

objednávala rakev. Jako opravdu to jsou takový šílený pocity, že … Zoufalost to až 

postupem času se člověk všechno jakoby dozvídá, až se jakoby z něj stává zkušenější 

matka. Nebo já nevím, jak to říct. Ale ty pocity se střídaly, to je jasný.

Ocenila bys, kdyby ti nabídli pomoc, například psychologa nebo nějaké 

organizace? Nebo nabídli ti ji?

Ne, to vůbec. Jenom mně vlastně nabídli, že tam v – nemocnici funguje, že tam je 

kancelář, kancelář, já nevím, jak to říct, ale je tam jakoby oddělení, kde sídlí 

Laktační liga jakoby kojení. Ale s tím já jsem problém neměla. Já jsem měla hodně 

mlíka, takže já jsem tam vlastně, dá se říct, zásobila celou – nemocnici. Protože já 
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jsem opravdu měla hrozně moc mlíka. A mně i nabízeli, abych si ho pak brala, já 

jsem říkala, že jim ho tam nechám. Proto dělali i právě testy, aby jakoby to mohli 

nabízet, tam na nedonošeneckým i třeba na šestinedělí maminkám, který mlíčko zatím 

nemají. Takže to … jako vyloženě pomoc třeba psycholog, to mi nikdo nenabíd.

Nenabídnutí psychologické pomoci

A myslíš si, že by ti to pomohlo? Ocenila bys to?

Jo. Já si myslím, že jo. Že by to pomohlo asi každý mamince. Uvítání Je to takový 

nepřipravený. Možná člověk kdyby věděl o předčasném porodu, tak si třeba zjišťuje 

různý informace. Neinformovanost Ale … a pak taky s odstupem času vnímám, že 

jako jsme na tom ještě nebyli úplně vyřízený, protože se dějou jakoby horší věci.

Uklidnění Jsou dřívější ty porody a tam už je větší riziko, že si ty děti s sebou nesou i 

nějaký následky. Takže si myslím, že prostě je bojovník. Pýcha

Myslíš si, že ses s tou situací vyrovnala? 

Myslím si, že to ještě chvíli potrvá, než se úplně vyrovnám a vlastně ani nevím, jestli 

to půjde. Nevyrovnání se Pořád si říkám, jestli za něco nemůžu já, jestli kdybych 

udělala něco jinak, tak by se to třeba nestalo. Sebeobviňování Do dnešního dne 

mám problém koukat na fotky z porodnice a na fotky z druhé nemocnice. Pořád mi 

mrzí, že u nás neproběhl ten první kontakt tělo na tělo. Lítost Možná úplně nechápu, 

proč se to stalo. Příčina Nejsem typ člověka, který nad tím mávne rukou a řekne si, 

že je Vojtík v pohodě a tak už se k tomu vracet nebudu, ale byla to přeci ta 

nejdůležitější věc na světě, jeho příchod na tenhle svět.  Nevyrovnání se

A jak se mu daří dneska?

Je to krásnej, zdravej kluk, kterej vůbec není nějakej zabržděnej. Nemá nějaký 

zdravotní problémy. Bez zdravotních komplikací Musím to zaklepat. Ale prostě je 

úplně … my jsme bojovali dlouho, dneska už třeba vím, šest měsíců jsme se 

protloukali kvůli refluxu, takže dneska už jakoby vím, co to je, proč  byl podrážděný 

miminko. Ty nedonošený děti jsou citlivější. Takže jakoby jsme měli spoustu pláče a 

hysterie a mojí hysterie, jeho hysterie, a dneska už se koukám na to, co si chudák 

musel prožít, protože jsem byla nezkušená, nevěděla jsem nic. Nezkušenost Ale už 

vím, proč to bylo. Takže dneska je úplně, po osmi měsících, je z něj prostě anděl a je 

úplně v pohodě. 

Takže jsi šťastná?

Jsem. Teďkom už jo. Štěstí  Teďkom opravdu můžu říct, že mateřská dovolená je 

dovolená.
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Rozhovor 3, paní Hana

Souhlasíte s tím, že si rozhovor budu nahrávat? 

Ano. 

Kolik vám je let?

Je mi 30 let. 

Jaké je vaše zaměstnání?

Normálně pracuji jako obchodní zástupce. Teď jsem na rodičovské dovolené. 

Jste vdaná/ máte přítele?

Vdaná.

Kdy se vám miminko narodilo?

10.10. 2009.

Jak je to dlouho, co vás propustili z porodnice obě?

No, propustili nás 26. února 2010. Skoro dva roky, no.

Máte ještě nějaké další děti?

To je jediný dítě.

Bylo vaše těhotenství plánované?

Naše těhotenství bylo plánované a bylo to díky umělému oplodnění, Plánované 

těhotenství takže jsme to měli na delší lokty. 

Upozornil vás někdo na fakt, že můžete porodit předčasně?

No, v podstatě já jsem porodila díky odběru plodový vody a tam v podstatě 

upozornění na nějaký minimální riziko toho, že můžu předčasně porodit nebo potratit 

vlastně bylo. Upozornění  Věděla, nevěděla, no. Popření

Jakou dobu, jste to tedy věděla?

Já jsem byla ve středu na odběru plodový vody a v sobotu jsem rodila. Já jsem 

v podstatě do tý doby měla úplně bezproblémový těhotenství. Těhotenství bez 

zdravotních komplikací Akorát že dvojčata, takže nás jakoby víc hlídali. A Eminka 

byla vlastně skoro o polovinu menší než Honzík, takže nás poslali na odběr plodový 

vody, Odběr plodové vody protože to mohlo znamenat, já nevím, že se jí tam nedaří 

dobře, že má nějaký postižení, nebo cokoliv, vlastně, že tam může být špatně. A my 
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jsme tenkrát chtěli vědět, jakoby na co se máme připravit, co nás může čekat a i jí. 

Popřípadě aby mohli třeba pomoct, vyvolali předčasněj porod, kdyby se jí tam 

nedařilo dobře Připravení se nebo něco takovýho. Takže jsme odběr plodový vody 

podstoupili a vlastně, až když  už jakoby bylo pozdě, tak nám začali všichni najednou 

říkat, že jako s dvojčatama chodit na odběr plodový vody je těžkej nesmysl a 

takovýhle. Ale do tý doby nám v podstatě pan doktor doporučil, abychom na ten 

odběr plodový vody šli, no.

Ve kterém týdnu se vaše dítě narodilo a kolik vážilo?

Eminka se narodila 23+6 a vážila 420 gramů a Honzík se narodil ve stejný den a 

vážil 720 gramů.

Jak probíhalo vaše těhotenství? Těšila jste se na miminka?

Těšila jsem se na miminka. Těšení se Na prvním ultrazvuku, já jsem byla hodně 

drobná, protože jsem měla ještě hyperstimulační syndrom, Zdravotní komplikace

takže mě poprvý sledovali, a vlastně na prvním ultrazvuku bylo vidět jenom jedno 

miminko, tak když jsem vylezla z čekárny, tak já jsem měla radost, Radost protože 

ten test, co si uděláte doma, tak tomu stejně pořád nevěříte, si říkáte, že až to uvidím 

na tom monitoru, tak uvěřím, že jsem těhotná. No a bylo tam vidět jenom jedno 

miminko, nebo jenom (smích), a byla jsem v čekárně a říkala jsem manželovi, že tam 

je teda. A on říká: „A jenom jedno?“ Ten byl takovej jako to, no. Tak potom na 

dalším ultrazvuku už teda bylo vidět, že tam je ještě i další miminko, tak jsme z toho 

měli oba dva ohromnou radost. Radost A pak za nějakou dobu potom nám paní 

doktorka začala říkat, abych si nechala jenom jedno miminko a abychom jedno si 

nechali vzít. To se dělá až někdy v 10. tejdnu těhotenství, to je jedna věc. A druhá 

věc, že já jsem si teda nedovedla představit, že když jsme se snažili o obě dvě 

miminka, tak si mám jedno nechat vzít. Říct: „No tak jedno si vyberte a druhé si ze 

mě vyndejte.“ Zkažení radosti A vlastně tam bylo riziko, že můžete ublížit i tomu 

druhýmu miminku. Tak jsme si říkali, že určitě ne, a důvod, proč jsem si měla to 

jedno miminko nechat vyndat, bylo, že jakoby moje postava neodpovídá tomu, abych 

odnosila prostě dvojčata. To jsem teda říkala, že znám jiný maminky, který jsou třeba 

ještě štíhlejší, a ty dvojčata nějak odnosily, i když třeba porodily o dva, tři tejdny 

dřív. A prostě jsme se rozhodli bez nějakýho dalšího přemýšlení, že si necháme obě 

dvě ty miminka. Touha My jsme se na ně těšili na obě. Těšení se I když jsme si třeba 

říkali, že to bude zápřah, ale prostě jsme si říkali, tak to budeme mít takhle najednou. 

A ještě jsme si hrozně přáli holčičku a chlapečka. Splněné přání

Za jakých okolností jste zjistila, že budete rodit předčasně?

Já jsem to zjistila, až tím, že jsem začala mít porodní bolesti. Já jsem nevěděla, že to 

jsou porodní bolesti. Důvod odjezdu Já jsem po odběru plodový vody byla 

v nemocnici do druhého dne. Tvrdnout břicho mi začalo vlastně už v nemocnici, ale 
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to mi vlastně dávali kapačku, aby mi to rozehnali, a s tím, že budu doma ještě brát 

tablety magnézia. Takže do toho druhýho dne to trošku povolilo a nebylo to tak 

strašný jako hned po tom zákroku. A samozřejmě s tím, že kdyby cokoliv bylo, tak do 

nemocnice. Jenže nás propustili domů a já jsem se cejtila třeba unavená, nebo že to 

není úplně super, ale říkala jsem si, že je to tím zásahem, že to tělo se s tím musí 

nějak vypořádat a že jsem určitě unavená z toho. Popření Jenomže ono to bylo 

všechno z toho porodu. Já jsem začala mít z pátku na sobotu o půlnoci, mi začalo být 

tak jakoby divně. Já ten pocit neumím prostě popsat. Křeče v břiše nebo něco 

takovýho, ale cejtíte se prostě divně. V tom břiše jsem cejtila takový něco prostě 

divný. Důvod odjezdu A já jsem to přičítala furt tomu, že jsem třeba něco špatnýho 

snědla, pořád jsem to přičítala něčemu takovýmu. Popření Pak jsem spala, ale bylo 

to takový po kouskách, protože jsem se vždycky probudila s tím, že mě to břicho 

začalo bolet víc. A to se samozřejmě stupňovalo a k ránu už teda to bylo takový, že 

jsem nespala a nevěděla jsem, co se děje.  Neporozumění Tak jsem probudila 

manžela, pokoušeli jsme se dovolat do nemocnice, že tam teda pojedeme. Jenže 

sobota, tak na tý recepci to tam nikdo nebral. No, a když jsme se začali balit, že 

jedeme, tak vlastně mi vypadla hlenová zátka a začaly ze mě proudit litry plodový 

vody, takže já než jsem dojela do nemocnice, tak jsem měla bříško poloviční, protože 

mi odteklo spoustu plodový vody. Důvod odjezdu No a ta plodová voda odtekla 

v podstatě od Honzíka, protože on byl níž, no a díky tomu on taky pak měl následky, 

na který asi zemřel. Protože mu tam nezůstala žádná plodová voda, tak byl strašně 

omlácenej, a špatně ho i dostávali třeba ze mě ven. Takže díky tomu asi potom to 

všechno takhle dopadlo.

A vy sama jste si uvědomovala, že rodíte předčasně a co to může přinést?

Ne, to mi nikdo neřekl, ale uvědomila jsem si to v momentě, kdy mi začala vytejkat ta 

plodová voda. Uvědomění si reálnosti situace Tak to jsem si říkala a je zle prostě. 

Já jsem nevěřila, protože jsem o tý problematice nevěděla vůbec nic, 

Neinformovanost tak jsem nevěřila tomu, že v tomhletom tejdnu těhotenství jako 

můžou to miminko zachránit. Já jsem si prostě myslela, že je to úplně špatně celý, 

Pesimismus a že … protože jsem věděla, jak jsou malý. Jako věděla jsem, že je něco 

špatně, jestli je zachráněj, nebo nezachráněj, jsem si jako spíš myslela, že ne. 

Pesimismus Ale nemůžu říct, že by mi to už den předtím jako docházelo, tak já můžu 

rodit předčasně. Vůbec.  Popření Až v tý chvíli, kdy mi začala téct plodová voda.

Uvědomění si reálnosti situace Mýmu manželovi, tomu to došlo, až když mě vezli na 

sál. Tomu vůbec. Ten ještě jel do nemocnice s tím, že si jako vychutná tu rychlou 

jízdu jako do nemocnice. A já jsem mu říkala vlastně: „Uvědom si, že já jako 

rodím.“ Mu to nějak jako nedocházelo. Asi to možná byl nějakej šok, nebo nevím, ale 

došlo mu to, až když jme byli v nemocnici, a měli jsme pocit, že tam strašně dlouho 

čekáme a že se nám nikdo jakoby nevěnuje. Tak začal teprve tam vyšilovat, že musí 

okamžitě někdo přijít a začít se mnou okamžitě něco dělat. A tam si začal, řekla bych
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naplno uvědomovat, že se něco děje a že může bejt zle buď se mnou, nebo 

s miminkama. 

Jak jste se v tu chvíli cítila? Co vám běželo hlavou? 

Tak mně bylo poměrně hodně špatně. Zdravotní komplikace Mi bylo špatně, že 

jsem i zvracela, to už jsem měla stahy po nějakejch třech, čtyřech minutách. A měla 

jsem obrovskej strach, Strach no. Já jsem chtěla jenom slyšet, že prostě tam jsou, že 

žijou a že prostě je dostanou ven a že budou žít, no. Potřeba pozitivní zprávy Prostě

na nic jinýho nemyslíte. A je vám tak zle, že prostě jste taková odevzdaná

Odevzdanost a jenom čekáte na to, že vás tam spasej, že oni, ti doktoři, budou ti, 

kdo vás zachrání a zachrání ty děti. Nic jinýho vám hlavou neběží. Nemůžete se 

soustředit na nic jinýho prostě. Doufání 

Obávala jste se třeba něčeho konkrétního? 

No, paradoxně jsem se obávala, Eminka, protože je menší, že to nepřežije. Obavy A 

potom už jsem jakoby předčasně před tím porodem brala, že Honzík, ten bude 

v pohodě, protože je jakoby velkej, pak jsem zjistila, že jsem to měla tak nějak 

obráceně, no.  

Vy už jste ty děti měla pojmenované, že jste je oslovovala v těhotenství?

Hm. Měli jsme to dopředu vybraný, protože jsme si říkali, že s těma dvojčatama to 

může být náročnější. Představy o dítěti

Jaké jste měla pocity těsně před porodem a těsně po něm?

Těsně před porodem za náma přišel pan doktor a řekl nám, že budu muset rodit 

císařským řezem, tak já jsem se akorát ptala, jestli to nejde přirozenou cestou, proč 

je to tím císařským řezem. Tak on nám vysvětloval, že jsou tak maličký, že by to 

nezvládli tu cestu tím normálním porodem. Císařský řez Tak jsme říkali, tak to je 

samozřejmý, Smíření se císařskej řez. No, měla jsem ohromnej strach, no. Měla jsem 

strach, aby je prostě zachránili. Strach Ještě jsem věděla, že jsem nerodila 

v perinatologickým centru. Já jsem rodila v - nemocnici, protože tam jsem byla 

zaregistrovaná k porodu normálně. Když porodíte jinde, tak ty miminka si vlastně 

musí projít tím šokem, že se vlastně převážejí. Ta plná péče jim není poskytnutá hned, 

jak se naroděj. Strach No a těsně po něm … 

Měla jste celkovou anestezii?

Celkovou anestezii. Celková anestezie Neviděla jsem je vůbec. A manžel ten stál 

vlastně na chodbě. On říkal, že to bylo strašně rychlý. Já to znám jenom 

zprostředkovaně od něj. Zprostředkování A říkal, že mimča byla venku během pár 

minut. A že jemu se střídaly pocity, že jednu chvíli měl strašnej strach o mě, abych to 

já zvládla, přežila. A v druhou chvíli, že na mě jakoby zapomněl a že vlastně se 
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soustředil na to, co s těma dětma, aby všechno jim udělali a tak. A viděl jenom 

inkubátory. On je v podstatě taky neviděl. On je viděl, až když za něma přijel do 

nemocnice. A mě, když vezli z porodního sálu, tak vím, že mě pohladil po tváři, a já 

ještě taková oblblá jsem se snažila ho chytit jako za ruku, ale to už nezaznamenal, a 

pak mě vezli na JIPku. Takže já jsem bez veškerejch věcí, bez brejlí, bez jakýhokoliv 

oblečení se ocitla na JIPce. Nevěděla jsem vůbec nic o dětech. Vůbec nic o 

manželovi, kde jsou moje věci, jestli mu jako někdo vysvětlil, co se stalo, nebo mu 

řek, co nás jako čeká. Napětí Prostě vůbec nic a prostě hroznej strach, Strach

hroznej šok, Šok protože nevíte, co se děje, nevíte, kde ty vaše děti jsou, nevíte, co se 

děje. Napětí A přišlo mi, že po strašně dlouhý době, jsem neměla ani hodinky, takže 

fakt nevím ani za jakou dobu za mnou přišel pan doktor, ale jako myslím si, že 

minimálně tři hodiny. Pocit nekonečnosti Takže pak přišel, teda to byla paní 

doktorka z dětskýho, a řekla mi, že děti jsou teda odvezený do těch 

perinatologickejch center, bohužel nebylo místo ani v – nemocnici ani v - nemocnici 

pro oba. Takže my jsme měli Eminku v - nemocnici a Honzíka v - nemocnici. Popis 

nastalé situace lékařem To bylo takový na prd. A první, co jsem říkala, bylo: „ A 

jmenujou se nějak?“ Jako já jsem byla v hrozným takovým divným rozpoložení. To je 

takový hrozně zvláštní, nevím no, jak to popsat. Je to takový, jak když pozorujete 

nějakej film a vy ho jako pozorujete někde z vrchu. Že se účastníte něčeho, co 

pozorujete jako z vrchu. Šok No a ona říkala: „Ema a Jan.“ A já jsem říkala: 

„Manžel to asi vyplnil.“ Prostě byla jsem překvapená, protože u nás všechno řeším 

já, co se týče papírů. Pozitivní překvapení No a řekla mi teda akorát, že byli 

převezený jeden tam, druhej tam. A až potom na pokoji mi řekli, že vlastně ten 

Honzík je na tom hůř než Eminka. Ale v podstatě v tu chvíli, kdy tam přišla, tak mi 

řekla jenom, že jsou strašně malinký a že budeme muset čekat, prostě co bude. Ale 

pro mě bylo už jenom to, že v tu dobu ještě žili, mě to jako na chvíli uklidnilo, že ještě 

žijou, když ona za mnou přišla. Já jsem se bála, že prostě nebudou žít třeba hned po 

tom porodu. Uklidnění

Cítila jste třeba úlevu?

Tak to úplně ne, ale trošku mě to uklidnilo. Uklidnění A potom ale zase mě

znervóznilo, že přece jenom na tý JIPce, kde jsem ležela, měla službu úžasná 

sestřička, která se snažila pořád se mnou nějak komunikovat, Přístup personálu a 

asi věděla, že jsem asi v těžkým stresu, nebo v těžkým šoku, a snažila se mě nějak 

uklidnit, já už ani nevím, co jsme si povídaly, ale mám z toho jako lepší pocit, když 

tam byla ona. A pak večer tam přišla taková starší sestřička a vím naprosto, co mi 

řekla, protože ona řekla: „No to by musel bejt zázrak, aby to přežili, vždyť jsou ještě 

strašně malý jako.“ Přístup personálu A já jsem nespala celou noc, protože jsem si 

prostě říkala, jako zdravotní sestra, ta o tom něco ví, takže oni to nepřežijou. Takže 

úplně do rána jsem absolutně nezamhouřila oka a furt se mi to honilo hlavou a byla 

jsem z toho strašně nervózní a ve stresu. Nervozita, Stres A ráno, pak přišel pan 

doktor, kterej mě operoval, a říkal mi, že mu volali z nemocnice, a že v - nemocnici, 
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že říkali, že mají určitě nechat rozběhnout laktaci, že každá kapka toho mlíka je pro 

tu Eminku úplně to nejlepší, co může být. Ona byla tak maličká, že ji vlastně ze 

začátku jenom vytírali pusinku tím mlíkem. Popis nastalé situace lékařem, 

Nemožnost kojení Ale já jsem najednou … pro mě to bylo úplně úžasný, to co mi 

řek, že jednak, že žijou po tý noci a za druhý, že já můžu něco pro to svý mimino 

udělat. Mně to strašně dodalo najednou optimizmus a jako strašně jsem si říkala, že 

když překonali první noc, nevím, z čeho jsem to měla, že jako ta první noc je strašně 

důležitá, Užitečnost, Optimizmus a za druhý to, že je teda budou už i krmit, pro mě 

bylo to, že s něma počítaj a že prostě dávaj nějakou váhu tomu, že by mohli žít.

Naděje 

Když se miminka narodila, měla nějaké zdravotní komplikace? Řekli vám 

konkrétně? 

No tak Honzíka oživovali v podstatě po porodu, protože oni už na tom monitoru, 

který dělali, než mě vezli na sál, tak zřejmě tam nebyla vidět srdeční činnost, čemuž 

já jsem teda, jak mi bylo fakt už hodně zle, Zdravotní komplikace jak jsem jela na 

sál, jako nepřikládala vůbec váhu, protože jsem si myslela, že tam jsou dva a že ona 

to prostě nemůže najít. Vůbec jsem tomu nepřikládala žádnou důležitost. Popření A 

až potom zpětně po delší době, jsem se dozvěděla, že byl oživovanej vlastně už na tom 

sále, což jako není dobrá prognóza do budoucna vůbec pro to dítě. On měl 

ohromnou spoustu pohmožděnin a takovýhle, což jsem viděla zase já, když jsme tam 

potom šli. A Eminka … to jsem se ale dozvěděla až někdy, já nevím, mě propouštěli 

třetí den po porodu, protože z - nemocnice si nás v podstatě vyžádali, abysme šli se 

pobavit o tom, jestli mají Honzíka zachraňovat nebo ne. Ukončení hospitalizace Ale 

druhej den po porodu jsme se jako dozvěděli, že Honzík má krvácení do mozku,

Zdravotní komplikace dítěte manžel už začal vlastně objíždět nemocnice. Oni po

telefonu mu vlastně nechtěli dát informace, dokud se s ním neuvidí osobně, což jako 

samozřejmě chápu. To už jsem ale věděla i já, než mě dovezli na pokoj, že paradoxně 

Eminka je na tom líp, než Honzík. Co ale úplně má, to jsem v tu dobu ještě nevěděla. 

To jsem věděla, až když potom manžel přijel do nemocnice a řekl, že má teda 

krvácení do mozku. Zdravotní komplikace dítěte Ale vysvětlovali nám, že jsou 

různý stupně toho krvácení do mozku. A věděli jsme, že buď může mít krvácení do 

obou mozkových hemisfér, anebo jenom do jedný. A vysvětlovali nám, že když to 

bude jenom do tý jedný, tak že prostě se to dá ještě nějakým způsobem napravit. Že to 

dítě i tím, jak je předčasně narozený a má potom spoustu času to dohnat, že spoustu 

těch věcí, co má vlevo, pak umí nahnat vpravo. Popis nastalé situace lékařem Já to 

teď vysvětluju jako laik. Vlastně jsme věděli, že nějaký krvácení do mozku má. 

Samozřejmě jsme se strašně báli a báli jsme se i toho nejhoršího, že nám řeknou, že 

má to krvácení do mozku do těch obou mozkovejch hemisfér. Strach Což se stalo ten 

třetí den, kdy za námi, manžel byl u mě, a přišla za námi paní doktorka, ona byla ten, 

kdo volal do - a - nemocnice a komunikoval s nima o tom stavu našich dětí. Takže ta 

nám přišla vlastně říct to, že z - nemocnice by chtěli, aby mě propustili domů, že se 
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s náma chtěj pobavit o Honzíkovi, co s ním dál. Ukončení hospitalizace No, já jsem 

úplně byla to … já jsem říkala: „No ale vždyť říkali, že záleží vlastně na tom, jak to 

krvácení bude postupovat a takhle.“ Naděje No a ona říkala, že už postoupilo do 

obou těch mozkových hemisfér. Zdravotní komplikace dítěte No a v tu chvíli jako 

člověk prostě ví, že už je to prostě ztracený, že je to špatný. Pesimismus Ona šla 

vyřizovat vlastně na oddělení, jestli mě teda propustěj. No a my jsme zůstali sami a já 

jsem samozřejmě začala nabírat na pláč, že jo, protože už si uvědomujete do 

důsledku, co to znamená. Uvědomění si reálnosti situace Že prostě buď nebude žít 

vůbec, nebo že bude žít tak, že vůbec nebude vědět, že žije. Pesimismus Protože má 

zakrvácený obě dvě mozkový hemisféry. Tak jako nebude vědět o životě, nebude 

přemejšlet, nebude chodit, nebude dělat nic. Pesimismus Takže mě pustili a manžel 

mě prostě nechtěl nechat propadnout do nějaký deprese a do nějakýho smutku a 

pořád mi říkal, že vlastně já tady musím být pro Eminku aspoň. Podpora manželem

Takže v podstatě mě nenechal ani rozbrečet, prostě říkal, že musíme bejt silný a 

musíme to prostě zvládnout, a já pro tu Eminku, abych měla mlíko a tohle to. Takže 

se musím snažit udržet co nejvíce v klidu. Já vím, že to zní hrozně, když takhle říkal, 

že mám být v klidu, když mi umírá dítě. Podpora manželem Ale furt, ale ještě do tý 

doby než jsem dojela do tý nemocnice, tak jsem si myslela, že je ještě nějaká naděje, 

že ještě vám tam řeknou, nějaký dvě možnosti, nebo prostě … něco. Takže je to 

zvláštní hrozně, no. Naděje My jsme dojeli k - nemocnice a manžel to tam domluvil 

tak, že já jsem totiž nevěděla, jestli ho chci vidět. To zní teda asi taky dost divně. 

Vy jste ho vlastně do té doby neviděla … 

Ne, ani Emu. Já jsem si říkala, že když ho jako neuvidím, tak že pro mě bude menší 

bolest, jako když o něj přijdeme. To přemejšlíte prostě úplně mimo, jo. Obrana Já A 

manžel teda tím pádem tam domluvil, že my si půjdeme nejdřív jenom popovídat 

s těma doktorama a že já se pak rozhodnu, jestli prostě se chci jít na malýho podívat 

nebo ne. Ja vím, že jsme přišli, a samozřejmě prvně, kam nás vedli, bylo 

k inkubátorům, že jo. A já jsem tenkrát reagovala s tím, že nevím jako jestli ho chci 

vidět, a hrozně jsem se toho pohledu prostě bála. Strach Ještě i tím, že jsem věděla, 

že on je na tom prostě špatně. A nevěděla jsem, co si pod tím představit, Strach a 

bála jsem se, že mě daleko víc zasáhne, že si ho budu pamatovat prostě, jak vypadá 

v nějakým stavu. Že se mi to bude furt zobrazovat a tak. Obrana Já Hrozně sobeckej, 

sobeckej pohled jsem na to měla. Obrana Já A oni mi tenkrát říkali: „Vždyť je to 

vaše dítě maminko.“ Přístup personálu No ale já jsem si v hlavě říkala, ale jak 

dlouho, že. Protože jsem věděla, že dlouho už moje dítě nebude. Obrana Já Ale tak 

jsem se na něj podívala a on byl celej prostě modřinovatej, ležel na bříšku a měl 

otočenou hlavičku. Takže já doteďka vlastně nevím, což mě jako mrzí, a co mě 

strašně trápilo i potom, Lítost že vlastně já nevím, jak on vypadal. To mi je fakt jako 

líto, že prostě Lítost … to moje rozpoložení tenkrát bylo takový, že jsem se na něj 

prostě nedokázala jít podívat do toho obličeje. Obrana Já On ležel na bříšku 

s vystrčeným zadečkem a byl celej modrofialovej. Takže to člověka hrozně už vyděsí 
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samo o sobě ten pohled. Strach Takhle jsme se na něj jako podívali a šli se do 

kanceláře bavit, co s ním prostě bude dál. Vím, že nám tam pan doktor prostě 

přednesl, co všechno mu jako je, prostě od nějakejch drobnůstek, až teda k tomu, on 

začal vyprávět, měl několika minutovej monolog. A říkal: „No a navíc k tomu je tady 

to krvácení do mozku.“ A že nad tím zasedalo nějaký to jejich kolegium. Prostě, aby 

se radili, co s ním dál a tak. No a v podstatě nám řekl, že jestli se rozhodneme ho 

nechat žít, tak že bude do smrti upoutanej na lůžku, že je asi jedno procentní šance, 

že by to bylo jinak, a že prostě nebude mluvit, nebude prostě nic, bude to ležák, kterej 

nebude vědět prostě vůbec nic, jo. Popis nastalé situace lékařem, Zdravotní 

komplikace dítěte Takže nám v podstatě doporučili a my jsme mohli buď souhlasit, 

nebo nesouhlasit, že v případě, že se rozhodne odejít, že ho nebudou resuscitovat, 

jakože už ho několikrát resuscitovali. Doporučení lékaře Takže my jsme v podstatě 

odcházeli s pocitem, že jsme rozhodli o tom, že už dlouho nebude žít, no. Vina 

Vy jste se museli rozhodnout v té chvíli?

Oni v podstatě to nedělaj tak, aby na tom rodiči bylo rozhodnutí. Oni vám prostě 

doporučujou. Ale vy teda jako rodič musíte na druhou stranu jako souhlasit, protože 

vy jste jako ten, kdo o tom rozhoduje. Takže oni to dělají tak, aby vy jste se necejtila, 

že nesete tu vinu z toho, že jste se prostě rozhodla, že vaše dítě nebude žít. Ale já si 

myslím, že každý rodič, který tady to rozhodnutí udělá, i když jsem přesvědčená, že 

jsme udělali to nejlepší, co jsme mohli, Uklidňování se  protože si myslím, že on by 

nebyl žádnej šťastnej, nežil by život a my bysme taky nebyli šťastný a nežili 

v podstatě díky tomu žádnej život. Protože já bych ho rozhodně nedala do ústavu a 

prostě stejně bych ho měla doma, no, prostě vím, že jsme udělali to nejlepší, co jsme 

tenkrát udělat mohli,Uklidňování se  přesto, jakoby jsme odcházeli s tím, že jsme 

prostě o tom rozhodli, že on už se nenadechne, že už nebude žít. Vina No prostě,

nesete si ten pocit stejně, i když se snažej, aby ne, no. Vina

Už jste se nešla na něj podívat?

Ne, manžel se s ním šel rozloučit a já jsem to nedokázala. A to je to, co jsem si potom 

nesla dál. Nějaký svý trauma a výčitky, že vlastně jsem s ním nebyla třeba i v tu 

chvíli, kdy on umřel, Výčitky a že … teď jsem se třeba dozvěděla, že v některejch 

zemích si to dítě můžete držet přitisknutý na sobě do tý doby, než neumře. 

Myslíte si, že by vám to pomohlo?

No, myslím si, že by mě to pomohlo … no, tenkrát, kdyby mi to někdo nabídnul, tak 

bych ho poslala do háje prostě. Ale přesně vím, že kdyby se mi to mělo stát znova, tak 

že bych se o to snažila, Vrátit čas protože já jsem potom měla pocit, že jsem ho

v tom nechala naprosto vykoupat samotnýho. Výčitky Že prostě jsem jako máma mu 

nebyla na blízku v tý nejtěžší chvíli, ve který vlastně on byl. A že jsem se starala 

prostě sama o sebe. Ale jeho jsem jakoby nechala tam napospas nemocnice, ani jsem 
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se s ním nerozloučila. Výčitky Oni nám třeba ani neřekli, že ho můžeme jít pohladit, 

nebo něco takovýho. A v momentě, kdy neznáte tohleto prostředí, tak vás nenapadne 

se ani zeptat. Nezkušenost Protože my jsme pak byli ještě u Eminky po tomhletom 

rozhovoru hnusným a oni nám řekli: „Můžete si na ni sáhnout třeba na ručičku.“ Já 

jsem byla v šoku, že si na ni vůbec můžu šáhnout, Šok protože je to celý tam tak 

strašně sterilní a všechno, že se bojíte na ni šáhnout, že na ni prostě něco přenesete a 

že se takhle křehkýho stvoření nemůžete ani dotknout. Strach To byly moje největší 

výčitky, díky kterým jsem potom třeba Výčitky … Tohleto jsem nechala jako uzavřít 

a už jsem si myslela, že už to je prostě v pohodě tady ta situace. Vytěsnění Už jsme 

měli Eminku doma a všechno. A stejně mě to doběhlo a stejně jsem si to musela jít 

vyřešit Vyhledání pomoci tohle to. Že jsem se s ním prostě nerozloučila, že jsem ho 

tam nechala. Výčitky Takže já jsem začala chodit na kineziologii a potom jsem to 

nějak v sobě zpracovala. Vyhledání pomoci Ale pořád si myslím, že jsem to měl 

udělat jinak prostě. Vrátit čas

V tu chvíli to ale nešlo udělat jinak … 

No, ne. V tu chvíli jsem neměla vůbec … vůbec jsem si ale ani neuvědomovala ten 

rozměr toho, že ho v tom nechávám samotnýho, že prostě se na něj jakoby 

vykašlávám. To mi v tu chvíli vůbec nedocházelo. Obrana Já

Jak jste se cítila, když jste se na něj poprvé podívala?

Jako u mě u toho Honzíka to bylo zkreslený tím, ten můj pohled na něj, že jsem 

jakoby věděla, že nebude žít. U Eminky to bylo třeba úplně jinej pocit. Jako byla jsem 

v šoku. Šok Říkala jsem si jako chudák, protože když jsem viděla, že je modrej, 

fialovej a tohle, tak jsem si říkala, že musí strašně trpět. Takže to bylo takový 

skličující hrozně. Sklíčenost A pak jsme se od nich i dozvěděli, že mu dávají léky 

proti bolesti, protože sami nevědí, jestli to úplně jako pobírá všechnu tu bolest. Což 

byly informace, který nás úplně drtily.

A u té Eminky? 

U Eminky … Eminka byla strašně maličká. To byl i můj úžas nad tím, jak je strašně 

malinká a samá hadička, Úžas ona byla zaintubovaná. Byla prostě kost a kůže 

hrozně malinká, hrozně taková růžovo červená, protože vlastně neměla žádnej ten 

podkožní tuk. A tak jako furt jsem stála u toho inkubátoru a říkala jsem si, vždyť to 

není možný, že prostě ona žije. Že jak něco takhle malinkýho může mít energii na to, 

vlastně na to žít. Úžas No a strach o ni. Strach Ale v té - nemocnici jsme asi měli 

smůlu na toho doktora, protože ten se mě jako zeptal, proč jsem, proboha, na ten 

odběr plodový vody jako chodila. Jako rozhovor v - nemocnici byl pro mě strašně 

neosobní a krutej. Přístup personálu Jako já jsem měla pocit, že mi tím říká, že jsem 

si to jako zavinila sama, že se ty moje děti narodily předčasně, jako kdybych to 

udělala schválně. Že jsem si z toho nesla ještě tím horší pocit. Sebeobviňování A v té 
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druhé porodnici, tak ten přístup byl strašně super. Přístup personálu Paní doktorka 

přišla, úplně věcně, racionálně ale empaticky nám vysvětlila, co ta Eminka, co 

všechno jako jí je, nebo že by mohlo bejt. Emince se nepotvrdily žádný krvácení do 

mozku, ani žádný krvácení ve střevech. Ona vlastně co všechno ty nedonošený děti 

maj, ona vlastně neměla. Ale u těhle dětí může být za dvě hodiny úplně všechno jinak, 

Zdravotní komplikace dítěte takže nám nikdo strašně dlouhou dobu neřekl, jako to 

bude dobrý, to je prostě v pohodě. Protože my jsme to samozřejmě chtěli slyšet, za 

jak dlouho se bude dát říct, že už to bude dobrý. To nám nikdo neuměl jako říct, no.

To bylo takový pořád čekání a čekání. Nejistota Vlastně až když ji stěhovali na 

intermediál, tak jako, to se tak říkalo po nemocnici, že když jde někdo na intermediál, 

tak to už půjde domů. Ale to trvalo ještě strašně dlouho. Ona byla v nemocnici čtyři a 

půl měsíce, no. Takže to bylo docela dlouho, no. 

A vy jste potom jela domů? 

Já jsem byla doma. Honzík umřel v ten den, co já jsem přijela domů. K Honzíkovi už 

jsme pak vlastně ani nešli. My jsme přijeli domů a usnuli jsme oba dva, protože jsme 

ráno oba dva brzo vstávali. No a měli jsme nařízený budík, protože manžel šel 

k holiči, no a v podstatě nám zazvonil budík v době, kdy Honzík jako umřel. Smrt Ale 

volali mu chvíli předtím, než se šel stříhat. Já jsem mezitím doma brečela jak želva. 

Psala jsem to mamce, že ten Honzík prostě zemře, že tam jiná šance není.

Uvědomění si reálnosti situace Ale snažila jsem se prostě odsávat nějaký mlíko, 

takže jsem se těšila, až manžel přijde, že mu budu moct říct, že jsem tady celou dobu 

jenom nebrečela, ale že se mi podařilo vymačkat i nějaký to mlíko ze sebe pro tu 

Eminku.Užitečnost  No a on mezitím přijel domů, položil věci a šel mě chytit, a 

prostě mě v tu chvíli došlo, co se prostě stalo, a oba dva jsme seděli, brečeli a 

brečeli. Smutek To se nedá popsat jakoby ten pocit. Jako my jsme věděli, že to 

přijde, ale přišlo to pár hodin po tom, co jsme odtamtud odešli. A bylo to ošklivý, 

Nenadálost no. A teď musíte všem jakoby dát vědět, že se to stalo. Je to hrozný, já 

jsem třeba psala všem esemesky poměrně dost brzo, co jsem se to dozvěděla. Všem 

jsem napsala, že prostě jim to píšu jenom jako informaci, že nechci, aby mi reagovali 

na to. Protože jsem prostě nemohla v tu chvíli, jako nechtěla vůbec slyšet žádný 

litovací … to jsem v tu chvíli nechtěla slyšet, to by mi spíš podlamovalo kolena, než 

abych jako byla klidná. Uzavření se No a naše léčení z toho bylo, že manžel v tu 

dobu byl ještě bez práce, to bylo takový štěstí v neštěstí, protože já si myslím, že 

kdyby on chodil do práce a já bych byla doma, tak bych se asi zbláznila. Ale že, když 

jsme jako byli spolu, když jsme na to byli dva, tak že jsme to zvládali mnohem líp. 

Podpora manželem A naše léčení probíhalo tak, že jsme se uzavřeli před okolním 

světem. Uzavření se Já jsem se strašně bála kohokoliv potkat z baráku, protože jsem 

se bála, že se mě prostě zeptaj na to. Strach A koukali jsme se na pohádky a filmy 

s dobrým koncem. A to prostě bylo nějaká naše terapie. A nějakou dobu to trvalo, já 

už nevím, jak dlouho to trvalo, že jsme se takhle s nikým nechtěli potkávat.
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Čeho jste se bála? Že byste o tom musela mluvit? 

Asi, já nevím. A taky se potom stalo. Samozřejmě jsme mezitím jezdili za Eminkou. 

Jezdili jsme obden. V době, kdy jsme tam nebyli, tak jsme si třeba dvakrát volali na 

informace za den, abysme prostě věděli. A když jsme se třeba pak s někým potkali,

tak samozřejmě to tak bylo, že se nás prostě na to zeptali. „A jak vám je?“ A já jsem 

říkala: „Jako jak mi asi může bejt,“ jo. No tak ale protože se mě zeptala sousedka, 

která přišla o miminko, ale v době, kdy ještě necejtila pohyby a tak, a potratila. A 

ona měla pocit, že jakoby prožila něco podobnýho. Nesrovnatelnost Ale vlastně když 

jakoby ty pohyby cejtíte a to dítě má 23 skoro 24 tejdnů, tak to je trošku něco jinýho.

Nesrovnatelnost A ještě když to dítě potom i vidíte, že už plánujete, že už tady bude, 

že už počítáte s tím, že se prostě narodí. Počítání s dítětem Když už dojdete do 

nějakýho 20. tejdne, tak už to není jako na začátku. Já třeba ty první tři měsíce jsem 

počítala s tím, že se cokoliv může stát. Ale prostě, když už se dostanete vejš, tak už 

prostě počítáte, že to miminko prostě mít budete. Počítání s dítětem A už je to jinej 

druh zklamání nebo jinej druh bolesti a už jsem přišla jakoby o dítě. A ona, no tak 

přišla taky o dítě. Ale podle mě se to nedá porovnávat tady ta zkušenost. 

Nesrovnatelnost A ona to tak brala, že je to podobný a ještě mi říkala: „Ale dobrý 

ne? Ty už jsi měla i pohyby, viď? Ale tak zvládáte to dobře ne?“ A já v tu chvíli bych 

úplně utekla a vůbec bych se s ní jako nechtěla bavit, protože mi bylo jasný, že vůbec 

nechápe rozměr toho, co se nám jako stalo. Nesrovnatelnost Já si myslím, že člověk, 

který si tím neprojde, prostě nemůže pochopit, co se vám odehrává. Maminky, který 

porodí normálně, si vůbec neumí představit, co to je. A vůbec všichni. Nikdo si neumí 

představit ten stres a strach z toho období, který prožíváte. To se nedá k ničemu 

přiblížit, nebo něčím připodobnit. Nesrovnatelnost

Vyčítala jste si třeba, že jste porodila předčasně, když vám to takhle nevhodně 

ten doktor podal?

Jako v tu chvíli jsem si říkala, no tak to je výborný, takže si vlastně za to můžu sama. 

Sebeobviňování Ale na druhou stranu, já nevím, tohleto jsem v sobě dokázala 

docela dobře zpracovat. Já jsem se i toho pana doktora, kterej mě na to vyšetření 

poslal, jsem se zeptala: „A vy byste na to vyšetření šel?“ A on říkal: „No, já bych 

radši šel.“ Doporučení lékaře A pro mě tím pádem nebyla prostě jiná možnost. 

Protože já nejsem odborník a brala jsem jeho názor jako ten správnej. Já bych to 

udělala asi znova, kdybych nevěděla, to co vím teď. Důvěra 

Takže jste za Eminkou dojížděla do porodnice …

No, vždycky jsem se strašně bála toho, když tam přijdeme, co se dozvíme. Vždycky 

jsem se bála toho, když tam zavoláme, co nám řeknou. Vždycky jsem se bála toho, 

aby se to prostě nezhoršilo. Strach Věděla jsem, že kdyby nám měla jakoby umřít 

ještě Eminka, že bych to asi nepřežila. Že prostě to, že nám pořád to jedno dítě 

jakoby zůstalo, tak byla nějaká jakoby záchrana pro mě, že tady mám ještě jakoby 



218

pro koho bejt. Že prostě ona mi dávala nějakej ten motor, nějakou sílu to tady 

zvládnout. Důvod proč žít

Mluvila jste o tom všem s někým, co se vám honilo hlavou?

Mmm, no tak asi s manželem, no ale nevím, jestli úplně. No, asi nejvíc s manželem. 

Protože to, že je taková situace, to zasáhne celou rodinu. A vykládat jako ještě mojí 

mamce, mojí ségře, mojí babičce, jak se z toho cejtím pod psa, mi fakt jako nepřišlo 

moc to, no a měla jsem co dělat sama se sebou, my dva, sami doma. Neschopnost 

sdílení Třeba vím, že v - nemocnici je teď psycholožka, tak třeba myslím si, že třeba 

v tý době, kdyby nás tam někdo takhle uchopil, tak by to pro mě určitě bylo jako 

super. Uvítání Ale, když jsme to prožívali my, tak tam nikdo takovej nebyl. 

Nenabídnutí psychologické pomoci A jako sama, samotnou by mě v tu chvíli 

nenapadlo volat někam k nějakýmu psychologovi, jakoby objednávat se někam, 

protože jediný na co v tu chvíli myslíte, je to vaše dítě a na sebe vůbec. Nejčastější 

myšlenka: je dítě v pořádku?  Tu potřebu svoji nebo tu potřebu řešení sama sebe 

ještě dlouho nemáte, Myšlenky na sebe protože furt myslíte jenom na to, aby to dítě 

začalo dejchat, aby mu odešla infekce … Nejčastější myšlenka: je dítě v pořádku?

Zjišťovala jste si například na internetu nějaké informace o předčasném 

porodu?

Mě to nenapadlo, ale moje teta mi poslala třeba stránky, který vznikly při jedný 

porodnici, rodiče tam začali psát příběhy, tak na to jsem se třeba koukala, ale nebylo 

tam žádný miminko, který by se narodilo takhle brzo. A tím pádem to pro mě nemělo 

ten efekt. Já jsem si prostě chtěla někde přečíst, že dítě ve 23. tejdnu prostě dobrý, že 

to dobře dopadne. Ale to vím, že to jsem nikde nenašla. Potřeba pozitivní zprávy A 

proto třeba já náš příběh už jsem napsala všude možně, protože si myslím, že je 

důležitý, aby ty maminky věděly, že i když se narodí takhle brzo, že prostě nějaká 

šance tam je. Aby to nebraly tak, že je to ztracený a že to nemůže přežít. Potřeba 

pozitivní zprávy 

Když jste odcházela z porodnice po každé té návštěvě, jaké to pro vás bylo?

Na jednu stranu jsem byla uklidněná, že jsem se nedozvěděla třeba nic strašnýho,

Chvilková uklidnění třeba že má infekci nebo něco takovýho. Na druhou stranu 

smutná z toho, že přijedu zase až za dva dny. Smutek A strach z toho, co se za ty dva 

dny stane. Strach Ale, když jsme byli třeba na návštěvě, kde nám prostě řekli, jak je 

šikovná, že zvládla tohle a tamto, tak odcházíte s takovým hezkým pocitem, že prostě 

zase něco překonala, že zase něco zvládla a že vám ji pochválili, že je šikovná. 

Radost Takže byly i situace, kdy to dokázalo zahřát, že se zase v něčem posunula. 

Přibližovala se prostě domů, nebo k tomu, že bude jednou v pohodě. Radost Ale 

zase, když byla situace, že měla infekci, tak jsem odcházela s hrůzou, protože víte, že 

když je infekce, tak že to může taky znamenat rychlej konec. Strach A prostě si pak 
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ještě jednou večer radši zavoláte a ještě voláte druhej den ráno, Nejistota protože

víte, že ta infekce je hodně špatně a že to může dopadnout i nejhůř. Obavy Takže to 

byly hrozně rozdílný pocity, protože jste odcházela pokaždé s něčím jiným.

Jak jste viděla budoucnost?

Já jsem si vůbec nepřipouštěla, že by z toho mohla mít nějaký postižení nebo něco.

Popření Což jako vím, že je totální úlet, protože prostě z 23. tejdne může mít cokoliv. 

Ale já jsem vůbec si to, nevím proč, vůbec nepřipouštěla. Já jsem si říkala, tak ona 

neměla krvácení do mozku, neměla todle, tak proč by jí mělo něco bejt. Já jsem to 

prostě vůbec nebrala, že by ještě nás mohlo potkat něco takovýho, možná jsem si 

říkala, že už jsme toho dostali nadělíno tolik, že prostě už jako nic dalšího Popření

… nevím, já jsem, to není z toho, že bych neměla obavu, ale i tím, že to člověk tu 

problematiku neznal, tak mu nedocházelo, co všechno by jí třeba mohlo bejt. 

Neinformovanost Až potom, když jsme se z toho všeho dostali a šli třeba domů, tak 

nám všichni říkali, jaký je to zázrak, že ona nemá žádnej následek a že je prostě 

v pohodě. Takže on vám to nikdo dlouho jakoby ani neříká, prostě vás nechtěj asi tím 

děsit. Takže já jsem si to nepřipouštěla, že by jí mohlo něco bejt. Popření U nás tím, 

že to bylo strašně dlouhý, tak jsem i v jednu chvíli měla pocit, že my nikdy 

neodejdeme z JIPky, že my tam prostě budeme pořád. Pocit nekonečnosti Kolem nás 

se vystřídalo tolik dětí v těch inkubátorech a my jsme tam furt ještě byly. Já jsem 

říkala, to není možný, už i tyhle jdou nahoru na intermediál a my tady pořád ještě 

jsme. Pocit nekonečnosti Prostě to bylo strašně dlouhý. Můj sen bylo dostat se na 

intermediál (smích). Pocit nekonečnosti

Tam jste byly jak dlouho?

Oni to maj rozdělený na RES a JIP. RES je nejhorší, kam se dostanou, tam jestli byla 

měsíc a na JIPce byla pak, no, asi dva a půl měsíce, protože na intermediálu jsme 

byly taky tak měsíc. 

Jěště se zeptám, co  jste s malou mohla „dělat“, když byla v inkubátoru?

Myslím, že měsíc a půl, do váhy 700 gramů, jsem ji nesměla ani klokánkovat. Takže 

jsem směla maximálně ji pohladit, což bylo asi měsíc a půl. A strašně jsem si to jako 

přála, protože jsem viděla ty maminky, jak si tam klokánkujou ty svoje miminka, tak 

jsem se na to strašně těšila, a bylo mi to líto, že jsem se jí nemohla vzít na sebe, 

jenom pohladit. Lítost, Těšení se No a potom vlastně jenom klokánkovat a až na 

intermediálu jsem směla třeba nakrmit a směla jsem ji třeba vykoupat a tak. Takže to 

byla strašně dlouhá doba, no. V podstatě já říkám, že si člověk vůbec nepřipadal jako 

máma, že vlastně všechno, co se s dítětem normálně dělá, za vás dělá někdo jinej, že 

vlastně jako máma jsem si mohla začít připadat, až když jsem s ní nastoupila pomalu 

na rooming-in. Spoleh sama na sebe Prostě jsem tam byla s ní. A už jsem ji mohla 

normálně krmit a už jsem ji mohla normálně koupat a všechno. Ale furt vám do toho 
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ještě někdo mluvil. Nemožnost mít své dítě plně pod kontrolou No, dva a půl 

tejdne jsem tam byla s ní. Oni to chtěj, aby ta maminka se naučila o to dítě starat, 

než odejde domů.

Pamatujete si, jaké to klokánkování bylo poprvé?

No, nadšení a ohromný obavy. Nadšení, Obavy Nadšení z toho, že už konečně ji 

chytnu, a obavy jako jestli se jí to vůbec bude líbit, jestli ona to bude chtít. Nadšení, 

Obavy Protože ona ještě opravdu potřebovala jakoby, říkaly sestřičky, „ona ještě 

potřebuje tu dělohu.“ Ona prostě potřebovala bejt zachumlaná a ona potřebovala 

jakoby ten svůj pelíšek a neměla jakoby moc chuť, aby ji někdo někde tahal.  Takže 

jsem se strašně bála, jestli se jí to vůbec bude líbit. Obavy Ale byla jsem šťastná. 

Štěstí A ještě tím, že je to dotek jako holý kůže na její holou kůži, protože oni jsou 

v tom inkubátoru, vlastně jenom mají čepičku a ponožtičky a plínku. Tak to bylo jako 

super, no, to bylo hrozně krásný. Nadšení Já někdy říkám, že když se koupe, ona 

když se vykoupe, takhle se mě chytne a pověsí se na mě a říkám: „A klokánkujeme.“ 

Protože je vlastně nahatá a na to … Takže ještě klokánkujeme pořád (smích). A 

vždycky jsem se strašně na klokánkování těšila, protože to byl takový moment, kdy ji 

můžete mít jako hodinu pro sebe. To je prostě úžasný. Těšení se

Měnilo se vaše prožívání toho, že se Eminka narodila předčasně? Řekla byste, 

že jste se s tou situací vyrovnala?

Jako tím, že já už teď vím, že ona toho neměla tolik, jako třeba jiný děti, tak si 

myslím, že jsem se s tím jakoby vyrovnala, i tím, že ona je v pohodě a vlastně nemá 

žádnej následek, tak jsem se s tím jakoby vyrovnala, jo. Vyrovnání se Ale v průběhu 

toho, to byl nejdřív velkej šok, Šok velkej strach,Strach pak radost z nějakejch těch 

pokroků, Radost s každým pokrokem jakoby větší naděje, že to dopadne dobře.

Naděje Když já jsem se jednoho dne zjevila v lednu, protože my jsme třeba na 

Vánoce ještě, já jsem třeba nemohla klokánkovat, protože měla infekci, a hned někdy 

8. ledna už ji převezli na intermediál. Protože ona jakmile tu infekci překonala, tak 

zase začala dejchat v pohodě a všechno začalo nabírat ohromnej spád. Jako 

k lepšímu. Takže já jsem jako zazvonila dole na JIPu, ale oni mi říkali: „Ale Eminka 

už tady není, Eminka je přestěhovaná nahoru.“ A pro mě to byla úplně informace, 

prostě já jsem měla ohromnou radost tenkrát. Pozitivní překvapení, Radost Jako já 

jsem si říkala, my taky jdeme na intermediál, my půjdeme jednou domů a už jsem to 

viděla všechno úplně jinak. Už jsem prostě věřila tomu, že jednou domů půjdeme. 

Pozitivní myšlení A že to bude všechno v pohodě. Pozitivní myšlení Pak pro mě byl 

zase strašně dlouhej ten pobyt na tom rooming-in, Pocit nekonečnosti protože tam 

vlastně v tý nemocnici jste vždycky s někým, což je asi jako v týhle situaci dobrý, ale 

není tam žádná společenská místnost, kam třeba se můžete jít kouknout na televizi. 

Takže dva a půl tejdne úplně odstřižená od všeho. Odstřiženost A s tím, že každý tři 

hodiny krmíte prostě jenom dítě a nic jinýho neznáte. A i v noci jsme vstávaly každý 
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tři hodiny, ale to dítě, vlastně jak byly malinký, tak ony se krmily poměrně jako hůř a 

ještě jsme, ony nevypily ještě celou dávku, takže část dávky musely připravit 

sestřičky, takže čekáte. A to jedno krmení vám zabralo třeba víc než půl hodiny, tři 

čtvrtě hodiny. Chtěly pít zhruba po dvou hodinách, takže člověk strašně vyčerpanej. 

Vyčerpání Ale přes den jako nuda, protože ty děti, ty tam jako potom doháněly ten 

spánek, a hrozně se to vleklo a hrozně to bylo pomalý. Pocit nekonečnosti Já už 

jsem strašně chtěla domů, protože už vidíte, že to už je dítě jakoby v pohodě, už je to 

normální miminko, o který se zvládnete postarat. Touha jít co nejdřív domů Tak 

jako nějaký obavy tam byly, jako co kdyby. Obavy Ale my jsme ke konci ještě 

bojovaly s přibýváním na váze, takže nás jako nechtěli delší dobu pustit domů. Už 

jsem prostě chtěla strašně domů a už jsem prostě strašně chtěla mít to svoje miminko 

prostě doma a bejt jako rodina. Touha jít co nejdřív domů Mně zase potom, když 

jsem šla na rooming-in, tak mi zase bylo líto, že já jdu za ní, ale manžel ne. Lítost Že 

prostě zase budu já jako bez manžela, když jsme to celý jako prožívali spolu. Takže 

teďkom já ho nechám a já si půjdu jako za dítětem a že on tam prostě bude na nás 

čekat, já nevím jakou dobu, než si nás vlastně odveze domů. Nespravedlnost A už 

jsem strašně chtěla jakoby mít tu celou rodinu pohromadě, abysme byli prostě 

všichni tak, jak máme bejt. No a tím, jak to strašně chcete, tak to utíká strašně 

pomalu, Touha jít co nejdřív domů no. A potom už jsem byla taková, protože ale to 

bylo taky ke konci, oni třeba říkali: „No tak asi půjdete domů,“ ja nevím, „tehdy a 

tehdy.“ V pátek jsme měly jít domů, no, my už jsme měly jít domů ve středu a nezdálo 

se jim to přibejvání na váze, takže jakože půjdeme teda v pátek. A teď já domluvená 

s našima, že přijedou, protože oni ji neviděli, že jo. Protože prostě naši bydlí v -. 

Mamka akorát ji viděla. Takže byli natěšený, prostě čtyři a půl měsíce dítě na světě a 

oni ho neviděli, že jo. Takže že přijedou prostě na víkend. A teď mi paní doktorka 

večer před tím říkala: „No, jako paní -, prostě vydržte to ještě, když vás nepustěj 

domů, protože prostě jako zdraví malý je důležitější.“ Odkládání Takže já už 

domluvený, že přijedou ti naši. A prostě už jsem strašně chtěla domů jako. Tak jsem 

to i obrečela, že prostě nás teda jako domů nepustěj, Lítost že prostě já už chci jít 

domů, že už to mám s něma všema domluvený. Touha jít co nejdřív domů No ale 

nakonec nás teda v pátek pustili a šly jsme domů. To je to, co si celou dobu 

představujete, jako až ten manžel prostě přijde s tou autosedačkou, tam vidíte ty 

ostatní tatínky, si říkáte, já už taky chci, aby ten náš tatínek pro nás šel. To je takovej 

sen, kterej si přejete strašně. Splnění snu

S jakou váhou ji tedy pustili?

2 085 gramů. Každý říkal, že je strašně malinká, mně přišla velká. Člověk má jiný 

měřítko. Ale jakoby je fakt, že člověk se pak hodně setkává s tím, kolik jí je. Protože 

ona je jakoby malinká, ale už umí věci. No, takže strašně mockrát jsem musela 

odpovídat dotaz, kolik jí je. Vždycky se lidi zajímali.
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Jak se malé daří dnes?

Dnes to vypadá, že nebude mít žádný následky. Vývojově odpovídá korigovanýmu 

věku. Je hrozně aktivní teda, takovej malej čert, nevydrží chvíli v klidu. Ale já 

myslím, že dobrý, Bez zdravotních komplikací no. Jakou jsou jí dva roky, něco se 

ještě vyvrbit může, třeba potom říkají, že ve škole mají ty děti potom problémy a 

takhle. Ale to jsou věci, který člověk jako tolik neřeší, protože vím, co jí všechno 

jakoby mohlo bejt, tak jako si říkám, že když se bude špatně učit, nebo nebude ve 

škole dávat pozor, no tak já jsem taky nedávala. Takže jako co (smích). Nadhled
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Rozhovor 4, paní Lucie 1

Souhlasíte s tím, že si rozhovor budu nahrávat?

Ano určitě. 

Kolik vám je let?

34.

Jste vdaná/máte přítele?

Vdaná. 

Kdy se vám miminko narodilo a jak je to dlouho, co vás pustili z porodnice?

Matěj se narodil 15. října 2009, což jsou dva roky, a z porodnice nás pustili po třech 

a půl měsících. 

Ve kterém týdnu se narodil a kolik vážil?

25. týden, vážil 800 gramů, měřil 34 centimetrů.

Máte již nějaké starší děti?

Ne, první.

Bylo vaše těhotenství plánované?

Ano. Plánované těhotenství

Upozornil vás někdo během těhotenství na fakt, že můžete porodit předčasně?

Čekala jsem dvojčata, takže jsem počítala s tím, že to bude dřív, ale ne o tolik.

Připuštění

Zajímala jste se o problematiku předčasného porodu?

Ne. Neinformovanost

Ani doktor to s vámi neprobíral?

Ne, bylo moc brzo. 25. tejden je začátek 6. měsíce. Nebyla upozorněna 

Jak probíhalo vaše těhotenství? Těšila jste se na miminko? Představovala jste si 

jej?

No, rozhodně jsem se těšila. Já jsem byla doma celou dobu, protože to bylo po IVF. 

A těšila jsem se na dva. Těšení se
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Věděla jste pohlaví obou dětí? Měla jste třeba už jména?

Ehm. Představy o dítěti 

Za jakých okolností jste zjistila, že budete rodit předčasně?

Jednoho dne jsem začala krvácet, tak jsem jela do porodnice Důvod odjezdu a už si 

mě tam nechali. Vlastně se to podařilo zastavit alespoň na dva dny a pak se narodili.

Jak jste se v tu chvíli cítila? Co vám běželo hlavou?

Hrozný to bylo, no. Proč? Proč tak brzo? Příčina

Chtěla jste znát ten důvod … 

Hm, hm.

Obávala jste se něčeho konkrétního?

Že to nezvládnou. Obavy 

Jaké jste měla pocity těsně před tím porodem, když už jste věděla, že budete 

rodit?

Byl to hroznej pocit a naštěstí to bylo hodně rychlý, Pocit rychlého průběhu no. Že 

mě jako rychle přivezli z tý vyšetřovny na sál a šlo to strašně rychle, takže jsem 

musela jít i na celkovou narkózu. Já jsem začala krvácet, tak jsem byla určitě do 

dvaceti minut na sále. To bylo dlouhejch ošklivejch dvacet minut, protože jsem si 

myslela, že tam vydržím pár tejdnů. Uvědomění si reálnosti situace

Vy jste říkala dva dny, že?

Hm. 

Takže jste rodila císařským řezem …

Ano. Císařský řez 

Měla jste manžela u porodu?

Ještě se stihnul vrátit, ale na sál ho samozřejmě nepustili. A mě uspali, takže stejně 

nic nevím. Celková anestezie

Když se děti narodily, měly nějaké zdravotní komplikace?

Určitě. No, nemohly samy dejchat. Zdravotní komplikace dítěte Já teda nic nevím. 

Já jsem byla v narkóze, takže to vím všechno až následně, co řekli lékaři a manžel, 

Zprostředkování než jsme si to jako dali dohromady a než jsme začali přijímat 

informace, tak to bylo těžký. Neschopnost příjímat informace Ale určitě byli 
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intubovaný, dlouho, dlouho a dostávali nějaký kapačky, oběhy a všechno. Zdravotní 

komplikace dítěte 

Kdy jste mohla děti poprvé vidět?

Já jsem byla v narkóze, já jsem se probrala až, no ještě druhej den nevím nic. Takže 

vlastně si myslím, že … rodila jsem ve čtvrtek a nevím, jestli už v pátek, ležela jsem 

na JIPce, a nevím, jestli jsem se na ně byla podívat v sobotu nebo už v pátek. To už si 

jako přesně nepamatuju. Ale myslím si, že až v sobotu, protože v ten pátek jsem byla 

ještě úplně mimo.

A děti jste měla ve stejné porodnici?

Hm. Ano.

Když jste přišla k sobě, co následovalo?

Já jsem se jako nemohla moc hejbat. A myslím si, že na mě ta narkóza fungovala 

jako nějak silnějš. Protože to byla první operace vlastně celkově. A já jsem jako, když 

jsem mluvila se sestrou na JIPce, tak jsem nevěděla něco, co se tam dělo ten den. A 

paní co tam ležela se mnou, tak říkala, že tam se mnou doktor mluvil, a já jsem o tom 

nevěděla třeba. Silná anestezie Takže jako nevím, nevím přesně, co se první dva dny 

dělo. Ale jakmile to šlo, tak manžel přijel, vzal mě na vozejk a odvez mě tam se 

podívat. K těm inkubátorům.

Jaké to pro vás bylo?

Hrozný. Hroznej pocit. Hrozně malinký, hrozně vyhublý, hrozný, tam hadičky, 

všechny ty přístroje … Hrozný pocit

Snažila jste se nějak zjistit, proč se ty děti narodily předčasně?

U dvojčat se to prostě stává. Žádná jiná komplikace nebyla. Smíření se

Dozvěděla jste se nakonec tu příčinu?

Ne. Neobjasnění důvodu předčasného porodu

Jak jste dlouho byla v porodnici?

Potom z JIPky mě převezli, akorát, že jako asi to tak jako dělaj, a dělaj to dobře, že 

ty maminky, jako co k těm dětem nemůžou, prostě nemůžou je mít u sebe, tak přeloží 

na gynekologii a ne jakoby na to šestinedělí. Protože to by bylo asi hodně frustrující, 

bejt tam někde s maminkou s miminkem, takže to nešlo. Frustrace Takže mě přeložili 

na gynekologii, ale shodou okolností tam byly asi jedna nebo dvě maminky na tom 

pokoji, který taky měly děti v inkubátorech, takže to tam jako asi je tak zařízený.

Pozitivum
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A povídala jste si třeba s nimi?

Povídaly jsme si …

Povzbudilo vás to? 

Bylo to rozhodně příjemný. No, že v tom člověk není sám. Sdílení O tomhle tématu 

člověk dopředu informace nesbírá, protože nechce to vědět, že se tyhle věci dějou a 

rozhodě si myslí, že se to nestane jemu. Neinformovanost, Popření Takže jako není 

důvod, no. Je pravda, že tam ty dvě maminky, co tam byly, tam měly dítě o hodně 

větší. Byly v inkubátorech, ale o hodně větší, no. 

Vy jste tam tedy byla jak dlouho?  

Já jsem tam byla do úterka. Takže pět dní. Kryštůfek tam byl 28 dní, pak umřel. A 

Mates tam byl, myslím si, že nějakejch 102 dní. A pak jsme jeli ještě na tejden do 

Brna na operaci očí.

Mezi nimi byl nějaký velký váhový rozdíl?

30 gramů.

Takže tak zhruba stejně …

Hmm. 

Když jste byla v porodnici, tak na co jste nejčastěji myslela?

Pět dní, hmm, naštěstí tam fungujou ty hormony ještě. Že člověk si nepřipustí ty 

hrůzy, co se můžou dít. Takže jsem si jenom říkala, že to bude dobrý, Pozitivní 

myšlení, Popření no a takže jsem jim nosila mlíko a nějak jsem se dávala do kupy. 

Rozhodně jsem se těšila a nenapadlo mě, že to bude tak těžký. Těšení se, Popření

Takže jste se těšila na to, že půjdete domů?   

Tak věděla jsem, že domů nepůjdem, dokud nevyrostou.

Takže jste se těšila z nich?

Hm. 

Měla jste v té nemocnici i nějaké slabší chvilky?

Určitě, no. Jo, jo. Jako pokaždý tam, ta dětská JIPka, není to hezký místo …

Negativní pocit z prostředí nemocnice 
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To prostředí na vás působilo špatně?

Hm. Ono je tam vidět, jakože ty děti maj velkej problém jako, no … Negativní pocit 

z prostředí nemocnice 

Byl třeba někdo, s kým jste o tom mohla mluvit? Komu jste mohla říct úplně 

všechno. Nebo jste si to spíše nechávala pro sebe?

Jak co, no. Jak co. 

Co třeba ty „kamarádky“ na pokoji?

No to bylo pět dní, že jo … to jsme ani jako nic nestihly. A pak jsme se tam začly u 

dětí míjet, protože každá chodila jindy a jinak. Takže tam ne. A ani tam s jinýma 

maminkama se to jako moc nedalo. I když potom s Matýskem až ke konci, to už jako 

šlo, no. Já asi nejsem ten člověk, co to jako … já když mám jako nějakej problém, tak 

si ho nejdřív potřebuju překousat sama. A až pak, pak můžu k lidem, no. Uzavřenost

Co bylo vaší největší oporou v těch chvílích?

Manžel. Největší opora

Takže vás propustili z porodnice domů …

Hm.

Musela jste tam asi pravidelně docházet …

Hm.

Chodila jste tam každý den?

Hm. Byla jsem tam každej den. Nosila jsem tam mlíko nejdřív, protože krmit jsem 

nemohla, byly moc malinký, takže měly sondu, tak to jsem nemohla dlouho. 

Nemožnost kojení Vlastně trvalo dlouho, než jsme vlastně mohli jenom je pochovat. 

Než se dostali přes kilo. No tak nevím, tři tejdny. 

Byla tam možnost klokánkování?

Hm. Ale museli mít přes kilo.

Využívala jste jí?

Jo. Určitě.

Jaké to bylo?

Nádherný. Krásný pocit
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S jakými myšlenkami jste za dětmi přicházela a odcházela?

(pláč) Vždycky nejhorší bylo ráno tam přijít a doufat, že je všechno v pořádku, no, že 

se přes noc nic nestalo a že je to všechno dobrý, no. Bohužel mám tu zkušenost, že 

jednou ráno nebylo … Doufání

Takže vy jste se to dozvěděla vlastně, když jste přišla do té nemocnice …

No, protože najednou byli přestěhovaní oba dva z RESu na JIPku a v tom boxu 

prostě, kde byli předtím, tak se hrozně uklízelo a dezinfikovalo, no. Takže Kryštof 

dostal nějakou infekci, takže se tam muselo celý vysterilizovat, přestěhovali je, dali 

jim samostatnej box na JIPce a Přestěhování dětí bylo jasný, že Kryštof má jako 

velkej problém, Uvědomění si reálnosti situace no. Trvalo to dva dny. Potom 

operace a potom to bylo. To bylo 11. listopadu. Smrt No a pak to byl tak ten měsíc, 

to bylo hodně těžký tam chodit. Je pravda, že ten první měsíc jsem si vůbec 

nepřipouštěla, že ty problémy můžou být nějak závažný, Popření no. Až potom, no. 

Takže potom jsem měla větší strach než předtím. Strach

V průběhu toho prvního měsíce ti doktoři mluvili o zdravotním stavu dětí 

dobře?

Jo. Jo. Sice nevím, jestli jsem všechno pochopila správně, nevím, který informace 

jsem si chtěla připouštět a který nechtěla. Popření Protože jako to vím dneska, že 

jsem byla jako úplně mimo, a informace jsem příjmala jenom některý a s tak jako 

úplně jinou váhou, jako než si zasloužily třeba. A nevím, jestli to bylo těma 

hormonama, nebo tou celou strašlivou situací, ale spoustu věcí jsem já pochopila 

jinak než manžel jako. Popření Takže potom jako jsme se vždycky rozhodli, že jsme 

přišli oba, a ten doktor nám to řek oboum a my jsme si to potom doma museli 

probrat a dát si to nějak celý do kupy. Uzpůsobené přijímání informací Protože 

každý jsme si z toho pamatoval něco, že jo, protože pořád byla spousta problémů 

nějakejch a asi nebyly tak závažný nebo potom byly, kdo ví. A bylo těžký si to dávat 

nějak dohromady. Protože nám to říkali všechno normálně, klidně i pětkrát, akorát 

že spoustu těch věcí jsme si jako nedokázali představit. Co je závažnější a co není, co 

je dobrý a co není. Váha informací Takže potom už jsem, vždycky jako když jsem 

tam přišla, jsem se jenom zeptala: „Dobrý?“ Uzpůsobené přijímání informací Ale 

doktoři nemůžou říct, jako že je všechno dobrý, protože oni ví, že se může stát 

cokoliv, v jakýkoliv den. Takže jsem si jako takhle uzpůsobila to přijímání informací, 

že mi stačilo jako jenom kejvnout, že je všechno dobrý, že není žádnej novej problém, 

a takhle jsme to tam nějak vydrželi vlastně do Vánoc. Uzpůsobené přijímání 

informací O Vánocích jsme se dozvěděli, že máme problémy s očíčkama, takže jsme 

tam přes Vánoce a přes svátky tam měli dvě operace. A protože to nedopadlo, tak 

potom po Novým roce nás převeleli do Brna a tam mu udělali další operaci očí a ta 

se teda jako povedla, nepotřebuje ani brýle. Zdravotní komplikace dítěte
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Jak se teda to vaš vnímání změnilo po tom měsíci? 

Bála jsem se špatný zprávy. Bála jsem se, jak je na tom můj syn, jestli je 

přestěhovanej. A bála jsem se pokaždý, když jsem tam přišla, Strach tak měl třeba 

infuzi někde jinde. Jednou si pamatuju, že jsem byla úplně v čudu, protože jsem tam 

přišla a měl kanylu tadyhle na hlavě a já jsem se hrozně lekla, že měl krvácení do 

mozku a že to má nějakej dren nebo něco. A těch čtvrt hodiny, než prostě jako tam 

přišla sestra, zavolala doktora a on mi řekl, že je to jenom kanyla, protože už mu to 

nemohli dávat do ručiček, tak bylo dost hroznejch, no. Šoky Třeba. 

Jak jste viděla budoucnost?

Vůbec. Mi přišlo všechno den za dnem, den po dni. Držení se při zemi, Rutina

Já si třeba neumím představit, že jste byla celý den doma …

Já jsem nebyla. Já jsem v prosinci šla do práce. Protože už jsem nemohla. Já jsem 

jako byla vlastně tam, že jo. Já jsem jako vždycky ráno jela na devátou tam s mlíkem, 

byla jsem tam do oběda, pak jsem jela domů a pak jsem tam zase jela odpoledne na 

mlíko a zůstala jsem tam do večera. Takže já jsem tam byla prostě dvakrát denně ale 

jako dýl. A na noc jsem jezdila domů, no. My to máme kousek, takže to nebyl takovej 

problém, no. A pak jsem se rozhodla, že teda jdu do práce, protože pak už to nešlo, 

no. Prostě nešlo doma bejt, no. Návrat do práce

Co děláte za práci?

Komunikace PR. Já jsem chodila do práce měsíc a půl. Ráno jsem jezdila s mlíkem, 

pak zase tramvají do práce. V poledne sem tam odsávala mlíko, potom jsem jela 

s mlíkem tam, pak domů. Návrat do práce

Pomohlo vám to být v práci?

Určitě. Sice jsem tam moc věcí neudělala, ale člověk se vrátil jako do toho 

normálního života. Normální život

Jakože jste na to nemusela myslet?

Hlavně, že člověk nemusel přemejšlet nad tím vším. Jako co se to stalo, proč se to 

stalo, co se může stát a proč. Nepřemýšlet

Byla jste na rooming-in?

Ten poslední týden se tam nastupuje vlastně, abychom se naučili spolu bydlet, tak 

jsme tam byli ten tejden. Společná hospitalizace Ale potom nás převelili do Brna a 

z Brna jsme jeli rovnou domů. Takže já jsem tam byla týden s Matýskem, pak 

Matýsek jel sanitkou do Brna. My za ním autem. Ten tejden byl zvláštní, bylo to 

super,Pozitivní pocity ale na druhou stranu to bylo takový, jako že si člověk zvyk, 
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jako že svoje miminko jakoby vypiplali doktoři a sestřičky a najednou se mám starat 

jako sama, Spoleh sama na sebe no. Bylo to dobrý jako, že to je v tý nemocnici, že 

jo, a tam jakoby to funguje jako to šestinedělí, Pozitivní pocity no. Akorát, že tyhlety 

děti potřebujou víc péče, potřebujou nějaký léky většinou a hlavně se o ně člověk víc 

bojí, Obavy no. Jako ne že by se ostatní báli méně, to určitě ne, každá máma se bojí,

jsou malinký, no, když jsme šli vlastně domů, tak vážil dvě a půl kila.

Měnilo se vaše prožívání toho, že se vám dítě narodilo předčasně?

Rozhodně se to měnilo, no. Za á tím, co se stalo, za bé tím, že už jsme začali rozumět 

tomu lékařskýmu prostředí, tý terminologii, tomu, jak to tam funguje. Zorientování 

se Jako už jsme potom po pár tejdnech jako věděli, která sestra jakoby je lepší než ta 

druhá, protože jsme věděli, že některý to trvá hrozně dlouho a tahle je šikovná a 

rychlá. Přístup personálu Když třeba se něco děje v tom inkubátoru, když se třeba 

sterilizujou ty inkubátory, tak se miminko vyndá, nebo odpojí se hadičky na dejchání 

a pouští se jim tam stoprocentní kyslík, což může poškodit oči. A některý sestře to 

trvalo minutu a některý třeba čtyři. Takže to tam člověk jako stojí a honit ji nemůžou, 

protože by to bylo ještě horší, a člověku v hlavě zní, jestli mu nějak vědomě 

neubližujou. Podezřívavost Ale jako rozhodně si myslím, že se tam starali dobře.

Víceméně byli všichni jako v pohodě, no. Jako samozřejmě jako každej člověk je 

jinej, v každý práci, a každou práci si dělá každý jinak, akorát už jsme jakoby za ty 

tři měsíce poznali, jako jak to tam chodí a co se má a nemá, no. Přístup personálu

Řekla byste dnes, že jste se s tou situací vyrovnala?

Ne, ne. Nevyrovnala se

A nabídnul vám v té nemocnici třeba někdo pomoc?

Jo, byl to rovnou psycholog. Paní doktorka nám dala číslo na psychologa, v tu dobu 

tam ještě paní doktorka nebyla, teď ji tam mají normálně natrvalo, což je super. 

Zlepšení Normálně tam chodí po oddělení, i když tam třeba někdo k ní nechce, tak si 

ho tam může normálně jen tak odchytnout. Já jsem tam nešla prostě. Nabídnutí 

psychologické pomoci, Odmítnutí 

Nevyužila jste toho?

Ne. Až po roce. Já jsem šla jako až po roce. Já jsem prostě ten typ, kterej si myslí, že 

to musí všechno zvládnout a všechno v sobě skousat, a když to hold trvá dýl, tak pak 

teda jsem šla, no. Uzavřenost, Vyhledání pomoci 

V čem to byl přínos?

Že mi někdo řek, že to co prožívám je normální, no. Že se můžu zlobit, že to je 

nespravedlivý. Zlost, Nespravedlnost



231

Co bylo nejhorší, s čím jste se musela vyrovnat?

No se spoustou věcí jsem se nevyrovnala. Nevyrovnala se (pláč) A nemůžu. Nemůžu 

se jako vyrovnat s tím, že mi jeden umřel. Nevyrovnala se

Docházíte ještě za ní? Nebo to bylo jednorázové?

Byla jsem tam párkrát, pak to bylo dobrý. A myslím si, že je to dobrý tak nějak furt, 

no. Vyhledání pomoci Jenom prostě, když se o tom mluví po čase, tak stejně to tam 

je. Pořád to tam je a člověk se jako musí vybrečet a jsou věci, co nezměníme, co nám 

nikdo neřekne, co nikdo nevysvětlí, prostě se dějou. Jako v podstatě můžem být rádi, 

že Matýska máme. Protože museli jsme na IVF a nemuseli jsme mít taky žádný dítě. 

Takže teoreticky jako je máme, akorát že za vysokou cenu. Smutek, Snaha smířit se  

Přišlo mi, že to pro vás asi bylo hodně nečekané. Ten měsíc, jste to brala, že je 

všechno dobré a pak najednou … 

Hm. Šok Protože to bylo dlouho, že jo. Protože takhle ty malinký miminka umřou 

jako třeba hned. Nebo prostě nám říkali, že nejhorších je pět dnů. Prvních pět dnů 

nám říkali, že je nejhorších. No a s každým dnem, s každým tejdnem že jo, vzrůstala, 

vzrůstala naděje, no. Naděje A to byl až dvacátej osmej den. Stejně se to stalo, no. 

Jako doktoři jako furt se tam drželi jako samozřejmě, že ví, že se může stát kdykoliv, 

cokoliv. A snažili se nás trošku jako pořád udržovat jako trošku jako při zemi. My 

jsme nevěděli někdy, co je všechno v cajku a  co je všechno v pohodě. Váha 

informací

Jen mě napadlo, myslíte si, že se změnil váš postoj k Matýskovi po té smrti?

Možná trošku jo, no, to teď už jako nedokážu posoudit po těch dvou letech. 

Samozřejmě potom s každým měsícem prostě to bylo jiný a jiný. Po tu chvíli, pak 

jsme se o něj začli víc bát a víc bát o něj. Strach Nevím, no, samozřejmě, že vznikaly 

otázky, proč on a proč druhej ne. Nebo proč to nebylo obráceně, ale to už nikdo 

neřekne, že jo. Nikdo nic v podstatě neví, prostě se to stalo. Příčina A navíc jako 

statistiky říkaj, že v 25. tejdnu je padesát procent, no, šance. Ale samozřejmě vím, že 

jsou případy, kdy to zvládli všichni. Akorát jak o tom člověk pořád přemejšlí, no. Je 

to otázka toho, jak se vyrovnat s tím, že se to prostě stane právě nám. Proč právě 

nám? Když člověk vidí jako na ulicích, ve zprávách, že lidi dávaj děti do babyboxů, 

že támhle pět dětí žije někde ve sklepě a nemají co jíst. Nespravedlnost

Vy jste říkala, že vám nejvíce pomohl partner a pak taky ta práce. Nevadilo 

vám o tom v práci mluvit s ostatními?

Naštěstí mám kolem sebe lidi, kteří ví, jaká jsem. Takže jako když se zeptaj a ví, že o 

tom nechci mluvit, tak řeknou: „Ne, promiň, nebudem o tom mluvit. Zajdem na oběd 
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nebo jdem na kafe a nebudem to řešit.“ Jako poznají, poznali vždycky, kdy to jde, kdy 

to nejde. Takže to je super.

Je ještě něco, co vám v té době pomohlo to překonat?

Tak samozřejmě rodiče, kamarádi Podpora rodiny, kamarádů Ale já jsem jako ani 

nemohla číst tam ty příběhy, co tam jsou. Tam jako na těch chodbách. Mně to jako 

v tu chvíli vůbec nepomáhalo. Nemohla jsem jakoby to srovnávat se svým příběhem. 

Protože ten svůj sem prožívala, ten jsem žila a tam to bylo jenom napsaný. Ale každej 

ten příběh je úplně jinej a každej člověk se s tím vyrovnává jinak a děje se to jakoby 

z různej důvodů, v různejch chvílích a různě. Takže jako je těžký, jako si představit, 

že by člověk našel úplně stejnej příběh, co se stal a jak dopad. A na druhou stranu 

ten můj jako nemusí dopadnout tak, jak já čtu zrovna ten příběh v tu chvíli tam. 

Nesrovnatelnost Protože každej den se může něco stát. Nejistota Nevím, no, 

potřebovala jsem si to jako skousnout sama. Sama si to přebrat a nesrovnávat, 

neřešit, jenom to jako nějak vydržet a nějak to skousnout. Uzavřenost Třeba bylo pro 

mě hodně těžký, ty vztahy jsem jako tady nenavázala. I když jsou tady v baráku 

rodiny s dětma, tak jsem jako nemohla. Nemohla jsem, protože jako poslouchat, jak 

je malinkej. Protože jako ne, že by se člověk styděl. Byla jsem jako strašně hrdá, na 

to, že to zvládnul, a že je takovej makač a takovej bojovník. A potom, když jsme přišli 

domů, na druhou stranu, jako když už v půl roce byl pořád miminko, protože on 

vlastně, my jsme přišli domů po třech a půl měsících a vážil dvě a půl kila. Jestli 

v půl roce měl čtyři, pět kilo, to jsou měsíční děti. A jemu jako už bylo půl roku. Ale 

bylo to spíš takový, že jsem se o tom nechtěla s těma lidma bavit vůbec. Nepříjemný 

pocit Tak jsme se vždycky jenom pozdravili na chodbě a šli jsme jako rychle domů.

Nechtěla jsem dalším lidem nic vysvětlovat. Nechuť vysvětlovat Že mi stačilo to 

nejužší okolí. Furt jsem byla ostražitá na to, když se mě někdo na něco zeptá. 

Ostražitost A měla jsem takový vlny. Jako někdy jsem byla hrozně upřímná a hrozně 

jako v pohodě a jindy jsem byla hrozně jako přísná a odtažitá a nikomu jsem neřekla 

ani ň. Bylo to i potom, jako když jsme se vrátili domů, takový vlnovitý.  Výkyvy 

Vlastně neměl jako skoro žádný problémy, ale stejně to bylo takový těžký. Nevěděla 

jsem, jestli to sama zvládnu, Nedůvěra v sebe jak byl malinkej. No, my jsme furt 

volali na pohotovost do - nemocnice, pro radu. Tehdy hrozně sněžilo, no ale aspoň 

jsem měla důvod nechodit ven. Uzavřenost Ale třeba jenom se vyhrabat k doktorovi, 

když jsme chodili každej tejden v podstatě jakoby na kontrolu. Jako jenom ten stres 

vyhrabat se, zabalit ho, tak abych měla pocit, že se mu vůbec nic nestane. Tohle jako 

taky potom bylo těžký, než prostě to doma potom začlo fungovat, tak nějak normálně 

a přestali jsme se jako hádat o hlouposti. Aklimatizace
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Myslíte si, že někdy přijde den, kdy si řeknete pro sebe, že jste to už zvládla? 

To teda netuším, no. To netuším. My si teď říkáme, že to tak mělo bejt. Že Mates 

prostě dostal síly za dva a zvládl to díky tomu. Prostě Matěj to vyhrál ten los.

Připisování osudu, Snaha smířit se 

A jak se mu daří dneska?

Je super. Je velikej. Je divokej. Je adept na hyperaktivní dítě. Mluví jako tříletý děti, 

to nám řekl i doktor. Jako Matýsek mluví opravdu o rok dopředu. Mluví celý věty, 

mluví budoucí, minulej čas. A když jsme byli teďkom na kontrole u pediatra, tak 

prostě chudák doktorka koukala, že jí tam takhle nemluví tříletý děti. A jak jsme byli 

zvyklí, že když jdem na kontrolu k doktorovi, oni nám ho tam váží a měří a furt mu 

posunujou tu šipku v těch grafech o tři a půl měsíce dozadu, tak to už se neděje. 

Vůbec, prostě on je velkej. Sice je hubenej, protože on ani nemá čas jíst, furt lítá, 

jídlo ho nebaví. Akorát jsme měli problém, že jsme se do té nemocnice museli vrátit, 

shodou okolností na narozeniny, dostal fibrilní křeče, vypadá to jak epileptickej 

záchvat. A bylo to 13. přesně, když já jsem jela do porodnice a byl v té nemocnici dva 

dny, do toho 15., než se narodili, a pak nás zase pustili domů. Zdravotní 

komplikace dítěte

Vy v tom vidíte nějakou souvislost? Jak si to vysvětlujete?

Žádný důvod, proč se to stalo, nenašli. Nenašli. Jako já nejsem žádnej okultista, 

žádnej fatalista. Ale jako prostě jako dějou se věci, který neumíme vysvětlit, staly se 

nám. Tak třeba jo. Připisování osudu

Změnilo to váš pohled na život?

To všechno co se stalo? No určitě. Určitě jo. Určitě třeba mám jiný názor na 

zdravotnictví. Ale je to jako moje zkušenost s jednou porodnicí, s jedním 

neonatologickýcm ústavem. Jako my jsme tam z nich jako byli nadšený,Přístup 

personálu jasně jako barák jako má rezervy, je trošku starej, jsou tam místa, který 

jsou otřesný, ale prostě potom jako, když si člověk říká, že teďkom ministerstvo 

rozhoduje, kolik peněz jim dá a nedá, když jako to tam člověk vidí, tak by jim dal jako 

korunu. Změna názoru na zdravotnictví Jako vidím, že ty inkubátory jsou nový, že 

všechny ty přístroje jsou nový. A třeba jenom to zázemí tam pro doktory, pro sestry, i 

pro ty maminky jako. Je tam jako hodně děr, který by šly spravit, aby to prostředí 

bylo lepší. Změna názoru na zdravotnictví Rozhodně se tam něco zlepšuje, třeba že 

je tam ta psycholožka, která tam předtím nebyla, ke který bych stejně možná nejspíš 

nešla. Zlepšení Ale pořád se tam něco děje. Určitě je dobře, že tam mají to setkávání 

těch maminek, že každej tejden se tam sejdou ty maminky, co tam děti maj zrovna a 

povídaj si s doktorama, co se děje a neděje. Já jsem tam teda stejně nešla. Já jsem 

tam nemohla jít sdílet. Možná kdybych šla, tak by mi to pomohlo, že bych jako 

nemusela jít po roce k psychologovi, třeba, bych se tam vypovídala … Uzavřenost
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třeba jako, že se na ministerstvu rozhoduje jako od stolu, jako který miminko budou 

zachraňovat do jakýho tejdne. Ale jako myslím si, že tyhlety věci prostě nemaj vůbec 

jako rozhodovat lidi od stolu, ale ti doktoři jako. Změna názoru na zdravotnictví

Protože oni ví, který to miminko prostě má šanci a nemá. Jakmile je začnou svazovat 

nějakýma vyhláškama … prožila jsem si prostě jeden kousek toho zdravotnictví a ono 

je tam toho spousta, že jo. A rozhodně teda jako děkuju, že prostě je to takhle,

protože chodíme na oční k paní doktorce na ty kontroly, co ho operovala. Tam chodí 

hodně dětí z – nemocnice a hodně dětí, který ona operovala, co měly tu retinopatii, 

kterou hodně trpí ty předčasně narozený děti. Matýsek taky vůbec nemusel vidět, 

mohl mít další a další postižení. Mohlo bejt cokoliv jako. A možná, možná je ty síly za 

dva, je úplně zdravej. To je jako jediný, jediný co nám to všechno vysvětlí jako. Třeba 

na tý kontrole u tý oční jako tam vidíme tolik postiženejch dětí. Tolik. A nejenom 

s očima, prostě i jako jinak. Jak mentálně tak fyzicky. Člověk si akorát vždycky řekne 

jako, hold to takhle mělo bejt. Vděčnost, Snaha smířit se

Teď vám dělá radost … 

Joo, jo. Teď je divokej. Radost Samozřejmě je to takový, že člověk se jako bál.

Všechny očkování měl posunutý a všechny … jako chvíli jsem s ním chodila na to 

dětský plavání, když byl malinkej, ale nejdřív jsem byla nemocná já, pak on, takže 

jako celýho půl roku jsme odchodili asi tři lekce. Jako bylo to takový, že si člověk, 

nevím jako, jestli tím strachem, nebo jestli to bylo tím, že s takovýmhle miminkem to 

opravdu nejde hned od mala, tak jako prožívat a dělat ty věci s tím miminkem, co 

dělaj všichni ostatní. Obavy

Myslíte si, že ten vztah je jiný?

Nevím, jestli vztah nebo jako větší strach. Ony jako spousty věcí třeba fyzicky jako 

nešly. Protože proč ho vystavovat jakoby nějakým virům a bacilům a dalším 

možnostem nachlazení, který jako on s nemocnýma plícema co měl jako, člověk jako 

se bál.Obavy  Teď už je třeba tohleto lepší. Ale jako je to chlap a každou rýmu 

prostě jako prožívá hrozně. A je pravda, že mu rýma trvá tři tejdny, že jo. Což je jako 

hrozný, no. Zase potom si říkám, jestli jako nejsem moc přecitlivělá, moc úzkostlivá, 

třeba jsem. Seberelexe Ale zase jako je pro mě lepší, když tu rýmu nemá a vím, že je 

v pohodě, než aby se tady jako otravoval a měli jsme jako další nějaký průduškový 

komplikace nebo cokoliv jinýho. Bohužel jako víme toho jako víc z toho zdravotního 

hlediska, co se může stát a o to víc se taky bojíme. O to víc předcházíme, ale stejně se 

rýmě nevyhneme. Neriskování Jakýkoliv návrat do nemocnice je pro mě stresovej. 

Když mi tam leží a křečuje, tak se mi jako v hlavě promítne spousta věcí, že jo. 

Spousta věcí, mám strach, měla jsem hroznej strach, měla jsem chvíli pocit, že bude 

postiženej, že byl prostě v bezvědomí moc dlouho a že třeba nedejchal, Stres, Strach 

z návratu do nemocnice no. Ta představa, že se jako vrátíme do nemocnice a 
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budeme tam trávit nějaký tejdny, měsíce byla fakt ukrutná, ukrutná. (Vzpomíná, když 

syna odvezli opět do nemocnice, protože měl fibrilní křeče) Strach 

On tam byl dva dny v té nemocnici?

Byl tam jenom dva dny, ale bylo dvakrát. Stalo se mu to dvakrát. A nikdy jako nám 

doktoři neřekli proč. Prostě reakce na nějakej vir nebo bacil. Sebeobrana toho těla 

prostě funguje takhle. 

Tak snad to bude dobré, snad se to nebude opakovat …

No, no. 
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Rozhovor 5, paní Markéta

Souhlasíte s tím, že si rozhovor budu nahrávat? 

Ano.

Kolik vám je let?

Je mi 31.  

Jaké je vaše zaměstnání?

No tak jsem manažer, dá se říct. Máme reklamní agenturu. V době mateřské jsem 

byla povýšená na obchodní ředitelku (smích).

Jste vdaná?

Ano.

Tak vy máte obě děti předčasně narozené, takže já se budu ptát na to mladší, a 

kdyby vás cokoliv napadlo ohledně toho prvního dítěte, tak klidně řekněte …

Kdy se váš syn narodil?

Narodil se v prosinci předloňského roku, to znamená 2010. 

Jak dlouho jste byla v porodnici?

Po porodu jsem tam byla 10 dnů.

A chlapeček?

Chlapeček tam byl 3 měsíce skoro přesně. Byl tam v podstatě přesně do termínu 

porodu. Odcházeli jsme na konci února. 

Máte nějaké starší děti?

Ano, máme nedonošenou dceru, která byla v podstatě jenom pár gramů těžší, a na 

termín byli hodně podobně a v nemocnici byla kratší dobu.  Předchozí zkušenost

Tam byla dva a půl měsíce. Je to holka, byla šikovná, takže jsme šli domů s ní dřív. 

Bylo vaše těhotenství plánované?

Obě. 

Upozornil vás někdo na fakt, že můžete porodit předčasně? Do jaké míry jste 

byla informovaná?

Já jsem byla, teď zas budu spíše mluvit o tom prvním porodu, protože u toho druhého 

se to předpokládalo, tam se hlídalo od začátku. Monitoring U toho prvního porodu 
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tam absolutně můj gynekolog nepředpokládal žádnej problém, ani se to nijak 

netvářilo. Nebyla upozorněna Já jsem procházela takovým stresovým obdobím.

Stres Končila jsem školu, stěhovali jsme se a různý další potíže, Rušivý vliv takže 

jsem se moc nesoustředila na to těhotenství. Nesoustředění se A vlastně to celý 

vzniklo takovým akutním problémem, Důvod odjezdu že já jsem začala krvácet 

v šestadvacátém týdnu těhotenství. A přijela jsem do nemocnice, tam vlastně 

z následných vyšetření zjistili, že nemám problém s krvácením, nebo s něčím, co by se 

týkalo předčasného porodu, jakoby z toho pohledu, že bych začínala rodit. Protože 

miminko se v tu dobu tvářilo v pořádku. Ale zjistili jsme preeklampsii, což je taková 

nemoc spojená s těhotenstvím, Zdravotní komplikace kdy mamince stoupá tlak, 

objevuje se bílkovina v moči a další potíže s tím spojené. A vlastně diagnostikovali mi 

to ještě v takovým začátku, nicméně si mě tam nechali, hospitalizovali Hospitalizace

a samozřejmě okamžitě upozornili na docela vysoký riziko předčasnýho porodu, 

Upozornění protože jsem ten tlak měla hodně vysokej. Nevěděli, jestli to lékama 

zkorigujou. Během čtrnácti dnů mi ta nemoc postupovala v celku rychle a oni vlastně 

nemají, na tu nemoc neexistuje léčba. Jediná léčba je porod. A vlastně oni mě mohli 

korigovat pouze tlak a čekat, co se bude dít s miminkem. Pokud by byl prostě nějaký 

důvod k akutnímu porodu, tak bych musela být tam. To znamená, že mě nechali těch 

čtrnáct dnů tam. A během těch čtrnácti dnů se ta situace zhoršila natolik, že bylo 

nutný ze dne na den naplánovat porod. Zdravotní komplikace, Plánovaný císařský 

řez To bylo vlastně z důvodu mýho zdravotního stavu. Zdravotní komplikace  A u 

toho druhýho miminka jsem byla od začátku monitorovaná kvůli toho tlaku a vlastně

tý pravděpodobnosti, že by ta preeklampsie mohla vzniknout znovu. Monitoring

Problém se opakoval, v podstatě od stejného termínu. Nedalo se vůbec nic dělat, i 

když jsem byla dopředu pokrytá lékama. Sice jsem neměla stejný potíže, Zdravotní 

komplikace já jsem poprvé měla obrovský bolesti hlavy a měla jsem hrozně špatnej 

nález na ledvinách a v druhým případě jsem měla hodně kolísavej tlak a necítila jsem 

se fyzicky dobře, i psychicky, protože jsem vlastně věděla, do čeho jdeme. Věděla 

jsem, že to nemusí dopadnout dobře. Obavy A miminko bylo menší. Zdravotní 

komplikace dítěte A v podstatě ve stejném termínu, to znamená v tom šestadvacátým 

týdnu, opět mi diagnostikovali preeklampsii, Zdravotní komplikace docela 

závažnou, miminko už nerostlo v tu chvíli, Zdravotní komplikace dítěte  takže mě 

chtěli hospitalizovat. Hospitalizovat jsem se tedy nenechala, protože jsem slíbila, že 

budu dojíždět denně vlastně na monitory, Odmítnutí hospitalizace protože tam byl 

problém v tom, že miminko už nemělo průtoky v placentě. Zdravotní komplikace 

dítěte On vlastně neměl výživu. Oni říkali, že maximálně čtrnáct dnů by to ještě mohl 

vydržet. Během těch čtrnácti dnů se ta situace zhoršila, bylo vidět, že se mu tam 

nedaří. Zdravotní komplikace dítěte Takže jsme se domluvili na hospitalizaci. 

Hospitalizace V podstatě jsme se domluvili na plánovaném císaři. Nastoupila jsem 

v pátek, chystala jsem se v pondělí na tu operaci, ale v neděli se stalo to, že jsem 

dostala záchvat eklampsie, Plánovaný císařský řez což je nejakutnější stav té 
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nemoci, což nikdo nečekal. A v tu chvíli jsem musela na akutního císaře. A musel 

prostě ven rychle. Změna plánu

Ve kterém týdnu se narodil a kolik vážil?

Syn měl 28+5 a měl 660 gramů a dcera byla 29+1 a měla 860 gramů. 

Jak probíhalo vaše těhotenství, těšila jste se na miminko? Představovala jste si 

jej?

První těhotenství, jak jsem už zmínila, jsem měla úplně jiný starosti než se starat o 

těhotenství, takže tam jsem to nějak zvlášť nezvládala prožívat. Nesoustředění se To 

druhý těhotenství, tam jsem zase už měla dítě, takže spíš jsem se snažila sama od 

toho odpoutat, protože jsem se na začátku bála, aby se to nestalo znova. Strach, 

Snaha odpoutání se Ani jedno těhotenství jsem si nijak zvlášť neužívala.  Neužívání 

si

Věděla jste, že to bude chlapeček?

Věděli jsme. I u prvního, že to bude holčička. Představy o dítěti

Za jakých okolností jste zjistila, že budete rodit předčasně? To už jste 

v podstatě řekla …

No, u toho prvního to bylo díky tomu, že jsem začala krvácet, tak mi to po diagnóze 

tý preeklampsie řekli, že to bude určitě dřív. Jenom se nevědělo, jestli v řádu měsíců 

nebo týdnů. A u toho druhýho s tím rozdílem, že mi dali dva týdny maximálně.

Důvod odjezdu

Jak jste se v tu chvíli cítila?

U prvního to byl absolutní šok. Už díky tomu, že to začlo tím krvácením a že jsme nic 

nečekali. Šok Takže tam jsme v průběhu těch čtrnácti dnů procházeli různýma 

fázema, kdy se nám ta situace ze dne na den měnila díky těm výsledkům. Výkyvy

Takže tam jsme vůbec netušili, do čeho jdem, my jsme byli úplně, bych řekla, 

vystresovaný. Stres, Nejistota Bylo to hrozný. A bylo to teda z jinejch důvodů, bych 

řekla, ten stres, než při tom druhým porodu. Protože u toho prvního jsme opravdu 

vůbec nevěděli, prostě nic o tom. Neinformovanost Absolutní strach, manžel o mě, 

já o mimino, samozřejmě o sebe taky, že jo, celá rodina o nás, takže tam jsme se báli 

úplně všeho, co přijde, jak to bude prostě. Strach, Obavy Jak to půjde dál, jak to 

dopadne, jestli vůbec může takový miminko bejt v pořádku. Jestli vůbec může přežít,

Obavy i když nám doktoři říkali, že tam ta pravděpodobnost je docela slušná, 

protože ta váha, i když je extrémní, tak i ten týden ještě jakoby jde. To si nedokáže 

představit vůbec nikdo. Nesrovnatelnost
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Takže jste neměla žádné informace, nic jste nečekala …

Bylo těch informací hodně naráz, Mnoho informací v tu chvíli věděli jsme prostě, že 

nás čeká něco, co bude hrozný. Očekávání negativní zkušenosti A prostě snažili 

jsme se na to nějak připravit prostě nějak dopředu. Ale prostě to absolutně nejde.

Snaha připravit se Jako řekla bych, že nejhorší byla ta první návštěva, protože 

celkově to prostředí prostě dostane úplně každýho, i toho, kdo by tam to miminko 

neměl, Negativní pocit z prostředí nemocnice natož toho, kdo je čerstvě po porodu, 

po takový stresový situaci, a to miminko tam má. Bylo to hrozný. První návštěva 

absolutně nejhorší a já bych řekla, že jsem se i dopředu bála. Strach Hrozný strach 

z neznáma, úplně ze všeho, a nejvíc jsem se asi bála toho pohledu na to bezbranný 

miminko. Strach Nebo, jak říkají některý maminy, že tam byl pocit viny, tak já 

nemůžu říct, že by tam jakoby nebyl, ale neobviňovala jsem třeba sama sebe, že jsem 

jako něco mohla udělat jinak, nebo že za to můžu já. Neobviňování sebe sama To 

ani ne. Spíš prostě ta nespravedlnost, Nespravedlnost proč to miminko, jakoby 

dejme tomu kvůli nám, i když prostě jsme s tím opravdu nemohli nic dělat, já jsem 

jakoby realista, takže neobviňovala jsem se úplně přímo. Neobviňování sebe sama

Ale bylo mi líto, že to miminko prostě tam musí bojovat samo a my mu nemůžeme 

prostě pomoc, tak proč zrovna jakoby ona? To mi bylo za ní asi nejvíc líto, že ona 

tam leží maličkatá, zabalená, na dejchátkách, na hadičkách a nikdo jí nemůže prostě 

pomoct kromě těch doktorů. Lítost, Bezmocnost A já prostě nemůžu dělat kromě 

toho, že jí budu dávat mlíko, nemůžu dělat vůbec nic. Bezmocnost Ta první návštěva. 

Samozřejmě s každou další návštěvou si člověk na to prostředí trošičku jakoby zvyká, 

ale prostě stejně vždycky srdce až v krku, když jsme tam přicházeli, protože nikdy 

nevíte, co vám tam řeknou. Zorientování se, Napětí, Strach Takže až v momentě, 

kdy pominuly ty nejakutnější dny, vlastně když nás přeložili na to další oddělení, tak 

bych řekla, že jsem si hodně oddychla. Přeložení, Oddych I přesto, že nás čekala 

ještě spousta věcí a spousta neznáma a nikdy jsme neměli záruku, že budem 

v pořádku, tak prostě už jsem přestala být v šoku úplně každej den. Asi tak, no. 

Vy jste rodila oba císařem, že?

Oba císařem, no. Císařský řez (manžel) U toho prvního nám bylo dovolený bejt u 

porodu, což bylo skvělý, protože jsme ho viděli oba dva. (Markéta) Jo, Místní 

anestezie, Manžel u porodu tam nám dokonce u prvního porodu, jak to bylo 

plánovaný a Míša byla relativně v kondici, tak nám ji ukázali. A opravdu na nás 

koukala, že i takový miminko může na vás koukat vyděšeně. Pozitivní překvapení

(manžel) A u syna jsem jenom čekal na chodbě na toho porodníka. On vysmátej, 

jenom s jednou sestrou si ten inkubátor tlačili. Kouknul jsem se na syna, ve vteřině 

jsem věděl, že je všechno v pořádku, že je dobře prokrvenej, růžovej, já už se vyznám 

ve všech těch přístrojích … (Markéta) No, v tom to bylo jako o dost lepší docela. Na 

druhou stranu jsme se zase báli jakoby těch následnejch komplikací. Strach Jako 

báli jsme se opravdu těch věcí, který v tu chvíli byly opravdu rizikový. Strach
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Předtím jsme se báli úplně neznáma, úplně všeho. A teď jsme se oprostili od těch 

věcí, co ty prvorodičky, tak my jsme se nebáli toho neznáma, ale protože jsme 

všechno znali, tak jsme se báli opravdu těch konkrétních věcí, který můžou nastat, 

který nám můžou zkomplikovat úplně všechno do budoucna, tomu miminku a nám.

Strach (manžel) Já když jsem jakoby u holky stál u inkubátoru, tak jsem se takhle 

klepal a pořádně jsem nevnímal, co nám ti lidi říkaj, já jsem byl úplně mimo. U toho 

syna, už jsem si s doktorem dělal vtípky, chytal jsem ho za ruku, pohladil jsem ho, on 

byl úplně spokojenej, no ale měl jsem problémy s manželkou, protože ta to měla 

vošklivý. (Markéta) No, já jsem na tom byla jakoby hůř. Jako mě nebylo dobře, já 

jsem byla i ohrožená na životě při tý operaci, takže potom mi trvalo daleko dýl, než 

jsem se dala dohromady. Zdravotní komplikace A dostala jsem se tam daleko 

pozdějc k tomu synovi. Ale myslím si, že třeba ta první návštěva, který jsem se už 

tentokrát tolik nebála, tak proběhla v klidu. Klid Já jsem opravdu poprvý se skoro 

zhroutila u toho inkubátoru, Zhroucení  podruhý to bylo v pohodě. Jako samozřejmě 

obava, strach, lítost, všechno to tam bylo, ale jakoby v takový reálnější formě, kdy 

člověk prostě spoustu těch emocí dokáže už prostě ukrotit. Obavy, Strach, Lítost, 

Zkrocení emocí Protože hlavně prostě když máte doma miminko, který je v pořádku, 

a prodělalo si téměř to samý. Víte, že to je vo fous, že to bude delší, těžší. Ti doktoři 

vám to furt opakujou, musíme prostě překonat to, pak to, a když se povede to, tak je 

velká pravděpodobnost, že už to bude dobrý. Takže my jsme se jakoby drželi těch 

faktů Držení se faktů a jenom jsme si prostě říkali, ať se nestane nic vážnýho, ať je 

pořád v pořádku a ať každá komplikace, která je, ať se rychle vyřeší a není vážná. 

Doufání Takže to byl jakoby náš hlavní cíl. Plnění cílů U tý dcery tam prostě každej 

telefonát, prostě my jsme se báli úplně všeho. Strach I toho, jak jsme se na ni dívali, 

nebo že jsme se jí báli dotknout. Strach Každý bliknutí obrazovky prostě jsem si 

říkala, ježišimaria, ona nedejchá. Šoky Tohle už jsme všechno znali, věděli jsme, co 

znamenaj ty přístroje. Zkušenost (manžel) Ti doktoři nám říkali, že to je jakoby 

těžký rozhodnutí strašit tu maminku, nebo stresovat ji jakoby detailníma 

informacema, protože maj pocit, že by to nepobrala. (Markéta) No ale my jsme to 

třeba potřebovali. Potřeba informací My jsme oba takoví, že bez nich bysme byli 

úplně jako, bysme si připadali, že se může stát cokoliv a že nad tím nemáme žádnou

kontrolu. Připravenost Jako taky nemáme, že jo, i když to víme. Ale prostě čím víc 

těch informací jsem měla, tím víc jsem měla pocit, jakože mám ty možnosti, co se 

může stát, od toho nejlepšího až po to nejhorší. Že jsem jako byla připravená na to.

Připravenost Jako z toho pohledu, když jsme tam chodili poprvý, tak nejhorší bylo to 

prostředí. Negativní pocit z prostředí nemocnice Já jsem třeba odstříkávala mlíko 

vedle v místnosti, a když tam třeba něco houkalo a já jsem odstříkávala, tak jsem si 

říkala, co když je to naše, jí není dobře, já tady odstříkávám mlíko, já už tam prostě 

chci jít. To bylo jako hrozný. Šoky Ale třeba u toho syna, když něco houkalo, tak mě 

to … samozřejmě, že když jsem poznala, že to je závažnější situace, tak jsem se bála,

ale jakoby ta důvěra, v ty sestry a v to celý, že to bude dobrý, byla daleko větší než u 

tý dcery. Zkušenost, Důvěra Já jsem se u tý dcery prostě furt bála, že se jí něco 
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stane, že se jí srdíčko zataví a že prostě ji tam budou oživovat. To pro mě byl největší 

stres. Stres, Strach U něj jsem se tohodle nebála. Klid A byly asi dvě situace, který 

jsem zažila během klokánkování, kdy mu nebylo dobře a kdy i sestřička s ním měla 

starost, snažila se ho nějak jakoby vrátit, aby se nezapomínal s tím vnímáním. 

Krizové situace Tak to mi opravdu bylo ouzko i u něj. Strach Ale to byla taková 

jediná situace konkrétní. Kdy jsem se o něj opravdu hodně bála. A pak o těch 

Vánocích, kdy mu vypnul ten dejchák. Tam byl technickej problém. To byla celkově 

nepříjemná situace, kdy prostě synovi byli tři tejdny, ještě ty Vánoce byly. Je to blbý, 

jo, prostě, ale člověk je naměkko, nebo je prostě na tom jinak psychicky, jenom kvůli 

tomu blbýmu dnu, i když je v týhle situaci. Prostě jsou to Vánoce. Melancholie My 

jsme tam přišli, a i když všechno se jakoby tvářilo dobře, tak prostě se stala taková 

věc, že syn během toho klokánkování začal hodně křičet, nelíbilo se mu u mě, nešlo 

ho uklidnit a byl hodně studenej. Takže ho dali zpátky do inkubátoru, no nicméně, šla 

jsem odstříkávat mlíko, byla jsem z toho docela špatná, miminko není v pohodě a to. 

Ale tak říkala, jsem si, že za pár hodin bude líp, vyspí se z toho, má prostě blbej den.

Lítost Manžel si všimnul, že na přístroji, který zvlhčuje vzduch, tam odešel zdroj, ale 

to není nikde očidlovaný, takže to prostě nikde nezatroubí a nezahlásí. Ono to prostě 

zhaslo jenom. Ono tam normálně ale svítilo 37. Ale tam je tolik blikavejch a svítících 

věcí a houkajících. Prostě jenom jedno číslo nesvítilo, všechno to jako foukalo, 

houkalo, fungovalo, ale ta věc přestala ohřívat. Takže synovi foukal zvlhčenej 

vzduch, ale 24 stupňů místo 37. Takže on se prostě zchladil, proto byl nespokojenej, 

protože mu foukalo studený do nosu. Díky tomu, že na to manžel přišel a řek to tý 

sestře, tak se stalo to, že vlastně během ani ne tý hodiny, to spravili. Ona vyměnila 

přístroj a všechno bylo jakoby v pohodě. Takže jsme odcházeli s tím, že teda úžasný, 

manžel na to přišel, ta situace se vyřešila, pomohli jsme mu. Krizová situace No ale 

já jsem se furt bála, co z toho může chytit, jestli nemůže mít zápal plic, byl to 

studenej vzduch. Takže to byl nejhorší den celkově z tý návštěvy. Obavy To byla 

rána, protože my jsme se nebáli ničeho, Šok u dcery jsme se báli všeho. Já když jsem 

ji tam viděla, tak jsem přemýšlela, co jí je, co ji bolí. Trpěla jsem s ní, jo. Vciťování 

se

Co si myslíte, že bylo horší, to že jste nevěděla a neznala jste ty rizika, nebo 

právě to, že už jste věděla a tím pádem věděla i to, co může hrozit? 

Já si myslím, že u toho syna byl na začátku ten strach největší, protože jsme věděli, 

co všechno může přijít. Strach A v momentě, kdy se jakoby začal lepšit, kdy se 

vylučovaly ty problémy, prostě už měl za sebou porod, řádnou adaptaci, tak jsme si 

voddychli, protože jsme věděli, že to je nejdůležitější prvních dvacet čtyři hodin.

Plnění cílů Pak třeba po tejdnu, jsme si říkali, tak třeba přibral, už mu stoupla váha. 

Tak jsme říkali, tak teď je důležitý, aby přestal bejt na infuzi. Plnění cílů Mu to 

trvalo dlouho, protože měl dvě infekce. Takže vlastně skoro šest tejdnů, furt jsme se o 

něj báli. Strach Doktoři nám říkali, že je prostě problém, nemůže být věčně na infuzi.

(manžel) Když už jste si tím prošli a máte tu informovanost, tak se to mnohem líp 
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snáší, protože už víte, že prostě třeba, když máte neštovice, že máte strupy, horečku a 

že to k tomu prostě patří. Takže my už jsme věděli do čeho jdeme. (Markéta) Prostě ty 

miminka nemaj imunitu, takže tam těch potíží může bejt kdykoliv, cokoliv. Takže je 

hrozně důležitý, aby to miminko se posouvalo. Plnění cílů A začlo trávit a potom 

dejchat samo. Aby se všechny potíže vyloučily. Těch šest tejdnů bylo nepříjemný 

v tom, že jsme věděli, že ještě nemáme vyřešený v podstatě ani jeden problém. Plnění 

cílů Furt byl na dejchátku, furt ještě netrávil sám. Takže tam jsme se báli. Obavy A 

prostě jsme jenom doufali, aby už to přešlo. Doufání Aby to dopadlo, protože jsme 

neměli záruku, že to vlastně bude dobrý. Nejistota A v momentě, i když to teda 

trvalo, kdy odpojili tu infuzi a začal trávit sám, tak v tu chvíli jsem si oddychla hodně 

a začlo to ze mě padat jako postupně. Oddych A v momentě, kdy mu odpojili 

dejchátko, tak už jsme byli celkem vysmátí rodiče oproti těm ostatním. Klid S dcerou 

jsem se do opuštění nemocnice jakoby byla furt ve stresu, i doma jsem byla ve stresu.

Stres S ním to ze mě padalo daleko rychlejc. Oddych Ještě co mě teda dostalo, čeho 

jsem se bála, že je to kluk. Strach A oni ti kluci mají často kýly. Dá se říct, že neznám 

kluka, který by tam tu kýlu neměl. Od začátku jsem to věděla a bála jsem se, protože 

to je operace. A já jsem se tomu stranou vyhnula, byla jsem za to strašně vděčná,

Strach protože ty ostatní miminka na ty operace chodily, viděla jsem tam ty 

maminky, říkaly, jak jim je špatně, jak se bojí. Já jsem si neuměla představit, že mi to 

miminko někam odvezou, budou ho prostě v anestezii operovat prostě takhle 

maličkatý, takže jsem byla vděčná, že jsme se tomu poprvé vyhli a bohužel jsme  se 

tomu podruhý nevyhli. Strach V den, kdy nás měli propouštět ráno při vizitě, já jsem 

to tušila, Tušení i když mi vymlouvali, že to není kýla, tak v den jeho propouštění 

nám paní doktorka potvrdila, že to kýla je. Dokonce oboustranná. Takže my jsme šli 

domů, s tím, že jsme šli jakoby na propustku, a vrátili jsme se na domluvenej termín, 

aby to bylo co nejdřív. Jakoby, byl to další moment, kdy jsem se bála samozřejmě, i 

když jsem věděla od všech, že to bejvá bez komplikací. Strach Takže to byl takový 

poslední moment, kdy jsem se o něj bála. Krizová situace A momentem, kdy jsme se 

vrátili domů, já musím říct, že jsem úplně v pohodě. Pohoda Jako už jsem neměla 

s ním žádný následný stres. Já jsem se nebála, že nebude v pořádku. Pohoda U 

dcery, ona jenom měla takový záchvaty pláče v noci, kdy se špatně nadechovala, já 

jsem myslela, že má velkej problém, ale měla špatný sny, to není nic nestandardního, 

to maj i donošený děti, málo se nadechovala, takže jakoby šedla. My prostě 

z nemocnice vystresovaný, že šediví, nedejchá, tak, ježišmarija, honem záchranku 

Stres, Šoky, Strach a to. Já vím, že dvakrát jsme měli v noci takový stav, že já jsem 

nevěděla, co s ní mám dělat. My jsme si prostě mysleli, že máme nezralý křehký dítě 

a tím to je. Já jsem se bála i v autě, že na ni nevidím, co když nedejchá. Strach No a 

s ním, prostě vůbec. Já jsem se pořád bála, že se jí něco stane. V nemocnici jsem byla 

zvyklá, že je to miminko pořád monitorovaný, a já najednou jsem ji měla v kočárku, 

kde ji nikdo nehlídal, já jsem nebyla schopná ji jako nechávat dospat, jako někdo dá 

dítě do kočárku ven a nechá ho tam spát dvě hodiny, jo. No to ne. To naprosto jsem 

byla přilepená na skle, jako jsem se chodila dívat, jestli dejchá. Jako trochu to ve 
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mně zůstává doteďka. Strach, Napětí Ale určitě se s ním nebojím jako s ní. Řekla 

bych, že se k němu chováme jako k normálnímu dítěti. Normální dítě (manžel) I 

příbuzný to na nás vnímali, že ta péče o to dítě je přehnaná. (Markéta) Já jsem s ní 

jako byla opravdu ustrašená ze všeho. Já jsem si říkala, jestli je to tím, že je 

nedonošená, nebo že jsem prvorodička. Strach (manžel) U dcery jsme čekali jak na 

smilování, co z toho doktora vypadne. (Markéta) U syna jsme ho už doplňovali a 

ptali se, co jsme opravdu nevěděli. Je pravda, že v jednom dalším případě u něj jsme 

se ozvali a bylo to dobře. Protože většina rodičů si ani nedovolí, nebo neví. Poprvý 

bychom taky nevěděli. U syna jsme byli daleko větší realisti. A dokázali jsme ty věci 

odhadovat. Zkušenost (manžel) My, jak můžeme srovnávat, tak největší stresová 

věc, která je ovlivnitelná, je osobnost a charisma toho přidělenýho ošetřujícího 

lékaře. Přístup personálu (Markéta) Jo. To je hrozně důležitý. A i teda těch sester. 

My jsme poprvé měli takovou paní doktorku, která byla strašně dobrej lékař, ale jako 

člověk … nepoužitelná. Empatie nula. Možná kdybychom měli jinýho doktora, tak 

bysme třeba nebyli tak v šoku, jako třeba díky ní. Přístup personálu Já jsem byla 

jako ráda, že nám ty informace řekla všechny jako pohádku, od a do zet včetně 

komplikací. Dcera třeba dostala infekci a jako teď, když se na to kouknu zpětně, její 

infekce nebyla nijak závažná. U infekce se může stát, že praskne střevo. Ale ona nám 

to podala takovým způsobem, že jsme si říkali, že bude velké štěstí, když se nám to 

nestane. (manžel) To samý se nám stalo o dva roky pozdějš, doktorka zopakovala: 

„Může i prasknout střevo, ale to by byla velmi vážná komplikace.“ Ta druhá, ta lepší 

doktorka se pak na vás usměje a řekne: „Ale my uděláme všechno proto, aby se to 

nestalo, on je pašák, my to tady spolu zvládnem, viď, Richarde!“ (Markéta) To je ta

lidská stránka tý věci, kterou tam ta doktorka neměla, kterou neudělala. Přístup 

personálu Já jsem si prostě myslela, že se to nestává u nich, když oni něco dělaj, že 

by to někdy dopadlo špatně, prostě jsem věděla, že oni říkaj, že to riziko je, protože 

ono je. Ale že oni jsou natolik dobrý, že to dokážou vždycky. Ale potom jsem tam 

zažila případ, kdy to opravdu dobře nedopadlo a pak jsem se vrátila na zem,

Popření jo. Taky hrozně moc dělalo nepříjemný chování sester Přístup personálu

na JIPu, kdy jsem zažila pár případů, kdy se maminka zhroutila jenom kvůli toho, jak 

se k ní chovala ta sestra. Ony si neuvědomujou, že to působí zpětně i na to dítě. To 

není klišé, že ty miminka vnímaj, jak se ti rodiče cítí. Je to tak, vnímaj to.

Byla tam možnost nějaké psychologické pomoci?

Jako byla. Což je novinka. Nabídnutí psychologické pomoci Jako s dcerou vůbec, 

absolutně Nenabídnutí psychologické pomoci Ale to zas musím říct, že se jako 

chovaly líp ty sestry, že se o mě zajímaly víc. Určitě, i ti doktoři. Přístup personálu

Teď bych řekla, že to ty sestry jako nehrotěj jako dřív. Už se mnou tolik nemluvily. 

Už to nebylo, že by mi nabízely, radily. Přístup personálu Například  kojení, ony mě 

do toho úplně namotivovaly, podruhý vůbec nikdo, nijak. Ale zas na druhou stranu 

říkám, že je tam novinka ta, že my než jsme odešli domů, tak tam bylo sezení 

s psycholožkou místní. Zajišťuje všem maminkám před propuštěním konzultaci 
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s psychologem. No, není to jako individuální, seděly jsme tam asi čtyři. Přijetí Jako

mně se o tom povídalo jednoduše, protože já jsem byla v situaci, že už jdeme domů, 

věděla jsem, že doma mám miminko, který je úplně v pohodě, věděla jsem, že on už je 

taky úplně v pohodě. Takže já jsem se tam třeba rozpovídala. Ty ostatní maminky 

s tím měly jako problém, nevěděly, o čem se bavit, těch věcí je moc. Možnost sdílení 

Takže ta možnost tý psychologický porady tam byla. Teď to ještě vylepšili, že to 

sezení je jak na konci, tak na začátku, hned jakoby po porodu. Což si říkám, na jednu 

stranu že je fajn, ale na druhou stranu nevím, no. Mně přijde, že ty maminky jsou 

zpočátku v takovém šoku, že když se v tom budou pitvat, aby to pro ně nebylo ještě 

horší, no. Že je lepší oprostit se od té emoce a řešit ty praktický věci, jako opravdu 

kojit, starat se o to dítě. Oproštění se od emoce, Řešení praktických úkolů Jako já 

čím víc jsem brečela, tím víc mi bylo hůř, Zoufalost u dcery. U syna, tak jako měla 

jsem třeba splíny, ale určitě jsem neměla takový to, že jsem to potřebovala pustit a 

brečet, to jsem třeba podruhý neměla. Furt jsem říkala, já budu brečet, až bude proč. 

Ještě to není tak hrozný. Uklidňování sebe sama V podstatě u syna jsem tuhletu fázi 

vůbec jako neprodělala, Oproštění se od emoce protože nikdy to nebylo, že by mi 

řekli například, že má srdeční selhání. Že bych se bála primárně o jeho život. To se 

mi nestalo za celou dobu. Já jsem nikdy neměla tu chvilku, že bych si řekla, teď je 

chudinka můj malinkej tam, co když prostě to špatně dopadne. Pořád jsem si říkala, 

ještě to je dobrý, ještě to vydržíme. Oproštění se od emoce, Uklidňování sebe sama 

Což u dcery ne, no, to jsem na tom začátku probrečela. Lítost (manžel) Vzpomeň si 

na to, jak jsme tam třeba chtěli zavolat. (Markéta) To vůbec. Ten první hlas tý sestry, 

která vám má říct, jak je na tom to vaše miminko. Jestli je pozitivní, nebo jestli je 

utrápená, Neverbální signály jo. To bylo i se zazvoněním na to ARO.  Jako to jsem 

teda měla i u syna. Mně stačilo, když jsem zazvonila na zvonek na ARO a nikdo mi 

neotvíral. To znamená, tam se něco děje. Co když je to naše dítě? Šoky Takže 

takkovýhle. V tom bych řekla, to si nikdo neumí představit, najednou se to všechno 

jakoby nahrne, člověk se v tu chvíli opravdu začne bát. Nesrovnatelnost Asi je to ta 

nevědomost. Ta byla nejhorší. Nevědomost Člověk znejistí Nejistota a první 

informace od sestry, v momentě, kdy řekla: „Maminko, byl hodnej,“ tak to ze mě 

spadlo a už jsem byla celou dobu vysmátá. Oddych (manžel) Když na tom byla 

manželka hodně špatně, tak jsem ji uklidňoval statistikama, že jsem jí různě hlásil 

příběhy, který jsem našel na netu. (Markéta) To mi ale pomáhalo. Podpora 

manželem Dokonce nejenom tohle, ale tam je spousta fotek na tom ARu, který týden, 

váha, tím bych to tam vytapetovala. Jako pro mě představa, že to maličkatý v tom

inkubátoru, hlavně u tý dcery, spíš jsem koukala na to srovnání, kolik měl kdo 

gramů, jakej tejden a jak teď vypadá. To jsem si říkala, i tak malý může být 

v pořádku. U tý dcery jsem si nedokázala představit, že to třiceticentimetrový 

miminko na těch hadičkách bude jednou tří a půl letá slečna, která pusu nezavře od 

rána do večera. A vůbec člověk si neumí představit, že to miminko vyroste a bude 

normální. A mně ty obrázky strašně pomáhaly. Nepředstavitelnost Já můžu říct 
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celkově, když se ohlídnu, že ten přístup byl úžasnej. Jako je to o tom personálu 

strašně moc. Přístup personálu

Co jste cítila těsně před porodem a těsně po něm?

Těsně před prvním porodem jsem byla klidná. Protože šlo všechno podle plánu, 

protože jsem věděla, že všechno teprve bude. Klid Já jsem stresař, až když mě někdo 

do toho stresu nažene. Já jsem opravdu byla klidná. Já jsem důvěřovala doktorům. 

Důvěra Hlavně já jsem měla domluvenýho porodníka, kterýmu jsem hodně 

důvěřovala. On mi slíbil, že udělá všechno proto, aby mě odrodil on. Já jsem prostě 

v tu chvíli, kdy jsem prostě věděla, že tam bude ten známej člověk, že mu opravdu 

můžu věřit, že to nebude prostě někdo anonymní, tak jsem prostě věděla, že to bude 

opravdu tak, jak oni mi říkaj a že to zvládnem. Důvěra Protože oni mi všichni jako 

před tím prvním porodem jako dávali hodně těch nadějí, že opravdu říkali, že to 

dopadne dobře, „to bude dobrý prostě.“ Já jsem tomu věřila. Důvěra Já jsem se 

začala sypat, až v těch situacích, kdy prostě jsem viděla tu dceru. Zhroucení U toho 

druhýho porodu to bylo jinak, protože tam to bylo opravdu akutní. Já jsem se v tu 

chvíli před tím druhým porodem nestihla bát ničeho. Mně bylo tak strašně zle, že 

jsem jenom hrozně chtěla, aby stihnul přijet manžel. Zdravotní komplikace Pro mě 

bylo jakoby těžký jít za tou sestrou a říct: „Je mi fakt tak zle, že to nevydržím.“ 

Protože já jsem prostě věděla, že ráno mám jít na sál v těch osm hodin a mně začlo 

být blbě někdy v devět večer. A já jsem si furt říkala, to zaspím, že to rozchodím. A za 

další asi až dvě hodiny mi došlo, že to nerozchodím, že to nezaspím. Popření Reakce 

sestry, za kterou jsem přišla, byla příšerná. Ta mě prostě poslala s Anacidem, ať si 

ho vypiju, že mám prostě pálení žáhy, že to je normální, Přístup personálu jo. Takže 

… a já ještě jsem takový člověk, kterej jako nerad obtěžuje. Takže já jsem si furt 

říkala, ale pokud by to bylo za mě, tak to jako vydržím, když to bylo i za to dítě, tak 

jsem se prostě bála. Strach Takže jsem se tam prostě za ní vrátila a teda opakovaně 

jsem jí říkala, že mi opravdu není dobře. A pak teprv teda zalarmovali personál a 

opravdu rychle, akutně se šlo řešit, co se stalo. A já jsem díky tomu opravdu 

rychlýmu sledu událostí … já jsem měla hroznej strach, ale furt jsem si říkala, že se 

mi to jako zdá. Strach Že prostě to není tak hrozný, že prostě to bude dobrý, že to 

vydržím do rána a že to půjde podle toho plánu, který jsme říkali, že prostě bude, v 

těch osm ráno budu na sále a budu zase pod tou … na ten epidurál prostě a to. 

Popření Až v momentě, kdy teda ten doktor mi řek, když mě vlastně vez na tý chodbě 

a opravdu měl strach sám, říkal mi: „Maminko,“ protože on byl teda taky ten 

porodník, kterej měl zrovna směnu, když se mi to stalo, tak byl taky úplně naprosto 

úžasnej člověk a doktor. A hodně povídavej a všechno mi to stíhal říkat, zařizovat, 

řešit celou tu situaci, celej ten tým, jak od dětí tak jakoby ten porodní tým. A ještě to 

stihnul řešit se mnou jakoby. Popis nastalé situace lékařem, Přístup personálu

Takže mi vlastně říkal, co se děje, co se bude dít. Popis nastalé situace lékařem Já 

jsem se ho zeptala: „Pane doktore, a nepočkalo by to?“ Úplně blázen, že jo, v tu 

chvíli prostě, ale stejně jsem to prostě zkusila. Doufání A on se na mě tak otočil, 
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zastavil se poprvý a řekl mi: „Maminko, tohle je opravdu vážný a já už jsem viděl 

dva případy, kdy to nedopadlo dobře ani pro matku. Pojďte, jdeme rodit.“

Upozornění lékaře A to byl moment, kdy jsem se zastavila, uvědomila jsem si na 

kolik je ta situace, i když jsem to jakoby tušila, tak až ten moment jsem si uvědomila, 

na kolik je to opravdu závažný, a už jsem poslouchala jak hodinky. Uvědomění si 

reálnosti situace Nestihla jsem se bát, jenom mi bylo strašně zle. Mně se to 

zhoršovalo tak rychle, že já už jsem jenom chtěla, aby mě někdo uspal, aby něco 

udělali, aby mi přestalo bejt blbě. Zdravotní komplikace Vnímala jsem třeba okolo, 

když tam přišel doktor a dělali mi monitor, a říkali, že miminko se jakoby nehejbe, že 

nemá pohyby. Což znamená, že mu není dobře. Takže prostě říkali, to nevydrží ani 

půl hodiny na toho porodníka, se kterým jsem byla původně domluvená s tím samým 

jako napoprvý. No, neměla jsem toho porodníka, se kterým jsem byla domluvená.

Takže pro mě byl stres v tom, že mě bude operovat někdo cizí. Stres A když už tam 

nebyl ten, se kterým jsem byla domluvená, tak už jsem chtěla tohodle toho, kterej šel 

se mnou na ten sál, kterej mě nakonec přenechal teda někomu jinýmu, což je určitě 

odborník, ale pro mě byl strach třeba v tom, že mě bude operovat jakoby, i když 

kapacita, který se snažím důvěřovat, tak někdo neznámej. Strach Další stres pro mě 

bylo, že jsem věděla, že nemůžu bejt pod epidurálem. Stres I v tý bolesti, i v tom, že 

jsem potřebovala rychle ulevit, mi prostě řekli, že epidurál nepřipadá v úvahu, za 

prvý dlouho nastupuje a za druhý já jsem měla křeče, to prostě nejde operovat, když 

se někdo kroutí, že jo, takže mě prostě museli uspat. Celková anestezie A já jsem 

měla v tu chvíli hroznej strach z toho, že to ovlivní to mimino. Strach Že oni mi od 

začátku říkali, že lepší je epidurál z toho důvodu, že to miminko prostě není 

ovlivněný tou anestezií. A taky jsem začala mít strašnej strach, že tam nejsou 

dostatečně připravení na to moje dítě na tom ARu, Strach tak jsem se bála, že on 

nebude mít tu stoprocentní péči, že tam nebude ta doktorka, se kterou já jsem byla 

domluvená. Že to prostě nejde podle toho plánu. Obavy Takže to byl pro mě stres, 

proč jsem chtěla počkat do rána. Aby to šlo podle toho plánu, abych věděla, že je tam 

můj doktor, jeho doktorka, se kterou jsem domluvená, že prostě o něj bude opravdu 

postaráno stoprocentně, že o něm vědí dopředu, bála jsem se tý akutní situace, že 

prostě nejsou na to připravený. Stres Když jsem jim to pozdějc opakovala, oni mi 

říkali: „Vždyť my to tady takhle děláme, takhle to tady prostě furt je.“ A já jsem 

říkala: „Ale není to prostě tak, jak to mělo bejt, ono to jde z minuty na minutu.“ To 

bylo během půl hodiny hotový jako. 

Myslela jste si, že to může …

Myslela jsem si, že to může ovlivnit zdraví toho dítěte, no. Strach  

Jakým způsobem vám pomohl partner u porodu?

No tak podruhý u porodu nebyl, já jsem ho viděla, až jako za dlouho. No, pomoh 

strašně, no tak jako bez něho bych to jako nezvládla. Podpora manželem Já jsem 
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jako nevěděla, že tam je podruhý. Ale jakoby tušila jsem, já jsem věřila, že tam je.

Poprvý teda bych řekla, že jsme si určitě i pomáhali jakoby navzájem. Že já třeba 

před tím porodem jsem na něm viděla, že on je jakoby hodně špatnej, on se bál taky 

hodně jakoby o mě. Já jsem se bála jenom o to dítě poprvé. Vzájemná podpora

Určitě jsme si pomáhali strašně moc. My jsme si volali denně. Provolali jsme prostě 

tisíce a tisíce peněz. Prostě byli jsme spolu pořád. Byl tam každej den, byl tam 

dlouho se mnou. Podpora manželem Jako já jsem třeba nebyla schopná se obracet 

na  ostatní členy rodiny, protože představa, že jim budu něco vysvětlovat, dávat 

najevo své emoce před někým dalším, pro mě je nepříjemná. Uzavření se (manžel)

Tak jsem to odnes já. (Markéta) Odnes to manžel. Jako byla jsem schopná mluvit 

třeba se svojí maminkou, ale tam jsem zase měla problém v tom, že já ji nechci trápit 

víc, než je nutný. Já jsem měla pocit, že jako kdybych projevovala svoje emoce, že mi 

není dobře, tak ji to bude trápit ještě víc, než ji to trápí teď. Protože máme jakoby 

blízkej vztah, tak jsem ji nechtěla zbytečně zatěžovat. Uzavření se  Takže jsem se 

před ní snažila bejt jakoby v pohodě a všechno jsem to jako valila na něj. Podpora 

manželem A co se týká jeho části rodiny, tak oni nás prostě milujou až za hrob a 

jsou prostě úžasný, ale jsou hrozně citliví na ty informace kolem toho, když se nám 

třeba nedaří, nebo když se něco děje. Obvzlášť v takovýdle vypjatý situaci. Já jsem 

věděla, že by brečeli furt, jo, kdybych to musela vysvětlovat a tohle, by mi to nedělalo 

dobře. Já jsem nebyla schopná třeba s nima mluvit. Protože jsem věděla, že to zhorší 

situaci jak mně, tak jim. Uzavření se, Neschopnost sdílení Oni to třeba doteďka 

nechápou, proč jsem s nima jakoby nedokázala mluvit. Ale já prostě vím, že v tu 

chvíli to bylo rozumný řešení. Prostě by to zhoršilo … já jsem potřebovala soustředit 

se na sebe a na děti. Uzavření se  Oni hlavně nemají dost těch informací. My jsme 

jich třeba měli spoustu, ale reprodukovat, to už je problém. Teď ještě to, že oni to 

pochopí třeba jako ne třeba úplně dobře všechno, jo. Teď oni nemají ty informace 

hned, jako je máme my. To znamená, my jsme jim nevolali každej detail, který my 

máme. Takže pro ně je to čekání ještě delší. Takže v momentě, kdy jsme s něma 

mluvili třeba po delší době, tak jim celý to zpětně vysvětlovat, je složitý. 

Neschopnost sdílení Takže opravdu já jsem nebyla schopná přenášet ty informace 

dál. A řekla bych primárně z toho důvodu, že jsem se potřebovala soustředit sama na 

sebe a na svoje emoce a ne se snažit před někým přetvařovat, že je mi dobře, že je to 

v pohodě, když to v pohodě není. A řešit s nima, že to v pohodě není, jsem vůbec 

nebyla schopná. Uzavření se Takže já jsem to všechno valila na něj Podpora 

manželem a on jim teda tak jako občas zavolal a řek jim, dobrý nebo ne. (manžel)

Já jsem to trošku dávkoval, jo. (Markéta) Dávkoval a vždycky tak jako věcně.

Informace, jak to je, nazdar. Nekonzultovat a neřešit, jo, tu situaci.

A co maminky na pokoji?

Já když jsem tam ležela po porodu těsně, tak se tam většinou ty maminy dost střídaly. 

A hlavně oni mě poprvý přeložili na gynekologii, já jsem nechtěla na šestinedělí, 

abych nebyla s dětma tam. Přání být jinde Poprvý bych řekla, že pro mě byl zájem 
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bejt jinde, než na šestinedělí, kde maj maminky svoje děti, protože jsem nechtěla, 

abych tam viděla tu maminku s tím dítětem. Přání být jinde Pro mě bylo hrozně 

důležitý si o tom povídat, ale určitě ne se všema, no. Nemožnost sdílení A s těma 

maminkama na tom pokoji, já jsem poprvý teda ležela na tý gynekologii, kde byla 

stará paní po operaci, takže úplně v jiný situaci než já. Tam jsem teda určitě si s ní 

nepovídala. Já jsem byla celkem ráda, že si nechce povídat ani ona, protože, když 

tam manžel nebyl, tak jsem se tam opravdu snažila spát. Snažila jsem se ty emoce 

krotit, co to šlo, někdy to teda nešlo. Spíš jsem to pouštěla, když tam byl on. Protože 

jsem věděla, že mě ukrotí on. Ale, jak jsem se sama rozbrečela, tak jsem brečela furt 

jako. To nešlo. Lítost Tam jsem odcházela po pěti dnech domů z tý gynekologie. U 

syna to bylo úplně jiný. Tam jsem ležela deset. Já jsem byla na nějakým JIPu, jiným 

než poporodním, na nějakým gynekologickým JIPu, kterej je jakoby pro ty vážnější 

případy. Takže mě nepřeložili klasicky na pokoj pak hned, ale šoupli mě na nějaký 

nadstandard na onkologii. Výborný prostředí pro maminku v týhle situaci, takže tam 

ty holohlavý paní, no hrozný. Negativní pocit z prostředí nemocnice Tam jsem ale 

byla jenom pár hodin, protože mě museli vrátit zpátky na JIP. Pak mě dali teda na 

ten poporodní. Já jsem skoro dva dny probíhala takhle odděleníma, byla na tom 

JIPu, kde se vůbec nejde bavit s těma maminkama nebo jako to, tam jsou všichni po 

operaci. Až vlastně třetí den mě přestěhovali na šestinedělí. Nadstandard nepřipadal 

v úvahu, ta – nemocnice byla přeplněná maminkama. A na to nejhorší šestinedělí, 

který tam vůbec jako je. Protože tam se zastavil čas snad v šedesátých letech včetně 

těch sester, toho personálu, tam zůstal. Prostě to prostředí, ty igelitový ubrusy a 

prostě návštěvy na chodbách a prostě skříně z roku čtyřicet jako. Strašně depresivní, 

černý takový místnosti, tmavý, s jedním lustrem žlutým, prostě ty tří, čtyř metrový 

stropy, maličkatej ten krcálek, no hrozný. Takže deprese jenom člověk vlez. 

Negativní pocit z prostředí nemocnice Já jsem byla na pokoji s Ukrajinkou, která 

brečela od rána do večera, měla tam dítě a brečela Problém se spolubydlící jako. 

Já jsem si říkala, co ona řve? Já mám řvát. A teda musím říct, první den jako jakž 

takž, to jsem si říkala, to tady nějak přežiju. Druhej den, to jsem si říkala, to tady 

nepřežiju. Rozladěnost A prostě už jsem volala tomu svýmu doktorovi, přes kterýho 

jsem tam měla kontakt, že ať mně prosím, najde cokoliv jinýho. Že za prvý mi nebylo 

jakoby fyzicky dobře, Zdravotní komplikace já jsem byla furt nemocná a říkala 

jsem: „Já se tady fakt nevyspím, protože tady to dítě řve.“ Jako teď už mi nevadilo 

tolik jako poprvý, že tam je ta maminka s tím miminkem. Mně už to nevadilo. To už 

opravdu já jsem byla odprostěná od toho, že někdo má to svoje miminko tří a půl 

kilový a já ne. To mi nevadilo. Mně vadilo to, že to mimino prostě má svůj režim a 

dobrý, jako fajn, to je normální, v pohodě, ale já jsem v tu chvíli byla sobecká z toho 

důvodu, že jsem věděla, že se tam prostě nevyspím. Rozladěnost, Sobeckost Když 

nebudu vyspalá, budu mít špatnej tlak, protože jakmile jsem byla unavená, měla jsem 

horší tlak, a půjdu daleko pozdějc domů a budu na tom prostě daleko fyzicky hůř a 

nebudu prostě schopná fungovat. Sobeckost Takže já jsem byla v depresi z toho, že 

se nedostanu z tý nemoci, že tam v tom depresivním prostředí to na mě za chvíli 
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dolehne. A taky že dolehlo. Já jsem opravdu začala mít deprese tam strašný, protože 

to byla opravdu černá díra. Deprese Aspoň, že mi tam manžel dones počítač. Takže 

jsem se snažila trávit čas jakoby u počítače, abych opravdu byla mimo to dění, co 

tam bylo. Uzavření se Ale prostě hrozný sestry, ony se tam jako i hrozně chovaly 

k těm maminkám. Přístup personálu K ostatním, co jsem třeba viděla, jo. Prostě to 

bylo taková … fakt to bylo hrozně depresivní celý. Já jsem říkala, a já jsem jako v tý 

situaci, kdy by se ke mně měli chovat jako opatrně, všichni na mě kašlali, všem jsem 

jako byla úplně jedno, nikdo se ani nestaral, co tam dělám, proč tam jsem. Nikdo se 

o mě vůbec nestaral. Takže jsem říkala, já odsaď musím prostě pryč, nebo to 

nepřežiju. Přehlížení No a asi čtvrtej den po porodu, to znamená, byla jsem tam asi 

dva nebo tři dny, bylo to před víkendem, jsem prostě poprosila toho doktora, jestli by 

bylo možný tam teda opravdu najít nějakej pokoj, nebo se tady zblázním, protože 

bylo jasný, že tam ještě ten víkend budu a možná i dýl. No a jemu se teda povedlo

najít mi nějakej nadstandard jednolůžkovej, Nadstandard což bylo, jak když mě 

někdo přestěhuje do hotelu. Mně se změnila nálada o sto osmdesát stupňů. Já jsem 

byla pozitivní, vysmátá. Mně se tam líbilo. Já jsem říkala: „Já tady klidně vydržím i 

tejden. Já jsem tady prostě v pohodě.“ Byl to úžasnej pokoj, Spokojenost byl tam 

prostě gauč, manžel tam byl se mnou do večera …

Takže jste nebyla v kolektivu vlastně …

V tu chvíli jsem byla na jednolůžáku, takže se nebylo s kým bavit. Takže jako, že bych 

probírala tady s maminkama ty věci, to ne. Spíš ta komunikace tam funguje 

v momentě, když mě hospitalizovali znova. A to, jak poprvý, tak podruhý vlastně před 

odchodem domů. Společná hospitalizace Tam oni hospitalizujou tejden nebo dva 

před odchodem domů, aby se ta maminka sžila s tím miminkem, tam teda rozhovory 

opravdu s maminkama jsou prostě … Tam už se baví všichni o všem, protože tam už 

není takový to informační embargo. Furt jsme se bavily s těma maminama o všem. 

Možnost sdílení A jsme v kontaktu doteďka. S těma z prvního pobytu, i z toho 

druhýho pobytu.  

Řešila jste třeba to, že hned po tom porodu to dítě neuvidíte, když rodíte 

císařským řezem?

U tý Míšy jsem ji viděla. To mi řekli, že mi ji jakoby ukážou. Tam jsem jako byla 

ráda. Radost Ale já jsem furt měla primárně strach o ni, Strach jo. To byla taky 

veselá historka v uvozovkách. Já jsem byla jakoby ráda, že mi ji ukázali, ale furt jsem 

chtěla, aby už se o ni postarali. Radost, Obavy Já jsem si furt prostě myslela, že na 

tom bude špatně. Pozitivní překvapení Oni mi to říkali, nikdy nevíte, jak to miminko 

vyndáme. A já jsem si říkala, že to vydržím. Furt radši jsem říkala, radši se o ni 

postarejte, já to vydržím, já ji uvidím potom. Strach Já si to užiju potom. No, my 

jsme měli oba dva strach o to dítě, my jsme prostě hlavně chtěli, aby se o něj už 

postarali, protože jakoby prostě představa, že to miminko na tom není dobře a my …
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oni čekaj na to, až si ho prohlídnem, to je takový sobecký jako. Sobectví Takže jako 

my jsme ho viděli, Míšu. Ríšu jsem neviděla, to jsem byla uspaná. Já jsem ho viděla 

až po dvou dnech, no.

Jak jste se cítila, když jste je poprvé viděla?

U Míšy tam prostě jsem se zhroutila, já jsem to věděla dopředu, že to nevydržím. Já 

jsem se na ni koukla a rovnou jsem začala brečet. Zhroucení, Lítost

To bylo u toho inkubátoru. A na tom sále?

Když jsem ji viděla úplně poprvé, tak jsem byla trošku pod lékama, takže jsem byla 

celkem v euforii. Docela dlouho jsem byla v euforii i na tom JIPu. Euforie Já jsem 

opravdu byla veselá. Euforie Až když mi vyprchaly léky, tak jsem z toho začala bejt 

špatná. Ale mně na ten JIP přišel pan doktor říct, že adaptace proběhla v pořádku, 

že v rámci možností je všechno dobrý. Když mi řek tyhle dvě věty, Popis nastalé 

situace lékařem já jsem začala být úplně vysmátá na tom JIPu, já jsem říkala, já už 

vydržím všechno, to už je dobrý. Pozitivní naladění A ležela jsem tam těch dvacet 

čtyři hodin a jenom jsem tak jako čekala, až mě někam přeložej, až se začne něco dál 

dít. Ale byla jsem v pohodě, fakt jsem byla, dostala jsem hlad. A byla jsem fakt 

v pohodě. Pozitivní naladění A až ten moment u toho inkubátoru byl pro mě 

strašnej, to jsem se opravdu jakoby zhroutila. Pohled na dítě, Zhroucení U Ríši tam 

jsem byla taková jakoby smutná z toho, bylo mi ho jakoby líto, chtěla bych ho … už 

jsem se ho nebála dotknout jako dcery.  Lítost, Dotyky U dcery jsem se bála toho 

prvního dotyku. Strach Protože i když mi všichni říkali, že je všechno v pořádku, já 

jsem si říkala, co když to dítě to nepřežije. Já jsem se jí nechtěla dotknout. Obavy 

Oni do toho nutěj. A s ním jakoby v pohodě. Já jsem se snažila vzpomenout, jak se co 

dělá. Zkušenost A vím, že to bylo asi taky třetí den, i přesto, že jsem věděla, že se 

klokánkuje, když je miminko v pořádku, tak on byl daleko menší, tak jsem to 

nečekala, že to bude tak brzo. Překvapení Tam byla zrovna taková sestra jako 

příjemná, ale taková jako od rány. Já jsem tam přišla a ona: „Tak dneska budeme 

chovat.“ Já říkám: „Ježišmaria, už dneska?“ (smích) Já jsem se bála, že je maličkej, 

že prostě je brzo na to klokánkování. Strach Ale jako oni se tam s tím moc nemažou, 

takže hned druhej den, co jsem ho viděla, tak už jsem klokánkovala.

U té dcery, dokázala byste říct, proč jste měla pocit na zhroucení?

Protože to bylo poprvé, bylo to neznámý. Neznámost Já už jsem od těch emocí u 

Ríšy byla oproštěná. Oproštění se od emoce Já už jsem si fakt jenom říkala, když 

tohle překonáme, bude to dobrý. Víra v budoucnost A teď vlastně není žádnej akutní 

stav, čeho bych se měla bát, tak se nebudu bát. Uklidňování sebe sama Ale už jenom 

ten pohled na to miminko je hroznej. Já už jsem věděla, jak ty děti vypadaj. Já už 

jsem přesně věděla, jak bude velkej. Stejně mě to překvapilo, jak je maličkatej,ale 

prostě už jsem věděla, jak bude vypadat, kde bude mít ty hadičky zapojený, kde bude 
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ležet, jsem věděla. Zkušenost, Překvapení U dcery, té jsem se bála dotknout, udělat 

fotku nebo něco. Já jsem se fakt bála, že to nemusí přežít, a co potom budu dělat 

jako, jo? Obavy, Nejistota Já jsem si prostě neuměla představit nic, takže jako pro 

mě tam bylo tolik neznámejch věcí, že já jsem prostě nebyla schopná ukrotit ty 

emoce. Neznámost, Nejistota A u toho druhýho prostě známý prostředí, známá 

situace. Zkušenost A opravdu jsem se bála konkrétních věcí, který ještě v tu chvíli 

třeba po tom porodu hned nebyly. Strach Takže já jsem si jenom říkala, ten první 

tejden to bude dobrý a po tejdnu se teprv začnu bát, až se začne něco dít. Ono, jak to 

říkám, byly takový určitý chvilky, kdy se něco dělo, kdy jsem se bála jakoby v tu 

chvíli, ale jak to pominulo, tak jsem byla zase v pohodě. Strach, Krizová situace

Jak byste popsala rozpoložení po porodu? Jak jste se cítila, na co jste nejčastěji 

myslela?

Já jsem se snažila soustředit na fakta nebo na ty věci kolem dítěte. Řešení 

praktických úkolů Já jsem se opravdu snažila nemyslet na nic jiného, než na to, čím 

můžu jemu přispět. Užitečnost A co udělat pro to, aby mně a jemu bylo líp, abychom 

se z toho dostali. Já jsem se nepitvala v těch situacích. Užitečnost Já jsem se 

nesnažila se nějak někde, třeba i u tý rodiny nebo kdekoliv jinde, nějak vyžívat v tom, 

že někomu budu říkat, jak mi je. Vůbec ne. Já bych řekla, že to byla moje přirozená 

potřeba. Čím víc se já v těch věcech pitvám, tím víc to prožívám, pro mě horší, 

Oproštění se od emoce jo. Takže já jsem opravdu se snažila … Pro mě, řekli mi: 

„Váš největší úkol je kojit, mít mlíko, dávat mu dost mlíka,“ aby on nebo ona měli 

dost mlíka. Takže já jsem se soustředila na kojení a na to, abych se co nejdřív 

dostala domů. Řešení praktických úkolů Oprostit se. Oproštění se od emoce

Kdo nebo co bylo vaší největší oporou?

Manžel, určitě. Největší opora

Jaké to pro vás bylo, když jste se chodila za tím miminkem dívat každý den?

Pro mě byl největší stres ten první moment, to znamená, nejhorší bylo zjistit v tu 

chvíli, v tu dobu, co jsem tam nebyla, já jsem nebyla informovaná každou vteřinu, tak 

jestli v tu chvíli, kdy já tam přijdu, jestli je v pořádku. Stres, Napětí, Potřeba 

informací V momentě, kdy jsem zjistila, že je v pořádku, tak jsem se jenom chtěla 

zeptat, co se dělo, jak mu je. A bejt tam a dozvědět se co nejvíc věcí. Potřeba 

informací A prožít s ním ty tři hodiny nějak tak, prostě abych měla pocit, že jsem 

s ním. Že mu nějak pomáhám. Užitečnost Pokud bylo všechno v pořádku, tak mě to 

jakoby už nijak zvlášť nestresovalo ty návštěvy. Ono je to teda, bych řekla, jako 

náročný, i fyzicky, i psychicky. Chodila jsem odtamtud vyčerpaná. Psychické 

vyčerpání I když už mi bylo dobře, tak člověk je takovej vyždímanej z toho, 

Psychické vyčerpání jo. I když jsou to třeba jenom tři nebo čtyi hodiny dohromady.

Tak ono i to samotný klokánkování je náročný, jo. Protože já tam tři hodiny sedím, 
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koukám na monitor, koukám na dítě, soustředím se, musím ho jakoby hlídat, že jo 

v podstatě. On leží na mě, ale ono se to zdá, že člověk tam spí, ale nespí. Já jsem furt, 

každý pípnutí jsem kontrolovala. Teď když on se začal třeba budit, nebo to, tak jsem 

si říkala, aby byl prostě v pořádku. Takže jako psychicky to vyždímá ta návštěva, jo. 

Psychické vyčerpání

Odcházela jste s jakými pocity?

Většinou jakoby ráda, že když odcházíme, že je stabilizovanej, že je v pořádku, že je 

všechno dobrý. Ale furt jsem si říkala, hlavně ať to vydrží. Ať je líp, anebo stejně, ale 

hlavně, ať není hůř. Chvilková oddechnutí

Jak jste viděla budoucnost?

U dcery úplně velká neznámá. U dcery velkej strach ze všeho. Jestli bude v pořádku.

Jestli bude normální. Strach U syna už dobrý. Tam jsem věděla, že když jsme 

překonali to nejhorší … on byl dlouho na tom ARu a my jsme věděli, že on už 

přesluhuje oproti, srovnávali jsme a dcera tam byla tři tejdny a on tam byl šest. 

Vlastně já už jsem pak začala hodně srovnávat s ní a to mi přišlo, že on se jí jakoby 

hodně vzdaluje v tom srovnání a hrozně se nám to táhlo. Srovnávání Bylo to teda 

hlavně těma komplikacema a těma infekcema. Hrozně jsme chtěli, aby už se přesunul 

někam dál. Abysme věděli, že jsme ten jeden krok teda splnili a že odteď už to bude 

dobrý. Plnění cílů Takže asi nejvíc bylo důležitý to, že se to zlomilo a přesunuli ho 

na ten JIP. A začal trávit a dejchat a pak už jako to bylo dobrý, no. Oddych 

Měnilo se vaše prožívání toho, že se vám dítě narodilo předčasně, například do 

doby, než jste přišla domů? 

S dcerou bych řekla, že se to moc jako neměnilo. Tam jsme si maličko jakoby vždycky 

oddychli, hrozná euforie z každýho posunu. Chvilková uklidnění U syna jenom 

takovej oddych z každýho posunu. Oddych (věnuje se synovi) Ještě jednou tu otázku, 

prosím?

Jestli se to vaše prožívání měnilo po tu dobu …

Jo tak, s dcerou bych řekla, že se to měnilo jenom maličko. Ulevovalo se nám, že se 

to jakoby lepší. Chvilková uklidnění Ale furt ten strach z toho budoucna, i z 

toho neznáma tam byl asi stejnej, Strach až když jsme šli domů. I potom jsem se bála 

spousty věcí. Já jsem si říkala, jak to bude, co se bude dít a to. Obavy A se synem, 

tam se to měnilo hrozně skokově. Tam opravdu jsem byla vždycky jenom napnutá do 

tý fáze, kdy se to zlepší. Napětí A když se to zlepšilo, tak ze mě spad obrovskej 

balvan. Oddych A opravdu momentem odchodu domů, tím definitivním, po tý 

operaci, jsem se v podstatě dostala do úplný pohody. Pohoda Protože navíc on dobře 

jed. Míša, u ní byl problém, že jsem měla furt stres z toho, aby se najedla. Stres

Protože oni nám říkali: „Dokud se to dítě samo nenají, tak prostě nemůže fungovat, 
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musí přibírat tolik a tolik, to je váš úkol ohlídat, aby se najedla.“ A ona jak není jako 

tak velkej jedlík doteďka, my jsme skoro dva měsíce doma zapásili s tím, aby se 

nakrmila tu dávku, kterou měla. Což oni je tam docela překrmujou. Já jsem do ní 

opravdu cpala jídlo. Jo jako, lahvičkou, potom jsme začly kojit, až v momentě, kdy se 

jakoby rozjedla, trošku víc v klidu, tak se naučila kojit jako v pohodě. Ale zápasily 

jsme s dcerou s jídlem, dlouho. Stres On tím, že byl jedlík, tak v podstatě po tejdnu, 

potom co jsme přišli domů, z lahvičky jsme začli kojit. A on měl asi jeden a půl 

násobek dávky denní, než měl předepsáno. A to pro mě byla prostě taková úleva, 

Oddych jo. Já jsem přestala řešit, jestli to dítě bude prospívat, protože on prospíval 

úplně bezproblémově. Takže já jsem jako s ním opravdu měla ty posuny obrovský, 

v tý psychice k tý pohodě.  Pohoda

Kdy to z vás „spadlo“ u toho prvního dítěte?

No, dlouho to trvalo. Já bych řekla, že po těch dvou měsících ještě asi jako úplně ne. 

Když jsme začli kojit a začala být jak hodinky v tom spánku, měla svůj režim, už jsem 

jakoby ji poznala a ona se začala chovat nějak pravidelně. A už jsem tam neměla ten 

strach, jestli ji uživím a jestli bude dobře přibírat. Takže jsem si zajela takovej 

nějakej režim. Uklidnění I když jsem pořád byla v takový nějaký křeči. Napětí Ale už 

jsem aspoň se dokázala spolehnout na to, že alespoň jí a spí. A že něco funguje.

Konečně bylo něco takovýho jako spolehlivýho, fungovalo to. Jistota Ale já bych 

řekla, že určitě ještě tak půl roku jsem byla v takový částečný křeči. Napětí To byly ty 

malý situace, třeba jízdy v autě, já jsem se prostě bála, aby se jí něco nestalo, aby se 

nezastavila s tím dejcháním. Strach Jako furt jsem se snažila dělat, že jsme 

normální, ale furt tam byl větší díl toho, že nejsme. Napětí S ním říkám, přišli jsme 

domů a normální novorozenec. Úplně bez problémů. Normální dítě Ale já jsem 

chtěla říct, že já jsem hodně chtěla to druhý dítě. Přání Já jsem teda vždycky chtěla 

dvě děti. A fakt jsem si prostě myslela, že to podruhý bude dobrý. Popření A věřila 

jsem tomu dlouho. Víra Teda musím říct, že když jsem pak byla těhotná, tak to šlo 

čím dál tím hůř. Ale do tý doby, než jsem otěhotněla jsem tomu opravdu věřila. Víra

Já jsem si hrozně přála si prožít to normálně. Přání Protože jsem pořád cítila, že 

jsem o něco přišla, jo. Já jsem hrozně chtěla rodit normálně, chtěla jsem mít to tří a 

půl kilový miminko, chtěla jsem bejt ta maminka, co tam je na tý chodbě s tím 

košíčkem, jak tam choděj ty vysmátý návštěvy s těma kytkama a všichni oňuchávaj to 

čerstvý miminko. O to jsem prostě přišla. Odepření Já jsem to opravdu chtěla. Přání

Měla jsem pocit, že todleto mi chybí. Prázdno A že to štěstí, který se navalí během tý 

chvilky toho porodu, já prostě jsem nezažila. Odepření I přesto, že teda dejme tomu, 

že jsme ji viděli, tak to vůbec se nedá srovnat s normálním porodem, že jo. Tam 

člověk prostě vidí miminko a je ta euforie. Já jsem teda neměla euforii. Já jsem byla 

šťastná, že vidím, že je živá, jak vypadá. Ale ten strach byl daleko větší než všechno, 

cokoliv ostatního Strach, Nesrovnatelnost jo. Takže já jsem chtěla podruhý si to 

prožít hezky. Přání Ale v průběhu toho druhýho těhotenství jsem se začala bát, že se 

to nestane. Strach A od poloviny toho těhotenství, kdy mi hrozila ta preeklampsie 
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znova, jsem opravdu stresovala sama sebe, tím, že se to stane znovu. Já jsem se 

strašně bála toho okamžiku, kdy mi řeknou, že se to stane. Stres, Strach Protože já 

jsem měla furt před sebou scénář, že to tří a půl kilový miminko budu mít v náručí, až 

po ten, že skončím na tom ARu, Představy o dítěti tak jak jsme tam skončili. Já jsem 

se strašně bála a byla jsem v depresi do tý doby, než mi teda aspoň řekli, že tu naději 

ztrácím. Strach V momentě kdy jsem ji ztratila, jsem začala věcně řešit, to co se děje. 

Už jsem mohla. Potvrzení zdravotní komplikace, Smíření se Ale do tý doby, než to 

nastalo, tak já jsem vlastně ani nevěděla, jak to bude. Nejistota Furt jsem žila v tý 

naději, že to dopadne dobře. Naděje Já jsem opravdu nespala, nemohla jsem myslet 

na nic jinýho. Nespavost Já jsem opravdu od rána do večera přemejšlela nad všema 

těma variantama, který můžou nastat. Představy o dítěti Hrozně jsem se bála, že mi 

tu naději někdo sebere. Až když mi ji sebral, tak jsem se s tím jakoby dokázala smířit.

Ale do tý doby ne, no. Smíření se  

Myslela jste si někdy, že za ten předčasný porod můžete vy? Vyčítala jste si to?

Poprvý jo. Poprvý trochu jo. Výčitky Protože já jsem poprvý prožívala docela 

hodně stres. Stres Ne kolem těhotenství, ale kolem toho zbytku, já jsem dokončovala 

školu, v práci stres ještě, to byl největší stres, čekaly mě státnice, stavěli jsme barák, 

rozváděli se mi rodiče, bůhví co ještě se dělo okolo, Rušivý vliv to už si nepamatuju 

ty detaily. Bylo toho hodně. A já jsem se nemohla soustředit na to těhotenství.

Nesoustředění se Bylo mi to líto. Lítost Ani jsem se dobře nesoustředila na všechny 

ty ostatní věci. Nesoustředění se V práci jsem se necejtila dobře, ze školy jsem byla 

hodně stresovaná, hodně jsem si to brala, protože jsem to nestíhala. Stres Myslela 

jsem si, že jsem si to způsobila já. Výčitky Myslela jsem si, že se mi ten tlak začal 

zvedat kvůli tomu. Snažila jsem se podvědomě namlouvat, že to tak není. 

Uklidňování se Ale furt jsem si říkala, co když jo. Výčitky A i proto jsem si myslela, 

že to druhý těhotenství bude v pořádku. Přání, Víra Říkala jsem si, jsem v pohodě, 

mám dceru. Víme, že to může dopadnout dobře, i kdyby se cokoliv dělo, to jsou 

takový klišé, který jsem si jako říkala. Uklidňování se A taky jsem věděla, že když 

dojde na věc, tak to bude hrozný a taky že bylo, že jo.  Ale v momentě, kdy jsem byla 

podruhý těhotná a propukla ta nemoc, tak jsem se utvrdila v tom, že za to nemůžu. 

Smíření se Dokonce mi i ten doktor řek, že je docela hodně pravděpodobný, že 

kdybych měla dítě s jiným partnerem, tak je docela možný, že bych to neměla. Takže

je možný, že je to genetická záležitost nás dvou. Protože tam je problém v placentě, 

v tý nemoci. To znamená, že to není problém můj a není to problém manžela. Je to 

náš problém jakoby společnej. Takže ta preeklampsie je hodně nevyzpytatelná věc. 

Tím, že to dvakrát probíhalo skoro stejně, tak je velká pravděpodobnost v tom, že je 

to v nás dvou. Že poprvý z toho určitě nemoh tenhle závěr vyvodit, ale podruhý, že ho 

z toho rozhodně vyvozuje. Objasnění důvodu předčasného porodu A že proto, 

kdybych řekla, že chci potřetí dítě, tak by mi řek, že se to stane znova s téměř 

stoprocentní jistotou. Takže já jsem v tu chvíli věděla, že za to opravdu nemůžu. Ale 

stejně je to úplně jedno. Nijak mi to nepomohlo v tý věci. Smíření se
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Řekla byste, že jste se s tou situací vyrovnala?

Řekla bych, že jo. Ano. Dneska určitě jo. Vyrovnání se

Jak se dětem daří dnes?

Dětem se daří velmi dobře. (smích)

Nemají žádné komplikace …

Ne, ne, ne. Ani jeden z nich nemá žádnou diagnózu. Bez zdravotních komplikací

Syn teda, ony jsou všechny ty děti chodukrevný, takže jako bereme kapky. 

Chudokrevnost Ale nemáme žádný potíže s očíčkama, což často bejvá, ty děti mívaj 

často nález na očích. Ani jeden z nich nemá nález na očích. Dcera už prodělala 

všechny vyšetření, takže ta je úplně v pořádku, i psychologický, tam je dokonce 

napřed. Na ušní jdeme příští tejden, on hodně špatně spí, protože má furt pocit, že o 

něco přijde, takže se často budí. Taky je závislej na kojení, takže nám pořád vstává, 

takže to je asi jeho jedinej problém Nadhled (smích), že se málo vyspí, ale zase 

hodně papá, takže víme, že všechno jakoby je v pořádku. U ní jsem se furt bála, na co 

přijdou, co se ještě stane. Obavy, Napětí U něj prostě vím, že se už nic nestane. Klid

Navíc jakoby ten psychomotorickej vývoj, dochází na neurologii, mají oba dva, 

vlastně tam se sleduje ten korigovanej věk, tak naše děti jsou z těch rychlejších, když 

se počítá ten korigovanej věk. Oba začli lízt kolem osmýho měsíce. Korigovanej 

vývoj psychomotorickej je naprosto tabulkovej. Bez zdravotních komplikací Jsou 

oba drobnější, což je způsobený tou hypotrofií, kterou oba dva měli. Ale u tý dcery už 

bych řekla, že ten rozdíl není takovej. Chodí do školky se stejně starejma holčičkama 

téměř na měsíc a jsou stejně velký. Syn je vo fous větší, než byla dcera asi o 

centimetr, což není důležitý, rozhodně je teda těžší o kilo a půl, než ona byla v jeho 

věku, díky tomu, že dobře papá a je to kluk. Asi budou oba drobnější nějakou dobu. 

Ale myslím si, že časem to vůbec nebude znát. Ale to není věc, která by je měla do 

budoucna nějak ovlivňovat. Takže třeba by byli v budoucnosti o pět centimetrů větší 

a třeba taky ne, že jo. Nadhled 
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Rozhovor 6, paní Lucie 2

Souhlasíte s tím, že si budu rozhovor nahrávat?

Jistě, jistě. 

Kolik vám je let?

32.

Jaké je vaše zaměstnání? 

No, já jsem podnikatelka. Já mám agenturu hostessingovou. 

Jste vdaná/máte přítele?

Ne, ne, ne. Jsem vdaná. Brali jsme se před půl rokem, když už byla Elinka na světě. 

Kdy se vaše miminko narodilo?

Narodilo se 9. července 2010.

Kdy vás pustili z porodnice?

Pustili nás 24. září poprvé na týden domů. Takže pak jsme se tam vraceli už jenom 

na vyšetření poslední. Ale oficiálně jsme byly propuštěny 31. září 2010.   

Vy jste tam byla celou dobu s ní?

Já jsem tam byla jenom po porodu těch pět dní. A potom jsme tam docházeli do 

porodnice každý den, protože myslím, že je tam omezená kapacita, tak jsme tam 

nemohli být hospitalizovaní, ale docházeli jsme. Navíc já jsem to měla kousek asi 

deset minut. 

Byla jste na rooming-in?

Ano, to jsem byla asi týden nebo deset dní, no. Na závěr.

Kolik máte dětí? Máte nějaké starší?

Jedno. První. Zajímá mě, jaký bude ten další porod. To mě hrozně zajímá, tak snad 

už to bude všechno v pořádku, no. Uvidíme.

Bylo vaše těhotenství plánované?

Bylo. Plánované těhotenství
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Upozornil vás někdo na fakt, že můžete porodit předčasně? 

Celkem mě na to nikdo nepřipravoval. Na to se asi moc připravit nedá. Ale jako 

nikdo mě na to neupozorňoval. Nebyla upozorněna Já samozřejmě vím, že to 

existuje. Předchozí zkušenost Že ty předčasný porody jsou, že se to stává. Dokonce 

můj bratranec se narodil předčasně. Taky a před x lety. Takže tam jsem to vlastně 

nějak poprvé … před dvaceti lety ale v Kanadě. Taky byl malý takhle. Vlastně on se 

narodil v šestadvacátém týdnu. Ale tam už na to ta technická vybavenost byla, tady 

ještě ne. Předchozí zkušenost Ale jako že bych se na to nějak připravovala, to 

samozřejmě ne, protože já jsem žádný komplikace neměla. To prostě fakt přišlo ze 

dne na den. Bez zdravotních komplikací

Nevěděla jste to?

Ne. Ani to nehrozilo, Neinformovanost jo. Já jsem naopak měla hrozně pohodový 

těhotenství. Po celou dobu úplně v pohodě. Pohodové těhotenství Já jsem 

neprožívala nic z toho, co jsem si myslela, že prožívat budu, nějaký ty chutě a věci. 

Prostě špatně mi nebylo, Bez zdravotních komplikací vůbec fakt. Úplně v pohodě, 

Pohodové těhotenství až na to že Elinka se potom narodila takhle dřív. Ale to bylo 

fakt ze dne na den. Ale vůbec jsem to nečekala, fakt. Nečekanost 

Ve kterém týdnu se narodila?

25. týdnu.

A kolik vážila? 

730 gramů. 

Jak probíhalo vaše těhotenství? Těšila jste se na miminko? Představovala jste si 

jej?

No tak hrozně moc. Těšení se Ano, představovala jsem si. Právě to jsem si 

představovala, jak si ho povezu z porodnice v tom říjnu v tý peřince. Představy o 

dítěti Tak to jsem si teda představovala, no. Tak pak to bylo jinak trošku. 

Věděla jste, že to bude holčička?

Ehm.

Měla jste pro ni už jméno?

Ano, to jsem měla. Představy o dítěti Pro chlapečka jsme neměli. Takže kdyby se 

narodil chlapeček takhle brzo, tak ani bych nevěděla, jak se jmenuje, protože to jsme 

fakt neměli. 
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Kdy jste zjistila, za jakých okolností, že budete rodit předčasně?

Tak to jsem zjistila v den porodu ráno. Kdy vlastně jsem měla jako kontrakce. Důvod 

odjezdu Já jsem šla ještě na schůzku s klientem v deset hodin. Byl to pátek a říkala 

jsem si, že hnedka, protože už jsem jako měla bolesti, nevěděla jsem, že to jsou 

kontrakce, že jo, prostě bolelo mě břicho, tak jsem si říkala, až skončí tady ta 

schůzka, tak sednu do auta a prostě pojedu k doktorovi. Důvod odjezdu Dokonce 

můj ošetřující lékař měl dovolenou, takže jsem jela na náhradní pracoviště. Tam 

vlastně jsem se to dozvěděla, no, protože on mě prohlídnul a řekl, že rodím vlastně. 

Takže takhle jsem se to dozvěděla, to mohlo být někdy kolem půl dvanácté a malá se 

narodila ve 14:25, takže to bylo hodně rychle, takže ten den jsem se to dozvěděla.

Zjištění předčasného porodu

Jak jste se v tu chvíli cítila? Co vám běželo hlavou?

Já nevím. To bylo tak hrozně neočekávaný. Šok To bylo tak rychlý. Pocit rychlého 

průběhu Já jsem byla tam, teď on vlastně obtelefonovával ty perinatologický centra, 

kde mají volno, aby mě tam mohli odvézt. Já jsem byla registrovaná v porodnici v -, 

ale tam zrovna bylo zavřeno, protože se tam malovalo, takže tam mě neodvezli. Pak 

volal do dalších dvou porodnic, tam taky nebylo volno, až v porodnici -, tam volno 

bylo, no. Ale já jsem ráda, že jsem tam skončila. Komplikace s porodnicí Tam mě 

napojili na ty monitory, na ty ozvy toho srdíčka a tak. A sestřička mi říkala, že si mě 

tam nechaj až do porodu, že to všechno zvládnem Uklidňování personálem a tak. 

No a já jsem se hrozně divila, že si mě tady chce nechat, vždyť je 7. července, já mám 

rodit až v říjnu. Tak to si mě tady chtějí nechat tři měsíce? To jsem v podstatě furt 

myslela, že se to nějak dá udržet, zachránit. Popření No, přišel manžel a pak přišla 

paní doktorka, že mě prohlídne a uvidíme. Napíchali mě hnedka nějaký ty, aby mi to

nějak zastavili, ty kontrakce. No a pak, když mě prohlídla, řekla, že musím okamžitě 

na sál, že musím rodit císařem. Uvědomění si reálnosti situace, Císařský řez

Uspali mě, Celková anestezie a když jsem se probudila, tak jsem vlastně ani 

nevěděla, jestli jako malá je. To bylo hrozný, fakt. Protože vlastně jsem vůbec 

netušila, nevěděla jsem vlastně, jestli vůbec bude na živu. To bylo hrozný. Nejistota

Když se ta situace tak rychle seběhla, měla jste čas přemýšlet … (nedořekla jsem 

otázku)

Ne. Já vlastně nevím, jak jsem nad tím přemýšlela. Já jsem byla tak strašně z toho 

překvapená, nevím, co se mi honilo hlavou. Šok A oni mě hned pak uspali, Celková 

anestezie takže já nevím. Já jsem se probudila z narkózy a už tam byli rodiče. Byl 

tam samozřejmě přítel. Teď já jsem řešila do toho ještě tu práci, protože probíhaly 

prostě akce, který byly nasmlouvaný, že jo. Závazky Je pravda teda, že já jsem už od 

soboty měla jet na čtrnáct dní na Moravu, jako na prázdniny, už jsem jako chtěla 

přestat pracovat, protože začínaly prázdniny, tak jsem si naordinovala klid a 

mateřskou. No tak to jako nevyšlo, no. 
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Jaké jste měla pocity těsně před porodem a těsně po něm?

No tak těsně před to byly … já nevím, já to nedokážu už popsat. To bylo tak hrozně 

rychlý, že jsem nestíhal moc o tom uvažovat,  Pocit rychlého průběhu jo. No a pak 

vlastně, když jsem se probrala z tý narkózy, u mě byli naši a paní doktorka a tak mi 

říkali, že malá je teda na přístrojích, že dýchá sama, respektive na tý podpoře 

dýchání. A že je v inkubátoru, že je stabilizovaná. Popis nastalé situace lékařem To 

bylo hrozný, já si vzpomínám, že třeba jsem hrozně přemýšlela, co jsem jako udělala, 

že se to jako stalo. Že tím, že vlastně to bylo tak náhlý, že jsem se prostě pořád 

obviňovala, pořád jsem zjišťovala, co jsem snědla den předem a prostě co se stalo, 

proč se to stalo. A obviňovala jsem se hrozně, ale nemohla jsem furt na nic přijít. 

Sebeobviňování, Příčina Je pravda, že v tu dobu mi hodně pomohly právě od 

Nedoklubí, tam byly takový brožurky, který jsme dostaly od sestřiček. A tam jsem se 

dozvěděla hodně informací, vůbec jak to probíhá tady ty poporodní stavy, co všecko 

se těm maminkám honívá hlavou. A odpovědi na ty otázky, nad kterýma pořád 

přemýšlíte. Získávání informací Jo a to bylo teda v pátek, to jsem pořád tak nějak 

přemejšlela a hodně jsem spala. Příčina Pak mi řekli večer, že když se postavím na 

nohy a budu moct jíst po tom císaři, tak se budu moct na malou potom jít podívat.

Tak jsem se pak teda nějak postavila na nohy a šla jsem se na ni podívat. A to potom, 

když to vidíte, to miminko strašně malinkatý to je úplně něco neskutečnýho. Takže to 

jsem vůbec nechápala, jak se to mohlo stát. To je hrozný. Já jsem teda takhle nikdy 

s lidma moc o tom nemluvila, takže když teďka tak nad tím přemejšlím, to je fakt 

hrůza. Že už si to ani nepřipouštím, že se to vůbec stalo. Šok, Popření

U porodu jste teda nikoho neměla?

Ne, u císaře nikdo nebyl. Ale celou dobu tam samozřejmě byl manžel, teď už, a ten 

tam byl teda i po dobu, kdy se děla ta operace, a samozřejmě nebyl při tom, protože 

oni u toho císaře, když je v celkový narkóze, já jsem byla úplně uspaná, Celková 

anestezie takže u toho nebyl. Hnedka navazuje na ten porod, když to malý miminko 

vyndaj, tak hnedka vlastně tam čekají už neonatologové a odvážejí v tom ohřívaným 

lůžku vlastně na to ARO. Takže tam u toho on nebyl. On vlastně seděl jenom na 

chodbě a viděl, jak z toho porodního sálu ji převážejí rychle v tom vozejčku na to 

ARO. Mám za to, že ještě ten den, pár minut nebo hodin po porodu už ji mohl vidět. 

A i vlastně rodiče ji taky viděli. A já až ten druhej den.

Měla nějaké zdravotní komplikace? 

Jo no, ona měla. Samozřejmě děti tady v tom věku mají nedovyvinutý plíce, takže jim 

musí dávat podporu dýchání. Ona potom pár dní, snad dva nebo tři dny, po porodu 

už to pak nemohla utáhnout, že ji museli dát na plicní ventilaci, že to neutáhla to 

dejchání. No a pak samozřejmě teda tam hrozí různý infekce, což teda ona si chudák 

vybrala do syta. A v podstatě byla na antibiotikách po celý tři měsíce. Některý děti 
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mají štěstí a tomu se vyhnou. Ale ona ne. Ona měla i krvácení do mozku. Zdravotní 

komplikace dítěte   

Převládají jí nějaké potíže dodnes? 

No, ona v závislosti na tom, že měla krvácení do mozku, tak potom vlastně měla 

problémy se špatným vstřebáváním mozkomíšního moku. Takže v lednu 2011 byla na 

vyšetření a tam ji doporučili Shunt, takže ona má Shunt, Přetrvávající zdravotní 

komplikace dítěte takovou trubičku která takhle začíná za ouškem a jde do dutiny 

břišní a tam odvádí vlastně uměle ten mozkomíšní mok, kterej se vlastně nevstřebává 

tím, že ona tam má jako srůsty po tom krvácení. Ale vývojově je v pořádku. Jsme

samozřejmě pořád pod dohledem neuroložky. Ona říká, že se vyvíjí jako normálně 

zdravý děcko. Ale samozřejmě ty komplikace jsou tam nasnadě. To je hned. Ale my 

jsme teda měli to štěstí, že se tím hrozně prokousala. Zdravotní komplikace dítěte, 

Štěstí My jsme byli v té nemocnici potom vlastně od února do dubna, dva měsíce. Ta 

hadička se potom někdy v devíti letech ještě prodlužuje zase, aby dosáhla do toho 

bříška, ale v některejch případech se stává, že když potom probíhá tady ta reoperace,

tak se vlastně zjistí, že už se tak obnovila ta tkáň, že už ten Shunt není potřeba a 

vyndá se to. To je asi jedinej takovej pozůstatek, no. Přetrvávající zdravotní 

komplikace dítěte

Když jste malou viděla poprvé, jak to na vás zapůsobilo? Jak jste se cítila?

Ona byla strašně malá. To si vůbec nedovedete představit, já už ani dneska to 

nechápu, že to je fakt možný. Šok Shodou okolností jsem nedávno ukazovala fotky 

sousedce, to potom, když vidíte, teďka už vypadá jak zdravý dítě, v životě už bych to 

neřekla, že se to vůbec stalo, Popření ona byla fakt malá. Představte si, že ona byla 

tak malá, že vlastně ručičku, kterou měla tu paži, tak ta byla tak dlouhá a i tak silná 

jako já mám prst, fakt. Ona měla třicet tři centimetrů. Ona byla jen o tři ceňtáky 

delší než pravítko. No a byla hubeňoučká, to bylo takový malinký tělíčko, taková 

panenečka miniaturní. Měla tak tenký ty prstíčky, že já když jsem si pak na ni mohla 

šáhnout, ale ne hladit, protože to neměli rádi, to nám říkaly sestřičky, že prostě 

nemaj rádi nějakej kontakt jako, že je to všecko jakože, že i ta kůže je nedovyvinutá, 

ta kůže byla úplně průhledná. A ty prstíčky to měla prostě fakt jak nitě, to jsem se 

bála, že prostě kdybych ji trochu vzala, tak fakt jí je utrhnu. To si nedovede nikdo 

představit, Strach, Nesrovnatelnost to prostě … tři a půl měsíce si vemte, že měla 

být ještě v břichu, no. Takže ona fakt byla strašně maličkatá. To bylo něco 

neuvěřitelnýho, já jsem vůbec to nechápala. Šok A bylo mi jí hrozně líto, hrozně mi 

bylo líto jako, že jsem ji neudržela v tom bříšku, že se mohla ještě houpat a teď … 

místo toho v tom inkubátoru. To bylo hrozný. Lítost, Sebeobviňování 
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Jaká byla vaše teorie toho, že se malá narodila předčasně?

Já jsem nedokázala si to vysvětlit. Kdybych měla nějaký třeba problémy. Já jsem se 

tam setkávala s maminkama, který měly tu preeklampsii, a prostě různý jiný, nebo 

tam měly mnoho jinejch příčin, který jsou pochopitelný, Nečekanost, 

Nepochopitelnost a třeba se člověk na to dokáže i nějak jako připravit, jo. Už si to 

třeba i načtete. Studujete, abyste o tom věděla co nejvíc. Abyste na to byla 

připravená, že se to může stát, protože vám to hrozí, jo. Neinformovanost Ale tím, že 

já jako vůbec, já fakt vůbec Neinformovanost a já hlavně jsem takovej typ, že já 

vůbec nebývám nemocná, vůbec nemám žádný problémy nikdy, zdravotní jsem 

neměla a vždycky u mě všecko probíhalo tak v pohodě. Vůbec jsem si to nepřipustila, 

že by se mně zrovna něco takovýho mohlo stát. Popření Já jsem věřila, že prostě 

porodím v říjnu Popření a vůbec. Takže já jsem si to neuměla vysvětlit, já jsem 

prostě pořád jako jsem hledala tu příčinu, Příčina, Nepochopitelnost čekala jsem 

na ty výsledky, protože tam samozřejmě mi brali různý odběry. A pak to uzavřeli,

jakože zánět placenty. Objasnění důvodu předčasného porodu A to teda taky 

nechápu, Nepochopitelnost jo. Protože já jsem byla jako strašně vzorná těhule, 

hrozně jako. Já jsem chodila brzo spát, já jsem brala všecky možný vitamíny, já jsem 

to brala hrozně vážně, Opatrnost protože já jsem se hrozně na to dítě těšila. Celej 

život jsem se těšila. Těšení se Já jsem byla hrozně dlouho jedináček, potom vlastně 

jenom bratr, ten je adoptovanej, ale až když mi bylo dvacet jedna, tak si ho naši 

vzali. Já jsem si celý dětství furt přála mít bráchu nebo ségru. I jsem taková, že fakt 

jsem se strašně těšila, mám hrozně rádá děti a hrozně jsem se těšila na to svoje.

Těšení se Takže vůbec jsem si to nepřipouštěla. Popření A hrozně jsem se tím 

trápila, Trápení se no, že se to prostě stalo. Ale tam je to daný tím, že ten vývoj je 

tak rychlej, vlastně se to stane a teď vy musíte dál fungovat, vy se nemůžete složit. To

dítě vás nějakým způsobem potřebuje. Odsunutí vlastních psychických potřeb 

Takže jsme tam samozřejmě docházeli, já jsem hnedka začala odstříkávat mlíko, aby 

měla mateřský. Takže to šlo teda zprvu ztěžka, protože to ještě nebylo připravený na 

to, aby už nějaký bylo. Ale rozběhli jsme to nějakým způsobem. Takže jsem jí dávala 

mateřský mlíko. To se jí dávalo stříkačkou vlastně dva mililitry mlíka. No tak nějak 

rychle se musíte zmátořit, nastoupit tu jinou cestu, no. Že už to prostě nebude tak, jak 

jste si myslela, a že to je takhle. Přijetí reality

Cítila jste se za to zodpovědná?

Samozřejmě, že jsem se cítila zodpovědná. Zodpovědnost Ale jako jsem si říkala, že 

prostě je to hrozně nespravedlivý. Nespravedlnost Protože je spousta lidí, ženskejch, 

který to vůbec neřeší, že je těhotnejch a kouří, pijou. A já jsem si nedala kafe ani. I 

když třeba píšou, že si můžete dát vinnej střik nebo něco. Já jsem byla na sebe hrozně 

přísná, hrozně opatrná, Opatrnost fakt. Já jsem nechodila ani třeba do bazénu nebo 

do nějakýho koupaliště. Jako snažila jsem se vyhnout všem možným nástrahám, který 

by mohly bejt pro mě nebezpečný, Opatrnost jo. Takže zase na druhou stranu jsem si 
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říkala, že je to hrozně nespravedlivý. Nespravedlnost Protože prostě roděj ženský, 

který se o to prostě takhle nepečujou a nestaraj se, jo, o sebe. Cítila jsem se 

zodpovědná, ale vůbec jsem to nechápala jako, proč, co se stalo. Zodpovědnost, 

Nepochopitelnost

Dá se říci, že to třeba pominulo po tom, co vám řekli ten důvod?

Hm, no. Byl to zánět placenty, ale stejně se neví, z čeho to vzniklo. Takže tam prostě 

jsem si řekla, dobře, asi to tak mělo bejt, protože ona kdyby tam zůstala o něco dýl, 

tak by se mohla infikovat prostě a mohlo by to dopadnout daleko hůř. Takže vlastně 

ještě včas ji zachránili, dá se říct. Takže pak už jsem si to musela vysvětlovat tímto 

způsobem a dál už to neřešit a tím se už dál neužírat, no. Snaha smířit se

Jak byste popsala rozpoložení, které přišlo po porodu (vaše myšlenky, pocity, 

obavy)? V době kdy jste byla v porodnici těch pět dnů.

No tak tam to prostě bylo tak, že pak se vám celej ten život zúží na to, že tam chodíte 

za ní, jste tam co nejčastějš, abyste tam s ní byla, odstříkáváte mlíčko každý tři 

hodiny. Ten režim se celej vztahuje tady k tomu. Zúžení činnosti V tý nemocnici jsem 

se seznamovala s těma maminkama, který postihl podobnej osud. Takže tak jsme si 

jako různě předávaly ty informace. Různě jsme si tak povídaly Sdílení a tak. A pak 

jsem teda četla tady ty různý knížky a brožurky, abych se co jako nejrychlejc 

dozvěděla co nejvíce informací, co pro ni můžu dělat, jak bych se měla chovat, co 

bych měla dělat. Získávání informací Takže snažíte se myslet jako pozitivně, 

nebabrat se v tom zbytečně, protože to už prostě nepomůže nikomu, Pozitivní 

myšlení jo. Já jsem teda měla samozřejmě i velkou podporu jako v rodině celý,

Podpora rodinou takže tam taky, ale samozřejmě ta největší tíha je na vás, na těch 

vašich bedrech.

Na co jste nejčastěji myslela? 

No na ni samozřejmě. Na to miminko, no, aby prostě bylo v pořádku, aby to všechno 

zvládla, abysme to překonaly, aby vyrostla, aby ji tam vypiplali, aby ji vykrmili, 

abysme šly domů. Nejčastější myšlenka: aby bylo dítě v pořádku.

Byl někdo, komu jste se mohla svěřit a říct úplně všechno?

Tak určitě asi. Já nevím teda, jestli jsem si nějak strašně moc stěžovala, já nevím, 

jestli jsem ten typ člověka, já hodně věcí si řeším sama v sobě Uzavřenost a moc 

jako, ale samozřejmě rodiče, maminka, můj přítel. To prostě byli všechno lidi, který 

tam jezdili, byli tam se mnou. Přítel tam se mnou byl fakt každej den, chodil do práce

a vždycky tam aspoň ji přišel pozdravit a něco jí říct a pak šel. Jako ten nevynechal 

fakt ani jeden jedinej den za celý ty tři měsíce, Podpora rodinou, Podpora přítelem

co tam byla. Takže tam se taky ukázalo jo, to nás taky hodně myslím spojilo a taky 
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nějak i on k ní má nějak prostě jako daleko hlubší vztah, si myslím, než možná jiný 

tátové. Hlubší vztahy

Kdo byl vaší největší oporou?

Asi on a taky ta myšlenka, že už teda, že to tady musíme nějak vydržet v tý nemocnici, 

nějak to prostě přejít, Největší opora a že si ji pak odvezem domů a že už se těšíme 

na to, až bude zas všechno dobrý, no. Taková ta vidina toho, že jednou to bude 

v pohodě, Pozitivní myšlení no. A to byl právě ten den, kdy jsme ji poprvé si vezli 

z tý porodnice domů, to byl hrozně hezkej den. A jeli jsme na Vyšehrad, protože my 

jsme tam chodili často jako se procházet a vždycky koukat, protože z Vyšehradu je 

vidět na tu porodnici, tak jsme jí vždycky tak jako mávali a říkali jsme si, jé až si ji 

přivezem z porodnice, tak hnedka ji musíme vzít v kočárku sem, a to jsme fakt teda 

udělali, no. 

Když jste se chodila na malou dívat každý den, jaké to bylo?

To byla potom taková jako rutina, to už pak začne bejt takový … No rutina, nevím, 

jak to mám říct, abych to neřekla nějak blbě, ale už vám to přijde jako normální. 

Rutina Snažíte se tam chodit, teď každej den se ptáte těch lékařů, co je novýho, kolik 

přibrala, protože ona potom ještě samozřejmě shodila, takže ona vlastně nejmíň měla 

530 gramů. Takže se ptáte, teď furt jsou nějaký komplikace, pořád přicházeli s něčím 

novým, jo, pak dokonce i hrozilo, že ji budou operovat, že ji budou převážet a 

operovat jí střeva, protože měla neprůchodný střeva. A pak se to zase zažehnalo. Pak 

vlastně měla zase infekci. Pak ji dělali transfuzi krve. Strašně moc komplikací, takže 

to je jakoby každodenní chleba. Zdravotní komplikace, Získávání informací

Jakoby ráno v deset přijdete, čekáte, co vám řeknou, co je novýho, no a pak tam 

vždycky ten celej den nějak jste a pak už jdete domů. Každej den jako ten druhej, 

každej den to samý. Rutina 

Daly by se třeba ty vaše pocity nějak porovnat, když jste přicházela a odcházela, 

byla tam nějaká změna?

Hm, nedokážu. Nevím jako. No, nevím, jak už to teďka … Když tam přicházíte, tak 

vždycky čekáte, třeba jednou nás tam taky tak nechali, tam byla taková předsíň, a 

právě k nám přišla sestra do tý předsíně, než jsme stihli přijít na ARO. A řekla, že 

máme počkat tam, že se tam na ní dělá nějakej zákrok. A pak právě k nám přišla 

doktorka, že je na tom jako hodně špatně. Šoky Já mám jako napsaný i nějaký 

poznámky, jo, z každýho dne, co vždycky bylo, nějaký pokroky nebo naopak, co se 

dělo. Takže to bylo takový hodně náročný, že když jsme tam šli, tak jsme nikdy 

nevěděli s čím na nás přijdou Nejistota a pak, když nás pustili dovnitř, tak jsme 

věděli, že je všechno v pohodě, že vlastně jako dobrý. Oddych Ty příchody byly jako 

zvláštní v tomhle tom, nepříjemný. Nejistota 
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Jaké pro vás bylo, že jste musela každý den odcházet domů bez ní? 

Tak samozřejmě je to těžký, ale zas na druhou stranu tam jako nepřemejšlíte nad tím, 

že byste si ji nejradši vzala domů. Protože je to prostě půl kilový tvoreček, který je 

napojený na ty různý hadičky a přístroje, takže tam prostě vás nenapadá, že já bych 

se o ni postarala líp. Takže to berete, tak že ji přenecháváte v rukou odborníků, který 

ji prostě tam opečovávaj, staraj se o ni a hlídaj vlastně ty všechny její funkce, že jo, 

životně důležitý, který prostě v tom domácím ošetřování by nebyly možný. Takže si 

prostě ani chvilku neřeknete, já bych to uměla líp. To prostě není možný, to nejde. 

Mě nenapadaly takový věci. Přijetí Spíš jsem si říkala, dobře, trochu si odpočinu a 

zítra zase přijdu a budu s ní tady. Je v dobrejch rukách. Takže já jsem to necejtila 

nijak, že prostě chudák, že ji tady musím nechávat. Prostě to pro ni bylo životně 

důležitý. Takže jsem to tak brala, no. Uklidňování sebe sama, Pozitivní myšlení

Byla vám nabídnuta možnost klokánkování? Jak se vám to líbilo, nelíbilo? 

Ano, klokánkovala jsem. Nejprve 14 dní po porodu, ale z toho důvodu, že dříve 

nebyla po zdravotní stránce k tomu připravená. Od té doby jsem klokánkovala 

prakticky každý den, vždycky tři hodiny v kuse, no. Klokánkování 

Byla tam nabídka nějaké psychologické pomoci?

Byla tam psycholožka, ale já jsem její pomoc nijak nevyhledávala. Jednak jsem o ní 

nevěděla teda, to jsme se dozvěděli, to byl prostě paradox, až vlastně když jsme byly 

na tom intermediálním oddělení někdy tři měsíce po porodu, kdy už jste s tím sama 

srovnaná. A už víte, že už je to všechno v pohodě. Ona najednou prostě přijde za 

váma psycholožka, která by to s váma chtěla projednat, probrat a nějak vám jako 

psychicky pomoc, což vlastně jako vůbec nepotřebujete, protože už jste se s tím dávno 

jako srovnala. Nabídnutí psychologické pomoci, Odmítnutí A samozřejmě si 

myslím, že kdyby tady ta pomoc, nebo nabídka pomoci, přišla dřív, tak určitě by mě 

zajímalo její názor a její pohled a její nějaký zkušenosti, jo. Ale to prostě nepřišlo. 

Uvítání Tam jsem byla nějak odkázaná na ten internet a na ty brožurky a na ty 

informace, který jsem si vyčetla, no. Získávání informací

O Nedoklubku jste se taky dozvěděla později?

Já jsem registrovala, že nějaký Nedoklubko je, protože jsem odebírala časopis 

Maminku. Takže už jsem tak nějak věděla, že oni existují. Vlastně pak jsem je našla 

na webovejch stránkách, jak jsem dostala tu brožurku od tý sestřičky. Pak jsem za 

čtrnáct dní nebo tři tejdny po porodu kontaktovala jsem jejich ředitelku a potkala 

jsem se s ní a domluvily jsme na spolupráci. 
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Jak jste viděla budoucnost?

Růžově samozřejmě. Já jako černě moc nic jako nevidím jako obecně. Já jsem to 

prostě viděla všecko dobře a pozitivně a nechtěla jsem propadat nějakejm jako 

černejm scénářům, Pozitivní myšlení i když samozřejmě vás to jako napadá různý 

věci, co všechno by se mohlo stát. Že by mohla bejt malá postižená, že by to 

nemusela zvládnout. Obavy Ale nepřipouštíte si to vůbec. Chcete to všechno vidět 

dobře. Popření Takže já jsem se snažila to všecko vidět dobře. Pozitivní myšlení

Měnilo se vaše prožívání toho, že se vaše dítě narodilo předčasně? 

Tak horší chvilky byly vždycky, když nastala nějaká komplikace, Zdravotní 

komplikace dítěte protože vždycky už vidíte těch pár dní, že je super, že si myslíte, 

že už je to fajn, pak zase nějaká bomba přijde. Zase něco prostě se děje, takže to vás 

vždycky tak srazí, že si myslíte, že už nic nepřijde dalšího, že už je to všechno, že už

chudáček, že už je to dobrý, jo. Takže to není nijak konstantní. Šok Po tom porodu to 

bylo tak, že to byla nová situace, nevíte furt, jak s tím naložit, jak to bude všechno. 

Taková nejistota strašná. Nejistota Nevíte vlastně, jestli vám to dítě žije, než přijde 

někdo, kdo vám to řekne. Je to hrozný, když se to takhle řekne, ale to prostě nevíte, 

jestli je to potrat nebo porod vlastně. To nevíte, vy tam nejedete do tý porodnice, že 

se vám narodí miminko.Vy tam jedete s tím, že to vaše tělo už to dítě nechce a 

vypuzuje ho ven, ale vlastně nevíte vůbec, jestli to přežije. To je hrozný.  Nejistota 

Řekla byste, že jste se s tou situací vyrovnala?

No, řekla bych, že jsem se s tím musela nějak vyrovnat, prostě už jsem to tak přijala, 

jak to je. A to samozřejmě už s odstupem toho času, Vyrovnání se že jo, malý je 

teďkom rok a půl, tak teď už si vlastně vůbec nepřipouštím. Jako málokdy … Popření

jako je pravda, že třeba k tomu celkově přistupujete víc zodpovědnějš k tomu dítěti. 

Sebereflexe Ona je třeba hrozně hyperaktivní, je hrozně jako akční, furt vymejšlí 

něco, ale tak to každý dítě v tomhle věku, jo. Všechno strká do pusy a všude by 

padalo, kdybyste kolem něj nechodila a nechytala ho. A já jsem vždycky úplně hotová 

a vyčerpaná vždycky po celým tom dni. Je to docela úmorný. Ale samozřejmě jednak 

myslím na to, že jsou na tom maminky, když mají dvojčátka, že to mají všecko double, 

nebo trojčátka. A pak taky myslím  na to, že díky bohu za to, že je taková akční a 

takhle pohyblivá a takhle jako zdravá, že taky jsem mohla mít dítě, který by jenom 

leželo, že jo, a bylo by třeba nějak hodně postižený a musela bych se o něj starat. 

Vděčnost Takže všechno to beru furt z toho pozitivního hlediska, že mohlo to 

všechno dopadnout daleko hůř. Pozitivní myšlení A já se tady nebudu hroutit z toho, 

že prostě chce všechno hrozně znát a vidět a poznat. Tak to je přeci jenom dobře. To 

je taky určitě tím, že to mělo všechno takovej dramatickej začátek. Že si toho člověk 

víc váží, že je to vlastně dobrý. Vážení si
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Jak se malé daří dnes?

Tak takhle se jí daří, no. Je v pohodě, teďka je s babičkou. Je šťastná, mamku má 

hrozně ráda moji, takže tam to funguje dobře. Daří se jí dobře, je zdravá. Chodíme 

teda na ty kontroly, teď nás čeká v březnu kontrola na očním zase jednou za rok. A 

rok od operace na vyšetření, jestli ten Shuntík pořádně pracuje a je v pořádku. Tam 

bude pravděpodobně muset podstoupit magnetickou resonanci. Přetrvávající 

zdravotní komplikace Pak teda jsme pod kontrolou neuroložky ještě vlastně pořád a 

pak taky rehabilitace. Tam jsme teďka jednou nebyly a musím si sjednat termín a 

zase se tam jít ukázat, no. Ale jinak už je toho daleko míň, než dřív, no. 



267

1.4 Seznam subkategorií a kategorií u jednotlivých matek

Klára

Subkategorie před porodem: 

1 (1) Upozornění. 1, 3 (2) Popření. 

2 (3) Plánované těhotenství. 2 (4) Rušivý vliv. 2 (5) Těšení se. 2 (6) Nadšení. 2 (7) 

Těhotenství bez zdravotních komplikací.

3 (8) Důvod odjezdu. 3 (9) Nechuť odjet. 3 (10) Strach.

3 (11) Zjištění předčasného porodu. 3, 4 (12) Šok. 3 (13) Sebeobviňování. 3 (14) 

Uklidňování personálem. 3, 4 (15) Obavy. 

4 (16) Podpora rodiny. 4 (17) Neinformovanost. 4 (18) Srovnávání. 4 (19) Popis 

nastalé situace lékařem. 4 (20) Uvědomění si reálnosti situace. 4 (21) Napětí. 4 (22) 

Doufání.

Kategorie před porodem:

1 Povědomí o předčasnému porodu.

2 Průběh těhotenství.

3 Prožívání zjištění předčasného porodu.

4 Prožívání situace těsně před porodem. 

Subkategorie porod: 

1 (1) Nepociťování přílišné fyzické bolesti. (2) Pocit rychlého průběhu. (3) 

Bezproblémovost porodu. (4) Nepřítomnost obav o sebe sama. 

2 (5) Přání partnera být u porodu. (6) Partner jako uklidňující prvek. (7) 

Neosamělost. (8) Působení partnera jako jistoty.

Kategorie porod:

1 Matčino vnímání porodu.

2 Vliv přítomnosti otce dítěte na prožívání porodu.

Subkategorie po porodu: 

1, 2, 4 (1) Strach. 1 (2) Pozitivní překvapení. 1, 3 (3) Úleva. 1, 2 (4) Napětí.
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1 (5) Zdravotní komplikace dítěte. 2 (6) Nemožnost kojení. 2 (7) Přístup personálu. 2 

(8) Nesrovnatelnost.

2 (9) Lítost. 2 (10) Nepříjemné vyptávání rodiny a známých.

2 (11) Pocit nekonečnosti. 2 (12) Nedůvěra. 

2 (13) Nejčastější myšlenka: je dítě v pořádku?

2 (14) Podpora rodiny. 2 (15) Sdílení. 

3 (16) Společná hospitalizace. 3 (17) Nemožnost mít své dítě plně pod kontrolou. 3 

(18) Negativní pocit z prostředí nemocnice. 

3 (19) Uklidňování se. 3 (20) Popření. 

3 (21) Touha jít co nejdřív domů. 3 (22) Druhá nejčastější myšlenka: kdy půjdeme 

domů?

3 (23) Nalezení činnosti. 3 (24) Zvládnutí situace.

3 (25) Potřeba pochlubit se.

3 (26) Upozornění na zdravotní rizika. 3 (27) Radost. 3 (28) Snaha o pozitivní 

myšlení. 3 (29) Nepříjemný pocit.

3 (30) Směřování k pocitu štěstí a spokojenosti. 3 (31) Jde to k lepšímu. 

3 (32) Vyrovnání se. 1, 2, 3 (33) Nelitování sebe sama. 1, 2, 3 (34) Největší opora.

4 (35) Objasnění důvodu předčasného porodu. 4 (36) Sebeobviňování. 4 (37) 

Doufání. 

Kategorie po porodu: 

1 Reakce bezprostředně po porodu.

2 Psychické rozpoložení v období oddělení od dítěte. 

3 Vliv společné hospitalizace s dítětem na psychiku matky. 

4 Vina na předčasném porodu. 

Linda

Subkategorie před porodem:

1 (1) Vnitřní připuštění. 1 (2) Nebyla upozorněna. 1, 4 (3) Neinformovanost.
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2 (4) Plánované těhotenství. 2 (5) Představy o dítěti. 2 (6) Divné těhotenství. 2 (7) 

Zdravotní komplikace. 2, 4 (8) Strach. 2 (9) Popření. 2 (10) Snaha být na sebe 

opatrnější. 2 (11) Překonávání se. 2 (12) Obavy.

3 (13) Důvod odjezdu. 3 (14) Pocit, že je něco špatně. 3 (15) Přijetí situace. 

4 (16) Těšení se. 4 (17) Zvědavost. 

Kategorie před porodem: 

1 Povědomí o předčasnému porodu.

2 Průběh těhotenství.

3 Prožívání zjištění předčasného porodu.

4 Prožívání situace těsně před porodem. 

Subkategorie porod: 

1, 2 (1) Jiná představa. 1 (2) Pocit rychlého průběhu. 1 (3) Poslouchání pokynů. 1 (4)

Nepociťování přílišné fyzické bolesti. 1 (5) Krásný zážitek.

2 (6) Přání mít partnera u porodu. 2 (7) Rozčarování. 2 (8) Pozitivní vnímání 

partnerovy přítomnosti.

Kategorie porod:

1 Matčino vnímání porodu.

2 Vliv přítomnosti otce dítěte na prožívání porodu.

Subkategorie po porodu: 

1 (1) Úleva. 1 (2) Těšení se. 1 (3) Zklamání. 1 (4) Deziluze.

1, 2, 3, 4 (5) Popis nastalé situace lékařem. 1 (6) Zdravotní komplikace dítěte. 1, 2, 3, 

4, 5 (7) Strach. 1 (8) Negativní tušení. 1 (9) Šoky.

2, 4 (10) Přístup personálu. 2 (11) Nemožnost odjet s dítětem. 2 (12) Úzkost. 2, 3, 4

(13) Odcizenost dítěte.

3, 4 (14) Nejčastější myšlenka: dítě mi umře. 3, 4 (15) Napětí. 3, 4, 5 (16) Lítost. 3

(17) Zoufalost. 3 (18) Neinformovanost. 3, 4 (19) Neschopnost myslet pozitivně. 3, 4

(20) Podezřívavost. 

3, 4, 5 (21) Nenabídnutí psychologické pomoci. 3, 4, 5 (22) Uvítání.
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3 (23) Podpora přítelem. 3 (24) Upnutí se na přítele. 3, 4 (25) Nedůvěra v podporu 

rodiny a známých. 3 (26) Neschopnost sdílení. 3 (27) Závist. 3 (28) Nespravedlnost.

4 (29) Nereálnost dítěte. 4 (30) Nemožnost kojení. 4 (31) Nezkušenost. 4 (32) 

Neklid. 4 (33) Psychická vyčerpanost. 4 (34) Pozitivní pocity z doteků dítěte. 4 (36) 

Chvilková uklidnění. 4 (37) Rutina. 4, 5 (38) Uklidnění.

5 (39) Společná hospitalizace. 5 (40) Radost. 5 (41) Nadšení. 4, 5 (42)Vyplašenost. 5

(43) Touha jít co nejdřív domů. 5 (44) Mateřský pocit. 5 (45) Spoleh sama na sebe.

5 (46) Pozitivní myšlení. 5 (47) Nevyrovnání se. 5 (48) Příčina. 5 (49) Smysl 

v neinformovanosti. 5 (50) Bez zdravotních komplikací. 5 (51) Pýcha. 5 (52) Štěstí.

6 (53) Sebeobviňování. 6 (54) Objasnění důvodu předčasného porodu.

Kategorie po porodu:

1 Reakce bezprostředně po porodu.

2 Převoz dítěte. 

3 Psychické rozpoložení v období oddělení od dítěte.

4 Dojíždění do nemocnice.

5 Vliv společné hospitalizace s dítětem na psychiku matky.

6 Vina na předčasném porodu.

Hana

Subkategorie před porodem: 

1 (1) Odběr plodové vody. 1 (2) Připravení se. 1 (3) Upozornění. 1, 3 (4) Popření.

2 (5) Plánované těhotenství. 2 (6) Těhotenství bez zdravotních komplikací. 2, 4 (7) 

Zdravotní komplikace. 2 (8) Splněné přání. 2 (9) Radost. 2 (10) Těšení se. 2 (11) 

Zkažení radosti. 2 (12) Touha. 2 (13) Představy o dítěti.

3 (14) Důvod odjezdu. 3 (15) Neporozumění. 3 (16) Uvědomění si reálnosti situace. 

3 (17) Neinformovanost.3 (18) Pesimismus. 3 (19) Šok.

4 (20) Strach. 4 (21) Obavy. 4 (23) Potřeba pozitivní zprávy. 4 (22) Odevzdanost. 4

(23) Doufání.

Kategorie před porodem: 

1 Povědomí o předčasnému porodu.
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2 Průběh těhotenství.

3 Prožívání zjištění předčasného porodu.

4 Prožívání situace těsně před porodem. 

Subkategorie porod: 

1 (1) Císařský řez. 1 (2) Smíření se. 1 (3) Strach. 1 (4) Celková anestezie. 1 (5) 

Zprostředkování. 

Kategorie porod: 

1 Matčino vnímání porodu.

Subkategorie po porodu: 

1 (1) Napětí. 1, 2, 3, 4 (2) Strach. 1, 3, 4 (3) Šok. 1, 4, 5 (4) Pocit nekonečnosti. 1, 2, 

3 (5) Popis nastalé situace lékařem. 1, 4 (6) Pozitivní překvapení. 1, 2 (7) Uklidnění.

2, 3, 6 (8) Přístup personálu. 2 (9) Nervozita. 2 (10) Stres. 2 (11) Nemožnost kojení. 

2 (12) Optimizmus. 2, 3 (13) Užitečnost. 2, 3, 4 (14) Naděje. 2, 3, 4 (15) Zdravotní 

komplikace dítěte. 2 (16) Pesimismus. 2 (17) Uvědomění si reálnosti situace.

3 (18) Ukončení hospitalizace. 3 (19) Podpora manželem. 3 (20) Obrana Já. 3, 4, 5

(21) Lítost. 3 (22) Sklíčenost. 3, 6 (23) Doporučení lékaře. 3 (24) Vina. 3 (25) 

Uklidňování se. 3 (26) Výčitky. 3 (27) Vrátit čas. 3 (28) Nezkušenost. 3 (29) 

Vytěsnění. 3 (30) Vyhledání pomoci. 3 (31) Smrt. 3, 4 (32) Smutek. 3 (33) 

Nenadálost. 3, 4 (34) Uzavření se. 3 (35) Počítání s dítětem. 3 (36) Nesrovnatelnost.

4 (37) Úžas. 4 (38) Nejistota. 4 (39) Důvod proč žít. 4 (40) Neschopnost sdílení. 1, 2, 

3, 4, 5 (41) Nenabídnutí psychologické pomoci. 1, 2, 3, 4, 5 (42) Uvítání. 4 (43) 

Nejčastější myšlenka: je dítě v pořádku? 4 (44) Myšlenky na sebe. 4 (45) Potřeba 

pozitivní zprávy. 4 (46) Chvilková uklidnění. 4 (47) Radost. 4, 5 (48) Obavy. 4 (49) 

Popření. 4 (50) Neinformovanost. 4 (51) Těšení se. 4 (52) Nadšení. 4 (53) Štěstí. 4

(54) Pozitivní myšlení.

5 (55) Vyrovnání se. 5 (56) Odstřiženost. 5 (57) Vyčerpání. 5 (58) Nemožnost mít 

své dítě plně pod kontrolou. 5 (59) Spoleh sama na sebe. 5 (60) Touha jít co nejdřív 

domů. 5 (61) Nespravedlnost. 5 (62) Odkládání. 5 (63) Splnění snu. 5 (64) Bez 

zdravotních komplikací. 5 (65) Nadhled.

6 (66) Sebeobviňování. 6 (67) Důvěra.

Kategorie po porodu:

1 Reakce bezprostředně po porodu.
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2 Psychické rozpoložení v období oddělení od dítěte.

3 Ztráta dítěte.

4 Dojíždění do nemocnice.

5 Vliv společné hospitalizace s dítětem na psychiku matky.

6 Vina na předčasném porodu

Lucie 1

Subkategorie před porodem:

1 (1) Připuštění. 1 (2) Nebyla upozorněna. 1 (3) Neinformovanost. 1 (4) Popření. 

2 (5) Plánované těhotenství. 2 (6) Těšení se. 2 (7) Představy o dítěti. 

3 (8) Důvod odjezdu. 3 (9) Příčina. 3 (10) Obavy. 

4 (11) Pocit rychlého průběhu. 4 (12) Uvědomění si reálnosti situace.

Kategorie před porodem: 

1 Povědomí o předčasnému porodu.

2 Průběh těhotenství.

3 Prožívání zjištění předčasného porodu.

4 Prožívání situace těsně před porodem. 

Subkategorie porod:

1 (1) Císařský řez. 1 (2) Celková anestezie.

Kategorie porod: 

1 Matčino vnímání porodu.

Subkategorie po porodu: 

1 (1) Zprostředkování. 1, 3, 7 (2) Zdravotní komplikace dítěte. 1 (3) Neschopnost 

příjímat informace. 1 (4) Silná anestezie. 1 (5) Hrozný pocit. 

2 (6) Frustrace. 2 (7) Pozitivum. 2 (8) Sdílení. 2 (9) Pozitivní myšlení. 2 (10) Těšení 

se. 2, 3 (11) Popření. 2 (12) Negativní pocit z prostředí nemocnice. 2, 5, 7 (13) 

Uzavřenost. 2 (14) Největší opora.
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3 (15) Nemožnost kojení. 3 (16) Krásný pocit. 3 (17) Doufání. 3, 4 (18) Naděje. 3

(19) Uzpůsobené přijímání informací. 3 (20) Váha informací.  

4 (21) Přestěhování dětí. 4 (22) Šok. 4 (23) Uvědomění si reálnosti situace. 4 (24) 

Smrt. 4 (25) Nevyrovnala se. 4 (26) Zlost. 4 (27) Nespravedlnost. 4 (28) Smutek. 4

(29) Příčina. 4, 7 (30) Snaha smířit se.

5, 7 (31) Strach. 5 (32) Šoky. 5 (33) Držení se při zemi. 5 (34) Rutina. 5 (35) Návrat 

do práce. 5 (36) Normální život. 5 (37) Nepřemýšlet. 5 (38) Zorientování se. 5 (39) 

Přístup personálu. 5 (40) Podezřívavost. 5 (41) Nabídnutí psychologické pomoci. 5

(42) Odmítnutí. 5 (43) Podpora rodiny, kamarádů. 5 (44) Nesrovnatelnost. 5 (45) 

Nejistota. 5 (46) Uzavřenost. 

6 (47) Společná hospitalizace. 6 (48) Pozitivní pocity. 6 (49) Spoleh sama na sebe. 6, 

7 (50) Obavy.  

7 (51) Vyhledání pomoci. 7 (52) Nepříjemný pocit. 7 (53) Nechuť vysvětlovat. 7

(54) Ostražitost. 7 (55) Výkyvy. 7 (56) Nedůvěra v sebe. 7 (57) Aklimatizace. 7 (58) 

Připisování osudu. 7 (59) Změna názoru na zdravotnictví. 7 (60) Zlepšení. 7 (61) 

Vděčnost. 7 (62) Radost. 7 (63) Sebereflexe. 7 (64) Neriskování. 7 (65) Stres. 

8 (66) Neobjasnění důvodu předčasného porodu. 8 (67) Smíření se.

Kategorie po porodu: 

1 Reakce bezprostředně po porodu.

2 Psychické rozpoložení v období hospitalizace matky.

3 Dojíždění do nemocnice I.

4 Ztráta dítěte.

5 Dojíždění do nemocnice II.

6 Vliv společné hospitalizace s dítětem na psychiku matky.

7 Domácí prostředí.

8 Vina na předčasném porodu.

Markéta

(SYN)

Subkategorie před porodem:

1 (1) Předchozí zkušenost. 1 (2) Monitoring. 
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2 (3) Přání. 2, 4 (4) Popření. 2 (5) Víra. 2 (6) Odepření. 2 (7) Prázdno. 2, 4 (8) 

Strach. 2 (9) Představy o dítěti. 2 (10) Snaha odpoutání se. 2 (11) Uklidňování se. 2

(12) Neužívání si. 2 (13) Nejistota. 2 (14) Naděje. 2 (15) Nespavost. 2 (16) Potvrzení 

zdravotní komplikace. 2 (17) Smíření se.

3 (18) Důvod odjezdu. 3 (19) Zdravotní komplikace. 3, 4 (20) Zdravotní komplikace 

dítěte. 3 (21) Obavy. 3 (22) Odmítnutí hospitalizace. 3 (23) Hospitalizace. 3 (24) 

Plánovaný císařský řez. 

4 (25) Změna plánu. 4 (26) Přístup personálu. 4 (27) Popis nastalé situace lékařem. 4

(28) Doufání. 4 (29) Upozornění lékaře. 4 (30) Uvědomění si reálnosti situace. 

Kategorie před porodem: 

1 Povědomí o předčasnému porodu.

2 Průběh těhotenství.

3 Prožívání zjištění předčasného porodu.

4 Prožívání situace těsně před porodem. 

Subkategorie porod: 

1 (1) Zdravotní komplikace. 1 (2) Stres. 1 (3) Strach. 1 (4) Obavy. 1 (4) Císařský řez. 

1 (5) Celková anestezie. 1 (6) Podpora manželem. 

Kategorie porod: 

1 Matčino vnímání porodu.

Subkategorie po porodu:

1, 2 (1) Zdravotní komplikace.

2, 3, 5 (2) Klid. 2, 3 (3) Obavy. 2,3 (4) Strach. 2, 3 (5) Lítost. 2 (6) Dotyky. 2 (7) 

Zkrocení emocí. 2, 3 (8) Oproštění se od emoce. 2, 3 (9) Zkušenost. 2 (10) Negativní 

pocit z prostředí nemocnice. 2 (11) Problém se spolubydlící. 2 (12) Rozladěnost. 2

(13) Sobeckost. 2 (14) Deprese. 2, 3 (15) Uzavření se. 2, 3 (16) Přístup personálu. 2

(17) Přehlížení. 2 (18) Nadstandard. 2 (19) Spokojenost. 2 (20) Překvapení. 2 (21) 

Víra v budoucnost. 2, 3 (22) Uklidňování sebe sama. 2, 3 (23) Řešení praktických 

úkolů. 2, 3 (24) Užitečnost. 2, 3 (25) Největší opora. 

3 (26) Džení se faktů. 3 (27) Doufání. 3 (28) Plnění cílů. 3 (29) Potřeba informací. 3

(30) Připravenost. 3 (31) Důvěra. 3 (32) Napětí. 3 (33) Melancholie. 3 (34) Krizová 

situace. 3 (35) Šok. 3 (36) Nejistota. 3, 5 (37) Oddych. 3 (38) Tušení. 3 (39) Popření. 

3 (40) Neverbální signály. 3 (41) Šoky. 3 (42) Nesrovnatelnost. 3 (43) Nevědomost.
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3 (44) Podpora manželem. 3 (45) Neschopnost sdílení. 3 (46) Stres. 3 (47) Psychické 

vyčerpání. 3 (48) Chvilková oddychnutí. 3 (49) Srovnávání. 

4 (50) Společní hospitalizace. 4 (51) Možnost sdílení. 4 (52) Nabídnutí 

psychologické pomoci. 4 (53) Přijetí.

5 (54) Pohoda. 5 (55) Normální dítě. 5 (56) Vyrovnání se. 5 (57) Chudokrevnost. 5 

(58) Bez zdravotních komplikací. 5 (59) Nadhled. 

6 (60) Objasnění důvodu předčasného porodu. 6 (61) Smíření se.

Kategorie po porodu:

1 Reakce bezprostředně po porodu.

2 Psychické rozpoložení v období hospitalizace matky.

3 Dojíždění do nemocnice. 

4Vliv společné hospitalizace s dítětem na psychiku matky.

5 Domácí prostředí.

6 Vina na předčasném porodu.

(DCERA)

Subkategorie před porodem:

1 (1) Nebyla upozorněna.

2, 4 (2) Stres. 2 (3) Rušivý vliv. 2 (4) Nesoustředění se. 2 (5) Lítost. 2 (6) Neužívání 

si. 2 (7) Představy o dítěti.

3 (8) Důvod odjezdu. 3 (9) Šok. 3, 4 (10) Zdravotní komplikace. 3 (11) 

Hospitalizace. 3 (12) Upozornění. 

4 (13) Výkyvy. 4 (14) Nejistota. 4 (15) Neinformovanost. 4 (16) Strach. 4 (17) 

Obavy. 4 (18) Nesrovnatelnost. 4 (19) Mnoho informací. 4 (20) Očekávání negativní 

zkušenosti. 4 (21) Snaha připravit se. 4 (22) Plánovaný císařský řez. 

5 (23) Klid. 5 (24) Důvěra. 

Kategorie před porodem: 

1 Povědomí o předčasnému porodu.

2 Průběh těhotenství.

3 Prožívání zjištění hrozícího předčasného porodu.  
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4 Psychické rozpoložení v době hospitalizace. 

5 Prožívání situace těsně před porodem. 

Subkategorie porod:

1 (1) Císařský řez. 1 (2) Místní anestezie. 1 (3) Pozitivní překvapení. 1 (4) Radost. 1

(5) Strach. 1 (6) Obavy. 1 (7) Sobectví.

2 (8) Manžel u porodu. 2 (9) Vzájemná podpora.

Kategorie porod: 

1 Matčino vnímání porodu.

2 Vliv přítomnosti otce dítěte na prožívání porodu.

Subkategorie po porodu:

1 (1) Euforie. 1 (2) Popis nastalé situace lékařem. 1 (3) Pozitivní naladění. 

2 (4) Pohled na dítě. 2 (5) Zhroucení. 2 (6) Nespravedlnost. 2, 3 (7) Lítost. 2 (8) 

Bezmocnost. 2, 3 (9) Negativní pocit z prostředí nemocnice. 2, 3, 5 (10) Strach. 2, 5

(11) Obavy. 2 (12) Neznámost. 2, 3 (13) Nejistota. 2 (14) Přání být jinde. 2 (15) 

Nemožnost sdílení. 2, 3, 5 (16) Šoky. 2, 3, 5 (17) Stres. 2, 3 (18) Vciťování se. 2, 3

(19) Přístup personálu. 2, 3 (20) Popření. 1, 2, 3, 4 (21) Nenabídnutí psychologické 

pomoci. 2, 3 (22) Zoufalost. 2, 3 (23) Podpora manželem. 2, 3 (24) Největší opora. 

2,3 (25) Nepředstavitelnost.

3 (26) Zorientování se. 3, 5 (27) Napětí. 3 (28) Přeložení. 3 (29) Oddych. 3 (30) 

Neverbální signály. 3 (31) Nesrovnatelnost. 3 (32) Nevědomost. 3 (33) Uzavření se. 

3 (34) Neschopnost sdílení. 3 (35) Chvilková uklidnění.

4 (36) Možnost sdílení.

5 (37) Uklidnění. 5 (38) Jistota. 5 (39) Vyrovnání se. 5 (40) Bez zdravotních 

komplikací. 5 (41) Nadhled. 

6 (42) Neobviňování sebe sama. 6 (43) Výčitky. 6 (44) Uklidňování se. 

Kategorie po porodu:

1 Reakce bezprostředně po porodu.

2 Psychické rozpoložení v období hospitalizace matky.

3 Dojíždění do nemocnice. 

4Vliv společné hospitalizace s dítětem na psychiku matky.
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5 Domácí prostředí.

6 Vina na předčasném porodu.

Lucie 2

Subkategorie před porodem:

1 (1) Nebyla upozorněna. 1 (2) Předchozí zkušenost. 1 (3) Neinformovanost. 

2 (4) Plánované těhotenství. 2 (5) Bez zdravotních komplikací. 2 (6) Pohodové 

těhotenství. 2 (7) Těšení se. 2 (8) Představy o dítěti. 2 (9) Opatrnost. 2, 3 (10) 

Popření.

3 (11) Důvod odjezdu. 3 (12) Zjištění předčasného porodu. 3, 4 (13) Šok. 3 (14) 

Nečekanost. 3, 4 (15) Pocit rychlého průběhu. 3 (16) Komplikace s porodnicí. 3 (17) 

Uklidňování personálem. 

4 (18) Uvědomění si reálnosti situace. 

Kategorie před porodem:

1 Povědomí o předčasnému porodu.

2 Průběh těhotenství.

3 Prožívání zjištění předčasného porodu.

4 Prožívání situace těsně před porodem. 

Subkategorie porod:

1 (1) Šok. 1 (2) Celková anestezie. 1 (3) Císařský řez. 

Kategorie porod:

1 Matčino vnímání porodu.

Subkategorie po porodu: 

1, 2, 3 (1) Nejistota. 1 (2) Závazky. 1 (3) Popis nastalé situace lékařem. 1, 2, 5 (4) 

Sebeobviňování. 1, 2 (5) Příčina.

2, 3 (6) Šok. 2 (7) Strach. 2 (8) Nesrovnatelnost. 2 (9) Lítost. 2 (10) 

Neinformovanost. 2 (11) Nečekanost. 2, 5 (12) Nepochopitelnost. 2, 3 (13) 

Nespravedlnost. 2 (14) Zúžení činnosti. 2, 3 (15) Získávání informací. 2 (16) Sdílení. 

2, 3, 4 (17) Pozitivní myšlení. 2, 3 (18) Podpora rodinou. 2, 3 (19) Podpora přítelem. 

2 (20) Nejčastější myšlenka: aby bylo dítě v pořádku. 
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3 (21) Odsunutí vlastních psychických potřeb. 3 (22) Přijetí reality. 3 (23) 

Uzavřenost. 3 (24) Rutina. 3 (25) Šoky. 3 (26) Oddych. 3 (27) Přijetí. 3 (28) 

Uklidňování sebe sama. 3 (29) Klokánkování. 3 (30) Nabídnutí psychologické 

pomoci. 3 (31) Odmítnutí. 3 (32) Uvítání. 3 (33) Obavy. 3 (34) Zdravotní 

komplikace dítěte. 3 (35) Štěstí. 3, 4 (36) Přetrvávající zdravotní komplikace dítěte. 3

(37) Největší opora.

4 (38) Hlubší vztahy. 4 (39) Vyrovnání se. 4 (40) Sebereflexe. 4 (41) Vděčnost. 4

(42) Vážení si. 4 (43) Popření.

5 (44) Objasnění důvodu předčasného porodu. 5 (45) Trápení se. 5 (46) 

Zodpovědnost. 5 (47) Snaha smířit se.

Kategorie po porodu: 

1 Reakce bezprostředně po porodu.

2 Psychické rozpoložení v období hospitalizace matky.

3 Dojíždění do nemocnice. 

4 Domácí prostředí.

5 Vina na předčasném porodu.
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