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PŘÍLOHA 8: přepis rozhovoru s Adamem 

Rozhovor proběhl dne 11. 12. 2017 v na Obvodním soudě v Praze, před jeho soudním 

jednáním, za účasti pana Nováka. 

 

Já: Já jsem s vaším případem už do nějaké míry obeznámená, protože jsem četla podklady od 

pana Nováka, ale stejně bych se vás ráda zeptala osobně. Když bych vás požádala, ať se 

vrátíte do doby, kdy to všechno začalo. Můžete mi povědět svůj příběh? 

 

No tak my jsme se s bývalou manželkou rozvedli, protože nám zatajili, že má vlastně, 

teď nevím, jak se jmenuje ta choroba, no vlastně tak to měl už její táta a to nám zatajili. A teď 

je vlastně na LDN nebo v nemocnici a stará se o syna bába. No a komunikovat s ní, to je 

strašný.  

 

Já: Jestli jsem to z toho spisu správně pochopila, tak vaše bývalá tchýně u sebe má jak vašeho 

syna, tak vaši bývalou manželku. 

 

 No už ne, už je prej v nemocnici. Co říkal Ondra, že za ní jezdí někam do nějaký 

nemocnice nebo co. Ondra, ten s náma nekomunikuje, to akorát, když je doma bába, tak teda 

zvedne telefon a je slyšet, jak oni mu napovídaj, co má říkat a říkat nemá. De facto se ozývaj 

jen, když něco potřebujou.  

 

Já: Jak s bývalou tchýní vycházíte? 

 

 Vůbec, vůbec na sebe nepromluvíme, ani se nedokážeme pozdravit.  

 

Já: Jakým způsobem je vám znemožňovaná péče? 

 

 Když si pro něj přijedu, tak je nemocný, u kamaráda, na plavání, které má už dlouho 

naplánovaný. Třičtvrtě z roku je nemocnej a když mu volám, tak ani nebere telefony nebo to 

za něj zvedá bába. 

 

Já: Myslíte si, že to je z jeho hlavy, že by s vámi nechtěl komunikovat? 
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 Ne, ne, vůbec, ten je zmanipulovanej z jejich strany. Co jsme byli posledně u soudu, 

tak Ondra ani pořádně nepozdravil. Sklopí hlavu, nezdraví. Nic prostě.  A když je vlastně 

s náma, tak ten kluk je úplně jinačí. Buď ať je u našich nebo když je se mnou, tak ten kluk je 

úplně jinačí.  

 

Já: A jak se s ním teď vídáte? 

 

 Já jsem ho viděl naposled o prázdninách, pak vlastně akorát se mu člověk nedovolá. 

Akorát, když oni potřebujou nějaký peníze, tak se vždycky ozvou, že potřebujou tohle to nebo 

tamhle to. Pak zase vůbec nic. Když se mu náhodou dovoláme, tak začnu: „Ondro, já bych si 

tě vzal.“ „No víš, my jedeme pryč a nebudeme o víkendu doma.“ Tak to nemá cenu se dál 

bavit.  

Teď zase Ondra nebral telefony, buď to měl vypnutý, nebo to tam zvonilo a nikdo to 

nezvedal. Ani naši se mu nedovolali. Až pak se ozvali, že Ondra má jet do Španělska se 

školou, tak se samozřejmě ozvali, že potřebujou peníze.  Tak jsem řekl, že mu přispěju čtyři 

tisíce, plus, že mu seženu z práce nějaký eura.  

 

Já: A jak dlouho tohle trvá? 

 

 No od ledna 2017. Takže přibližně rok. 

 

Já: A dneska ten soud bude o rozhodnutí o střídavé péči? 

 

 No. 

  

Já: V čem soud vidí největší problém, proč se o dítě nemůžete starat? 

 

 V mojí práci, protože jezdím kamionem, tak že bych se kvůli tomu o něj nemohl 

starat. Při tom bába dělá na pumpě denní, noční a o kluka se nemá kdo starat, tady když já 

jsem pryč, tak je doma přítelkyně, která by se o něj starala. Ale to nikoho nezajímá. A de 

facto školu já mám před barákem. Na školu koukáme z okna.  

 Taky prej není v rámci mých finančních možností, aby se kluk měl dobře, že se se 

mnou nikam nepodívá, a když je u mě, tak celej den může jen sedět na počítači.  
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Já: Myslíte si, že by na rozhodnutí mělo vliv, jestli vás soudí muž nebo žena? 

  

Já si myslím, že ne. 

 

Já: Myslíte si, že by to mohlo být viděno jako problém, že by syn změnil školu? 

 

 My to do Prahy máme asi 20 kilometrů, takže kdyby bylo nejhůř, tak by mohl do školy 

dojíždět.  

 

Já: Jak je to vůbec možné, když se maminka o dítě nemůže starat a tatínek má zájem o dítě 

pečovat, tak ho soud svěří do pěstounství babičce? 

 

Novák: My jsme podali odvolání na to, že babče dali dítě do pěstounské péče. Oni tu 

pěstounskou péči nechali a svěřili ho babičce, aniž by prošetřili, jakej ten otec je. Ani sociálka 

u nich nebyla, nic. 

 

 U nás byla sociálka. Jednou.  

 

Novák: A oni na základě toho šetření udělají závěr, že zkrátka u babičky je zvyklé to dítě, ale 

Úmluva o právech dítěte říká, že by se měla dát zvýšená pozornost tomu, co si to dítě přeje, 

ne mu ve všem vyhovět. Tam existuje nějaká výchova, která je nadřazená tomu přání toho 

dítěte.  

 

 A to ještě bába povídala: „No, to kdybys ho dostal do péče, tak on od tebe stejně 

uteče.“ Ta sociálka se měla ptát mě a kluka a měli se ptát na nějaké neutrální půdě, ale to se 

nestalo. 

 

Já: Byla ta situace taková, i když tam mohla ještě rozhodovat maminka? 

 

Novák: Ta babička za tu matku mluví, jak kdyby se ta matka o to dítě starala denno denně a 

ještě i o tu babičku. 

 

 Masakr prostě. Ještě k tý sociálce, to je neštěstí. Řeknou: „Kdyby něco, tak zavolejte.“ 

Když tam člověk zavolá, tak řeknou, že nemají zrovna úřední hodiny, že voláte nevhod, že 
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máte zavolat až tak za půl hodiny. Tak proč tam má ten člověk volat, když člověku stejně 

neporaděj nebo todlecto. Nebo říkaj: „Když si pojedete pro Ondru a oni vám ho nedají, tak 

nám zavolejte.“ Tak říkám: „Jako v pátek v pět hodin odpoledne budete na drátě v práci?“ 

„No to už ne, to musíte volat tak do dvanácti hodin.“ Takže to je úplně k ničemu, jak kdybych 

volal z okna. A to jsou ještě nějaký takový ty devatenáctiletý holky, co sotva vyšly nějakou 

školu. 

 

Novák: Kolikrát ty devatenáctiletý holky jsou rozumnější než ty starý vedoucí. Takže když 

jsou takový ty otci, kteří se chtěj starat, tak ony řeknou: „Ne, v žádným případě.“ Já mám 

zkušenost, že když ta mladá holka se nějakým takovým případem začala zabývat a chtěla 

pomoct tomu otci, tak jí ta vedoucí seřvala, co se stará a ať si jde po svým, až takhle. Bohužel, 

to jsou úředníci, bez minimálního soucitu. To jsou inženýrky, protože jako sociální pracovníci 

musí mít vysokou školu, tak si udělají bakaláře na hnojárně a všem to stačí, hlavně, že mají 

titul. Můžou dojit krávy, ale neměli by rozhodovat o dětech. 

 

Já: Než se do toho celého vložila babička a jednal jste o synovi s bývalou manželkou, tak jaké 

to bylo? 

 

 No ona v tom babička v podstatě byla vložená už od začátku. Už když jsme byli svoji. 

Tak jsem manželce říkal: „Pojď, odstěhujem se, osamostatníme se.“ Ale ona tam nechtěla 

nechávat mámu samotnou. 

 

Já: A když jste se rozvedli a o synovi rozhodovala víc maminka, tak jste se se synem 

normálně vídali? 

 

 No jakž takž, ze začátku to šlo.  

 

Já: Takže tenhle problém je od začátku? 

 

 Jako jo. 

 

Já: Proč se podle vás ta babička takhle chová, že vám nechce syna dávat? 

 

 Oni takhle ze mě maj v podstatě každej měsíc, plácnu, třeba čtyři tisíce v podstatě za 
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nic.  

 

Já: Myslíte si, že tohle je ten hlavní důvod? Ty peníze by měli, i kdyby vám ho dávali na 

víkend. 

  

 To jako jo, ale nejdřív jsme chtěli střídavou péči a to by neměli ani korunu a teď chci 

Ondru do svojí péče, to taky nedostanou nic.  

  

Já: Napadlo vás někdy, že byste boj o syna vzdal? 

 

 Ne, ne. Pak mi vlastně kolega poradil tu Unii otců a přes internet jsme našli telefonní 

číslo a necháme se překvapit, jak to všechno dopadne. 
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PŘÍLOHA 9: přepis rozhovoru s Antonínem 

Rozhovor proběhl dne 28. 1. 2018 v kavárně v Olomouci za přítomnosti pana Nováka. 

 

Já: Když bych vás požádala, ať se vrátíte do doby, kdy to všechno začalo. Můžete mi povědět 

svůj příběh? 

 

Jak to všechno začalo? Po krátké známosti, manželství, se nám narodil syn a bývalá 

manželka byla fixovaná, v podstatě, na matku a po roce odešla k matce. V té době začala, 

v podstatě, s dětskou doktorkou různě mařit styky, jen tak stroze: asi 185 dní v roce byl 

nemocný, kdy jsem ho neviděl opakovaně šest týdnů, měl náchlad, pak týden byl zdravý, za 

čtyři týdny měl náchlad. Nedalo se ani domluvit, že by ke mně šel, byť neměl horečku, takže 

vlastně bývalá manželka se snažila v podstatě jakkoliv překazit ty styky. Nejhorší to bylo, 

když jsem zažádal o nějaké rozšíření styku. Prvně jsem ho měl na nějaké tři hodiny, od devíti 

do dvanácti, protože měl rok, a když jsem potom žádal asi po roce o rozšíření, tak už tam 

začala vyhledávat různé odborníky, psychology a podobně, u kterých on měl tvrdit, že ho 

biju, že mu nadávám, že ke mně chodit nechce. A v podstatě ona by navrhovala nějaký krátký 

styk - hodinu. Že to je špatné, že už teď si stěžuje, že už v té době říká, že mu taťka dělá bam 

bam a tak dál – dvouletej kluk. Přesto si to soudce vyslechl a došlo k rozšíření styku, kdy 

jsme to měli dané od devíti do pěti, každý víkend v neděli – jeden den, ale ona to v podstatě 

brala jakoby jako nějakou křivdu a začala vyhledávat, řekl bych další a další odborníky, a 

dopadlo to tak, že on měl čtyři roky a já jsem se ho ptal a říkám: „Toníku, líbí se ti u mě? 

Nechtěl bys na celý víkend, že bys přespal od pátku do neděle? Že bychom toho víc stihli, 

mohli bychom na výlet, v podstatě bychom nemuseli být vázáni časem.“ A on říkal: „Jo 

taťko, to by bylo supr.“ No a on se v nějaké euforii pochválil mamince a ta v podstatě místo 

toho, aby to se mnou jela probrat, aby řekla, jestli souhlasí, nesouhlasí, tak v podstatě 

vyhledala odbornici, paní doktorku Š., rádoby odbornici, ke které dojela, v podstatě, syn tam 

měl odvykládat, že jsem ho měl postavit do sněhu, dusit, štípat do bradavek, sahat si do 

rozkroku a takové nechutnosti. Měl jsem ho nechat stát nahého v tom sněhu delší dobu, potom 

jsem měl odejít pryč, vrátit se, což samozřejmě zakázali styk, kdy já jsem se jenom dozvěděl, 

že existuje nějaké obvinění. A co byl asi největší paradox a myslím si, že velká chyba 

OSPODu, což se mělo odehrát v neděli a v pondělí já jsem šel na OSPOD, zaklepu, a paní mě 

vyzvala: „Pojďte dál, je tu vaše bývalá paní s Toníkem.“ Jo, já jsem teda vešel dovnitř do 

místnosti a syn se ke mně rozběhl a říká: „Taťko, to je supr, já už se těším na víkend, budeme 



7 
 

hrabat sníh, stavět sněhuláky.“ Vlastně si mi sedl na koleno, ruku kolem krku: „Taťko, to je 

supr, paráda.“ Říkám: „Co se děje, proč mě voláte?“ „No, teď došla paní, že jste měl syna bít, 

týrat a něco takového, to má nějaká paní Š., my to musíme prošetřit.“ „Ale vždyť vidíte, že 

ten kluk doběhl, těší se ke mně, z ničeho nemá strach.“ „Ne, ne, počkáte, až tohle vyřeší 

soud.“ Tak jsem se dozvěděl o té paní doktorce Š., volal jsem jí teda, jestli je schopná 

zkonfrontovat mě se synem, tak řekla, že vůbec, že tohle je jasné, to co řekne maminka, že 

ona (paní Š.) je soudní znalec, že ona se v tom vyzná. Že maximálně si udělá čas, že mám 

přijet, že si se mnou promluví. Tak říkám, dobře, já se tomu nebráním, tak jsem přijel, říkám 

není to poprvé, v podstatě toto jede už od jednoho roku syna, teď má čtyři roky. Vždycky to 

začne, když má dojít k nějakému rozšíření styku nebo něco, tak to jako graduje a ona si 

vymýšlí nové a nové obvinění.  

Ona má rozhodlé, že to tak není a že musím počkat a že jedině nějaké asistované styky 

v nějakém Klokánku a to záleží na ní a na policii, která to prošetří a že musím počkat, až 

v tom bude jasno. Tak já jsem v podstatě nelenil, oslovil jsem v té době Fond ohrožených dětí 

ve Zlíně, který fungoval.  

No, ještě se vrátím, my když jsme se rozváděli, v podstatě podepsala na OSPODu, že 

si toho Toníka budeme předávat každý týden, to tam podepsala, došla domů, zasáhla vyšší 

moc – maminka, takže si vyhledala sociální pracovnici, které řekla, že ona ruší tu dohodu, že 

nic plnit nebude, až podle toho, jak rozhodne soud. A já si říkal, bůh ví, kdy rozhodne soud, 

že ty soudy nejednají rychle, tři měsíce, půl roku, dítě se odcizí v roku. Tak jsem oslovil Fond 

ohrožených dětí, jestli by nemohli zprostředkovat nějaký ten asistovaný styk, než proběhne 

soudní jednání, než dojde k odcizení syna. Tak oni to teda zprostředkovali, dojelo se, viděli, 

jak maminka zasahovala, tak řekli: „Maminko, pojďte, uděláme papíry,“ že tam byly ty 

ženské docela rozumné, z mého pohledu. Já jsem si se synem hrál, domluvili jsme si další 

schůzku za týden, já jsem tam dojel znovu sám, hráli jsme si, přesnídávku jsem mu dal, těšili 

jsme se, kluk říkal: „Né, taťko, pojď, dones mě do auta, já pojedu s mamkou, ale já chci, abys 

mě nesl.“ Na základě toho, že jsem s tím Fondem ohrožených dětí měl dobrou zkušenost, tak 

jsem je oslovil, začal jsem si tam domlouvat schůzky, ta paní doktorka Š. se o tom dozvěděla, 

tak se na mě rozkřičela, co jsem si to dovolil, že jsem to měl nechat tak, že ona až to uzavře a 

pošle policii, že klidně až za půl roku, tak teprve potom syna uvidím. Což mi bylo divné, jako 

za půl roku to dítě ve čtyřech letech, nechci říct, že by mělo vygumovaný mozek, ale bylo by 

dokonale naprogramované. A ještě mi začala vyhrožovat do telefonu, že ona má přece dceru 

psycholožku, která je u kriminálky a syn je dobrý právník, že ona se mnou zamete, že ona mi 

ještě ukáže. Tak jsem paní doktorce poděkoval, položil jsem telefon, víc jsem se s ní nebavil. 
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Na tom Fondu ohrožených dětí probíhaly ty styky jedenáct měsíců v kuse, což i ty pracovnice 

říkali, že je to neskutečné, že to většinou trvá tři měsíce a končí to, ale že já jsem jeden 

z jejich nejlepších případů, že se nic nestalo, syn se na mě těší, v podstatě on když přišel, 

odešla maminka, zavřely se dveře, tak začal: „Taťko, pojď si hrát,“ maloval obrázek, hned ho 

cpal do igelitky: „mamka to nesmí vidět.“ To je hezky vidět v tom posudku. Dostal ode mě 

takového pejska na připnutí na bundu, tak ho panicky schovával, že nemůže, že to maminka 

nesmí vidět, že musíme říct, že to bylo v Kinder vajíčku, aby mamka nenadávala. I ta šéfová 

se podívala a řekla: „Tak však povíš, že to máš od taťky.“ A on řekl, že ne, že nemůže dárky. 

To potom v podstatě potvrdil i doktor H.  

Tyto styky začaly v lednu 2011, pana doktora H. určila kriminálka na základě toho 

týrání, ten napsal posudek (doktor H.) v květnu nebo v červnu, který vlastně potvrdil to, co 

ten soud našel, že on má u tatínka fotbal, že by si chtěl vzít věci, ale maminka nedovolí, 

namaluje obrázek, nedá ho taťkovi, dá ho mamce. Že ona v podstatě má úzkostné stavy, které 

promítá do dítěte a on v přítomnosti matky rozvíjí ty příběhy o týrání a tak dále. Protože už 

v podstatě přehrává tu roli, a když vidí, že ho lidi ze sociálky, psychologové, psychiatři 

sledují, tak tomu ještě přidá, aby to bylo víc věrohodnosti. A napsal, když přijde otec, tak je to 

úplně jinak. Taťko, pojď si hrát,… že tam to nepřátelství není a naopak, že se těší. Tento 

posudek u policie rozhodl, ale soud ho nechtěl přijmout, ty dělali šílený problémy a přijali ho, 

až když jsme se odvolali ke krajskému soudu. My jsme ho dali v červnu k soudu a oni ho 

přijali až v listopadu. Na základě toho zrušili teda po 11 měsících předběžné opatření, zrušili 

asistované styky, i když to u soudu navrhovaly i sociální pracovnice. Vzhledem k tomu jaké 

tam byly zprávy, tak to soud nechtěl.  

A potom se to celé řešilo, asi protože byl posudek toho doktora H., předložil se policii, 

ale soud nebyl schopný poslat dalšího soudního znalce, to byla paní doktorka Sk., a dva a půl 

roku to trvalo, než jí poslali znalecký posudek, protože paní soudkyně šla do důchodu, tak to 

prodlužovala, pak odešla, tak to nakonec poslal krajský soud po dvou a půl letech. Takže já 

jsem ty 2,5 roku měl ten styk jenom celou neděli a ještě tam byly ty nemocnosti, což začalo 

znovu. Je nemocný, nemůže, všelijaké úrazy, tam se přišlo na to, že tvrdili i že je nemocný, 

má horečku, měl rozbité čelo, protože jezdil na kole. A mezi tím jak byl posudek toho pana 

doktora H., červnu 2011, tak matka vyhledala nové psychology, psychiatry a snažila se 

zamezit styku. Šla k panu doktorovi K., podávala jednostranné informace. Ten psal zprávu 

v podstatě, že přehrává tak, že odříká to, co má, že k taťkovi nechce a tak dál, že to nemá teda 

prověřené, ale že by otce měl navštěvovat. Jak říkám, vyhledávala nové a nové a já se 

vždycky až potom dozvěděl, že byla u toho a u toho odborníka a když jsem jí na OSPODu 
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nebo u soudu žádal, aby řekla, k jakým odborníkům chodí, tak nic nechtěla říct. A navíc ta 

paní doktorka Š., která udělala to prvotní obvinění, do toho celou dobu zasahovala a psala 

další zprávy, jako takové celkem nechutné, že jsem mu měl říct, že když nemá zuby, tak že 

mu nové nenarostou a tak dále, takové prasečiny, a ona tam napsala ke konci, když věděla, že 

je ta střídavka, kdo si vůbec dovolil souhlasit s tou střídavou péčí, když ona patří mezi 50 

předních odborníků v této republice a střídavá péče není vhodná.  

 

Novák: Přitom ona dělá pro Zlín dopravní psychologii, takže děti určitě nemá jako znalkyně, 

nebo že by se měla zabývat dětma, protože na to musí být speciální odbornost, klinická dětská 

psychologie. 

 

Ale pak jsem se od dalších lidí dozvěděl, že je tímto profláklá, že ona píše posudky, dá 

se říct, na otce systematicky, jací jsou to alkoholici, násilníci a tak dál, že tím je hodně známá. 

Že když chce manželka dítě do své péče, že když jí vyhledá, tak má dobrý posudek k soudu. 

 

Já: Jen abych v tom měla jasno, tak jak je to dlouho, co to začalo? 

 

To začalo v roce 2008. V roce dítěte. A to vlastně jede postupně a jede to furt. Takže 

10 let. Potom vlastně došlo k tomu, že se zadávali noví a noví znalci, protože byl rok starý, 

nemohl se vyjádřit ke střídavce. Už tam naznačovali na začátku, že tam je manipulace matky. 

Ona byť láskyplně, s ním manipuluje, on se jí snaží zavděčit, je tam disharmonický vývoj, to 

právě řekla ta paní doktorka S. v roce 2013. Disharmonický vývoj, kdy se těžko ztotožňuje 

s mužskou rolí, v podstatě odpovídá tak, aby se zavděčil matce. A potom dali nového znalce, 

toho S., ten potvrdil, že tam bylo navádění, co se týká toho týrání ve čtyřech letech. Zas jim to 

nesedlo, tak dali paní doktorku Ch. Ten jeden posudek byl dobrý, protože ho udělala 

objektivní. Byla jediný znalec, která jela do rodiny i k němu domů, mluvila s bývalou 

manželkou a jejíma rodičema a jela i k nám, viděla mojí manželu s dětma a mluvila i 

s Toníkem. Když dojela k nám, tak dojela hned, jak já jsem ho přebral, tak hned s ním 

mluvila, takže nebyl připravený na nic, řekl jí, co jak je a ten posudek, bych řekl, byl 

objektivní. Psala tam takové věci, že se snaží vytěsnit mojí novou rodinu, jak se v prostředí 

matky vyjadřuje a tak dále. Bylo to objektivní.  

Zajímavé, za rok a půl jí vyzval soud, aby udělala nový posudek, mluvila prvně se 

mnou, pak řekla, že udělá konfrontaci mě a syna, protože tam mělo být další obvinění. Měl 

jsem mu dát facku a v podstatě ona už to neudělala, vyslechla jen jeho a tím skončila. Mě 
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vykládala, jak se ještě spojí s psychiatrem, že zavolá paní doktorce M., nebo že má dobrého 

psychiatra, který se na to podívá, protože si myslí, že tam je schizofrenie jak u matky, tak u 

syna. Já mám tu její nahrávku, protože už těch znaleckých posudků jsem do dneška měl 7, 

takže ke znalcovi nejdu, abych nenahrával.  

Tedy se vrátím zpátky k těm obviněním.  

Ještě odbočím, když se projednávala ta střídavka, tak ona přišla s tím, že jsem ho měl 

chytit za obě ruce a shodit z dvoumetrové postele, kdy měl spadnout na obličej, tak s ním jela 

do Zlína na pohotovost, kde mu udělali rentgen a doktoři se podivili, že kdyby spadl z takové 

výšky na obličej, že by měl nějaké krvácení, ale neměl nic. Ale ona uvedla do zprávy 

opakované napadení biologickým otcem. Jak říkám, já se vždycky dovím až postupně na 

sociálce. Tam mi paní říká: „Vy jste ho shodil z dvojpatrovky na obličej?“ Já jí říkám: „Paní, 

z dvojpatrovky hodit pětileté dítě na obličej, tak si ho rozbije, vždyť to není normální.“ Tak 

začalo haló a nakonec se přišlo na to, že jsem vůbec nebyl doma, že se kluci šťouchali a už 

jsem ho já měl shodit z postele. To se nepotvrdilo. De facto zas bylo vyšetřování u policie, 

nevím, jestli to bylo druhé, třetí, v té době. Dneska už jich je čtyři nebo pět. V podstatě to řešil 

i soud, ale ten se odmítl tím zabývat. Znalci se vyjádřili, že to není pravda.  

Potom došlo ke střídavé péči a při té střídavé péči, se mu to líbilo, ale byly tam tlaky. 

Já jsem tomu až tak nevěnoval pozornost, což je možná chyba, měl jsem s ním víc probírat, 

ale vím, že u nich v podstatě, vlastním slovama, se celá rodina sejde a poslouchají, co on jim 

poví a přidávají, on (pan Antonín) je takový a on je takový. Protože dědeček volal do školy, 

že jsem blázen, když jsem ho dovezl do školy a celá rodina to řekla řediteli, protože nechci 

říct, že byli paranoidní, ale za té střídavky mě pronásledovali. Babička stála tam, maminka 

tam, děda stál za keřem a kontrolovali, jestli jsem ho dovezl do školy. A jak řekl ředitel, 

největší sranda. Jsem parkoval auto vždycky navrchu u JZD a pak jsem začal parkovat vedle 

něho tam, co stojej učitelé, protože jsem ho vždycky v podstatě vypustil z auta, protože říkal, 

že se mu smějí, protože ho mamka vodila za ruku až do třídy a byl všem pro smích. Tak jsem 

mu řekl: „Měj se a po škole přijedu.“ A to právě ředitel říkal: „To jste jim udělal největší čáru 

přes rozpočet, protože oni hlídali až do čtvrt na devět, protože si mysleli, že jste zaspali, ale 

on už byl dávno ve třídě. A tam se zvýšil ten tlak, on v podstatě, tam řekl, že nespal, že 

babička řvala do čtyř do rána, co je to za blbost, týden tam a týden tam, že to není dětství. 

V podstatě sílil tlak, ona (bývalá manželka) si stěžovala na ústavním soudu, on to vrátil, že 

neexistuje jiná péče než střídavá a že ona ho negativně ovlivňuje a není ho schopná uhájit 

před tím negativním hodnocením celé rodiny. Snažila se ho vytěsnit, vytěsňuje ho vlastně 

z mojí péče. 
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Novák: Já mám přefocený posudek, tam na straně 16, odstavec 3, je přesně napsaný, že 

nemůže být matka odměněná za to, že se takhle chovala a chová, aby jí dítě bylo svěřeno do 

výhradní péče, jak ona žádala a proto i té právničce vytkly ty chyby, ať se na to vysere, 

napadli jí za to štvaní, ale ona štve furt, ona se nenechá porazit nějakým debilem Novákem. 

 

A to štvaní, když už jsme u toho a skočím ti do řeči, když se rozhodovalo o té střídavé 

péči paní P. (právnička matky) byla tak neslušná, že začala vykládat, že údajně biju současnou 

manželku, její děti a tak dál. Tonda, že mi musel hrdinsky šlápnout na nohu, abych je pustil 

domů, takže začalo v podstatě zas vyšetřování. Policie, sociálka, děcka musela na výslech, 

manželka musela na výslech, babička šla na výslech. Je to pořád dokola. Manželka už říkala, 

že z toho uteče, protože sociálka je u nás furt.  

A teď ty zprávy, ona (bývalá manželka) se dostala k nějaké M. psycholožce ze Zlína, 

tam začaly supr zprávy, ale na druhou stranu začal dělat OSPOD. Protože ona (bývalá 

manželka) tam došla, Toník odvykládal: já nechci, on mě bije, tak do něj začali rvát Atarax 

(říká matka), prášky, že má úzkostné stavy, zakázat otcovi styk, maximálně krátkodobé. Tak 

sociálka se naštvala a řekla, že to zná od roku 2008 a že to jsou noví a noví odborníci a ať si 

paní doktorka udělá čas a zkonfrontuje toho Toníka se mnou, že oni tohle přesně znají, když 

ho dovede matka, vykládá tam, že on je zlý, on ho bije (otec), dojdou za ním do školy, tak ne, 

taťka je supr. Jakmile tam mamka není nebo je to u taťky doma: mě to baví, já chci, je to supr, 

s klukama si užiju, s tetou jezdíme, je to paráda. A v podstatě ta paní doktorka M. začala psát 

takové zprávy jako nechutné, že by měla sociálka zjistit, jestli je u nás jedno teplé jídlo denně, 

že údajně kluci museli slízávat jídlo ze země a tak dále. To jsem říkal, že je celkem nechutné, 

protože manželka má vystudovanou speciální pedagogiku a dělá na Fondu ohrožených dětí, 

my se poznali tam. Takže to ona by vůbec nedopustila. Ona má dvě svoje děti z prvního 

manželství, máme společného jednoho syna Jirku a já mám toho Toníka. Manželka potom 

říkala, že z tohoto uteče, protože říkám, sociálka, policajti, furt dokola. Co rok, rok a půl nové 

obvinění, nové obvinění.  

A když už jsem byl při tom posledním obvinění, to už ona (matka Toníka) bydlela 

v Olomouci, to už bylo při té střídavce vlastně. Toníkovi se stýskalo po mamince, tak kluci 

vzali koloběžky a je to 6 nebo 7 kilometrů, klukovina, se jeli podívat a asi si uvědomili, co 

udělali, tak samozřejmě rodina matky Toníka toho zneužila, protože manželka volala, kde je 

Martin, protože říkali, že jeli jen na hřiště, tak jsem objížděl všechny hřiště, oni nepovolili 

Martinovi zvednout ten telefon, mluvili s právničkou, která byla u soudu, která to s nima 
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konzultovala, po hodině teprve vzali telefon a ozvali se, že tam je policie. Říkáme: „Jak 

policie, vždyť Martin šel na hřiště.“ My jsme tam dojeli, Martin chudák ubrečený: mami, 

mami, já jsem řekl, že k tobě nechci, oni na nás křičeli, oni mi nedovolili ani zvednou telefon 

a jen hučeli strejda to, strejda to. A on říká: „Toto není možné, já už tam víckrát nejdu, však já 

jsem šel Tondu doprovodit v dobrém zdání.“ A já mu říkám: „Martine, já ti děkuju, že jsi 

Tondu nenechal jít samotného, zachoval ses jako kamarád, že nešel ten Tonda sám, kdyby se 

cestou něco stalo, ale mohl jsi nám ten telefon vzít.“ „No oni to nepovolili.“ Toto se taky 

vyšetřovalo, taky se to nepotvrdilo a v podstatě od té doby potom zas bylo nařízené, my jsme 

byli u toho ústavního soudu, kde řekli, že neexistuje jiná péče než střídavá a dali tam do toho 

rozsudku krásnou větu: neexistuje, aby v brzké době došlo ke změně.  

Toto došlo v srpnu, září a v říjnu odjel na té koloběžce a v listopadu že se údajně měl 

bavit s babičkou, že jsem mu údajně dal pohlavek tak, až mu poskočil obratel. A v podstatě 

tam byla babička, já. Babičku si pozvali na výslech, mě si pozvali na výslech. My jsme se 

normálně bavili, ogar dojel unavený, tak si lehl, tak spal, tak jsme ho nechali prospat, pak 

jsme ho vzbudili a nestěžoval si na nic, ale s krkem on míval dlouhodobější problémy. Policie 

to taky vyšetřovala, potom už se sociálka naštvala, už to dala podruhé, rok nebo rok a půl před 

tím tam dali, že je tam manipulace ze strany matky, to nepotvrdili, protože si nechali posudek 

té první paní doktorky Ch., svého znalce kriminálka neurčila. Při tom druhém říkali, že už to 

budou muset prošetřit. Říkám: „Dobře, ale už znám ty dveře, ty dveře, ty dveře. Nezlobte se, 

poprvé může být, podruhé, ale když už jsem tu potřetí a pořád na mě někdo hází kupu hnoje, 

tak není něco v pořádku, tak jí dejte psychiatra, vždyť chcem od roku 2013 psychiatra, vždyť 

ona má nějaké bludy nebo vize a tomu klukovi to opakuje už přes 10 let: on tě bije, on ti 

nadává.“  

V roku 2014 ještě odolával, kdy sociálka došla k nim domů a říká: „Ne u taťky je to 

dobré, já se těším, je to supr.“ Teď spustila maminka, babička: to není pravda, on tě bije, on ti 

nadává. Toník: „Ne, to není pravda, taťka mě nebije, nenadává.“ To byl možná jeho poslední 

vzdor, kdy nechci říct, byl normální, ale ta realita byla skutečná a od té doby už začal, asi se 

to stupňovalo v rámci nějakého přežití. To, co řekl loni, už to v podstatě jakoby tvrdí taky.  

No, a když jsem to říkal té policii, že by bylo dobré to už konečně vyřešit nebo ať mě 

už zavřou do vazby, jak říkám, je to furt dokola, furt na stejném základě. Tak řekli, že to dají 

tomu panu doktorovi L., on dělá dobré posudky. Takže udělal on posudek, udělal asi 

nejobjektivnější posudek, co jsem viděl posudky pro kriminálku.  

Kromě té paní K., to křivé obvinění. Tam se psaly testy obyčejnou tužkou, protože já 

jsem po tom prvním obvinění podal podnět k prošetření, že je to křivé obvinění proti mně, 
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kdy oni určili nějakou znalkyni K. z Uherského Hradiště, já jsem tam dojel po noční, ona říká: 

budete psát tužkou, tak říkám, že to budu psát propiskou, ona: ne, budete to psát tužkou. Ale 

to je nestandardní, ale ona říkala, že ne, že to budu psát tužkou a jak jsem si vůbec dovolil 

podat nějaký podnět k prošetření nějakého křivého obvinění. Říkám: „Paní doktorko, nezlobte 

se, ale jestli čtyřleté děcko někdo učí k takovým vulgárnostem, že ho měl někdo bít nebo 

ukájet se, tak si myslím, že to není v pořádku jenom pro to děcko.“ „Ale to jste neměl kvůli 

mamince.“ Tak jsem jí vypsal testy, ty první testy to byl děs a hrůza, protože byla jak 

rozzuřený tygr, to bylo vidět, že je šíleně naštvaná. Pak jsme měli jít na dodělání posudku 

druhý termín, to jsem dojel a to se úplně změnila. Pojďte dál, posaďte se a jakou máte 

vysokou školu, tak říkám, že žádnou nemám, že jsem studoval lesařinu, tak se ptala, jaké jsem 

měl známky, tak jsem říkal, že možná jednu 4, tak bouchla do stolu, že mám nadprůměrně 

vysokou inteligenci, že bych zvládl dvě vysoké školy. Já jsem byl z rozvedené rodiny a 

studovaly sestry a já šel vydělávat, ale mě třeba baví genetika u psů, tak se věnuju té genetice 

a tak dál.  

A bylo zajímavé, policie to uzavřela v podstatě, že se to nepotvrdilo, já jsem řekl, že 

nesouhlasím, že chci vidět ty závěry těch testů, protože jsem si je fotil a bylo mi už na začátku 

divné, že se psaly obyčejnou tužkou, ne policie to uzavřela, rozhodla o tom a vůbec se tím 

nezabývali. Psala se stížnost a na kraji se to smetlo ze stolu. A to od toho pana doktora L., 

paní doktorka Ch. si myslela, že asi budou mít stejný posudek, protože ona udělala posudek 

bez mojí konfrontace s Toníkem, kde napsala, že věří tomu, že jsem mu dal facku, že se bojí a 

že ona doporučuje na základě tohohle obvinění styk buď přes internet, nebo maximálně přes 

mobil. Tak říkám, to snad není pravda, nic jsem neprovedl, přes 11 let je na mě házená špína, 

v podstatě, opakovaně posudky řekly, že nejsem agresivní, že ho nebiju, netýrám. A teď jako 

najednou styk přes sms. Dneska když vidím ty ústavní nálezy, kdo je ve vězení, v kriminále 

má nároky na styk stejně jako mám nároky já na sms, je to ujeté.  

Pan doktor L. udělal sezení, mluvil s Toníkem, pak si zavolal i mě, já tam dojel, 

mluvili jsme s tím Toníkem, je to tam krásně popsané. U soudu říkal: „Jak zjistíte, že se sebe 

někdo má strach, musíte ty dva zavřít do stejné místnosti a toto paní doktorka neudělala.“ Ale 

abych to dopověděl. Tak ten pan doktor L. tam v podstatě seděl, hovořili jsme, byli jsme tam 

asi hodinu a půl, ptal se teda do detailů, viděl, jak ten Tonda mluví, co mluví, že skáče do řeči, 

že vůbec není jakoby dítě, co se týrá. A on to napsal jako negativismus, jakoby taková 

útočnost: tys mi to, tys mi to… Já mu říkám: „Ale Toníku, vždyť jsme chodili spolu na ten 

fotbal a bavilo tě to.“ Toník: „To mě nebavilo.“ On (doktor Léčbich) to tam krásně stránku po 

stránce popsal. Poví, že s mamkou chodí hrát fotbal, ale že s taťkou ho hrát fotbal nebaví. Že 
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už to má tak, že u taťky je všechno špatně. On to tak řekl i u toho jednání, že není možné, aby 

dítě v 10 letech řeklo, že končí střídavá péče, aby řekl, že nejde do školy.  

To taky matka volala na OSPOD, že ho nemůže dostat do školy. Když bylo to 

předběžko dané v roce 2016, tak krajský soud okamžitě řekl, že má být střídavá péče, tak 

bude střídavá péče a v tu chvíli se syn blokl: ty jsi zlý, ty mě biješ. Po údajném pohlavku, co 

jsem mu měl dát, došel s nákrčníkem, naložil jsem ho do auta, z toho je i nahrávka, kdy se ho 

ptám: „A Toníku, na co máš nákrčník.“ „Ale taťko, mamka říkala, že jsi mě měl praštit nebo 

co, ale já to s tím krkem měl už dávno.“ Tak říkám - jak praštit nebo co? Pak jsem se 

dozvěděl na OSPODu a od policie, že jsem mu měl údajně dát pohlavek a že je to opakované, 

tak že to prošetří, ale nepotvrdilo se to. Ale jakmile zase začala jet střídavá péče, tak má syn 

strach a je vidět, že je to jakoby na oko. Že matka neunesla tady tu střídavou péči. Ona to 

chtěla od začátku, ona se totiž snažila nás vytěsnit: tam nechoď a tam tě to nebaví, a v tom 

pokračuje vlastně do teďka. A pan Léčbich řekl, že tam týrání od útlého věku, dlouhodobé. 

V podstatě tady nejde o to, jak je to intenzivní, ale jde o tu dlouhodobost a řekl, že je to 

vlastně zničené dítě.      

 

Novák: Podstatný je to, že 6. 12. šel malej na sociálku, kde se těšil, řekl: „Ano, já se těším.“ 

Z čehož byla překvapená jak matka… 

 

Počkej, ale aby to nevyznělo, že se těšil, že jde na sociálku. Tak to nebylo. On šel na 

sociálku a nečekaně se na sociálce paní zeptala, jestli by na Vánoce chtěl jít k tatínkovi a on 

řekl, že by na Štědrý večer chtěl jít k taťkovi, že se těší, že si přebere dárky – 6. 12. A 12. 12. 

se dostavila matka, právní zástupkyně, syn: já tam nejdu, já tam nebudu ani na minutu, já ho 

nechci vidět. Takže v podstatě, když se mu nečekaně položí otázka, tak se těší, je to supr, ale 

když to nečeká. Řekl bych, když mu dají takovou podpásovku: „Půjdeš k tatínkovi?“ Tak 

řekne: „Ano, půjdu.“ Ale jakmile věděl, že ho dovedu a už na to byl připravený a nechce ani 

minutu a už tam nejde.  

 

Novák: Už od toho ústavního soudu přišlo nařízení, že to matce zamítli, tu ústavní stížnost a 

v podstatě potvrdili to, co řekl ten krajský soud. 

 

Akorát ten ústavní soud tam dal jednu větu, co si myslíme, že byl návod pro matku, že 

by musel všude tvrdit, že k otcovi nechce. Ne, že když je u otce – chce, ve škole – chce, u 

matky – nechce. Že by to musel tvrdit všude. Tak oni to zřejmě při tomto ústavním nálezu 
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zesílili tlak: musíš tvrdit, musíš tvrdit. V podstatě dneska už si myslím, že syn už v rámci 

přežití už stagnoval nebo to vzdal, už v podstatě tvrdí to, co chce matka slyšet. 

 

Já: Takže jak to máte teď, tu péči? Zrušili vám střídavou péči? 

 

 Nezrušili, to nejde zrušit. To by musel soud, okresní do toho nechce, to by musel 

krajský. Teď je daná střídavá péče de facto, syn ke mně přes rok nechodí. Už přes rok nebyl. 

Já vždycky dojdu ten pátek raz za 14 dní, co si ho mám přebrat, u dveří ukáže půl obličeje a 

poví: „Ty jsi zlý, já k tobě nejdu.“ Já jsem chtěl, ať si přebere dárky, v roce 2017, na sociálce 

alespoň. Oni nebyli schopní dohodnout s matkou, že matka půjde mimo, já mu předám dárky. 

Chtěl jsem mu říct, že zalhal, ale stalo, se stalo, ať přijde, že se těším, že kluci se těší, že si to 

užijem. Toto nebylo nikdy možné, nikdy se to nestalo. Matka ho nepustila. Jak to naučím i já 

psa, udělám tak (gesto prstem), řeknu: „Pojď ke mně,“ a on zůstane ležet.  

 A de facto se těšil i na toho mladšího brášku Jirku, tak když jsem mu psal a volal jsem 

mu, když už nejezdil, tak mi napsal: co potřebuješ? Tak jsem mu napsal, že Jirka s ním chtěl 

mluvit, tak mi řekl, že s ním nepotřebuje mluvit přes můj telefon, že až Jirka bude mít svůj, že 

s ním bude mluvit. Když jsem vzpomněl i babičku, že by ho ráda viděla nebo dárky, ne on 

nechce. Takže on z té strany, co bylo v těch posudcích, že se snaží vytěsnit celou mojí rodinu, 

k tomu zřejmě došlo a dochází. Tohle je poslední rok.  

 Řešil to OSPOD Kloubouky, ty to daly pryč, začaly to řešit Luhačovice. Ty řekli, má 

rád psy, tak dovezte psa. Tak jsem mu dovezl psa, tak taky nechce. Nechce vidět a hotovo. 

Potom oni si nevěděli rady, takže … ještě tak. Když jsme měli jednání s OSPODem, a oni 

matku napomínali, že by měla Toníka motivovat, ať k taťkovi jde, tak ona to nevydržela. 

Deset, patnáct minut se tam sedělo, ona, já a Toník a Toník opakoval: já tam nechci, já tam 

nechci. Tak paní mu říká: „Toníku, ale ty chodíš do kostela, jsi věřící, byls u přijímání, tak 

bys neměl lhát. Vždyť i ten pan doktor to tam napsal, jednou povíš, že ti dal taťka pohlavek, 

podruhé ti skočil pes do klína a potřetí povíš, že to máš furt s tím krkem. A podle doktorů máš 

tu krční páteř špatnější. Takže si uvědom, že rodiče máš jenom dva, cokoliv se ti stalo, tak 

budeš rád, že ti třeba ledvinu tatínek dá, ne že nechceš. Došlo k nějakému nedorozumění, ale 

to se dá vyřešit.“ A ta matka to neunesla a čtvrt hodiny tam tak seděla a pak řekla: „No 

Toníčku, oni ti tím chtějí zkrátka říct jednu věc, tys netvrdil to, cos měl, tak se nepotvrdilo, že 

ti ten táta dal tu facku a tak je teď proti mně trestní řízení a můžou mě zavřít.“ Já už jsem 

vstával a říkal jsem, že toto snad nemůžete myslet vážně a ta šéfová té sociálky řekla: „Přesně 

tak, paní, okamžitě skončete, proč to takhle řešíte přes kluka. Na to vás upozorňuju, neřešte to 
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přes něho, to není jeho chyba.“ Ona to nerozdýchala a OSPOD už nevěděl, co s ní.  

Tak si ve Zlíně našli nějakou organizaci, no oni za ní jezdí a domlouvají nějaké 

setkání, ale nedělají asistované služby. Ta služba se do toho teda vložila a říkám, že po nich 

chci co nejrychleji udělat setkání, protože čas hraje proti nám. Jestli tam bude maminka, 

nebude maminka, že to uděláme tady na OSPODu nebo někde v herně, kdybychom hráli blbé 

pexeso, vykládali bychom si. Tak to chtěli, ale že nemůžou, že Toník má obavu a že ho na to 

musí připravit, že musí pomaličku. Že mají případ, kdy dcera nechtěla s tatínkem 

komunikovat, že jí trvalo 2 roky, než mu napsala smsku. Tak jsem řekl, ať se na mě nezlobí, 

ale že 2 roky je hodně, že za dva roky ten ogar bude někde jinde, že mu bude 12 a že to bude 

celkem problém. Tak ta socka se vymlouvala, že to nejde, nejde. Dělal to nějaký pán, který 

naštěstí končil, převzala to paní, která je na mateřské na poloviční úvazek, protože ta dojela, 

dojela paní, co to dělala z druhé strany, co jednala s manželkou. Ta onemocněla (bývalá 

manželka), takže s Toníkem promluvila doma. Toník vyšel ven, já chtěl ty vánoční dárky 

předat někde na nějakém slušnějším místě, buď v herně, nebo u nás doma, tak to bylo před 

jejich barákem. Toník vyšel, pozdravili jsme se, podal jsem mu ruku a popřál jsem mu hodně 

zdraví a štěstí k Vánocům, ať má kopu dárků pod stromečkem, ať si je užije a dal jsem mu 

dárečku. Tak on v podstatě poděkoval Ježíškovi, že u mě nechal nějaké dárečky a ukončili 

jsme to. Odešel pryč.  

Něco podobného jsem chtěl i od OSPODu, ale ani Kloboucký, ani Luhačovický nebyl 

schopný to udělat. Akorát paní z té socky teda napsala, protože po ní chtěli zprávu, napsala, 

že to bylo komfortní předání, což jsem jako řekl, ať se na mě nezlobí, ale komfortní předání 

vánočních dárků na ulici, to si jako myslím, že není komfortní. Kdyby to bylo někde 

v dětském centru nebo v teple někde, tak je to komfortní, ale tohle není komfortní. No a řekl 

jsem, dobře, došlo k tomuto, tak kdy bude udělané nějaké to sezení. „No my pracujeme jenom 

s dítětem, když je tam rodič, když je tam maminka.“ Tak říkám, že maminka nespolupracuje: 

„Vy nevíte? Chodíte na OSPOD pro rady a tohle vám neřekli?“ Oni používají fráze, co 

používá jen OSPOD ve spisech, tak jsem jim přivezl všechny posudky, ale oni řekli, že je 

nevezmou, že to je nestandardní.  

Už jsme byli na Fondu ohrožených dětí, na rodinné terapii, to nakázal soud před tou 

střídavkou na dva měsíce. To bylo taky vtipné. Tam bývalá manželka vykládala té 

psycholožce, ať si představí, že by byla moucha a seděla na okně u nás doma, že kdyby to tam 

viděla, tak by padla a byla na místě mrtvá, jak my žijeme. Tak se ta psycholožka do ní slušněji 

pustila a řekla: „Vy tomu klukovi věříte všechno, co vám řekne. Nebylo by dobré vzít telefon 

a zavolat: Ty, Tondo, je to pravda, co mi ten Toník řekl? Byla u vás nějaká hádka, když on mi 
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tvrdí, že se doma bijete?“ Ne, ona není schopná komunikovat, předat informace. Měli jsme 

tam možná pět sezení a matka se pak vymluvila, že nemá čas díky práci a ona to ukončila. 

Tak to poslali k soudu, že se vším souhlasí, že je pro, aby ho vychovával, abych mu dával 

dárky, a když jí to dali písemně, tak to odmítla podepsat. Tak jí vyhrožovali, že jí seberou 

dítě, tak se rozčilovala, jak jí jako matce můžou říct, že jí seberou dítě. 

 

Novák: Ono to bylo i v posudku toho doktora S., že sjednala plán na prázdniny, souhlasila, ale 

došlo na prázdniny a všechno odmítla, že má něco naplánovaného. Pak byl výslech toho 

znalce a ten řekl, že když se ta matka takhle chová, tak by bylo lepší to dítě svěřit do péče 

toho otce, že on by se nechoval tak jako ta matka. A vlastně řekl, že pokud by ta matka takhle 

eskalovala v tady těch výchovných případech, tak je třeba to dítě svěřit do výhradní péče toho 

otce. Protože oni to děcko zavřeli a už nebylo možné se k němu dostat, tak jsme podali návrh, 

že je to eskalace, návrh svěřit dítě do péče. Matka okamžitě podala návrh, zakázat otci styk, 

že dítě týrá. I když jsme se matky ptali na soudě, zda je prokázaný, že otec dítě týrá, tak řekla, 

že to prokázaný není. Ale furt všude tvrdí, že je to pravda.  

 

 Ještě jsem odbočil, já jsem tam vzpomněl tu školu. Tam už to docházelo k tomu, že 

když se ho ve škole ptali: „Toníku, chodíš k taťkovi, chodíš k mamce?“ Byli obeznámení se 

situací, že je střídavá péče, protože matka chodila, zjišťovala, jestli všechno má do školy. A 

on řekl: „Ano, u mamky je to dobré a u taťky je to taky dobré.“ Pak si nás zavolali oba dva a 

už se díval jen na mamku, a najednou to u taťky bylo jen trochu dobré. A oni to tam napsali, 

že z mamky nespustil pohled, a i když tvrdil, že se taťka měl špatně vyjádřit o škole, už to 

před mamkou a všema nedokázal zopakovat. On byl nabulíkovaný. On se teda učí dobře, teď 

bude mít samé jedničky. On byl asi mimo, protože se u něj začali objevovat takové, jak 

vždycky psal řádky rovně, tak najednou z půlky stránky psal úplně mimo, to tam napsala 

učitelka i znalec. Měl napsat test z matiky a on tam nenapsal vůbec nic. Tak se ho paní 

učitelka ptala, proč tam nic nenapsal, tak nedokázal odpovědět, tak mu dala pětku. On schoval 

sešit do šuplíku. Já si myslím, což je moje domněnka, protože se mě několikrát ptal: „Taťko, 

co by se stalo, kdybych dostal trojku?“ Tak jsem mu řekl, že to nevadí, že se to stane, že se to 

doučí, tak řekl, že kdyby dostal trojku u mamky, tak má na týden zaracha. Tak mu říkám, že 

mamka dala takový výchovná ten, že je to mamka, ale že u nás bychom se na to podívali, ale 

že na zaracha by to asi nebylo. Ale kdybych vám ukázal ty smsky od matky, tak to je samá 

pravopisná chyba. Ale ať to dopovím, ono došlo k té pětce a on došel domů a řekl: „Mami, 

byla za mnou ve škole paní ze sociálky.“ Tak ona chytla telefon a volala na sociálku, proč ho 



18 
 

otravovali ve škole, kdo tam zas byl. Jak může sociálka toho Toníka otravovat ve škole, že se 

mu všichni budou posmívat. Ale sociálka řekla, že tam nebyli. To bylo v pátek, já spal doma 

po noční, bylo asi 11 hodin a telefon, tak říkám, co se děje a sociálka. Ptali se, jestli jsem byl 

ve škole, tak jsem řekl, že nebyl, že jsem po noční, že jsem v peřinách, že mě vzbudili. „Teď 

nám volala matka, že jste byl i s policajtama ve škole.“ Tak jsem řekl, že jsem nebyl nikde, že 

do školy není možné se dostat, jedině přes čip přes sborovnu. Tak z toho vznikla obrovská 

aféra. Tak ředitel svolal schůzku na další týden, mezi tím jsme se dozvěděli, že matka došla 

do školy a řekla, kde má Tonda úkoly, že on nechce jít do školy, že se bojí. Takže hledali jeho 

sešit a našli ho v poslední lavici, paní učitelka řekla, že má věci v šuplíku. Tak ona (matka) na 

ní spustila, že mu schovala ten sešit, že mu schválně dala pětku, že mu dělá naschvály. 

Učitelka je taková hodná, spíš do školky by měla být. Takže ta tam chudák brečela. Došel 

ředitel, takže nakázal, že jestli matka půjde do školy, tak se domluví s třídním učitelem a 

nahlásí se, že tam půjde. Ředitel říkal, že kdyby do školy došla policie, tak by o tom věděl, že 

zástupkyně taky nic neví a že otec vždycky když jde do školy, tak zazvoní a ohlásí se a 

vystupuje seriózně, jediný kdo dělá problémy, že je rodina matky. Oni tu rodinu znají, už 

když do té školy chodila bývalá manželka.  

 Oni (rodina matky) si udělala takové terno i na obci. Obec totiž napsala takové 

dobrozdání. Matka dělá u obce ty pomocné práce, čistí chodníky a tak, vždycky si brala 

propustku, že syna musí dovést ze školy, do školy, tak tam do toho napsali, že v podstatě ho 

izoluje, že s ním nechodí ven, že ho hlídá a že jsou taková zvláštní rodina. Tak nastoupilo 

komando, jeli na obec, začali tam nadávat, napadat je všechny tak, že to vypadalo na trestní 

oznámení, pak se jim nakonec omluvili, aby se to ututlalo a ta bývalá manželka tam skončila a 

šla dělat jinam.  

 Už to graduje tak, že ten Tonda si vymýšlí. Už jsme to řešili i u té psycholožky na 

rodinné terapii. A ona říká: „Dostal Tonda nějaký trest za tu pětku?“ Tady už je jasné, že on 

se naučil manipulovat, že ví, když je zle, tak poví: táta, táta tam byl. Ona ho to učí od malička, 

tyhle vize, že se měla už, když mu byl rok, dva. A že se bojí jít ven, že se ptá, jestli to není 

tátovo auto, že soused má podobné auto, že se ogar bojí vycházet ven. Ona v něm ty bludy 

kumulovala a já si myslím, jestli mu není úplně jedno, jaké je venku auto. 

 

Novák: Ještě v těch začátcích vždycky přišel na sociálku (Antonín) a tam ho vždycky zdrbali, 

jak se chová k mamince, že jí vždycky nadává, tak ať se nediví, že může být rád, že má styk 

hodinu. Tak mu říkám, ať si pořídí diktafon a nahrává si. Tak od té doby si nahrává.  
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Rok jsem nahrával a sociálka to vůbec nebrala. Donesl jsem jim cédéčka, dvd, 

videonahrávky se zvukem, všechno. Matka tvrdila, že jsem jí nadával, tak to přehráli. „On to 

musel vymazat.“ (říká matka) Tak jsem řekl, ať to vezmou na kriminálku, že je to ucelená 

nahrávka. Vozil jsem s sebou i svědky, jela třeba babička. Vyskakovali, co tam dělá, babička 

se do nás naváží, i když jen seděla v autě jako svědek. Pak jsem s sebou začal brát kamarády. 

Kamarád dokonce i nahrával na telefon. Tak jim začali vadit cizí lidi, tak sociálka tlačila, ať 

tam nejezdí cizí lidi, že to není dobře. Ale že jejich celá rodina se do toho zapojuje, tak to se 

nic neděje.  

Já jsem volal policii, jak teď byly zmařené styky při té střídavce, tak tam se mnou 

jezdila. Tak ten bratr (bratr bývalé manželky) tam vylezl a křičel na mě: „Co ty, debile, nemáš 

na žrádlo?“ Tak jsem řekl policii, ať to zapíšou, že mě takhle napadají, že jsem si přijel jen 

pro syna a že to není dobré, jestli to ten kluk slyší, jestli před ním takhle o mně mluví, že to 

není dobré pro jeho výchovu.  

 

Já: Proč si myslíte, že to ta matka dělá? 

 

 Já si myslím, že tam je velký tlak od té její matky. Protože ona (bývalá manželka) se 

vším souhlasí, podepíše dohodu, pak přijde domů a je to všechno jinak. Ona má ještě dva 

bratry, ten jeden má 40 nebo 42, ten druhý má 37, oni jsou všichni na ní vázaní, nemají 

rodinu, ona je takhle vychovávala. „Nebudete nikde chodit, já se o vás nejlíp starám. Ta se 

neumí starat, ta se neumí starat.“ (říká matka bývalé manželky) A má je v podstatě jakoby, ona 

jim sebere výplatu, ona nikde nedělala 47 roků, dneska už má důchod na hlavu. A ona je 

takhle omezovala. Takže si myslím, že je to tou výchovou. 

 

Já: Oni jsou z rozvedené rodiny? 

 

 Ne, ne, dědeček (bývalý tchán) jezdil pryč, on byl zedník, jezdil do Německa, rodině 

se moc nevěnoval. Pracoval, vydělával, dovezl peníze a spíš to bylo tak, že on je takový 

nekonfliktní a ona (bývalá tchýně) když spustila, tak on šel na zahradu stříhat kytky, šel do 

lesa na dřevo a tak dál. Čili to tam je zakořeněné, protože dokud žila vlastně prababička 

(matka bývalé tchýně), tak ta vždycky říkala, že ona taková byla už ve škole. Ona (bývalá 

tchýně) to tak už má zakořeněné, že je kápo a na chlapy ona je taková fúrie.  

 

Já: Když si vybavíte situaci rozchodu s vaší bývalou ženou. Myslíte si, že se tam stalo něco, 
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za co by se vám chtěla pomstít? 

 

 Ať vám povím, ona se nemá proč mstít. Svatbu chtěla, byl to její návrh, protože to její 

matka chtěla. Bývalá manželka měla před tím asi 7 roků přítele, který si na něj vykašlal. 

Takže po roce začali scény, že jí matka nepustí na ples, že o půlnoci musí být zpátky. Že buď 

se vezmeme, nebo spolu nebudeme chodit. Tak jsme se vzali. Měli jsme svoje bydlení, ale 

manželka na matku byla tak vázaná, že za ní jezdila 3x denně (bylo to asi 7 kilometrů). Já 

vždycky ironicky říkal, že jí zapomněli přestřihnout pupeční šňůru. I ti syni jsou vázáni na tu 

matku, a co rozhodne matka, tak oni dělaj. Bez nějakýho odmlouvání.  

 Ale ať se dostanem k jádru pudla. Rozvod si taky podala sama a došlo k tomu, že ona, 

slušně řečeno, vybydlela celý byt. Já jsem byl teda v práci a po práci jsem se stavil u sestry a 

najednou doběhla sousedka, že mi od rána stěhujou byt. Tak jsem se tam jel podívat. Doma 

vybrané všechno, nábytek, co se dalo. Tak jsem zavolal policii, tak dojela policie a ta řekla, že 

si bere svoje, tak říkám, že si nebere svoje, že ona byla nezaměstnaná, že to bylo nabyté za 

manželství, že to nemůže odvážet.  

 Ale ona vyřezala i lino. Celé to vybrali. Ale já jsem to tušil, protože měsíc před tím 

zmizely peníze, prstýnky a tak dál. Tak jsem to volal známým, co se stalo a ti mi poradili, ať 

schovám fotky z oslav nebo ať nafotím byt, protože to vybere. Tak říkám, že né, jako jak 

vybraný. Že toto se běžně stává. A já mu volal zase za 3 týdny a řekl mu, že měl pravdu, že 

ten byt je vybraný.  

 Taky došlu k tomu, že mi manželka vyhrožovala tím, že já jsem myslivec, takže doma 

mám normálně legálně držené zbraně, tak řekla, že buď bude po jejím, nebo poví, že jsem na 

ní vytáhl flintu. Na základě tohohle jsem navštívil policejní stanici a řekl, že ty zbraně 

odevzdám, a že když tohle pronese, tak aby přijela hlídka a dali jí dýchnout nebo odvezli do 

blázince. Tohle bylo vlastně těsně před tím, než jsme se rozvedli. Na policii to zaznamenali a 

řekli, že to je jen taková neshoda, tak jsem řekl, že ty zbraně raději odevzdám. 

 

Já: Můžu se zeptat, co uvedla jako důvod rozvodu? 

 

 Ona uvedla důvod rozvodu, že si nerozumíme. Že jsem jí nadával. Až ten Tonda měl 

ke mně chodit a měl ty 4 roky, tak začala uvádět, že jsem jí měl bít, že jsem se na ní dopouštěl 

násilí. 

 

Já: Teda ještě za manželství? 
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 Ne, až když jsme se rozváděli. Ona jela s bratrem a on mě u dveří začal slovně 

napadat. Tak jsem ho vyzval, ať opustí místnost, ať tam Jana klidně je, ale on ať odejde, tak 

jsem zavolal policii. Tak mě nějak chytil za ruku, tak mu říkám, že kdybych chtěl, tak ho za ty 

dveře vyhodím za 10 vteřin. Tak dojela policie, tak jsem jim řekl, co se stalo, že jsem nechtěl, 

aby tam byl, že mě začal slovně napadat a tak. Takže ho policie vyzvala, ať odejde z bytu, 

ptala se jí, jestli jí něco je, tak řekla, že ne. A teď v návaznosti na druhý den chodila po celé 

vesnici s nákrčníkem a údajně byla ve Zlíně, že jsem jí měl tak praštit, že jí bolí krk a s jejím 

bratrem jsem rozbil skříň, že má zničené rameno. Tak zase bylo haló. Přitom tam byla policie, 

která viděla, že se nic nestalo. Tak ona to dala k trestní komisi, která to chtěla řešit, tak se 

odvolala, že to bude řešit soud, ten to vrátil zpátky ke komisi. Tak ta rozhodla, že to není 

založené na pravdě, že to tam řešila policie. Tak se mě ptali, jestli chci nějaké odškodnění, tak 

jsem řekl, že nechci vůbec nic, že už jsme rozvedení, že to chci uzavřít, že chci jenom, aby mi 

dávala ogaru. Že to nebudu řešit, ale potom začala později vylézat s tím, že jsem jí měl bít, 

házet z jednoho pokoje do druhého. Přitom to není možné.  

 

Já: Zhoršilo se to nějak od té doby, co jste se oženil?  

 

 To ano, viděla v tom křivdu, protože my jsme plánovali tu svatbu, protože současná 

manželka byla těhotná a plánovali jsme to tak, aby tam byli její kluci i ten Tonda, ať si to 

užijou. Takže on to taky nevěděl, takže až dojel, tak jsme jeli na svatbu. Užili jsme si v takové 

malé restauraci, všechno v pohodě, dojel domů, dali jsme mu krabici zákusků, ať to oslaví i 

s mamkou. Tak jsem ho dovezl domů a tak řekl, že si taťka vzal tetu. No a potom to začalo, 

pak se dozvěděla, že čekáme miminko, protože sousedka jí informovala. Tak začala 

rozhlašovat na obci, že taky čeká miminko. Ale žádné miminko nečekala. Já nevím, jestli si 

myslela, že se vrátím, nevrátím, já bych se nikdy nevrátil. Ale začala, že když my budeme mít 

miminko, že ona bude mít taky miminko.  

 Když už bylo při té střídavce, tak ona obtěžovala i kluky od mojí manželky. Když šli 

ze školy, tak je chytla u vchodu, že okamžitě potřebuje mluvit s maminkou, ať jí mamka 

zavolá. Tak současná manželka říkala, že si nepřeje, aby kluky pronásledovala, obtěžovala a 

tak dál.  

 

Já: Jestli tomu správně rozumím, tak jste se rozváděli v roce 2008. 
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 Ano. 

 

Já: A jak dlouho po rozvodu jste začal chodit s novou manželkou? 

 

 My jsme začali v roce 2012. Protože já jsem chodil na ten Fond ohrožených dětí od 

ledna a ona tam nastoupila nějak v srpnu a tam jsme se poznali. Ona jezdila na asistované 

styky, viděla, jak se chovám k Tondovi. Ona v té době měla podanou žádost o rozvod nebo už 

byli rozvedení, já teď přesně nevím. A ten její bývalý manžel se o kluky nijak nestaral a ona 

viděla, že toho kluka k něčemu vedu, fotbal a tak, že si s ním hraju. Ty styky bývaly třeba 8 

hodin. Tak viděla, že se šlo ven, vařilo se, chystalo a tak my jsme se v podstatě poznali.  

 

Já: Zhoršilo se to nějak po tom, co jste si našel současnou manželku? 

 

 Tam se to zhoršilo nejvíc s tou střídavkou. Tam se to zhoršilo úplně. Protože já si 

myslím, že ona Toníka chtěla jen pro sebe. Ona chtěla 5 nebo 7 tisíc výživné a styk vůbec 

žádný. Nemocnost, to jí dětská doktorka jela na ruku z mojí. A já si myslím, že ona ho chtěla 

spíš totálně vytěsnit blízkosti. Ona to má jako takový vzor od té maminky – jen my se o tebe 

staráme, my ti koupíme, u nich nemůžeš a tak dále. 

 

Já: Kdy jste dostali tu střídavou péči? 

 

 My jí dostali v roce 2015 a krajský soud jí potvrdil 16. 3. 2016. Kdy to fungovalo do 

října, jenomže tam byly náznaky, kterým jsem nevěnoval pozornost. Dovezl jsem ho v pátek, 

kluci byli na hřišti a Tonda mi říkal: „Mamka říkala, že od tebe mám utéct, že mám utéct na 

policajty a říct, že mě mlátíš, že u tebe nechci být.“ Tak mu říkám: „Ale Toníčku, proč bys 

utíkal.“ „Ne, nebudu, ale mamka říkala.“ 

 On jakoby zkoušel v té době, tak jako vlastníma slovama, předhazoval, jak se říká, 

perly sviním, co viděl, že ona na to bude reagovat, co chce slyšet, tak to něco podobného 

zkoušel na mě. Nechtěl jsem být až tak paranoidní a reagovat na to, co říká, protože si 

myslím, že ten kluk toho má dost doma, spíš jsme to brali tak, že přijde a má klid.  

 

Novák: To je vždycky právě chyba, že otcové tomu nevěnujou tu pozornost, jak ty ženský. 

Ony systematicky to dítě manipulují.  

 Třeba jsem měl v Jičíně otce, kterej hned poznal, že ta matka začíná něco manipulovat, 
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tak jsem psal soudu návrh, aby bylo matce domluveno, že dělá takový a takový naschvály, 

takže dvakrát té matce domluvili. A dneska ta holčička bude mít už 14 roků. Tam byla nějaká 

paní doktorka V. a to byla opravdu dobrá soudkyně, která řekla, že takhle teda ne.  

 

Já: Chápu to tak, že dokud nebyla střídavá péče, tak ho proti vám i tak štvala, ale kluk se 

v podstatě nenechal. 

 

 Ano, v podstatě potom došlo ke střídavé péči, tak bych řekl, že se potom dvakrát tolik 

zesílil tlak.  

 

Já: Myslíte si, že to pochopila tak, že jí syna kradete a tím pádem přitvrdila? 

 

Novák: Jak já říkám, tak ženský chtějí, aby to dítě mělo rádo jenom je, jen matky, ale jak 

zjistí, že mají rádi i toho tátu, tak je tam neskutečná žárlivost, jako že to dítě nemůže mít rádo 

i toho tátu, že musí mít rádo jen tu mámu. A ty předsudky, bohužel, v té naší společnosti jsou 

takový. Že i ti znalci to tak mají.  

 Kloboucká sociálka už viděla, že bude muset udělat nějaký závěr – sebrat to dítě 

matce, tak se toho vzdali. Protože tam chodila matka a její právnička a furt vyhrožovaly. 

Sociální pracovnice napsala posudek na matku a u soudu ta její právnička řekla, že za třicet let 

svojí praxe řekla, že neviděla, aby na matku byl takovejhle posudek. 

 

 Ještě když to takhle jelo, tak já jsem podal stížnost u ombudsmana Varvařovského 

v roce 2012. Prvně mluvili s OSPODem, pak tam dokonce udělali i výjezd, napsali starostovi, 

že buď bude do 30 dní odstraněné ty závady, nebo zveřejní celý ten případ i se jmény 

činovníků a bylo matce doporučeno, protože ombudsman nemůže nařídit, aby se podrobila 

psychoterapii. V roce 2013 ta paní doktorka S. napsala, že je nevyrovnaná s rozpadem 

manželství, že se s tím nevyrovnala, ale byla tam čtyřikrát a pak paní doktorka šla jinam a tím 

to skončilo.  

A pak paní psycholožka z té socky říkala, že by bylo dobré, aby chodila na terapii co 

14 dní, že by v sobě nekumulovala tu páru a nepředávala by to tak na toho Toníka.  

 

Já: Jak se to teďka dá vlastně řešit, když k vám Toník nechce? 

 

 Otázka je, jestli opravdu nechce. On to totiž poví, ale tam je důležitá věc, oni se u 
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soudu přiznali, že on to vykládá, ale za ním na schodech sedí babička, strejda, matka, nikdo 

z nich nevyjde. On jen vystrčí hlavu, odříká básničku, zavírá dveře a je slyšet, jak mu někdo 

napovídá, co má ještě dodat, tak to řekne a zavře dveře. Kdyby měl strach, tak mi na ty 

Vánoce ani ruku nepodá.  

 Já si myslím, že by bylo vhodné, to jak navrhoval pan doktor L. on říkal, že 

v Olomouci je nějaké preventivní krizové centrum, kde by byl Toník na 4 týdny umístěný, 

kde by v podstatě s ním mluvili odborníci, já bych tam jezdil, přivykl by si. On totiž řekl, a 

soudce to nechtěl dát do zápisu, ale my to máme nahrané: že nemůže v 10 letech říct, že končí 

a dupnout si a neměl strach z policie a z ničeho, že by potřeboval mít hranice a druhá věc je, 

že při předávání menší problémy dělá otec.  

 

Novák: Oni to dělají tak, že i když by ta matka na tom děcku stála, že k tátovi nechce, tak že 

nemůžou tu maminku z něho sundat, to dítě je přece rádo, že na něm ta maminka stojí. Přitom 

by se měli řídi Úmluvou o právech dítěte nebo Základní listinou práv a svobod. Tam je 

napsáno, že by se mělo jednat v zájmu dítěte. Tady vůbec nikdo neposuzuje výchovné 

schopnosti té matky, která naprosto porušuje všechny zákony o rodině. Nemá dělat problémy 

při předávání, ale dělá je, ale to vůbec ten soud nerespektuje.  

 

 Vy jste položila otázku, jak to řešit. Asi nejvhodnější by bylo, když nad tím tak 

přemýšlím, byla střídavá péče. Matku upozornit na ty negativní vlivy a podobně. Asi 

v zachování zájmu Toníka, zdravého rozumu a nějakého klidu, by bylo, kdyby byl od té 

matky odňatý. Teď je otázka, jak ho odňat, soud nechce slyšet o dávání do náhradního 

zařízení a pokud u matky zůstane, tak mě úplně vytěsní jako otce. Je otázka, co z něj bude po 

psychické stránce. Chodí do kostela, lže, jak když tiskne. Ví, že když něco řekne na tátu, tak 

je všechno zahrané do outu a v podstatě už teď vidí, že neexistuje domluva. Taky, že když 

stokrát zopakuje lež, tak jí všichni uvěří.  

 Podle mě by bylo nejlepší, ho odňat. Já řekl, že už nechci dělat asistované styky, že to 

už jsem zažil a že to nechci dělat do nekonečna.  

 

Novák: Jenomže nikdo do toho nechce jít. 

 

 Ale ono to jde přes soud, držme se našeho případu. Jenže si tady každý zřejmě už 

začíná uvědomovat, co je to za průser. Protože ve 4 letech se to ututlalo, to jeho týrání a tak 

podezření, to se zahrálo do outu a 2,5 roku trvalo, než se to poslalo znalkyni. Kdyby chtěli, 
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tak dneska ženská, která ukáže prsa na prezidenta, tak soud má za dva dny rozhodlé a je 

vyhoštěná, ale když se jedná o dítě a je tam grázl otec, tak to jde taky rychle. Ale jakmile tam 

je týrání ze strany matky, tak to posouvají. Tak se to v podstatě zahrálo jakoby do outu a 

myslím si, že to nebylo dobře. Už tam mělo dojít k tomu, že měl být nějaký dohled nad 

matkou, nebo matka měla být kontrolovaný, ale tam jí narostly růžky, že něco provede a nic 

se neděje. A tak to jede dokola.  

 

Novák: Naprosto všechny státní orgány rezignovaly na zájem toho dítěte.  

 

 OSPOD říká: „On nechce, on nechce.“ Ale proč nechce? Protože maminka nechce. 

Vždyť mají všechny ty zápisy, že neměl strach, že se bavil. Musel by to rozhodovat nějaký 

odborník, který by se nenechal obalamutit. V podstatě je to patologické. Jak je možné, že si 

ogara nachystá věci, nachystá se, obuje se, obleče se a u dveří řekne: „Já k tobě nejdu, já se tě 

bojím.“ Tak přece, kdyby nechtěl jít, tak si nebude chystat věci a nebude se oblékat. Ale 

OSPOD to ignoruje. 

 

Já: Takže jak se snažíte navázat kontakt se synem? 

 

 Snažím se psát a volat, to je jediné, co zbylo. Dojedu, snažím se napsat nějakou 

smsku. Na některou odpoví on, na některou matka, to už poznám podle těch pravopisných 

chyb. 

 

Já: Už vás za tu dobu někdy napadlo, že to úplně celé vzdáte a necháte to tak, jak to je? 

 

Novák: Ale o tom přesně jim jde. 

 

 To mě taky napadlo. K tomu spěje OSPOD, který v tom má asi zkušenosti a pořád 

říkají, že musejí počkat, co soud. Nekontrolují rodinu, čekají, až co jim poví státní zástupce, i 

když mají posudek, že ho matka psychicky týrá. Vůči mně bylo podezření, že ho týrám a už 

bylo vydané předběžko, nebyl udělán posudek. Tady je udělán posudek, že ho týrá a to se nic 

neděje, až co rozhodne soud. Takže oni jdou proti otcům na zakázku a proti matkám se nic 

neděje. Říkám, kdyby ta matka mu ublížila, kdo ponese odpovědnost? Jak kdybyste hráli 

tenis, zmizel balonek a nikdo za to nemůže. Za dítě má ze zákona odpovědnost OSPOD.  

Novák: Když jsme byli na tom soudě, tak se tam řešil ten Toník, že ve škole lže a že škola 
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navrhuje psychiatra i pro matku i pro něj. Tak se tam paní z OSPODu začala rozčilovat, že co 

je to škola, že škola nikoho nezajímá. Přitom ve škole toho za rok poznali víc, než OSPOD za 

pět let. 

 

 Položila jste otázku, jestli mě napadlo se na to vykašlat, tak napadlo, ale na druhou 

stranu, člověk si říká, že má jakousi odpovědnost za to děcko. Je mi to líto. Kdyby někdy 

přišla vnoučata, zeptali by se, co dědeček. V podstatě napadlo, ale pak by si to člověk na 

důchod vyčítal a řekl by si: „Kurňa, nedojdou vnoučata, protože jsem se na kluka vykašlal.“ 

 

Novák: To je právě to těžký. Oni ty sociálky říkaj, že nic nemůžou, ale oni v podstatě můžou 

to, co soud. Mají správní řízení, můžou dávat pokuty, můžou navrhovat soudu odnětí a tak 

dále, ale oni proti mamince nepůjdou.  

 

 Akorát jsem zvědavý, protože dali mamince napomenutí, že to na OSPODu řešila před 

tím Toníkem. Je to celkem vtipné, protože si z toho nic nedělá a já jim tam napsal, že se 

dopustili diskriminace, že se znovu obrátím na ombudsmana. Protože si myslím, že se 

dopustili diskriminace na základě pohlaví. Vždyť stačilo, že syn vypověděl, doktorka 

neudělala ani znalecký posudek, doktorka to napsala na papír a už byl zakázaný styk. A tady 

máme posudek na dlouhodobé týrání a nikdo o tom nechce slyšet.  

 I si soudce pozval tu doktorku Ch., jak to, že nepřišla na to týrání, když pan doktor L. 

tam popisuje u kluka nějaké špatné sebepojetí. A ona řekla, že pan doktor to nepozná, že to je 

puberta. On tam píše týrání od útlého dětství a ona řekne, že to je puberta.  

 Jednak jsme u soudu řekli, že škola napsala, jak se matka vulgárně chová, tak jsme 

chtěli výslech ředitele a učitelky, na to soud nepřistoupil. Jakmile matka chce, aby se 

vyslechla její rodina, tak to soud udělá. Soud už nechce přijat žádné nové důkazy, to samé, 

když jsem donesl ten prvotní posudek od toho Hrůzy, že syna netýrám, naopak, že se ke mně 

těší a nemůže si brát hračky. Tak soudkyně pomalu křupala zubama, co jsem si to dovolil 

k soudu donést a vůbec to nebrali v potaz.  

 

Novák: Já jsem od začátku chtěl, aby na tu rodinu byly dělaný znalcký posudky. A co jsme 

navrhli svědky, vůbec ti svědci nebyli předvolaní.  

 

 A ještě dokonce než byla určená ta střídavá péče, tak byla ta matka tak necitlivá, on 

měl teda 9, blížilo se mu na 10 let a ona ho dovedla ke krajskému soudu, kam přišel už 
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ubrečený a sociálka ho viděla, to už bylo vidět, jak je ubrečený, jak do něj hustili. On šel teda 

k tomu soudu, tak se ho ptali, co a jak a tak říkal, že teda nechce, že tam nejde. Tak s ním 

mluvili delší dobu a už říkal, že se mu u taťky líbí a měl jiné odpovědi. Tak tam poslali tu 

paní doktorku Ch., aby jela do té rodiny a viděla to. Ale nevím, proč jednou napsala ten 

posudek tak a za rok a půl napsala něco úplně jiného. Spíš si myslím, že to jsou opravdu 

znalci, kteří to dělají na zakázku soudu. 

 

Já: Jak tak vyprávíte, tak mi přijde, že podle vás, vás víc zavrhují všechny možné úřady, než 

ten druhý rodič. Co si o tom myslíte? 

 

 No otázka je, soud. Když tam byl pan doktor B., tak ten to dělal, bych řekl, objektivně. 

To byl takový starší letitý pán, který měl ty misky vah. Že má otec nárok na tu výchovu, 

abychom se nějak domluvili. Teď jak je tam ten mladý, tak kdybych donesl 20 argumentů, tak 

je nebude brát, ale dokument maminky, to má váhu. 

 

Já: Myslíte si, že má vliv, jestli o případu rozhoduje soudce muž nebo žena? 

 

 Na téhle naší kauze se vystřídalo víc lidí, takže když se na to tak podívám, tak má. Má 

to na to vliv. Na začátku tam byla paní Buchtová, která matku rázně upozornila, že když 

podepsala dohodu, že jí musí dodržovat, že otec má nárok na výchovu. Ne, že počká, až to 

nabyde právní moci, dohodu podepsala na sociálce, tak aby ji rovnou plnila. Tak to slíbila, ale 

stejně ji neplnila.  

 Možná spíš záleží soudce od soudce. Že spíš záleží na člověku, než na pohlaví.  

 

Novák: I tady ty znalecký posudky. Jeden posuzuje stejnou věc a napíše, že je to správný. 

Druhej napíše, že to správný není, že tam je pochybení. To znamená, jak na nás můžou 

pouštět takový znalce, kteří jsou sami patologičtí a nedovedou posoudit ty základní 

psychologický věci. Na co teda studovali těch pět, šest let? 

 

 Když to tak vemu, tak asi nejhorší je sociálka. Ta si v podstatě psala zprávy, jak 

chtěla, až jsem je začal nahrávat, tak začali poslouchat, protože jsem ty nahrávky chtěl 

poskytnout ombudsmanovi. Takže dneska už je ta sociálka tak vycepovaná, že když tam něco 

řešíme, tak už to píšou tak, jak to bylo, jak se co řekne. Já to povím teda na rovinu. Když je 

tam ta starší struktura jako šéfová, tak to je konec. Ta se nepohne ničím. Jestli je tam baba, 
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která má 50 nebo 60, tak ta šlape na ty mladší. Jedna taková mladší se do toho chtěla vnést, 

snažila se, ať mi Toníka dají, tak si na ní stěžovali a tak dále. Potom jí ta šéfová začala šlapat 

na paty a nakonec to převzala sama šéfová. To bylo ještě horší.  

 Ta dokonce když jsme tam došli, tak řekla: „No, ale v teď půjdete k panu Léčbichovi 

na ten výslech, přitom mě ta policajtka volala, že tam přijdete o něco později po Toníkovi, on 

o tom nebude vědět. Přijdete tam z nenadání.“ A pak to řešili před synem přímo v kanceláři, 

když to neměl vědět a policie říkala, že na to nemá vůbec upozorňovat. Vždyť oni nahrávají 

matce, aby nebyl vidět ten nepořádek.  

 Když jsou tam ty mladé, tak ty se snaží být plné elánu a nadšení, že něco změní a že to 

všechno funguje. Ty staré to vedou tak, jak je to zažité. Mě přijde, že se bojí, že by se nějaký 

případ dotáhl do konce, protože dneska je internet a každý se ohání ústavním nálezem a já 

vím, jak já jsem vykličkoval ten krajský soud při té střídavce. Byli prázdniny a dali střídavou 

péči po týdnu, takže syn na to byl zvyklý od pátku do pátku. Tak jsem trval na to, ať to u 

soudu dají do zápisu a oni nechtěli. To bylo vidět, jak ty soudci byli naštvaní, tak to dali do 

zápisu, tak jsem myslel, že to máme vyhrané. Protože už zažil ten cyklus střídání.  

 

Novák: Oni u soudu tyhle nálezy neberou v úvahu, což je jako alarmující.  

 

Já: A jak to je teda teď? Je to u soudu? 

 

 Teď je dané u soudu, že ho chci do péče. Už od roku 2016, kdy bylo to obvinění 

ohledně toho pohlavku. Protože to je pořád dokola, že ho biju, že ho týrám. Každý rok je nové 

obvinění. Vždycky když je nový posudek, kdy posudek vyzněl tak, že matka není schopná 

plnit dohody a tak, tak vždycky po tom posudky 5 – 8 měsíců přišlo nové obvinění. Nevím, 

jestli jí to nějak došlo nebo se to v ní nakumulovalo. A právnička stále navrhuje nové a nové 

posudky, aby se ukázalo, že má matka pravdu, ale já řekl, že už nikam nepůjdu, že těch 

posudků mám už 7 a že už to musí stačit.  

 Takže už teď jen čekáme, jak rozhodne soud.  
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PŘÍLOHA 10: přepis rozhovoru s Davidem 

Rozhovor proběhl dne 11. 12. 2017 v sídle Helsinského výboru, z. s. za přítomnosti 

pana Nováka.  

 

Já: Můžete mi vyprávět příběh, jak tato situace vůbec nastala?  

 

 Žena ode mě odešla, ona si ve 38 našla dvacetiletýho kluka, řekla to u soudu. Nikdo se 

nezabýval tím, že ona je ta dobrá matka, že já jsem ten dobrej otec. Ale ona je natolik dobrá 

matka, že odtáhla dvě malý děti za dvacetiletým přítelem a čekala jako že, co? A ona se s tim 

odchodem nesrovnala, ona byla ta. Soud nařídil psychoterapie a ona tam byla asi 3x, pak už to 

bojkotovala, nechodila. Já jsem tam chodil rok. A ona za to, že to bojkotovala, dostala děti. A 

mně to zase ublížilo, protože právě na tom OSPODu to svedli na mě, že jsem se nevyrovnal 

s tím, že ona ode mě odešla.  

 Pak u toho soudu řekli, že má lepší zázemí jak já, že bydlí teda v podnájmu v pátém 

patře v bytě, takže má maximálně tak balkón, práci měla nejistou a tak jí řekli, že má lepší 

zázemí než já. Tak já mám svůj barák, svojí zahradu, školu 10 metrů a stejně jsem je vozil, že 

mám dobrou práci, rentu od policie, že mám peníze za to trenérství, takže ona má lepší zázemí 

pro ty děti jak já. Já nechodím do hospod, nepoflakuju se.  

Dneska už jsou na to ve škole zvyklí, moje dcera je ve třetí třídě, a když se jich paní 

učitelka ptala, kolik dětí má doma tatínka a maminku, tak z 23 žáků zvedli ruku jen dva. A ta 

střídavá péče je po týdnu nebo po 14 dnech, takže jsou tomu v té škole nějak uzpůsobení, ale 

já je stejně vozil do Prahy, aby tu školu nemusely měnit.  

 

Já: Jakou máte zkušenost se střídavou péčí? 

  

 V květnu (2017) jsem podal ústavní stížnost a už před třema měsícema (září 2017) mi 

to ta z OSPODu chtěla změnit na střídavou péči, ale neudělala nic, protože než se nevyřeší 

ústavka. Takže ona, i kdyby to hned teď chtěla změnit, tak nemůže. My jsme měli soud 

v srpnu a ta soudkyně mi řekla, že ta ústava je nadřazená, že mi to nemůžou změnit a odročila 

to na neurčito, dokud se nevyřeší ústavní stížnost. Už čekám půl roku a právnička mi řekla, že 

mám vyčkat a že si mám zajít na OSPOD a udělat dohodu s bejvalkou.  

 Ta soudkyně řekla, ať si zažádáme o širší styk a když jsem na ten OSPOD šel a řešili 

jsme to, tak jsem nežádal o střídavku od neděle do neděle, ale chtěl jsem od neděle do čtvrtka. 
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A tam mi řekla ta vedoucí: „Ale to se nezlobte, vždyť to už je hodně blízko střídavé péče, to 

nejde. Vy musíte chtít širší styk, to znamená tak třeba ve středu jednou za čtrnáct dnů.“ Takže 

mám po roce a ¾ od střídavky, co jsem měl, která fungovala, všichni to potvrdili, tak mám 

jeden víkend jednou za 14 dnů a každou středu. 

 Tam nebyl problém soud, tam byl problém OSPOD, protože tam dělala bejvalky 

kamarádka a tam to bylo proti mně vedeno od samýho začátku. Já jsem nemohl vyhrát, i když 

všechno fungovalo. Znalecké posudky byly na mojí i její straně, ale OSPOD byl evidentně na 

její, i když slyšeli názor holek, že chtějí být tam i tam. I když bývalka rok a ¾ neřekla vůbec 

nic, že by to nefungovalo. Pak to hrála na napadení, když začal soud, že jsem jí zmlátil a ani u 

soudu nechtěli vidět žádný důkaz, jestli je to pravda. Pak jsme šli do správního řízení, tam 

dostala pokutu a ještě se přiznala, že napadla ona mě.  

 

Já: Proč vám zrušili tu střídavou péči?   

 

 Protože já jsem 11 let dělal pro zásahovou skupinu pro Českou republiku, takže můj 

evidentně silnej hlas, by mohl dětem do budoucna vadit. Přitom moje děti jsou na můj hlas 

zvyklé. A moje práce v zásahové skupině mi ublížila, to mi řekli teda u krajského soudu, že 

osobnostně nejsem vhodný, abych vychovával děti.  

 

Já: Vycházeli z nějakého posudku? 

  

 My jsme měli posudky znalce, tam bylo všechno dobrý, že jsem dobrej otec, že mám 

dobré vlastnosti. A z hlediska psychologického by kvůli dětem měla být zachována střídavá 

péče, když se odstraní pár chyb, což jsme odstranili. Což mi potvrdili, že komunikuju, že 

bývalá žena komunikuje, že všechno jsme odstranili, ale že bohužel, já jsem dominantní a 

žena je submisivní a do budoucna by to mohlo dětem nevyhovovat a hodně vadit. A u soudu 

mi ještě řekli, že jsem emotivní člověk. Že v tom mám moc emocí, tak jsem jim řekl, že se 

nesoudím o plot, ale o děti. V tom vždycky musí být emoce.  

 Tak jsem jim u toho soudu řekl, že řešíme něco z křišťálové koule, že žena si za 5 let 

může najít přítele a ten by mohl moje holčičky zneužívat. A on mi na to řekl: „Pane Davide, 

takhle se ale nedá soudit.“ Tak říkám: „Ne? Tak proč tak soudíte? Ono to všechno funguje, 

ale do budoucna by to fungovat nemuselo. Takže to teďka stopnem po dvou letech?! A co 

jako?!“ A on mi na to řekl: „Pane Davide, vy jste neměl dělat v tý zásahovce, ten hlas máte 

takový vyšší, vy jste takovej ten dominantní.“ A bývalá manželka tam seděla jak hromádka 
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neštěstí a dostala rozsudek.  

 

Já: A kolik je vašim dcerám? 

 

 Tři a šest. 

 

Já: Myslíte, že už mají ten názor, u koho chtějí být? 

 

 Jo, ony řekly už několikrát, u psychologů i ve třídě, když tam chodil OSPOD, že chtějí 

být u tatínka, u maminky, všechno supr.  

 

Já: Máte partnerku? 

 

 Mám. 

 

Já: Můžete mi říct nějaké vaše zkušenosti s OSPODem? 

 

 Dal jsem stížnost, aby mi vyměnili paní na OSPODu, tak to mi zamítli s tím, že ta 

paní, i když slyší, že ty děti chtějí být u mě, že se zachovala profesionálně, že si myslela, že se 

ty děti u bývalé budou mít líp. Tak jsem si stěžoval, že hájí právo matky, ne dětí. Tak to mi 

řekli, že není žádná pravda. 

 Pak jsem tam šel v tom květnu, a když zjistili, že tam mám ústavní stížnost, tak za 

měsíc mi vyměnili paní pracovnici a najednou to šlo. Od tý doby se mě bojej.  

 Ústavní soud teď chtěl po OSPODu nové vyjádření k tomu, jak to vidí s těma dětma. 

Tak jsem já napsal vyjádření, bývalá napsala vyjádření, ale OSPOD se toho zase vzdal.    

 Ta nová paní, co mám, tak je dobrá, ta je mladá, čerstvě po škole, ještě není ničím 

zkažená a zajímá ji názor holek. Ne můj, ani ženy. Má úplně jiný osnovy, než ta paní před 

tím.  

Ale já bych to asi stejně nemohl vyhrát, protože jsem se pak dozvěděl na OSPODu, že 

ty soudy a OSPOD jsou jeden celek a nejdou proti sobě. Takže když mi na OSPODu řekli, že 

chtějí střídavou péči, tak mi ten soud řekl: ano, bude střídavá péče. A žena od začátku chtěla 

výlučnou péči a alimenty.  

Kdyby ten OSPOD viděl, že je něco špatně, tak by tu střídavou péči nedali. Ale proč 

rok a ¾ fungovala střídavá péče a na jakém základě jí zrušili teda, když to fungovalo? Kdyby 
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to nefungovalo, tak ta střídavá péče přece není rok a ¾, ale byla by třeba 2 měsíce a žena 

mohla podat žalobu k soudu, aby stopli střídavou péči. Nebo i ten OSPOD jako takový, který 

tvrdil, že je to všechno špatně, tak proč to nechali dva roky a nechali to na rozhodnutí soudu? 

Oni jenom dělali to, že chtějí výlučnou péči, ale tak pro to měli něco dělat a vůbec neměli 

dovolit tu střídavou péči, přece. Kdyby to nefungovalo, tak jak všichni tvrdili. Do teď mým 

holkám nikdo nevysvětlil, proč u mě nemůžou bydlet.  

 

Já: Ani ten sociální pracovník nebo OSPOD s nimi nemluvil? 

 

 Když jsem to říkal na OSPODu, tak říkám: jak to mám holkám vysvětlit, když máma 

jim říká, že soudy si přejí, aby ty holčičky bydlely u ní a ne u mě. A ona mi na to řekne: „Pane 

Davide, vy byste řekl tu pravdu?“ Proč ta manželka tak vehementně bojuje za holky, proč jim 

neřekne tu pravdu, že jen na základě toho, že ona si nepřeje, aby byly u mě, tak u mě nejsou? 

Proč ona u psychologů řekla, že žije ve strachu, že přijde o děti? To tam řekla u psychologů.  

 

Já: Takže co vám řekl OSPOD, že máte říct? 

 

 OSPOD mi řekl, že mám říct pravdu, že si to nepřeje matka.  

 

Já: Máte zkušenost, že by na rozhodnutí mělo vliv, jestli vás soudí muž nebo žena? 

 

Já jsem v senátu měl dva chlapy a jednu ženskou. A říkal jsem si, že by to mohla být 

lehká výhoda, ti dva chlapi v senátu. Že ta ženská půjde se ženou a ti chlapi půjdou se mnou, 

že to bude supr. Ne, ta ženská byla se mnou – jediná. Ti chlapi šli proti mně od samého 

začátku a ta ženská šla proti ženě. A pak si uvědomila, že tam je sama, tak přestala. Fakt. Ale 

ta jediná šla proti ní, ne proti mně.   

Deset let jsem předváděl lidi k soudům a věřil jsem, že ta justice je spravedlivá, ale 

opravdu není. Dám ruku do ohně za to, že půlka Pankráce tam úplně zbytečně. Jenom, že se 

nějaký člověk někde blbě vyspí a řeší to někde.  

No přece, když si ten soudce přečte ten spis, že se žena odstěhovala a žije s přítelem, 

kterýmu je 20 let, tam je muselo bít do očí, že je něco špatně.  

 

Já: Kdy jste naposledy podával návrh na tu střídavou péči? 
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 My jsme měli soud v srpnu (2017). A tam to odročili na domu neurčitou, až jak 

dopadne ústavní stížnost. To byl nový soud na střídavou péči, protože ten před tím nedopadl 

dobře a na ten jsme dali tu ústavku. Pak jsem po půl roce zažádal o nový soud. Takže jsme 

měli nový soud, přišli jsme na jednačku, já chtěl střídavou péči a vlastně teď mám upravený 

styk na každou středu od čtyř do šesti a jeden víkend za čtrnáct dní.  

 Ale OSPOD nemá žádný páky, aby ji donutili, aby přistoupila na širší styk. A soud to 

odročil. Chci podat návrh na předběžný opatření, aby se ten styk rozšířil, protože to může 

trvat ještě půl roku, než se vyřeší ta ústavní stížnost a začne se zase projednávat ta střídavá 

péče.  

 Oni mi řekli, že to je velký posun, že jsem dostal i ty dvě hodiny ve středu a Eva mi 

řekla, ať jsem rád, že mi dá aspoň něco.  

 Já už po tom soudu byl takovej zoufalej, že to zase odročili a tak jsem šel ven a moje 

právnička se ještě bavila s tou soudkyní a pak za mnou přišla, že mi paní soudkyně vzkazuje, 

ať si dojdu na OSPOD a zažádám si o širší styk, že na tom záleží, aby bylo vidět, kdo jak 

komunikuje a kdo jak chce. No a dostal jsem teda tu středu.  

 

Já: Manipuluje podle vás bývalá manželka s dětmi? 

  

Velice dobře, velice snadno. Stačí, když jim koupíte pejska. Já teďka zjišťuju, jak ty 

holky jsou u mámy, u mě, tak zjišťuju, že toho hodně využívaj. Protože když pro ně něco 

udělám, tak to je: „Tatínku, ty jsi ten nejmilovanější.“ A když po nich něco chci, tak to je: 

„Tatínku, já mám jako vytáhnout myčku, jo? Hm, tak to k tobě už jezdit nebudu, to radši budu 

u mámy, tam nemusím dělat vůbec nic.  

 

Já: Jak vám tedy bývalá partnerka znemožňuje péči o děti?  

 

Je pravda, že když mi sebrali ty děti, tak jim Eva hodně rychle vysvětlila, proč u mě 

nemůžou bejt. Hodně hezky. Že jsem ten špatnej, že jsem ten zlej, že jsem já ten – protože 

když jsem vysoudil tu střídavku asi po půl roce, co Eva odešla a ty děti bydlely u mě, tak 

holky za mnou chodily a říkaly: „A tatínku, proč nechceš vzít zpátky tu maminku, když už sis 

vzal nás?“ Tak jsem jim řekl: „Holky, já jsem vás ale nevyhodil, já jsem vás jenom získal 

zpátky.“ Protože ta matka jim řekla, že já jsem je vyhodil. Ona nepřizná to, že ona šla za 

jiným přítelem, že si našla někoho jinýho a že ona odešla. 

 Tak třeba to jsem Evě říkal, ať se zeptá té mladší, jestli mi nechce přijít fandit na zápas 
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v hokejbale, tak řekla, že se zeptá. Po 10 minutách volala, že Violka nechce. Tak jsem volal té 

starší, ať mi jí dá k telefonu. Tak se jí ptám: „Violko, chceš se mnou jít na zápas?“ 

„Jooo, chci, chci!“ 

„Máma ti nic neřekla?“ 

„Neee.“ 

 Nebo jsem se dočkal i toho, že jsem volal holkám a holky mi to nebraly, tak jsem jim 

volal třeba za tři dny znova a chtěl jsem mámu. Tak jsem se jí ptal, proč mi holky neberou 

telefon, tak řekla, že byly o víkendu pryč. A když se zeptám holek, tak řeknou, že o víkendu 

byly doma. 

On je tady hlavně ten problém té výluční péče, kterou máme, že matce nikdo ani na 

OSPODu, ani u soudu ještě nevysvětlil, že i když máme tu výluční péči, tak že já jsem otec. A 

od té doby, co je ta výlučná péče, tak já o dětech nevím vůbec nic. Já nevím, co mají za 

kroužky, co se týče zdraví, všechno. Ona mi vždycky píše: „Respektuj mě jako matku, která 

má ve výlučné péči děti, mám za ně velkou zodpovědnost.“ Ona už mě nebere jako rodiče, 

jako tátu. Ona se mnou už i odmítla chodit na OSPOD, kam spolu chodíme jako rodiče. Ona 

mě od samého začátku chtěla vyprovodit ze světa jako otce. Holkám bránila o mě mluvit, to je 

potvrzený, ve školce o mě děti nemohly mluvit, když přijely ode mě, měly zakázáno mluvit.  

 Ale ona nic nemusí, jí nikdo nic neřekne, nikdo jí nenapomene, ať to nedělá, ale mě 

řeknou, ať děti neovlivňuju. Protože já jsem ten táta, kterej chce ty děti, proto jsem byl 

největší idiot. To mě pak vždycky přistane nějaký obvinění. Už mám napadení a pak ještě 

vyhrožování. A to vyhrožování podle ní spočívalo v tom, že jsem jí děti předával v místě 

bydliště, ale ona chtěla, abychom si je předávali na pumpě, ale já nejsem PPL, abych děti 

vozil jako balík a nechával je na pumpě, ale ona to tak má a ona si to tak přála. Ale tím se 

nikdo nezabýval.  

 Podle soudu je dohoda to, co chce matka.   

 

Já: Ptal jste se, co za tím je? 

 

 Ptal, ale soud řekl, že to spolu musíme komunikovat. A vždycky řekne, ale to se 

musíte domluvit vy dva. A že já se na ničem nechci dohodnout. Ale já chci dohodu, to Eva jí 

nechce. Tak se zeptají: „Takže paní Evo, co nabízíte?“ „Nic.“ „Dobře, tak nic.“ A tím je to 

vyřešený. 

 Ta její pracovnice jí řekne: „Evo, nekomunikujte s tím Davidem a my to postavíme na 

tom, že spolu nedokážete komunikovat, tudíž vám nedáme střídavou péči.“ A od toho se jede 
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od samýho začátku. A když jsem se tohle všechno snažil dokazovat, že jí někdo poradil, 

protože my jsme spolu komunikovali, ona odešla a my spolu normálně komunikovali.    

 

Já: Probíhaly mezi vámi nějaké mediace? 

 

 My měli jen nařízenou terapii. 

 

Já: Pomohla vám nějak ta sezení u psychologa? 

 

 Jo, pomohly. Ta frustrace je tam velká. Mně to pomohlo, ale už je nepotřebuju, už 

komunikuju.  Já jsem tam chodil, abych se dozvěděl víc o tý střídavce, aby to líp fungovalo, 

abych věděl, aby žena se mnou začala komunikovat.  

 Když jsme naposled byli na té terapii se ženou, tak ona tam jen hodinu a půl seděla a 

brečela. Ptali se jí, jestli má nějaký problém z minulosti, tak řekla, že neví. Jestli by si se 

mnou dokázala sednout na kafe, tak že neví a tak dál. Tam jí taky řekli, že ať už bude 

jakákoliv péče a my spolu nebudeme komunikovat jako rodiče, tak že to budou odsírat jen ty 

děti, že si to budou brát, jako že jsme se rozešli kvůli těm dětem. Že ony byly ten důvod, že 

třeba zlobily. Ona si to neuvědomuje.  

 

Já: Co je podle vás důvod toho, jak se bývalá manželka chová? 

 

 Já jsem jí řekl i na těch terapiích: „Evo, jestli máš nějaký výčitky z minulosti, něco, co 

potřebuješ probrat, tak spolu zajdeme na kafe, někam na neutrální půdu, můžeš mi to říct.“ 

 „Ne, já žádný nemám.“ Tak jsem jí řekl: ale tebe evidentně něco trápí. Něco z minulosti tě 

trápí, proč kolem sebe tak kopeš? Proč se nesmíříš, že jsi ode mě odešla, najednou se ti život 

úplně změnil k hovnu, ne k lepšímu, protože frajer jí samozřejmě utekl po půl roce, co by ve 

dvaceti dělal s těma děckama, parchantama, jak on jim říkal a ve finále i se starou ženskou. 

Ona zjistila, že je v podnájmu, nemá peníze, tak co jí zbývalo? Kde vzít prachy? Od táty. A 

to, že jí děti říkaj, že u mě chtěj bydlet, to jí vůbec nezajímá. O děti jí vůbec nejde, jí zajímá 

jen to, že má 10 500 Kč alimentů. No tak bodejť ona by se nesoudila. Proč ona by se mnou 

měla komunikovat, když nebude mít děti a nebude mít alimenty. To by ona byla v prdeli. 

Takže u nás se nekomunikuje a má 10 500 Kč.  

Mě i na tom OSPODu řekli, že dokud se ona nebude mít tak dobře jako já, nenajde si 

nějakýho chlapa, co ji zajistí, tak kolem sebe bude kopat.    
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Já: Víte, jak ty alimenty využívá? 

 

 Já vám to řeknu. Koupila si novej gauč, dětem toho moc nekoupí, to holky řekly i před 

sociálkou, že jim toho moc nekoupí, jen když musí. Na výlety nejezděj. Ale já to nedokážu, 

ona nemusí dokládat, kam ty peníze jdou. Je to výživný a je to na děti. Já to chtěl, aby mi to 

doložila, kam ty peníze jdou, protože za těch 10 500 Kč by ty děti musely chodit ze zlata.     

 

 

Já: Jak ve vašem případu budete postupovat teď? 

 

Až se rozhodne ta ústavní stížnost, tak dám zpětně trestní oznámení na všechny, co mi 

sebrali děti. Budu žalovat OSPOD, bývalou a soud. A pak se s nima budu soudit. Ale až to 

bude vyřešený, nemůžu se teď do ničeho pouštět, to bych šel zase proti sobě. Já jsem i změnil 

právničku, protože ta moje dělala spíš finanční a těm dětem moc nerozuměla.  

 Já to trestní oznámení dám, když mi to poradili.  

 

Já: Proč trestní oznámení? 

 

 Že mi vědomě vzali děti. Vědomě. Přitom věděli, že ty děti u mě chtějí bydlet. Na 

ženu ho podám, že mě neprávem obvinila z násilí.  

 

Já: Uvažoval jste o diskriminační žalobě? Věděl jste o této možnosti?  

 

 O tom mi nikdo neřekl, že by to šlo. Ale zažaloval bych soud i OSPOD, protože tam 

všude mě diskriminovali.  

 Když jsme byli na OSPODu před měsícem (listopad 2017), tak jsem zase navrhoval 

širší styk, a oni mi řekli, že v žádném případě a dostal jsem je každou středu od čtyř do šesti. 

Tak jsem se ptal manželky, proč zase nepřistoupí na střídavou péči a ona mi řekla, že je 

nechce vytrhávat z domova. Ale domov mají u mě, protože tam se ty holky narodily, tam 

vyrůstaly. Tak se smála a řekla: „To určitě.“ Tak ta paní z OSPODu na ní tak koukala a řekla: 

„Paní Evo, co když otci dáme ty děti na dva dny, na tři dny?“ Tak žena řekla: „No já mu ty 

děti klidně dám, ale nebude to zasahovat do školy.“ A ta pracovnice jí řekla: „No a kdy mu je 

teda dáte? Přes týden mu je nedáte, to je škola a o víkendu taky ne, protože ten je váš a už 
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máte něco naplánované. Další týden je teda škola a další víkend je má, protože to je ten 

víkend za čtrnáct dní.“ „No, já mu je můžu dát třeba od čtyř do šesti.“ Tak říkám, jestli to není 

trošku málo po střídavé péči, jestli mi je nechce dát třeba do rána. Na to řekla, že v žádném 

případě.  

 Ta pracovnice se jí ptala: „Proč nechce přistoupit na širší styk nebo střídavou péči? 

Vždyť sama víte, že ty holky k němu chtějí. Ony mi to řekly, že chtějí. A já si myslím, že pan 

David se s vámi bude soudit do tý doby, dokud si ty holky samy neřeknou, že tam chtějí. Já si 

myslím, že tady kolem toho zbytečně kopete. Proč na to nepřistoupíte?“ A ona jí řekla, že 

střídavá péče je kravina, že to nikdy nefungovalo a nikdy to fungovat nebude.  

 Ta pracovnice by s tím něco chtěla udělat, ale nemůže, snaží se Evě vysvětlovat tu 

situaci, aby pochopila tu střídavou péči, že stejně bude, že se budeme tak dlouho soudit, že je 

to zbytečný, že to není v zájmu dětí. Ale ona (sociální pracovnice) čeká, až jak u soudu 

dopadne ta ústavní stížnost a pak u soudu řekne, že bude ta střídavá péče.    

 Já se jen bojím, že když bychom zase dostali tu střídavou péči, že si žena zase za půl 

roku vzpomene, že to nefunguje a bude to zase celé znova.  

 

Já: Napadlo vás někdy, že to celé vzdáte? 

 

No, jak to mám říct slušně. Já už jsem tak moc vyčerpaný, že už to je prostě zase, než 

něco sepíšeme, než to, než to. Ale ne, nenapadlo.  

Já jsem jí řekl, že lituju toho, že s ní mám děti. Jsem rád, že je mám, ale taky jsem je 

mohl mít s někým jiným.  
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PŘÍLOHA 11: přepis rozhovoru s panem Novákem 

Rozhovor proběhl dne 11. 12. 2017 v na Obvodním soudě v Praze, před soudním 

jednáním Adama. 

 

U soudu je pak vidět, že ti soudci vůbec nerespektují Nový občanský zákoník a jen se 

snaží ty otce od dítěte odstřihnout. Měl jsem několik otců, kteří mohli dostat tu střídavou péči, 

ale soud řekl, že je to blbý, tak říkám: „Kurňa, ale co je na tom blbý, vždyť v tom zákoně je 

napsaný, že oba rodiče mají stejnou zodpovědnost (Občanský zákoník (nový) | Zákon č. 

89/2012 Sb. - Oddíl 3 - Rodiče a dítě - § 865 (1) „Rodičovská odpovědnost náleží stejně 

oběma rodičům. Má ji každý rodič, ledaže jí byl zbaven.“ ) a mají se podílet na výchově,“ 

jenomže to ty soudy mají matriarchát a berou v potaz matky, ne otce. Přitom otec není žádnej 

závadnej, vyčítají mu, že kamionem, takže by se nemohl starat. Oni už dopředu vědí, ale 

kolikrát ty matky samoživitelky taky dělají na směny, denní/noční a tak dále, jako zdravotní 

sestry a tak různě. Řeší i to, že střídavá péče je na velkou vzdálenost a to dítě by střídalo 

školu. Že to je špatný, ale není to špatný, protože už si to školy vyřeší mezi sebou. Bohužel, 

když si něco chceme hájit, co nám náleží, tak to musíme řešit přes soud a někdy to je, jak 

když házíme hrách na stěnu a pak záleží, jakej soudce to vezme. Jsou i dobří soudci. Jako 

třeba u pana Zemana, tam taky matka pořád dělala problémy, nemohli se dohodnout, ta matka 

dělala naschvály a najednou Krajský soud přijal posudek, kde je popsaný, jak ta holčička 

plakala, když se ptali na tátu a popisovala, jak by s tim tátou chtěla být, ale že by chtěla být i s 

mámou a soudkyně dala předběžný opatření na to, aby dítě bylo předáno otci, aby po 

prázdninách dítě nemuselo měnit školu. Tam opravdu i ta znalkyně byla dobrá, ta říkala, jak 

ta matka není až taková zlatá, jak se všude jeví.  

 Ale, bohužel, tady pořád zůstává, že ta žena je žena a je lepší než otec, což je blbost. Je 

třeba, aby děti měli oba dva ty rodiče, protože otec je otec a matka je matka. Jak říkal i pan 

profesor Matějíček nebo pan kolega Nebeský, jestliže má něco fungovat, jako na elektřinu, 

tak tam musí být pól plus i mínus a jestli tam to plus nebo mínus chybí, tak to zkrátka 

nefunguje. A zrovna tak to je otec a matka. Já měl to štěstí, že jsem se s panem profesorem 

Matějíčkem setkával a dával mi rady. A ten říkal: „Podívejte se, pane kolego, ta příroda 

nemůže být tak krutá, aby tomu dítěti dala dva zlí rodiče. Vždycky tam je jeden ten dobrej a 

jeden ten špatnej a ta příroda to udělala tak, že jeden z těch rodičů je feminnější a mnohdy to 

bývá otec, který je takový citlivější na ty děti.“  
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Já: Obrací se na vás teď víc otců, než když jste začínal? Nebo když to řeknu jinak, v průběhu 

té doby, co děláte v Unii otců? 

 

 Takhlenc, když jsem začínal, tak jsem toho možná víc zvlád. Ale teď mám částeční 

invalidní a mám to štěstí, že dělám na vrátnici a po nocích si to můžu všechno psát. 

 

Já: Takže Unie otců není vaše hlavní pracovní náplň? 

 

 Ne, ne, ne. Já to dělám v podstatě zadarmo a za cestovný nebo oběd. Teď tu Unii 

přebrali jiní a už to není tak, jak jsme ji vybudovali s Nebeským. Ještě tam mám na stránkách 

pořád svojí adresu, takže v podstatě ty otci, co se obracejí pořád na mě. Takže beru nějaké 

případy otců třeba z okolí, ale s Unií už nechci mít nic společnýho. Jeden otec vedle 

z vesnice, co se na mě obrátil, mi řekl, že v Unii teď chtějí dar dva tisíce a dělaj si z toho ty 

manifestace a to, že se zviditelňují. My jsme se nepotřebovali zviditelňovat. Za nás mluvily 

činy, v sedmdesáti, pětasedmdesáti procentech úspěšnost máme.  

 

Já: Chápu to správně, že už s Unií otců nemáte nic společného? 

 

 Ne, ne. Já už právě zakládal jinou organizaci a nějak se to nemohlo rozběhnout, 

protože lidi hodně naslibujou a pak se nic neděje, takže by to zase všechno zůstávalo na mě. 

Tak jsem se spojil s paní z Helsinského výboru a dělám tam, protože už to nechci dělat 

v takovém objemu jako dřív. Protože ten syndrom vyhoření tam je. Já jsem ho měl dvakrát, 

teď ho mám po třetí, ale vždycky se nějak dovedu restartovat. Ale je to na krátkou dobu, už 

budu mít šedesát a všechno je to o tom čase.  

 

Já: A jak to teda začalo s Unií otců? 

 

 Začalo to tím, že jsem bojoval o svoje děti. Já se už v roce 1992 začal soudit a viděl 

jsem jakej ten systém je, tak už v roce 1994 jsem začal zastupovat kamarády, co měli 

problémy. Já jsem právo nestudoval, nakoupil jsem si knížky, nastudoval jsem si právo, 

psychologii, do té psychologie mě hodně zasvětil pan profesor Matějíček.  

A vlastně i ten profesor Matějíček řekl, že nejlepší je střídavá péče, tak nějaký úřad, 

v té době myslím, že to byl nějaký Státní populační úřad nebo tak něco, tak ti tvrdili, že rodina 
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je základ společnosti, ale dělali všechno pro to, aby se ta rodina rozvrátila, protože bylo 

plánovaný rodičovství a navíc se ten otec v té rodině jevil v režimu vzpurnějším. Takže 

potřebovali rozbít tu rodinu, protože oni věděli, že když se rozvedou, tak že si každý najde 

ještě novýho druha a budou mít každej eventuálně minimálně ještě jedno dítě. A tím si 

zajišťovali další plátce na důchod. Věřim, že to tak bylo. A právě on pan profesor Matějíček 

psal ty knížky a napsal tam o té střídavé výchově, tak ho to nenechali publikovat. Je to knížka 

- Přestali jste být manželi, zůstáváte rodiči a tam je napsaný, že by pro děti byly lepší 

dlouhodobější styky, aby s tím rodičem trávili víc času. A píše, že ještě psychologicky 

přijatelné je, že se dítě s rodičem pravidelně stýká, to je ten fenomén, co si stát vzal za svůj, 

styk jednou za čtrnáct dní nebo tak. To napsal, že je ještě psychologicky přijatelné, ale stát si 

to vzal jako to nejlepší.  

Já jsem taky sám vychovával tři děti a není to žádná sranda, je to řehole. Já měl tříletá 

dvojčata a ještě jednoho kluka devítiletýho a vždycky, když jsme na těch seminářích, tak oni 

mi říkají: „Ale vy jste si ty děti taky vysoudil, tak proč to děláte?“ Tak já jim říkám: 

„Podívejte se, já vám to řeknu narovinu. Musel jsem být stejná svině jako matka, stejná svině 

jako soudkyně a stejná svině jako sociální pracovnice. Ale na rozdíl od těch všech mi to 

nedělalo žádný potěšení, jak to dělá jim a proto dělám to, co dělám, aby se to ostatním dětem 

nestalo.“ Takže já už to dělám 27 let, takže člověk už je takovej vyhořelej. Ale pořád mě 

dokážou ze židle postavit takový věci jako třeba to, že toho otce vůbec nerespektujou, když 

ten otec není alkoholik, není násilník, není vrah, není gambler, není nic.  

 

Já: Jak je to v současné době s otci, kteří chtějí své děti do péče? Narůstá jejich počet? 

 

Tak nejstarší organizace pro otce vznikla tuším v roce 1988, byla v takové ilegalitě a 

až po revoluci se přihlásila a už v té době ti otcové měli snahu, ale nebylo jich moc. Dneska 

už jich je víc. Mnozí ti otcové jsou dneska vychováváni matkama a jsou tak zženštilí, že k nim 

ty děti chtějí víc než k těm matkám. Ty matky jsou mnohdy takový větší semetriky. Jim jde o 

peníze a jim jde o to a tamto. Mám ty zkušenosti, že kde ty děti byly svěřený do péče otcům, 

tak tam ty matky dělaly divadelní scény a vydrží to tři, čtyři měsíce, aby je obdivovalo okolí, 

jak maminka teskní, ale je to všechno jen hra. Když se podíváte do knížek od Bakaláře, tak 

ten tam vlastně říká, že ženský jsou herečky. Já pak rozděluju ženský na feministky a na 

šovinistky feministky, protože feministky říkají, že se o sebe dovedou postarat, ale ať se o dítě 

starají i otcové a ty šovinistický feministky dělají to, že by chtěli všechno to, co mají muži, ale 

nechtěj dělat všechno to, co ti muži dělají. Třeba zvedat padesát kilo a tak dále. Ti chlapi mají 
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být ti podřadní, aby těm ženským sloužili. To jsou takový moje dedukce, co jsem časem 

vysledoval. To nemá obdoby, co dělaj těm otcům.  

To už je přežitek, že chlap je ten lovec. Dneska už jsou natolik civilizovaní, že se 

dovedou postarat o to dítě sami. Nevím, proč tahle patologie pořád přetrvává, hlavně u těch 

soudců. Když si vezmete tak u nás je asi 3200 soudců. To znamená, že ještě mnohem menší 

množství soudců dělá ty rodinný záležitosti, takže dejme tomu, že tisíc soudců kurví naše děti. 

Pardon, že to tak musím říct, ale je to tak. Oni uznávají jenom tu matku a otec je póvl. Co 

udělal pan Adam? Nic neudělal, ale chovají se k němu, jak kdyby byl vrah.  

 

Já: Myslíte si, že je tady pořád zakořeněné to, že ten otec po rozvodu se spíš nechce starat, než 

chce? 

 

Oni dokážou pochopit, že to dítě má rádo matku, ale ta matka nedokáže pochopit, že to 

dítě má radši toho tátu. A vesměs ty holky maj radši ty tatínky. Že tam je ten mužskej vzor. 

Ty ženský všechno řeší spíš hystericky. To říkal i pan profesor Matějíček, že matka vede dítě 

k člověku a otec vede dítě k lidem. To znamená, že matka to dítě pořád opečovává a ten táta 

ho vezme i do toho nepřátelského prostředí, obrazně, a to dítě ví, že se tam s tím tátou neztratí 

a naučí se jednat třeba i tvrdě, když je to potřeba.  

 

Já: Co podle vás vede ty matky k tomu, aby se tak chovaly, aby nedávaly děti otcům? 

 

Matce dělá dobře, že má tu moc. My jsme to měli třeba u toho Antonína, protože tam 

byl danej rozsudek krajským soudem na střídavou péči, pak to dítě matka zase stáhla k sobě, 

tak soud tu střídavou péči zase přiznal zpátky, ale ten okresní soudce nevydal žádný 

předběžko a teprve po roce dal rozhodnutí proti matce – pokuta. To znamená, že rok nechal to 

dítě prznit u matky, aby toho tátu úplně zavrhlo. A když jsme se potom, po devíti měsících, 

ptali toho soudce, kdy míní udělat ten výkon rozhodnutí té střídavé péče, že tohle nemá žádný 

výchovný element pro to dítě, aby tu matku k něčemu donutili, tak řekl, že to není jeho 

zodpovědnost. Tak jsme dali návrh na odškodnění na pět milionů za nemajetkovou újmu. Tak 

se cukají a dělají všechno pro to, aby to nemuseli rozhodovat. Aby té matce nemuseli uznat 

sebemenší chybu. Ale jakmile jednou uznají u otce, že nějak pochybil, tak už to má, jak se 

říká, spočítaný a stačí jeden průser. 

 

Já: Co si myslíte o celém tom tématu, že se po rozvodu otci chtějí starat o děti, ale matky jim 
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to znemožňují? 

 

Tohle téma je neobhajitelný, protože kolikrát to ani soud obhájit nedovede. Takže ani 

já to nemůžu obhájit do poslední mrtě. Ten systém je takovej, že bohužel, furt zkoumají, zda 

je patologickej otec, zda je patologická matka nebo kdokoliv z rodiny. Ale už nikdy 

nezkoumá to, zda je patologická znalkyně, zda je patologickej soudce, to nikdy nezkoumá. 

Oni mají nějaký psychotesty a i ty sociální pracovnice jsou školený jenom v asertivitě a jedou 

si tu svojí. 

„Platíte výživný?“ 

„No já nevidím dítě, paní.“ 

„No ale platíte výživný?“ 

„Ale mě to ta maminka dělá naschvál.“ 

„Proč, vždyť ona to nemůže dělat naschvál.“         

A ty sociální pracovnice vůbec nemají ponětí, co to ten zájem dítěte je. Přitom v těch 

zákonech, když si vezmete ten Zákon o rodině je vyjmenovaný, že má dítě své rodiče ctít a 

respektovat (Občanský zákoník (nový) | Zákon č. 89/2012 Sb. - Oddíl 3 - Rodiče a dítě - § 

857 (1) „Dítě je povinno dbát svých rodičů.“), a nebo je tam ten, že když jeden z těch rodičů 

dělá problémy, tak by to dítě mělo být svěřeno tomu druhému rodiči (Občanský zákoník 

(nový) | Zákon č. 89/2012 Sb. - Oddíl 3 - Rodiče a dítě - § 871 (1) „Zneužívá-li rodič svoji 

rodičovskou odpovědnost nebo její výkon, anebo svoji rodičovskou odpovědnost nebo její 

výkon závažným způsobem zanedbává, soud jej jeho rodičovské odpovědnosti zbaví.“).  A to 

se neděje.  

 

Já: A setkal jste se už s nějakým takovým případem, že se do toho angažuje babička, nebo 

někdo jiný z rodiny? (viz. případ pana Adama) 

  

 Jo. Měl jsem jednoho otce z Kroměříže a to za mnou přijel otec a babička a otec seděl 

a babička mlela. Tak jí říkám: „Ale paní, to říkáte vy, já jsem neslyšel otce, aby řekl, že má 

zájem o tu výchovu. Vy víte, že u mámy trpí, ale otec sedí tak nezaujatě.“ „No však on to 

chce!“ A já říkám: „Ale já jsem to od něho neslyšel.“ Tak mě začala napadat a pak ten otec 

řekl: „No však maminka.“ Tak se pak na jednu stranu nedivím. Když maminka je mluvčí, 

maminka je v podstatě generál.  

 Pak jsem měl taky otce, který mi vždycky říkal: „No já, když za tou manželkou přijdu, 

tak se jí vždycky ptám…“  
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„No a dává vám dítě?“   

„Jo, dává.“ 

„No tak co teda?“ 

„No tak já se jí vždycky ptám, kdy se vrátí, jak to bude, že to chci.“ 

„Jo, vy chcete, aby se k vám vrátila, tak o co vám jde? O dítě nebo o to, aby se k vám vrátila 

manželka?“ 

Asi čtyři otce jsem takhle vyhodil, protože opravdu to dítě bylo jenom nějaká zbraň mezi 

nima, aby na ní mohl útočit. Tady bych nepomáhal ani jednomu z nich a byl bych spíš při té 

matce. Když chce to dítě s tou mámou, tak ať jde za tou mámou.  

 

Já: Má podle vás na případ vliv, jestli o něm rozhoduje soudce nebo soudkyně? 

 

 Záleží spíš na člověku. Kolikrát ty ženský spíš drží s těma otcema. Je to tak jedna, 

jedna.  

 Ale spousta těch právníků, co zastupuje ty otce, tak už se v tom nechtějí šťourat a 

řeknout těm otcům, že to je dobrý, že si dítě můžou půjčit jednou za čtrnáct dní na den, že je 

to dobrý, ať to nechaj být. A je jim jedno, že ten otec by se třeba chtěl starat na plný úvazek. 

Vůbec za ně ty právníci nebojujou, aby ten styk měli alespoň třeba od čtvrtka do pondělka. 

 

Já: Myslíte si, že když si ten otec projde tím, že mu bývalá partnerka nechce dávat dítě a pak 

ho dostane do své péče, že pak na oplátku bude dělat to samé, že dítě nebude půjčovat matce? 

 

 Vesměs to dělají matky. Ty otcové to dělají tak, že třeba u toho Zemana, tak když 

chtěl děcko třeba v jiný termín, tak ona mu ho nedala, pak to dítě dostal do péče on a ona 

chce, aby jí to dítě vozil na nádraží nějakých dvacet kilometrů, aby ona nemusela ještě čekat 

od vlaku ještě na autobus, aby si pro to dítě přijela. Ale ona by mu žádnou úlevu neudělala. A 

jak jsem říkal, že ženský jsou herečky, tak oni tý holčičce posílají dárky do školky. Vždycky 

v obálce nějakou tatranku nebo něco takovýho. Zkrátka taková ta láska na odiv světu.  

 Ale taky to dělaj ty otcové. Ale to už musej být kreténi, že se takhle chovaj. Rozumný 

lidi tohle nedělaj. Kdyby tohle nějakej chlap dělal, tak mu nepomáhám.     

 

Já: Co si myslíte, že může být bráno jako nevýhoda střídavé péče? 

 

 Já bych řekl, že škola. Ale když už to rozhodne soud, tak to je dáno z ministerstva, že 
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ty ředitelé by měli mít takové osnovy, aby to děcko, když přijde do školy u táty, neopakovalo 

to, co mělo před týdnem ve škole u mámy. Tak oni to musí mít nějak rozložený. Ale o tom 

nerozhoduje ani matka, ani otec, ani soud, protože toto už je vypracovaný. Ty soudy tohle 

chtěj řešit, ačkoli tohle už je vyřešený.  

 

Já: Myslíte si, že se s tím ten otec raději smíří, že dítě nevidí, než aby se pořád tahal po 

soudech a s bývalou partnerkou? 

 

 Uvědomte si to, že když chcete dítě do svojí péče, tak to jako je i není vítězství. Jak 

jsem říkal, ono to není žádná sranda starat se o dítě. Ale jsou takoví, co to vzdají a založí si 

jinou rodinu. Ale pak jsou takový, co si sice založí jinou rodinu, ale pořád budou bojovat o to 

první dítě.    

 

Já: Jak vidíte výchovu dětí jako otec, co měl děti ve své péči? 

 

 No ono uhlídat ty děti, když dospívaj, aby netíhly třeba k drogám nebo tak něco, to 

není jednoduchý.  

 

Já: Jaké jsou vaše zkušenosti se soudy? 

  

 No třeba jednou jsme přišli k soudu a ten soudce byl tak zmatenej. Tam jsme přišli, 

byla to taková malá špeluňka, kde byly uložený smetáky a ten soudce přišel a začal soudit a 

on nevěděl, co má soudit. Tak jsem mu já musel říkat, o co se jedná a co má teda vlastně 

soudit.  

 Pak jsem byl na soudě v Ostravě a my tam popisovali tohle a tohle, co ta matka dělala 

a ta soudkyně se rozčepýřila a řekla: „A to se nestydíte žalovat takhle na maminku? To se 

nestydíte?“ Tak jsem chtěl, aby to okamžitě soud zapsal, že tam je diskriminace. Že to, co 

řekne matka je pravda a otec když řekne tu pravdu, tak žaluje.  

 Soudy často rozhodují tak, co chce matka.  

 

Já: Sice už jste mi něco málo říkal, ale můžete mi ještě něco říci ke zkušenostem 

s OSPODem? 

 

 Měl jsem jeden případ, kdy OSPOD pořád chodil za dcerou otce, kterého jsem 
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zastupoval, a pořád jí říkali, že když bude u tatínka, tak bude už pořád jen nosit kalhoty a 

nebude se umět učesat. Jako a v podstatě jí pořád obviňovali toho otce z toho, že on ty děti 

navádí, aby nechtěly k matce, ale ona ta matka vždycky odcházela od svých dětí za svýma 

milencema a nechala je třeba 9 měsíců v péči otce. A ty děti braly toho otce, protože je nikdy 

nezradil, nikdy od nich neodešel, tak ho měly radši, protože věděly, že ten táta se vždycky 

zastane.  

 Taky soud nařídil na OSPODu asistované styky, kde vůbec neměla být matka, ale pak 

s tím dítětem přišla na OSPOD a tam dítěti řekli, jestli tam nechce být, tak že nemusí, tak 

samozřejmě šlo za mámou, která byla za rohem a řekla mu, ať řekne, že tam být nechce. Ten 

OSPOD má na to dítě působit výchovně a nejen na to dítě, ale i na ty rodiče a to nedělá.  

 

Já: Kam až, podle vás, můžou zajít tyhle spory kolem péče o dítě? 

 

Dá se říct, že když to dítě není ve styku od mala, od toho roku, osmnácti měsíců, tak 

má syndrom zapomnění, jestliže toho otce nevidí třeba půl roku. V podstatě do těch čtyř let to 

je takový, že to dítě rychle zapomíná. Ono rychle získává, naučí se, ale zas zapomíná. Tak pak 

sociálka zase udělá navykací režim, kdy ho ten táta má na dvě hodiny a pak ho zase musí 

vrátit mamince. Ten syndrom zapomnění je způsobený v podstatě tím, že dítě svěřej mamince 

a ty pak to děcko nedávaj tátovi. On ten vztah je v pořádku a pak se to dítě chová jinak, když 

toho tátu nevidí půl roku. Za to může to, že vznikne to odloučení a najednou je ten otec 

špatnej. Nebo dejme tomu i ta matka, ať neděláme, že to dělaj jen ty ženský, ale z 90% to tak 

je.  

Tady se ten syndrom zavržení neuznává, jako že neexistuje. Tu knížku o tom od 

Gardnera přeložil Bakalář a bylo mu vyčteno, že to je přeložený špatně, že ten syndrom 

zavržení není v žádným seznamu nemocí, takže neexistuje.  O tom píše Tomáš Novák, že 

jestli teda nechtějí uznávat ten syndrom zavrženého rodiče, tak tomu v podstatě odpovídá ten 

Stockholmský syndrom, což je v podstatě to samý. Je to v podstatě až upnutí se na toho 

nepřítele, na toho „únosce“, na tu matku. Až je to nezdravý vývin toho dítěte, pokud zapuzuje 

toho otce a snaží se toho nepřítele ochraňovat za každou cenu. To by vám pěkně mohl říct pan 

Antonín.  Tam ten znalec řekl, že už je to zničený dítě.  
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PŘÍLOHA 12: přepis rozhovoru s pracovnicí OSPOD 

Rozhovor proběhl dne 16. 4. 2018 u paní doma. 

 

 

Já: Povězte mi, jakou má celkově OSPOD funkci. 

 

 Tak OSPOD je vlastně oddělení péče o dítě. V naprosté většině případů na OSPODech 

jsou klasický sociální pracovnice, který právě choděj k rozvodům, pak tam jsou kurátoři pro 

děti a mládež, ty řeší trestnou činnost, výchovné problémy, záškoláctví dětí do 18 let a pak 

tam jsou pracovnice, které dělaj náhradní rodinnou péči. To jsou vlastně specifika a zabývá se 

dětma od 0 do 18 let.  

 Kurátoři, pokud tam probíhá trestní řízení, který proběhlo před dovršením 18 let, tak 

kurátor spolupracuje s dospělým třeba do 20 let, když není ukončený trestní řízení.  

 

Já: Jak ze strany OSPODu probíhá proces svěřování do péče? Jaká je tam funkce OSPODu? 

 

 Pokud má dojít k rozvodu v rodině, tak si jeden z rodičů podá návrh na rozvod a ještě 

před tím musí předcházet proces svěření do péče, tedy stanovení výchova, výživa a potom 

teprve probíhá rozvod jako takový.  A soud si vyžaduje sociální šetření v rodině a potom 

následnou zprávu, takže to znamená, že pracovnice OSPODu musí navštívit rodinu, pokud 

rodiče už žijou odděleně, tak někdy chce ten soud zprávu jak u matky, tak u otce, sociální 

pracovnice musí shlídnout byt matky, byt otce, vyptá se matky a otce na nějaké náležitosti, 

leckdy chce soud i třeba pohovor s dítětem, aby sociální pracovnice uskutečnila. Takže 

úkolem sociální pracovnice je třeba i podle věku dítěte zjistit, jak probíhá situace v rodině a 

jak třeba to dítě, mě se to hrozně těžko říká, protože s tím úplně nesouhlasím, ke komu by to 

dítě chtělo, jestli by chtělo být u maminky nebo u tatínka. Tohle všechno ta sociální 

pracovnice zjistí, napíše zprávu k soudu.  

U toho soudu se vlastně čte ta zpráva od sociální pracovnice, nebo další důkazy pokud 

tam jsou, takže ta sociální pracovnice sedí u toho soudního jednání a vyjadřuje se k případu, 

co si třeba myslí, že by bylo vhodné pro děti, může se vyjadřovat k výši výživného. Někdy 

může doporučit třeba, pokud jsou rodiče rozhádaní a nemůžou se dohodnout, třeba rodinnou 

terapii, mediaci. Je tam v podstatě, nechci říct k ruce té soudkyni, může vznášet i dotazy na 

rodiče. Nejdřív se jich soudkyně zeptá na celkovou situaci a potom se může ptát i sociální 

pracovnice nebo právní zástupci.   

 

Já: A když jste říkala, že ty rodiče bydlí už odděleně a že se řeší situace u matky a někdy u 

otce, tak to záleží na čem? Na soudu? 

 

 Na soudu, no. Protože je to podle trvalého bydliště dítěte. Když dítě bude mít trvalé 

bydliště v Praze, řeší to soud pro Prahu a třeba v tom mezidobí se táta odstěhoval a bydlí třeba 

v Liberci, tak s tátou nebylo možný udělat pohovor, nevíte, v jakých žije podmínkách a chce 

střídavou péči, takže soud chce, aby sociální pracovnice vyžádala přes liberecký OSPOD 

šetření u otce, aby tam s ním ta pracovnice provedla pohovor, ten daný OSPOD to sepíše a dá 

to na vědomí tomu příslušnýmu OSPODu, který je příslušný tomu trvalýmu bydlišti dítěte.  

 

Já: Takže to není podmínka, že se šetří jak u matky, tak u otce?  

 

 Někdy prostě stačí šetření v místě bydliště a pohovor s jedním z rodičů. Takže to není 

úplně pokaždý. Většinou chtěj pohovor s oběma rodičema, ale když se jedná o to šetření, tak 
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je to, že si to soud vyžádá, aby věděl, v jakých podmínkách ten otec žije, aby věděl, do čeho 

by to dítě šlo.  

 

Já: A co je v České republice nejběžnější porozvodová péče? 

 

 Já si myslim, že teď už se fakt hodně dělá ta střídavá péče. Ale rozvodně to není o 

tom, jak to bývávalo dřív, že děti do péče dostávaly matky a že chlapi děti dostávali jeden den 

za čtrnáct dní plus víkend. Je to uzpůsobený pracovní době rodičů a taky jaký má ten rodič 

zájem a taky záleží třeba na dohodě těch rodičů. Některý rodiče se dohodnou a už jdou 

k soudu s tím, že je dohoda a jsou schopný ji dodržovat. Ale fakt nechci říct, že 7 matkám 

z 10 jsou daný děti do péče. Já to nevim. 

 

Já: Takže ta střídavá péče už je teď běžná? 

 

 Já si myslím, že střídavá péče je naprosto běžná. Zase nevím, jak třeba v jiných 

krajích, ale v tý Praze si myslím, že ta střídavá péče je běžná nebo se dává společná péče, kde 

ty rodiče jsou schopný se sami spolu domluvit, že tam není daný do péče matky, do péče otce, 

střídavá péče, ale společná péče, to znamená, že je to fakt na těch rodičích, jak se domluvěj. 

Některý rodiče jsou schopný se fakt domluvit.  

 

Já: Myslíte si, že při střídavé péči je problém škola? 

 

 Dneska děti dojíždej do školy. Nebo může otec třeba bydlet za Prahou a to dítě do 

školy dováží autem. Ale je to i tak, že týden bude dítě chodit do školy do Prahy a týden třeba 

do Brna. Ale to je moc velká vzdálenost. Nebo se to třeba řeší i tím, že se rodiče domluvili a 

dali dítě do školy, že to každej rodič měl na půli cesty a oba dva ty rodiče dítě dováželi.  

 

Já: Je víc případů, že se ty rodiče domluví, než že se ty spory o dítě táhnou dlouho? 

 

 Tohle nemůžu říct. Můžete mít období nebo lokalitu, kde se lidi budou schopný 

dohodnout a za půl roku ta samá ulice a nedohodnout se a jde to přes právníky, přes znalecké 

posudky a přes všechno možný. Takže si nemyslím, že to lze takhle úplně říct. Celkově co se 

týče sociálních záležitostí. 

 

Já: A setkala jste se někdy s případem, že se ten otec chtěl starat o dítě, ale ta matka mu to 

nechtěla dovolit? 

 

 Určitě, ale takhle to může být i obráceně. Vím o případu, kdy to bylo opravdu 

obráceně, kdy dítě bylo svěřeno do péče otce a ten dělal všechno pro to, aby se ta matka 

s dítětem neviděla. Zase záleží na těch lidech.  

 

Já: Existuje nějaké mimosoudní řešení? 

 

 Existuje třeba mediace, to je v podstatě mimosoudní dohoda. Můžou rodiče navštívit 

OSPOD a sepíše se tam nějaká dohoda, která se předloží u soudu. Ale stejně rodiče musí mít 

právní rozsudek od soudu, to žádná sociálka neudělá.  

 

Já: Jak se řeší, když tedy dostanou nějaký rozsudek a nedodržují ho? Třeba mají střídavou 

péči, ale matka to dítě otci nedává. 
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 To se stává, ale stejně tak to může být naopak. Pak se můžou obrátit třeba na policii, 

ale to jsou pak takový ty nechutnosti v tý televizi, jak se rodiče tahaj o dítě za přítomností 

policie, to je prostě strašný. Tohle není dořešený.   

Nebo nějaký asistovaný styk, ale tohle je vždycky hrozně těžký. Ty rodiče jsou 

rozhádaný a problémy vždycky nastanou před Vánocema, před hlavníma prázdninama, kdy, 

kde, v kolik. Někdy prostě řešej, že dítě odešlo k tátovi nebo k mámě v čistým oblečení a vrátí 

se ve špinavým. To je pak neskutečný, co ty rodiče jsou schopný na sebe naházet za šílenosti. 

Ale dneska to fakt není, že by ty ženský byly ty hieny, naopak jsem se setkala s ženskou, která 

chtěla, aby si tatínek to dítě bral a on si ho brát nechtěl. 

 

Já: Myslíte si, že u nás je to spíš pořád tak, že si lidé myslí, že ti tátové se o ty děti po rozvodu 

spíš nestarají, než starají? 

 

 Ono je to hrozně těžký. Někdy to je tak, že mají střídavou péči a od mámy jdou 

s hotovýma úkolama a od táty se vrací s polámanýma pastelkama a nepořádkem v tašce, takže 

se někdy těm ženskejm nedivim, že nadávaj na ty chlapy, že jsou nezodpovědný. Ale to stejný 

může být zase i obráceně, kdy se táta stará o všechno a když je dítě u mámy, tak to funguje 

špatně.  

 

Já: Myslíte si, že je to pro děti náročné ta střídavá péče?  

 

 Já si myslím, že jo, že je to prostě špatně. Pokud se ty rodiče nehádají, dohodnou se, 

jsou schopná se na všem domluvit, že jdou společně na třídní schůzky, že jdou společně 

s dítětem k doktorovi, jdou se podívat na zápas, tak tam je to o něčem jiným. Pokud se rodiče 

furt hádají, před dětma se hádají, říkají, že máma je blbá, že táta je blbej, tak to pro ty děti 

není dobře.  

 A každý týden vzít batůžek a jít k rodiči, kde už jsou zase třeba jiný partneři, jiný děti, 

tak je to strašně náročný. A velká část odborníků má tenhle názor, že střídavá péče není dobrá.  

 

Já: To já zase musím říct, že všude čtu, že ta střídavá péče je pro dítě nejlepší.  

 

 Jeden odborník říkal, že dítě potřebuje mít jeden svůj domov, jednu svojí vlastní 

postel. Pokud jde na víkend k rodičům, tak je to vlastně návštěva a vrací se zase do té svojí 

postele. Ale na tohle je lepší zeptat se dětských psychiatrů nebo psychologů.   

Ale je to můj názor, to jsou právě ty věci, že tady budou tři lidi, jeden to bude odmítat, 

druhej bude říkat, že je to úplně supr a třetí řekne: no jako, ať to je no.  

Některý děti to ustojí a některý to neustojí a končí na psychiatrii. Někdy i ty rodiče 

dojdou k tomu, že ta střídavá péče nejde, že ty děti jsou úplně mimo a dohodnou se jinak, aby 

nastal relativní klid. Někdy to může fungovat, ale někdy to může být strašně zamotaný a je to 

náročný i pro širší rodinu. A pak se říká: tvoje děti, moje děti, naše děti a ustojí to jen silnej 

jedinec.  

 

Já: Využívají podle Vás děti rozvodu ve svůj prospěch? 

  

 Ty děti toho strašně využívají. Když jim třeba máma řekne, ať umyjí nádobí, tak 

řeknou, že jdou k tátovi, tak se jim líbí tři dny a pak jim táta řekne třeba, ať se jde učit a zase 

řekne, že jde k mámě a takhle ty děti pendlují podle toho, kde se jim to víc hodí. A pak třeba 

spí u nějakého kamaráda a nikdo neví, kde jsou, protože táta si myslí, že je u mámy a máma, 

že je u táty. Taky to tak je třeba s kupováním věcí, kdy řeknou: jestli mi to nekoupíš, tak už 

k tobě nepůjdu a zůstanu u mámy nebo u táty. Ty děti s rodiči dokážou pořádně manipulovat.  
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Já: A upřednostňují se spíš matky před otci, když se svěřuje dítě do péče? 

 

 Podle mě se teď hodně dělá ta střídavá péče. Ale neříkám, že to není možný, je to 

možný, samozřejmě, ale záleží to na lidech. Kdo to soudí, kdo jak napsal zprávu, co tam sedí 

za sociální pracovnici, jestli „vyhrabali“ něco na otce, jestli se to použilo. To strašně záleží na 

těch lidech, který tam jsou. Případně se rodiče můžou odvolat u odvolacího soudu.  

 

Já: Mám tady případ otce, kterému zrušili střídavou péči, protože má podle soudu údajně moc 

vysoký hlas, který by dětem mohl do budoucna vadit, co si o tom myslíte? 

 

 No, to nevím, co k tomuhle mám říct. Pak tady existují znalecké posudky, kdo je 

vhodnější pro výchovu, ale tenhle argument se mi zdá jako nesmysl.  

 

Já: Jak se dohledává, na čí straně je pravda? V případě třeba fyzického násilí. 

 

 Když ta ženská tvrdí, že jí chlap mlátí, tak by měla jít na policii, měli by tam s ní 

sepsat protokol, pokud má zranění, měla by navštívit doktora, aby měla lékařskou zprávu. To 

všechno se potom doloží soudu.  

 Já jsem se setkala i s tím, že ty ženský dětem sami způsobujou nějakou chorobu a lítaj 

s dítětem po doktorech a pak uvádějí, že se o to dítě musí starat, že ten otec by se o něj starat 

nemohl. Ale tohle všechno se pak dá řešit tím znaleckým posudkem, ale je to všechno na 

dlouho. Tohle se nevyřeší při jednom stání.  Münchhausenův syndrom 

 Tohle se nevyhýbá ani chytrým vzdělaným chlapům, že jim ty ženský nechtějí 

půjčovat děti. To jsou schopné zajít až k tomu, že je ten táta osahává a já nevím, co všechno a 

to je potom průšvih. Ale zrovna tak ty chlapi si dokážou vymyslet na ty mámy spoustu 

špatných věcí, které nejsou pravda.  

 Pak je těžké to dokázat, kdo má pravdu, tak proto se ty soudy tak dlouho táhnou. Pak 

se odročuje, dělají se další zprávy, další znalecké posudky.  

 Je to strašné poslouchat ty příběhy, dívat se, jak se ty lidi hádají. Ale pořád jsou rodiče 

a mají pro to dítě chtít to nejlepší, tak by ho neměli takhle vědomě ničit. Oni si to 

neuvědomují, že ty děti ničí. Ty rodiče se dohadují a to dítě trápí.  

   

Já: Jaký to podle Vás může mít na to dítě dopad? 

 

 Zdravotní samozřejmě. Žaludeční potíže, bolesti hlavy. A pak psychické. Ty děti často 

končí na psychiatrii. Můžou to být problémy samozřejmě i s hledáním partnera, se založením 

rodiny, s udržením si partnera a může se to s ním táhnout celý život. Někdo to vstřebá a 

s někým se to může táhnout celý život.  

 

Já: Jak by měl otec v bezvýchodné situaci postupovat? 

 

 Musí pořád naléhat na soudy a úřady a mít ty důkazy. Když třeba soud  nařídí 

rodinnou terapii nebo mediaci a pak by měl brát zřetel na to, že jeden rodič má zájem a druhý 

se neúčastní.           

Že otec byl na sociálce dne toho a toho a matka se nedostavila. Že byl na třídních schůzkách a 

matka se nedostavila. Je to na dlouhé lokte, ale pokud jste ve svazku s psychopatem, tak to 

máte smůlu. Ti psychopati vás zničí. Budou na vás dávat stížnosti, budou vás očerňovat, že za 

doby manželství jste se nestaral o děti, to jsou strašné věci, které se i těžko dokazují.  
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Já: Myslíte si, že rodič nechce přistoupit na střídavou péči, aby nepřišel o alimenty? 

 

 Tak to ale vůbec není. Pokud jeden rodič bude vydělávat podstatně víc, než druhý, tak 

musí něco doplácet, aby dítě na obou stranách mělo podobnou životní úroveň. Aby u jednoho 

rodiče nejedlo suché brambory a u druhého kaviár. To platit musí a je to stanoveno soudem. 

Je to v rozsudku, ale jak se dohodnou, to je věc druhá. Když se dohodnou, že si navzájem 

nebudou nic platit, tak to už je jejich rozhodnutí.     
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PŘÍLOHA 13: přepis rozhovoru s právničkou 

Rozhovor proběhl dne 11. 12. 2017 v na Obvodním soudě v Praze, před soudním 

jednáním Adama a následně téhož dne v sídle Helsinského výboru, z. s. 

 

Já: Můžete mi říct něco o vašich zkušenostech s porozvodovými spory? 

 

 Já jsem teda normální zaměstnanec v advokátní firmě a zabývám se mezinárodním 

právem. Protože mám 6 dětí, tak si nemůžu dovolit nemít ten stálý příjem a čekat, až mi 

někdo dá nějakou kauzu. Takže tyhle případy řeším úplně nad rámec mojí práce podle toho, 

co se namane a co kdo potřebuje řešit.  

 

Já: Co si myslíte o svěřování dětí do péče?  

 

Často se střídavé péči vyčítá změna školy, že to pro děti není dobrý. Dneska už mají 

školy online programy, takže není problém, když se to dítě přestěhuje za tátou do Německa. 

Může do školy docházet online, učitel na něj reaguje, naučí se klást otázky, studovat a je 

připravené do života. Některým školám se to podařilo prosadit, ale je tu samozřejmě tlak ze 

strany ministerstva, že jim nechtějí přiznávat dotace, což si myslím, že je diskriminační. Proč 

by měl individuálně vzdělávaný žák menší příspěvek na vzdělání, než má normální žák? 

Tohle jsou nové výzvy, a když si uvědomím procento rozvodovosti a že střídavá péče pro děti 

i rodiče musí být tlak se školou, ti učitelé často nepočítají s tím, že jsou nějaké změny a nijak 

je to ani nezajímá, jak to to dítě zvládá a je potřeba na to poukazovat.  

Ta péče je pro dítě ideální. Když se podívám na výhradní péči, tak podle mě je 

problém ten výraz výlučná péče. Lidé si ho špatně vykádají.  Není to založeno na tom, že 

vyloučí toho druhého a nechají si jen platit alimenty, aniž by ten druhý rodič dítě vídal. To 

není pro to dítě dobré a hlavně by mělo jít o zájem dítěte. Důležitá je komunikace mezi oběma 

partnery, když se jí nenaučí, tak je to problém. 

 

Já: Můžete mi jen pro upřesnění říct, jak to u nás je s výživným?  

 

Výživné se nepočítá z platu, na to nejsou tabulky. Není to podle platu, ale podle 

příjmů. Podle možností, schopností a příjmů. Já jsem před časem taky zastupovala jednoho 

otce a on byl docela jednoduchej, z takový jednodušší rodiny, našel si takovou vyčůranou 
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paní, ta si našla nového přítele, ale potřebovala, aby měla nějaký to výživný na děti. On dělal 

na nějaký pile a měl tenkrát asi nějakejch 25 000 Kč, tak ona chtěla 6 500 Kč, tak to soud 

uznal. No, ale pak mu na pile nějaká kláda přejela nohu a on skončil bez nohy v invalidním 

důchodu, což bylo pár peněz. Tak neměl z čeho platit, ale dával dětem vždycky ovoce ze 

zahrádky a takový věci. Tak ona na něj podala trestní oznámení, že neplatí. A soud mu řekl: 

„No, podle vašich schopností, vy jste vyučenej sedlář, tak dělejte sedláře.“ A hotovo, prostě 

nezájem, řekli mu, aby doplatil 240 000 Kč.         

 

 

Já: Existují nějaké alternativy k tomu, jak řešit spory mimo soud? 

 

V mezinárodním právu je normální všechno řešit mimosoudně a soud je až krajní 

případ, ale to je problém tady v České republice. To je asi na dlouho, to je o nějaké právní 

kultuře. Takže jsme vyvinuli vlastně takový tlak ohledně situace, která byla na OSPODu, na 

Prahu 8, kdy nám paní ombudsmanka napsala moc krásný právní hodnocení věci a na základě 

toho se pohnuly ledy. A vlastně OSPOD na Praze 8 zavedl mimosoudní dohadná řízení, který 

poměrně hezky vedou. Asi by potřebovali pochválit, protože to je vlastně ve spolupráci se 

soudem na Praze 8. Takže by to mohlo hodně pomoct k tomu, aby k tomu soudu vůbec nešli, 

a aby se právě komunikovalo už na tý úrovni toho OSPODu, ta úprava péče o dítě a k tomu 

soudu se potom už šlo s výsledkem. To se soudu líbí, protože jim to ušetří spoustu času a ty 

emoce se projeví na úrovni, kde je možné to ovlivnit. Tam ty úřednice nejsou úplně bez citu, 

ony samozřejmě chtějí ten nejlepší zájem. Ve chvíli, kdy ony si můžou na ten dohadnej orgán 

zahrát a nikdo jim tam do toho nemluví a skutečně se tam můžou projevit, tak to je dobrý. 

Zjistila jsem, že to je dobrý.  

 

Já: Jak dlouho tahle dohadná praxe funguje? 

 

 Teď nově, tak dva měsíce. Mělo by se to zviditelnit. Říct: ano, takhle by to mělo 

vypadat a tyhle už to dělají, tak vy to dělejte taky, protože na Praze 8 to funguje. Tohle 

bychom po nich měli chtít, protože to je fakt důležitý. Už jenom pro to sbírání důkazů, když 

dojde k tomu soudnímu sporu, aby ty důkazy vůbec byly. Protože z toho jednání té matky, i 

z toho jednání toho opatrovníka, ve chvíli, kdy skutečně dojde k tomu víření, k výměně těch 

názorů, dojde k tomu, že ten, kdo třeba byl proti tomu otci, najednou řekne: jo, ten táta má 

pravdu, ona je to prostě koza ta ženská.  
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Já: Co konkrétně podle vás může dělat pan Adam v jeho případu, který znáte? 

 

Nemoc matky není nejzazší mez, kdy by se nemohl starat otec. Jde o to, že jestli pan 

Adam má přítelkyni a je zaměstnaný, tak by měl požádat znovu o svěření do péče, pokud 

nevyjde odvolání. A podala bych ústavní stížnost.  

Hlavně navrhuju, aby se vzali. Institut rodiny je tady pořád. Tam je důležité to 

vytvoření té nové rodiny, aby to dítě mělo kompletní rodinu, vnímání rodiny a vnímání toho 

mužského elementu. Ne, jako když ho bude vychovávat babička, která je o dvě generace 

starší. Když na to budou dva, tak se napíše nový návrh, ten se podá, přezkoumají je a hotovo. 

Nejdůležitější je se proti všem těm lidem obrnit. Celé je to o tom, kdo má větší nervy, o ničem 

jiném to není.    

 

Já: Jak můžou otcové postupovat, když už jsou úplně v koncích? 

 

 To záleží. Může to být třeba i na diskriminační žalobu, i když nevím, jestli jí vůbec 

někdy muž podal proti ženě. Tam kdyby tvrdil, že soud rozhodoval v jeho neprospěch, co se 

týče střídavé péče jenom proto, že je muž, ačkoliv je teda prokazatelně ve výhodě proti ženě 

(třeba ohledně bydlení, financí,…). Tam musí být dvě osoby ve stejné situaci a s každou je 

zacházeno jinak.  

Ta diskriminační žaloba se musí podávat proti jasné osobě, musí být jasně 

formulovaná, musí mít jasné důkazy, čeho se člověk domáhá a na jakém rozhodnutí spatřuje 

tu diskriminaci. Jaké to rozhodnutí vás diskriminovalo. Jestli je to rozhodnutí soudu, jestli je 

to rozhodnutí správního orgánu, jestli je to třeba jen postup toho orgánu nebo záměrná 

nečinnost. Podle toho se musí směřovat podnět, na základě toho se tím budou zabývat.   

 Často stačí jen stížnost na ten orgán. Těch možností je tam několik. Podávat stížnosti. 

Podávat žádosti o přezkoumání rozhodnutí OSPODu. Správní žaloba na nečinnost a na 

nesprávné postupy správních orgánů je velice účinná, toho oni se strašně bojí. Protože ve 

chvíli, kdy je podaná žaloba na nesprávný pracovní postup, tak dostanou černej puntík a když 

už mají dva, tak skutečně jdou z místa. Dá se docílit alespoň výměny úředníka nebo jeho 

potrestání.  

 Jsou dvě roviny toho práva – soukromé a veřejnoprávní. A když nějakej ten 

veřejnoprávní orgán pochybí, tak vy máte celou řadu nástrojů, jak jim můžete znepříjemnit 

život nebo dosáhnout svého. Ten člověk si prostě musí najít někoho, kdo mu tohle všechno 
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řekne. Těch strategií, jak se účinně bránit je hodně, ale na druhou stranu je to složitý pro 

rodiče, ale je to složitý i pro právníky, posoudit tu správní věc.  

 Ale ústavní soud má rok na vyřízení a samotné sestavení obžaloby taky nějakou dobu 

trvá. Pokud by otec tu diskriminační žalobu vyhrál a potvrdilo se, že byl při rozhodování 

státními orgány diskriminován proti své ženě, tak by měl nárok na odškodnění. A pak může 

uvažovat, jestli by chtěl jenom omluvu nebo celkově, jaký ten spor na něj měl dopad. Nebo 

může žádat finanční náhradu pro sebe nebo děti. Každopádně by se to dalo vyčíslit na nějakou 

nemajetkovou újmu. Takže by pán pak v ruce měl rozhodnutí o tom, že byl diskriminovanej a 

to by mohlo ovlivnit to další rozhodování soudů o děti. 

 Ale je to smutný, že to někdo musí začít a že ty orgány nedělají to, co mají, dokud je 

někdo nezažaluje. Ale on je nikdo nežaluje. Vím, že mají hodně případů a od každého se ti 

soudci učí.  

 

Já: Takže máte zkušenosti s diskriminační žalobou? 

 

 Ano, ale nikdy jsem jí nepodávala napřímo. Vždycky to prvně šlo přes nějaký státní 

orgán. A nikdy to nebylo ve věci diskriminace muži proti ženě.  

 

Já: A jak jste s tím byli úspěšní?  

  

 U soudu to projednali, bylo to ve věci cizince a vlastně vydání prodloužení 

pobytového oprávnění, kde nebyli schopní rozhodnout, jestli má na to prodloužení nárok nebo 

ne. Odmítali správní uvážení, odmítali rozhodnout nějak analogicky, nerozhodli vůbec. 

Absolutně ne. Odmítli o tom vydat jakejkoli papír. Vůbec nic, nevydali nic. Což samozřejmě 

nesmí. Protože pokud tam ten člověk podá nějakou žádost, tak buď musí dostat překlenovací 

vízum, takový razítko, že může pobývat, než se pravomocně rozhodne, protože splňuje ty 

podmínky, a nebo že je nesplňuje a dostane výjezdní příkaz. Oni neudělali vůbec nic. A 

nechali ho odejít a řekli, že má jít domů.  

 Tak my jsme proti tomu podali ústavní stížnost, podali jsme stížnost na tu 

diskriminaci, abych je pak mohla žalovat, s tím, že oni to vlastně odmítli a řekli, že ho 

v žádném případě nediskriminovali. Tu stížnost odmítli, vyřídili jí během dvou dnů, ale oni o 

stížnostech u soudu musí jednat neodkladně, takže to není pravda, že na to mají lhůty 30 dní, 

oni musí rozhodnout hned, pokud u soudu podáte stížnost. Ale skutečně se vyjádřili záhy. Tak 

jsme podali žalobu, protože si myslíme, že nebyla splněna podmínka pro to, aby mu mohli 
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přikázat, aby odjel. A nakonec nám vydali tohle rozhodnutí: že to prozkoumali, a že si myslí, 

že ten orgán nebyl nečinnej, že se nám přece jen snažil pomoct, že to nebyl ani nesprávný 

úřední postup, protože ještě nikdo neprozkoumal otázku – od kdy se počítá datum pobytu 

podle pobytovýho zákona. Ten výklad tam je nejednoznačnej. My tvrdíme, že je to podle 

fyzického vstupu, protože to má v pase a oni tvrdili, že je to podle toho, kdy ho zapíše 

evidenční orgán. Na to žádný výklad není. K diskriminaci řekli: že tato žaloba by byla 

přípustná, až kdybychom vyčerpali všechny prostředky v odvolání proti rozhodnutí. Podle 

nich ho nediskriminovali, protože jednali a diskriminovali by to tehdy, kdy by se vůbec 

nevyjádřili. My jsme tu diskriminační žalobu podali, ale oni jí odmítli jako předčasnou. A teď 

s tím po půl roce znova půjdeme k soudu.  

 

 

Já: Kam podle vás můžou zajít spory o dítě?  

 

Úřady si neuvědomují závažnost celé situace, kdy je dítě vystavováno takovému tlaku. 

Ať tlaku úřadů nebo jednoho z rodičů. Může to pro to dítě končit špatně, pak tam jsou různý 

anorexie a sebepoškozování, chronické lhaní, někdy i sebevraždy. Třeba co mám zkušenosti, 

tak tenhle ten spouštěč přijde až v situaci, která je pro to dítě složitá. Třeba v dospělosti, 

pozdějc. Je jak časovaná bomba a neumí se vypořádat s těmi situacemi potom v dospělosti. A 

hlavně se potom opakuje ten model. To je zajímavý, že když to je chlap, tak to tak výrazný 

není, ale když je to holka, tak je to výrazný vždycky. Měla jsem případy, kdy si matka tímhle 

způsobem uzurpovala dceru, naučila jí nenávisti vůči vlastnímu otci a ona to samý teď 

praktikuje vůči svému partnerovi. A opět to učí tu dceru. Tam je zajímavý, že u savců se to 

opakuje. Mám jeden znalecký posudek, kde pan znalec píše, že už v bříšku žena může dítě 

naučit k určité nenávisti – stresem, dokazovali to třeba na Holandských matkách, kdy se tam 

opravdu zvýšilo procento bipolární poruchy, když se stresovala. To dítě potom má problém 

v dospělosti ty situace řešit dobře. Většinou partner, který si takového člověka najde, to potom 

vzdá.  

Já vám můžu říct upřímně, že mám muže, co se rozvedl. Na škole si našel krásnou 

slečnu, vzali se, všechno bylo úžasný. Ale ona byla z rozvrácený rodiny - ta matka jí naučila 

nenávisti, ona neměla žádnej důvod, měli spolu dvě děti, ale prostě nebyla určená žít v tom 

partnerským vztahu, protože matka jí naučila, že chlapi jsou nebezpeční lidé. 

Ženský se rozdělujou na různé typy, na ty, co chlapa nechtěj a chtěj jen to dítě, kariéru 

a babička se stará. Pak jsou jedny, který chtějí, aby se ten muž staral, ale chlapi se nestaraj.  
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Když ta žena vytvoří tlak, aby se nestaral, tak není zvykem, aby se ten muž staral, 

prostě jí pošle peníze, pokud je má, a hotovo, nechá jí být. To je špatně taky, ale je to tak 

zažitý. Prostě má dítě, sebere se a jde do prčič a někdy je problém je donutit, aby se starali.  

Zejména ty děti nemůžou čekat, až soudy rozhodnou, protože tam může dojít k nějaké úpravě 

vztahů. Jiná věc je, že ta soudkyně/soudce může být na druhé straně a odročování využívá 

k manipulaci. V Mezinárodní listině práv a svobod je spoustu zákonů, ale je tam taky, že soud 

musí konat, že musí zdůvodňovat svoje rozhodnutí a tyhle věci, který se týkají práva dítěte, 

jsou nadřezaný všem ostatním věcem. To je ten nejlepší zájem. A OSPOD jako orgán, který 

vlastně přímo koná podle toho samostatnýho zákona, na základě implementovaný směrnice 

EU. A oni když maj tyhle pravomoce, tak to nemaj přehazovat na soud, oni maj jednat v tom 

terénu tak, jak by rozhodoval soudce, takový oni maj pravomoce.  

 

Já: Máte nějaké konkrétní případy z praxe? 

 

 Já jsem se setkala s tím, že dcera křivě obvinila otce, že kvůli němu vyskočila 

z okna, že jí kopal a bil. Po vlastně roce a půl se ukázalo, že to není pravda, kdy se to dítě 

úplně zhroutilo, rozsypalo se, otec měl zakázanej styk. To je taky zajímavá kauza. Otec to 

naštěstí nevzdal, jezdil za tou dcerou do diagnostickýho ústavu, kam jí umístili. Oni mu jí 

vrátili, on se s ní odstěhoval, protože ta matka je duševně nemocná. Dělala to, že třeba u jeho 

ordinace rozdávala letáky, že je podvodník, aby k němu lidi nechodili. Jemu se teda podařilo 

odstěhovat do Rakouska a v Rakousku to děvče nebylo k zvládnutí, chtělo utíkat. Tak když 

viděl, že děvče má problémy, tak zavolal normálně záchranku, odvezli ji na psychiatrické 

vyšetření, odsud se dostala do speciálního internátního ústavu a tam je dva roky. A oni po nás 

pořád chtěli, vlastně ta babička toho děvčete a ta duševně nemocná matka, aby jim holka byla 

svěřená zpátky do péče, že se o ni ta babička bude starat a otec bude platit výživný. Soud 

tyhle řízení nechal proběhnout a ze začátku to nevypadalo moc dobře, protože děvče neustále 

tvrdilo, jak poškrábaná deska, že chce k babičce, že chce k babičce. To je zajímavý, že 

UMPOD (Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí), který zastupuje děti v těhle 

mezinárodních případech, s tou holkou manipuloval za zády všech. Normálně si tu holku našli 

v kavárně, protože ona normálně chodila do školy a docházela do toho zařízení, a 

psycholožka z toho UMPODu s pracovníky toho UMPODu jí přesvědčovali, aby napsala 

osobní dopis tomu soudci, že u táty být nechce, a že nechce být v tomhle zařízení. Hnus. A 

my jsme teda napsali tomu soudu úplně krátký vyjádření, že si myslíme, že v tomhle stavu, 

kdy to dítě je úplně psychicky rozložený, kdy hrozí sebepoškození nebo nějaký útěk, že si 
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neumíme představit, že by byla svěřená do péče kohokoliv. I toho otce. Že jí prostě necháme 

tam, aby na ní působili terapeuti dostatečně dlouhou dobu a představte si, že za dva a půl 

roku, dva a půl roku to trvalo, kdy dítě přestalo tvrdit, že chce k babičce. Normálně vzala 

telefon a zavolala tátovi. Je to hrozný, ale udělali jsme dobře, že jsme jí nechali v tom ústavu, 

protože ten soud už byl rozhodnutej, že povolí a vrátí jí k babičce a ta holka by vůbec neměla 

možnost najít pravdu. Trvá strašně dlouho, než se ty děti zbaví toho jedovatýho vlivu a najdou 

tu svojí vlastní stabilitu. Nechají se hrozně rychle ovlivnit a zpátky už je člověk dává těžko.  

 Ale měla bych jeden fatální případ, kdy pan F. je otec dvou nezletilých dětí, 

kdy jednomu je 6 a druhému 10, tak vlastně přítel matky, skutečně prokázaně sexuálně 

zneužívá tu starší dceru. A jeho (pana F.) odstíhali za trestný čin napřed pomluvy, pak řekli, 

že týral tu manželku, ale ta už s ním 6 let nežije, tak změnili obvinění na to, že psychicky týral 

ty děti, že je bezdůvodně vodil k psychologovi a k doktorovi. Přitom je lékař, který potvrdil, 

že ty děti nespadly z žádný koloběžky, že to jsou skutečně hmaty a otisky prstů. Ten lékař byl 

ochotný to dosvědčit u soudu, ale ten soud ho nechtěl předvolat, protože ta státní zástupkyně 

má vazby na vyšetřující orgán. On dával podněty i na ten OSPOD a oni vůbec nekonali. 

Přesto že on přinesl fotky, on přinesl zprávy z nemocnice a oni nekonali vůbec nic a musel ty 

děti tý matce vlastně vydat, i když věděl, že jim hrozí další ubližování. On má svědky, že se 

dětem u něj nic nedělo, oni měli střídavou péči, není žádný rozsudek o změně té péče a už mu 

je ta matka nedává a i přes to ten OSPOD nekoná, i když by teda konat měl. A kdyby tohle 

udělal otec, jednou ty děti nevrátil, tak má velikej problém a to je diskriminace.      
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PŘÍLOHA 14: přepis rozhovoru na Helsinském výboru, z. s. 

Rozhovor proběhl dne 11. 12. 2017 v sídle Helsinského výboru, z. s. 

 

Já: Můžu vás poprosit, jestli mi řeknete něco o činnosti Helsinského výboru, co to vlastně je? 

 

Helsinský výbor se tedy zabývá bezplatným právním poradenstvím v rámci sociální 

služby, kterou máme podporovanou Ministerstvem práce a sociálních věcí. Což je výhoda 

v tom, že nemusíme úplně shánět finance, takže klienti, kteří potřebujou, tak dostanou poradu, 

případně nějaké další služby zdarma. Ale lze očekávat, že s nástupem nové vlády v novém 

roce nás čekají horší doby, ale tak uvidíme.  

Snažíme se kombinovat ten přístup advokační a správní. Když pomůžete jednomu 

člověku, protože on prostě reprezentuje tu většinu, tak když mu pomůžete, tak ty lidi chodí 

zase a zase a chodí další a další.  Snažíme se o osvětu, ať už je to vzdělávání ostatních, jako je 

třeba OSPOD nebo to jsou nějaké publikace. 

Chtěli bychom nějakým způsobem sdílet příběhy lidí o tom, jak ty soudy rozhodují a 

vydat nějaké anonymní případové studie. V rámci osvěty a vzdělávání bychom určitě chtěli 

dát dohromady nějaký anonymní případy rodičů a dětí, kde bude ukázáno, v čem byl problém, 

jestli teda na straně OSPODu, rozhodování soudu, plus nějaké návrhy, co by se mohlo udělat. 

Jestli je to otázka rozhodování, nebo nedostatku informací nebo legislativy. A případně udělat 

i nějaký seminář, pokud by mělo dojít k nějakým změnám v zákonech nebo alespoň ve vedení 

ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, tak je dobré, aby měli ty případy popsané. Aby 

se na nich plasticky ukázalo, co všechno selhává.  Naše organizace kdysi v minulosti nějakou 

publikaci vydala, ale to jsem tu ještě nebyla. 

 Snažíme se dávat v individuální rovině poradenství a potom jsme zapojeni i do 

různých skupin na Ministerstvu práce, na Ministerstvu spravedlnosti, na Úřadu vlády, kteří 

mají za úkol dávat nějaké podněty ke zlepšení situace. Zrovna v té oblasti agend práv dětí je 

to trošku složitější, protože samozřejmě tady jsou klientem hlavně děti, ty bohužel, se sami 

nemohou nijak ozývat, přístup k nim je pro nás velice omezený. Ani veřejný ochránce práv 

v tomhle nemá úplně ideální pravomoci a rozšiřování pravomocí je otazník. Takže vždycky 

doufáme, že jejich rodiče, pokud možno objektivně, se pokusí nám dát nějakou informaci o 

tom, co už z různých případů víme, ale potřebujeme to zobecňovat. To, že jsou málo 

zastupovány, doufám, že dětský ombudsman, kdyby měl případné pravomoci, tak by v tom 

mohl něco vyřešit.  
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Já: Můžete mi, prosím, říct, co je to ten dětský ombudsman? 

 

 Dětský ombudsman je institut, který se diskutuje v těch odborných kruzích už asi 10 

let. Teď naposledy proběhla v září (2017) poslední jednání na Úřadu vlády, kde se 

diskutovalo – takhle: už se spíš mluví, že dětský ombudsman bude a už se diskutují spíš jeho 

kompetence, to jestli by byl dětský ombudsman zřízený pod současnou veřejnou ochránkyní 

práv – rozšířením jejích pravomocí – s čímž řada subjektů, včetně nás, úplně nesouhlasí. A 

nebo by vznikla úplně nová instituce, která by měla hlavně pořádné pravomoci, to znamená, 

že by mohla nejen dělat nějaké doporučení, ale i děti třeba zastupovat na soudech, vyjadřovat 

se, ale hlavně by měla možnost a hlavně kapacitu navštěvovat děti, které jsou v různých 

institucích. Taky by měl děti zastupovat ex offo.  

 Ale jak říkám, těch hlasů je hodně a teď zase, bohužel, pravda je taková, že současná 

ochránkyně práv, ačkoli v minulosti některé kompetence měla (třeba vyřizování stížností osob 

zdravotně postižených), tak je odmítala, že nechtěla rozšiřovat svoje pravomoci. Tak ku 

podivu teď ve vztahu k dětskému ombudsmanovi se tváří, že by se chtěla rozšířit, že má 

znalosti, zkušenosti a tým. Takže je otázka, jestli to nakonec půjde touhle cestou nebo teda 

vznikne nová instituce, což my bychom radši. Obáváme se, že kdyby to bylo pod paní 

Šabatovou, že by sice mohla dělat tu agendu, ale že by ty pravomoci zůstaly osekané, takže by 

to vlastně byl nadále poměrně bezzubý úřad. My jsme rádi, že veřejná ochránkyně práv 

existuje, ale ty pravomoci jsou takové, že když je nějaký problém, že ho může medializovat, 

což může udělat i každá neziskovka nebo rodič individuálně, na to nemusí být veřejný 

ochránce práv. Takže uvidíme.  

 Ještě novinka, zaznívají vlastně i názory, že ty děti toho ombudsmana vůbec 

nepotřebují, tak teď máme takové dvě varianty dotazníků pro děti do 12 let a studenty, které 

bychom chtěli poslat vybraným školám. A ideálně bychom z nich chtěli zjistit, že děti 

nějakého zastánce potřebují. Že současná informovanost o tom, že nějaký ombudsman vůbec 

existuje, je nízká a tak dále. Teď jsme ve fázi vybírání škol a formulování toho dotazníku tak, 

aby tomu děti porozuměli. Je trochu problém, když o něčem nevíte, že to je a jak to slouží – 

tím myslím současného ombudsmana, že ty děti napíšou, ano, my to chceme, chceme se mu 

svěřovat. No, uvidíme.  

 Hlavně nechceme, aby to školy braly jako, že jim vznikne nová instituce, která je bude 

kontrolovat. Asi víte, že existuje nějaký školský ombudsman a jeho pravomoci jsou taky 

takové vachrlaté, teda primárně pro školy, taky primárně pro učitele. Hlavně potřebujeme 
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školy, kde nechají ty děti ten dotazník vyplnit podle sebe a ne tak, aby to vypadalo, že je na 

škole všechno v pořádku. Když tam třeba bude otázka: „Svěřujete se učiteli?“ nebo „Co byste 

dělali, kdyby se na škole objevila šikana.“ Chceme zjistit tu potřebu a reakci dětí.  

 Můžu slíbit, že příští rok nadále bude pokračovat tlak, aby dětský ombudsman vznikl, 

ale tam je horší, kdo bude tím partnerem. Kdo dostane tu agendu. Jestli to dostane na starost 

třeba jedno ministerstvo nebo to bude rozkouskovaný. To nikdy netuší.  

 

Já: Co mi můžete říct k systému, který rozhoduje o péči o děti? 

 

 Orgány péče o děti to jsou pracovnice, které mají vzdělání, nejsou to právníci, nejsou 

ani zběhlé v těch mezinárodních úmluvách. Oni si na sebe berou takovou odpovědnost, kterou 

by si na sebe absolutně neměli brát. Měli by tam v tom být prostě právníci. Je to složitý. Ta 

role toho OSPODu by měla prostě být limitovaná v tom, že třeba zjišťuje názor dítěte, jakým 

způsobem se vyjadřuje, ale hlavně ať posuzuje.  

Důležité je, aby se rodič nenechal odradit. Ten systém samozřejmě je odrazující a 

počítá s tím. Spoustu případů skončí zbytečně, protože soudci mají hodně případů a je to jak 

s lékaři, nejdřív mají nějakou teorii a pak jdou operovat, kdy se to na pacientech musí naučit. 

Ty soudy prostě odrazujou.  

Ono se zdá, že jsou soudci a soudkyně, kteří souděj opravdu individuálně podle 

nějakého svého postoje a je to strašný, no.  

Ty poměry dětí se musí upravovat, pokud ty děti chtějí a šíře toho styku není ideální, 

třeba jednou za 14 dní. A když jeden rodič nechce přistoupit, tak se může vydat předběžné 

opatření ve spolupráci s OSPODem a soudem, aby byl ten styk širší, třeba o dva dny. Pak ten 

rodič musí vyjít vstříc. I když to není definitivní, tak do doby, než se nějak oficiálně rozhodne 

třeba o střídavé péči, tak se tím musí řídit.  

Obecně je to tak, že to dítě má dva rodiče, má k nim nějaký vztah, horší/lepší, ale 

pořád tam ten vztah je, to znamená, že je potřeba zohlednit to informování dětí tak, aby se ten 

vztah nezhoršoval a nenarušoval. Ale měl by to dělat OSPOD. Neměl by to dělat jeden 

z rodičů, aby dětem sděloval, proč mají jít třeba do zařízení, měl by to nějakým šetrným 

způsobem udělat ten OSPOD.  

 

Já: Co si myslíte o diskriminační žalobě, jako o možnosti řešení sporu? 

 

Záleží, co je otec schopný doložit. Musí doložit rozhodování OSPODu, soudu, kde je 
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vidět, že je to diskriminační. A teď je otázka, jestli by to i soud rozhodl jako, že to bylo 

diskriminační. Aby ta diskriminační žaloba byla úspěšná, tak se musí vyčerpat všechny 

možné prostředky. Soudy musí mít jasný důkaz, že vás někdo diskriminoval, že s vámi jednal 

jinak a ten důkaz musí být dost pádný.  

Obecně v České republice moc těch diskriminačních žalob není. Ale stačí, aby se 

prostě někdo chytil za nos, že takové případy tady jsou, ať je to muž nebo žena, že tady ty 

případy jsou, že ta soudní váha váží jinak čistě proto, že je to muž nebo žena. Pokud se 

porovná přístup k jedné a druhé straně, tak by se to teoreticky mělo dát prokázat. Je potřeba si 

sestavit baterii argumentů a tak dále. 

Pokud by to vyhrál, tak by to pro Českou republiku bylo prolomové. Kdyby se to 

medializovalo, tak by to mělo dopad i na posuzování podobných případů. A pomohlo by to, 

aby si všichni dávali pozor, když posuzují tyhle případy.  

 

Já: Kam až podle vás můžou zajít spory kolem péče o dítě?  

 

Myslím si, že v mnoha případech, ať jde ve sporu o děti, tam je problém na straně 

jednoho z těch rodičů, případně obou, že prostě mají nějaké nevyřešené osobní problémy a ty, 

bohužel, potřebují psychoterapii, kterou ten soud není schopný suplovat. Jedna věc je, že 

v naší společnosti je chodit k psychologovi, psychiatrovi, obecně stigmatizující. Další rovina 

je, že v našich podmínkách svěřování dětí do péče otci je proto nějakému konceptu, který tady 

prostě přetrvává. Je tady společenská obava, že když se otcové budou starat o děti, že se to 

tady vlastně celé rozbije. Kdo bude pracovat a to jsou prostě nějaké zaběhnuté myšlenkové 

pochody.  

Ten syndrom zavrženého rodiče je něco, co není vědecky popsané. Je to něco jako 

takový E.T. a vždycky ho někdo vytáhne jenom, když se mu to hodí. Je to záležitost, která se 

nedá objektivně posoudit u každého, aniž by do toho vstupovali nějaké vztahy těch orgánů, 

zda jim je sympatičtější otec nebo matka. Je to otázka spíš psychologie. Hlavně je to taky 

otázka manipulace. Záleží, do jaké míry se dá manipulovat s dětma nebo nedá. Pro mě je 

v tom psychologický problém, kdy to dítě odmítá toho rodiče, protože se k němu, řekněme, 

nechová dobře – opravdu, a nebo ho jiný rodič přesvědčil o tom, že ten rodič je špatný. A to si 

myslím, že tohle poznat, určitě není pro soudce, možná pro psychoterapeuta, který s tím 

dítětem bude pracovat hodně dlouho a hodně intenzivně a možná časem dospěje k závěru. Ale 

myslím si, že to není na to, aby si někdo s dítětem sedl na jeden den a prostě udělal závěr, že 

dítě nemá rádo rodiče, protože je špatnej nebo protože mu to někdo nasypal do hlavy. To si 
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myslím, že není možný.  

 A myslím si, že pokud děti manipulují s rodiči, jak se jim to hodí, tak s nimi 

manipulují, protože se to někde naučily. Na rovinu. Je to prostě o tom, že ty děti se velice 

rychle učí. Teď jsem byla na nějakém semináři, kde ukazovali situaci – prostě příklad toho, 

jak děti umí manipulovat s rodičema. Když jsem to viděla, tak bych to za prvé zakázala 

pouštět a za druhé bych podala trestní oznámení za týrání. To bylo video, kde chlapeček 

vždycky, když maminka ho natáčí, tak šílí, něco chce, tříská sebou a v momentě, kdy zajde 

s kamerou za roh, tak je v pohodě, ztichne. Ukáže se kamera a on sebou zase třískne. To když 

jsem viděla, tak jsem si říkala, že to je nejen špatný příklad, ale že za to může určitě i jeho 

rodič, kdy ho tohle chování někdo naučil. Myslím si, že to není psychická diagnóza, ale 

nějaký vzorec chování, který se naučil. Ono je otázka prokázat, kdo za to může, ale pokud má 

dítě dva rodiče, tak nikdy to není tak, že prostě jeden rodič a druhý má nula vliv a obráceně. 

To se nedá takhle říct.  

  Ty děti samozřejmě nechtějí zraňovat ani jednoho toho rodiče. Oni ty děti poznaj, co 

ten rodič chce slyšet. Že rodiči říkají jednou to a jednou to, je prostě čistě obrana toho dítěte. 

To dítě samozřejmě má ty rodiče rádo a nechce je zraňovat a druhá věc je ta, že rodiče jsou 

braný jako autorita. Oni pravděpodobně tlumočí, co řekne ten jeden rodič, to dítě prostě čistě 

reaguje obraně, to znamená, že vždycky tomu rodiči řekne, co ten rodič chce slyšet, pokud 

zvlášť když ten rodič takovej je. Když to dítě učí, dítě se vyjadřuje o rodiči jenom kladně, že 

s ním nesmí nesouhlasit a i když to dítě nesouhlasí, tak si ten rodič stejně udělá, co chce. 

Pokud to dítě má takovejhle vzor, tak to dítě nikdy nebude povzbuzovaný k tomu, aby rodiči 

řeklo do očí, co si o něm myslí. A to je zase otázka toho postoje, jak rodič vychovávaj děti. 

Jestli je vychovávají partnersky nebo autoritářsky.  

 To je pak problém té manipulace, že pokud já vystupuju takhle, tak pak nemůžu po 

tom dítěti chtít, aby to dítě poslouchalo a nemělo svůj názor a pak najednou po půl roce, když 

jsem v rozvodovým řízení, tak aby najednou to dítě bylo odvážný a řeklo, že tatínek nebo 

maminka dělají to a to. To samozřejmě takhle nefunguje. Takže buď je učit k demokracii od 

začátku do konce, nebo v autoritě, ale nemůžeme chtít, aby se to dítě chovalo opačně, když se 

nám to hodí.  

 Problémem jsou taky znalecké posudky a znalci, kdy je otázka, kolik vlastně čistého 

času je věnováno výslechu dítěte, jaké metody k tomu jsou používané, jestli ten znalec má 

k tomu dítěti nějaký vztah nebo je to prostě někdo, koho někdo určil a to dítě je v situaci 

pozorovaného objektu kdy neví, proč se to dělá, k čemu to bude a má obavy s tou autoritou 

mluvit. To znamená, že to dítě je objektem, ne subjektem. Takže kromě nějakého závěru 
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znalce bych se taky podívala, jak to dělal, z čeho vycházel, jak často to dítě viděl, co tomu 

dítěti bylo řečeno. A pak by mě taky zajímalo, že jestli dítě říká A o mamince nebo o 

tatínkovi, že jsem je to stálý názor. Ne, že když se to dítě zase vrátí k rodiči, tak ten názor 

změní.  

 Takže jestli takový syndrom vůbec existuje, tak je otázka, kdo za něj může a do jaké 

míry je to změnitelný stav. Tam se bojím, že je dítětem manipulováno od narození a je 

vychováváno v nějakým stylu, v nějakým prostředí, tak prostě tohle to je dlouhodobá práce na 

tom dítěti, takže potom ten člověk odstraňuje nějaký škodlivý chování, ale musí to dítě 

nějakým způsobem úplně restartovat a postavit ho tak, aby přemýšlelo úplně jinak.  

 V některých případech, ačkoli jsou ty děti pod masivním tlakem a mají tu možnost, tak 

jsou schopný a ochotný tomu tlaku čelit a ten názor si udrží konstantně. Ale jak dlouho to 

psychicky vydržej, to je druhá věc. A samozřejmě, že se to dítě pod tím tlakem nezhroutí 

teďko, nebo se zhroutí za 15 let nebo bude mít špatné partnerské vztahy, to je jiná věc. To už 

samozřejmě nikdo neposoudí.  

To je jako s tou diskriminační žalobou, to je takové věštění z koule, jak ty následky 

budou v budoucnu. Tak když třeba vyhraju tu diskriminační žalobu a dostanu milion, tak 

nikdo neví, jestli se za 5 let nebudu potřebovat soudit znova, že ta psychická újma přetrvává a 

ta náhrada nebyla možná vyčíslit, protože život běží dál. To je stejné, jako jestli já jako 

partner nebo rodič budu v budoucnu někoho poškozovat, protože na mě má dopad chování 

z dětství.  

 

Já: A jak by se s tím měli vyrovnávat rodiče? 

 

Rodiče by měli navštěvovat psychologa, protože ta frustrace je tam velká a ten 

dlouhodobý velký tlak je opravdu náročný na psychiku. Ten člověk toho partnera nezmění, 

ale díky terapiím může lépe zvládat situaci, že má takovou bývalou partnerku, která se takhle 

chová. A to prostě není jednoduchá situace. To není jednoduché to ustát.   

 

 

 

 

 

 

 


