
Máma má tátu a spo-
lečně mají Emu.“ 
Ve více než pade-

sáti procentech případů z čes-
kých domácností by se dalo 
k této větě napsat pokračová-
ní: „Máma už nemiluje tátu 
a hádá se s ním o Emu.“ Často 
se podobná jednoduchá sděle-
ní objevují v zápiscích právní-
ků a psychologů, kteří pracují 
s dětmi rozvedených nebo 
rozvádějících se párů. Oslo-

vená právnička Mgr. Hana 
Kuncová říká: „Rozvod ro-
dičů má na děti vždy velký 
vliv. A jen těžko se dá před-
povědět, jaká traumata si 
z něj do života odnesou. 

Podle mého názoru je po-
znamená i takzvaně slušný 
rozvod, kdy mezi sebou do-
spělí neválčí a nepoužívají 
potomky jako zbraně.“

Přesto existuje několik 
pravidel, která je vhodné bě-
hem celého nepříjemného 
procesu dodržovat. Právnič-
ka vysvětluje: „Rodiče by 
se k sobě měli před dětmi 
i mimo jejich obzor chovat 
slušně, ctít skutečnost, že na 
prvním místě jsou zájmy 
a potřeby jejich potomků 
a teprve poté je načase ře-
šit majetek. Což ale hodně 
lidí nechápe a malé děti jsou 
traumatizovány právě tím, 
co by se jich vůbec týkat ne-
mělo. Strachem a obavami 
z budoucnosti, ekonomickým 

dopadem rozvodu na celou 
rodinu, nutností zvažovat, 
jestli jim finančně lépe bude 
u matky, nebo u tatínka.“

Často se objevuje dopo-
ručení počkat s rozvodem 
na dobu, až ratolesti samy 
pochopí, proč spolu rodiče 
nemohou žít. Každé dítě je 
jiné. Jedno se přes bolest-
nou situaci relativně snadno 
přenese v pěti letech, dru-
hé ji bude těžce prožívat na 
prahu puberty. Důležité je 
v jakémkoli věku dětem 
nelhat, neskrývat před nimi 
realitu – jen jim vše podá-
vat tak, aby to pochopily. 
Jsou vnímavé a vidí, že ma-

minka s tatínkem si nedávají 
pusinku jako dřív, že už nespí 
společně v ložnici, že táta ne-
bývá doma. „V některých pří-
padech dokážou nezletilé děti 
samy říct rodičům, že bude 
lepší, když se rozvedou.“ 

Jakmile je rozchod man-
želů nevyhnutelný, přijde na 
řadu otázka: S kým bude žít 
jejich potomek? Občanský 
zákoník praví, že nezletilý 
má od svých dvanácti let 
právo vyjádřit se k tomu, 
u koho chce být, či ke styku 
s druhým rodičem. Nicmé-
ně poslední judikatura Ústav-
ního soudu ČR ze září 2014 
už přihlíží k názoru devítile-
tého dítěte. Záleží na men-

tální vyspělosti. Při rozhodo-
vání o svěření do péče může 
dojít na kompromis neboli 
střídavou péči. Je to jediné 
správné řešení? Mgr. Kunco-
vá jeho zastáncem není: „Pře-
devším dnes ve většině pří-
padů nefunguje komunikace 
rodičů mezi sebou. Důvodem 
bývá nevěra, ego, peníze, 
majetek. Ano, je pravdou, 
že nárok na dítě mají oba, 
ale jde především o to, aby 
vyrůstalo v klidu, ne stále na 

❚ Bezbolestné řešení 
bohužel neexistuje

❚ Říci dětem pravdu je 
lepší než problém tajit

❚ Střídavá péče není 
vždy šťastnou volbou

Rozvod patří mezi nej-
víc stresující záležitosti 
v životě dospělého člo-
věka. Jak se s ním ale 
vypořádávají děti? 
A co by měli znepřáte-
lení rodiče udělat, aby 
je zbytečně netrápili?

Nic před nimi netajte, 
ale držte je od svých 
problémů co nejdál. 

Ohleduplnost a zdravý 
rozum jim těžkou situa-

ci velmi ulehčí.  

Když se  
 
mění v peklo...
ROZVOD

NEUBLIŽUJTE JIM 
VÍC, NEŽ JE NUTNÉ! 
Vaše rozhodnutí mění i  jejich život. 
Na co dát pozor, aby si děti z rozvodu 
odnesly co nejméně šrámů na duši? 

l   Nedělejte si z ratolestí poslíčka. 
Zapřisáhli jste se, že na partnera do 
smrti nepromluvíte? A  pokud to bude 
nutné, pak jen přes třetí osobu? Tou 
by ale nikdy nemělo být dítě! Opravdu 
o vašem vztahu nemusí vědět všechno.
l   Dítě není váš terapeut. Neprobírej-
te před ním své emoční karamboly, ra-
ději se objednejte na lehátko k odbor-
níkovi. Vaše duševní zmatky a krize se 
v  dětském mozku násobí a  přerůstají 
doslova v hrůzy. A to přece nechcete.
l   Stručně a  jasně. Když se naopak 
o rozvodu nebudete bavit vůbec a vytvo-
říte z něj tabu, začne se vaše dítě bát bu-
doucnosti. Stručně, jasně a bez přehá-
nění ho informujte o tom, co se děje, že 
zrovna neprožíváte hezké období, ale že 
ho vy i váš bývalý partner stále milujete.
l   Mějte čas i na jeho trápení. Jistě, 
rozvod vás pohlcuje, ale dítě nemůžete 
jen tak odsunout na vedlejší kolej. Snaž-
te se chvíli nemyslet jen na sebe a na-
slouchejte i jeho strastem a radostem.
l   Neperte před nimi špinavé prád-
lo. Expartnera nepomlouvejte, nelžete 
o něm. Nenuťte potomky, aby se přiklo-
nili na jednu, či druhou stranu. Takovou 
věcí můžete zničit nedospělý život. Ne-
vyprávějte detaily z  rozvodové tahani-
ce a už vůbec nedávejte větším dětem 
číst protokoly z  jednotlivých soudních 
stání. Na druhou stranu klidně ukažte, 
že jste smutní, a brečte do polštáře. 

l   Napravte už napáchané škody. 
Neudrželi jste se a utrousili na adresu 
druhého rodiče nehezkou poznámku 
nebo jste v návalu vzteku nechtěli pustit 
dítě na domluvený víkend s tátou? Jest-
liže se něco takového v minulosti stalo, 
omluvte se potomkovi za své pochybe-
ní. Vysvětlete, proč jste se tak chovali 
a jak špatně jste rozvod prožívali. 

‚cestách‘.“ Naopak je důleži-
té zdůraznit, kdy lze takový 
způsob výchovy doporučit. 
„V případě, že dítě s tím sou-
hlasí, je schopno se režimu 
přizpůsobit, rodiče bydlí po-
blíž sebe a nemají problém se 
domluvit. Jednoduše řečeno, 
dítěti zůstává zachována jed-
na škola, kroužky, stejný pe-
diatr a ke kamarádům to má 
blízko od každého ro-
diče. Pak má střídavá 
péče smysl. Rodiče by 
ji ale neměli vyžado-
vat jen proto, aby tomu 
druhému ‚ukázali‘.“

Odborníci se shodu-
jí na tom, že v zájmu 
dítěte by měli být do-
spělí schopni hlavně 
jediného: komunika-
ce. Ta vede k vyvá-
žené dohodě o péči, 
styku a výživném 
vůči nezletilému. Po-
kud toto nefunguje, 
je vždy důležité kontakto-
vat orgán sociálně právní 
ochrany dětí a požádat ho 
o pomoc. Dochází totiž k si-
tuacím, které sami vyřešit ne-
můžete. Také je dobré během 
krizových momentů rozvodu 
vyhledat pomoc u dětského 
psychologa či v rodinných 
a krizových centrech. 

➊   Pro klid duše si vždy na-
jděte právního zástupce, 
například na www.cak.cz 
(seznam advokátů v ČR).
➋   Pozor, ne každý, kdo vy-
studoval právnickou fakul-
tu, má automaticky opráv-
nění vykonávat advokacii. 
➌   Dejte na doporučení 
osoby, která také rozvodem 
prošla. Reference a spoko-
jenost klientů jsou dobrým 

vodítkem při výběru vhod-
ného advokáta.
➍   Vzhledem k tomu, co se 
u  soudu propírá, je podle 
mého názoru dobré, když 
dá žena přednost advokát-
ce, muž advokátovi. Odpad-
nou zbytečné zábrany.
➎   Připravte se na to, že 
vám advokát bude občas 
sdělovat i věci, které se vám 
nemusí líbit. Potlačte své 

ego i  emoce a  naslouchej-
te mu, má s  rozvodovými 
řízeními nemalé zkušenos-
ti. Jestliže to nedokážete, 
může výsledek celého pro-
jednávání špatně dopad-
nout. Pro vás i pro děti.

Mgr. Hana 
Kuncová 
advokátka, 
www.hk-
advokat.cz,
Praha 4 

5 PRAKTICKÝCH RAD ADVOKÁTKY

Dejte jim pocit bezpečí 
a ujistěte je o své 

lásce.


