
Rozchod 
rodičů 

očima dětí

Jak to udělat, aby trpěly co nejméně  
rady, tipy, návody



Rozchodem nebo rozvo-
dem obvykle nekončí vaše 
role a odpovědnost jako ro-
diče. Děti i poté potřebují ná-
klonnost a podporu obou rodi-
čů. to vyžaduje spolupráci  
s vaším bývalým partne-
rem, což není často snadné. 
Zármutek z rozchodu se může 
projevovat mnoha způsoby. 
Můžete se cítit osaměle, zoufa-
le, depresivně nebo cítit křivdu. 
Mnoho rodičů po rozvodu ztra-
tí sebevědomí; má vztek, žárlí 
nebo cítí vinu. 
Zmítá Vámi mnoho emocí a můžete mít pocit 
úlevy. Všechny tyto pocity jsou normální reak-
ce po rozchodu. nesmíte se nechat rozho-
dit a neměli byste očekávat, že všechno 
hned zvládnete. 
Na druhou stranu, pokud trvá žárlivost, hněv 
nebo zoufalství příliš dlouho, mohou nad Vámi 
převzít vládu a zabránit Vám v prožití plného 

života. Mohou se také posta-
vit mezi Vás a Vaše děti.
Je mnoho způsobů, jak 
zvládnout rozchod, ale lze 
je rozdělit na dvě základ-
ní kategorie. 
1) tou první je sebelítost, 
dotyčný dál žije v minu-
losti a zmítá jím hořkost, 
klade děti doprostřed svého 
konfliktu a ponouká je proti 
druhému rodiči. Tento typ 
reakce vždy znamená zvýše-
né obtíže pro všechny a ze-
jména pro děti. 

2) druhá reakce je ta, že se poučíte se  
z nastalé situace pro další život. Tato vol-
ba Vám dává směr a šanci na další vývoj, získat 
zpět své sebevědomí, najít nové cíle a návrat 
pozitivního pohledu na život. Jak zvládnete 
rozchod velmi ovlivňuje to, jak se s ním vyrov-
nají Vaše děti. Právě k tomu slouží naše násle-
dující rady a doporučení. ■

rozchod. co dál?
Nezapomeňte, že děti potřebují oba rodiče. 

Když je budete ponoukat proti bývalému 
partnerovi, může se to snadno obrátit proti Vám

dva nejdůležitější faktory reakce na roz-
chod rodičů jsou: 1) věk dítěte a 2) míra 
nepřátelství mezi rodiči. 
Není pochyb, že je rozchod rodičů pro děti slo-
žitý, ale většina z nich se s tím nakonec vyrovná 
a povede normální zdravý život. Děti z odlouče-
ných rodin se mohou rozvíjet a prospívat stejně 
dobře jako ostatní.

i když děti věděly, že to mezi jejich rodiči 
neklapalo, rozchod pro ně vždy zname-
ná šok. Následuje pocit nejistoty, zda tu pro ně 
zůstane i ten rodič, se kterým už nebydlí (soudy 
v České republice v 82 % případech svěřují děti 
do péče matek, údaj z roku 2013).
Některé děti mohou mít pocit, že za rozchod ro-
dičů mohou ony. Jiné se zlobí a mají tendenci 

Jak vnímaJí děti fakt, že už 
spolu máma s tátou nebydlí

Zbavte se nenávisti, naslouchejte dětem
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obvinit z rozchodu jednoho z rodičů, většinou 
toho, který s ním nebydlí. I když jsou vzta-
hy rodičů po rozchodu napjaté nebo dokonce 
nenávistné, je třeba pokusit se pochopit, že  
i děti procházejí náročným obdobím.
pamatujte si, že pro dítě může být mno-
hem méně škodlivý rozpad vztahu jeho 
rodičů než jít žít v nešťastné rodině, kde 
vládnou napětí a nevraživost. 

Jak se chovat? 
Děti se neprojevují jen slovy. Jejich reak-
ce na rozchod rodičů mohou být vyjádřeny 
chováním. Některé děti se stáhnou do sebe  
a vyhýbají se rozhovorům na téma rodiče, kte-

rý „odešel“.  Jiné (zejména v případě, když jsou 
mladší) se upnou na rodiče, „který jim zbyl“,  
a bojí se, že ztratí i jeho.
Jiné se mohou vrátit v čase do doby, kdy byli 
jejich rodiče spolu. Žvatlají, chtějí chodit na 
nočník. Další mohou mít noční můry nebo být 
vzpurné.

Signály 
Je mnoho způsobů, jak děti projevují svou úz-
kost. Je to signál, že potřebují Vaši zvláštní po-
zornost. Časem většina těchto poruch chování 
zmizí - pokud pro to dětem vytvoříte podmín-
ky. V případě, kdy přetrvávají, je nejlepší vyhle-
dat pomoc odborníků. ■

Chování a poCity dětí 
po rozChodu rodičů 
v závislosti na věku

Děti v této věkové skupině jsou velmi závislé na 
rodičích. Převažuje-li péče jednoho rodiče (v ČR 
je do střídavé výchovy svěřeno 10% dětí, údaj z 
roku 2013), je téměř jisté, že se mezi jím a dítě-
tem vyvine silná fyzická a emocionální závislost.
 
Dlouhé odloučení od tohoto rodiče (matky) může 
být pro dítě zdrojem intenzivní emoční úzkosti. 
Dítě tohoto věku má velmi odlišný koncept 
času, než je tomu u dospělého. Pro takto malé 
děti se může zdát jedna hodina jako pro dospě-
lého celý den. 

V této věkové skupině potřebují děti relativ-
ně krátké, ale časté kontakty s rodičem, který  
s nimi nebydlí (tatínek). 

Vysoká úroveň konfliktu mezi rodiči během ná-
vštěv nebo setkání může být velmi stresující pro 

Narození - 2 roky

2,5 roku - 5 let
Děti v této věkové skupině začínají být na 
svých rodičích nezávislejší. Zpráva o rozcho-
du rodičů může pro děti znamenat šok a de-
presi. Může vést ke změně spacích návyků. ► 
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dítě v tomto věku. Je žádoucí aby jeho rodiče na-
stavili rytmus a rutinu, které by se pak drželi.

Tam, kde je to možné, by bylo dobré připomí-
nat druhého rodiče jeho fotografií. Může být 
užitečné, když nějaká hračka nebo přikrývka ces-
tuje s dítětem mezi domácnostmi. 

Výše uvedený postup je možný pouze v přípa-
dě spolupráce ze strany rodiče, kterému je dítě 
svěřeno do péče - tedy v drtivé většině případů 
matky. Předpokládá to tedy vyzrálost a úctu 
matky ke skutečnosti, že dítě má právo na 
oba rodiče.



►Také ke zhoršení jazykových dovedností nebo 
případně zhoršením hygieny.

I v této věkové skupině děti vní-
mají čas jinak než dospělí. Mají 
méně zkreslené vnímání času 
než kojenci, ale i jim plyne po-
maleji než jejich rodičům.

Předškoláci chápou svět jinými 
myšlenkovými pochody než 
starší děti. Jejich realita je z vel- 
ké části tvořena fantaziemi. 
Věci, kterým nerozumějí, si pře-
tvářejí podle svého. Jakýkoli 
časový údaj je mate, nerozumí 
mu.  

Pro naše účely by byl užiteč-
ný obrázkový kalendář, který 
by názorně ukazoval, kdy bu-
dou s tím či oním rodičem. 

Děti do pěti let jsou velmi citlivé na kritiku 
o jednoho z rodičů a mohou ji vnímat  tento 
jako kritiku sebe.

5 - 8 let 8 - 12 let
Děti v této věkové skupině už začínají být schop-
né mluvit o svých pocitech. 

Často mají intenzivní přání obnovit vztah rodičů. 
Říkají a dělají věci, které, jak doufají, by jim moh-

Děti v této věkové skupině již jsou schopné mlu-
vit o svých pocitech.  Uvědomují si zkušenost  
z konfliktu loajality mezi oběma rodiči, a pokud 
jde o vysokou míru konfliktu, mohou se s ním sna-

ly pomoci toto přání splnit.  Chtějí zůstat doma 
být blízko rodiči, s nímž tráví většinu svého času 
(ve většině případů je to matka). 

Stejně tak se děti mohou 
cítit  provinile, když se 
musí rozloučit s druhým 
rodičem. 

Tento pocit viny může vést 
až k projevům chování, kte- 
rých si všimnou přátelé, 
učitelé a okolí.

Děti ve věku 5 - 8 let  mají 
často problém vyjádřit své 
obavy a jsou u nich sklo-
ny tak činit prostřednictvím 
chování, které může být ob- 
tížné pochopit. 

Bylo by užitečné nechat dítě  
o svých problémech a citech mluvit a zvláště pak 
o touze dát oba rodiče dohromady. 

Děti by však rozhodně neměly být součástí 
jednáních i dohod rodičů o kontaktu s nimi.

Děti jsou velmi citlivé na kaž-
dý konflikt mezi rodiči. Zatímco 
určité třecí plochy jsou přítom-
né v každé rodině, déle trvají-
cí, vleklý konflikt dělá dětem ze 
života peklo.

Dlouhotrvající konflikt je jed-
ním z hlavních kritických fakto-
rů, které ovlivňují stav dětské 

duše po rozchodu nebo roz-
vodu rodičů. Pro děti je velmi 
složité milovat a ctít oba rodi-
če, když pokračují v boji i po 
rozchodu a staví dítě do středu 
svého sporu. 

V důsledku tohoto stresu čas-
to dochází k tomu, že děti mo-
hou cítit úzkost a stres před  

a po setkání s druhým rodičem. 
Mohou také nastat problémy 
ve škole. 

Vývoj dítěte může být velmi 
vážně ohrožen, když je svěd-
kem dlouhotrvajícího nepřá-
telství. Důsledkem mohou být 
vážné emoční poruchy a výky-
vy chování dítěte. ■

přetrvávaJící konflikt dělá 
dětem ze života peklo

Pamatujte si: Nikdy nestavte dítě do středu konfliktu
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12 - 16 let
V tomto věku je třeba dětem nechat dostatek 
času a prostoru vypracovat své vlastní reak-
ce na rozchod rodičů. 

Pokud na ně bude vyvíjen nátlak od  jed-
noho nebo druhého rodiče, dospívající 
budou pravděpodobně reagovat s hně-
vem a odmítnutím. 

Pokud jde o rytmus setkávání s rodiči po roz-
chodu, je třeba dětem ponechat co největší 
flexibilitu. To jim umožní v co nejširší míře 
podílet se na běžných společenských aktivi-
tách, kroužcích a podobně. ■

žit vyrovnat prostřednictvím odmítnutí jed- 
noho z rodičů. Případně se snaží, udělat oba 
rodiče šťastné tím, že hovoří negativně o dru- 
hé straně.  

Děto ve věku 8 - 12 let už mají poměrně bo-
haté zkušenosti se světem mimo jejich rodi-
nu. Jsou tu sportovní a jiné zájmy a sociální 
závazky. 

Dohoda mezi rodiči by měla respektovat  
v co nejširší míře zájmy a aktivity dítěte. Tam, 
kde je to možné, je třeba, aby děti pokračo-
valy ve svých sportovních a sociálních aktivi-
tách bez ohledu na to, kdo z rodičů se o ně 
právě stará.

Shrnutí
Rozchod rodičů znamená pro děti vždy vel-
kou psychickou zátěž. Nejlepším řešením by 
samozřejmě bylo, kdyby rodiče zůstali spolu  
a vytvořili harmonickou rodinu. 
nejlepší z jiných řešení je střídavá péče, 
případně dohoda, která by se jí blížila.  
Soud může střídavou péči nařídit i tehdy, pokud  
s ní jeden z rodičů nesouhlasí a chce  
sobecky dítě jen pro sebe.

Rodiče jsou pro děti nejdů-
ležitějšími a nejmocnějšími 
lidmi ne světě.  Po rozchodu 
je pro některé rodiče lákavé 
tuto svou sílu zneužívat, pro- 
tože cítí velkou bolest a vztek 
za to, co se stalo.

Většina rodičů upřímně milu-
je své děti. V období konfliktu 
však často neváhají obrátit dítě 
proti druhému rodiči. Použít dí- 
tě jako zbraň. 

Bohužel si neuvědomují ob-
rovskou škodu, kterou páchají.  
Staví děti do situace, kdy cítí, 
že by měly jednoho z rodičů 
chránit před druhým. 

Případně, a to je ta úplně nej- 
horší možnost, musí dítě volit 
mezi jedním nebo druhým 
rodičem. 
Rodiče v období po rozchodu 
často očekávají od dětí podpo-
ru ve svém boji. Ve skutečnos-

ti jsou to ale oni, kdo by měl 
chránit své děti. 

Rozchod rodičů je pro dítě 
traumatizující i proto, že mo-
hou cítit ztrátu stability. Pro dě- 
ti do pěti let je rozpad rodiny 
něco, co nedokážou pochopit. 
Proto jsou v tomto období vel-
mi zranitelné. Starší děti také 
pociťují zmatek a nejistotu, ale 
mohou lépe pochopit, co se 
vlastně stalo. ■

Největší chyba: Dítě jako zbraň 
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6

nejdůležitějšíCh věCí, kterým je 
třeba se zaručeně vyhnout ve vztahu 
k dětem během rozChodu a po něm10

Děti jsou obvykle velmi loajální a důvěřivé. Proto je dů-
ležité tyto jejich vlastnosti nezneužívat ve svůj prospěch  
a proti druhému rodiči. Vyhněte se také krokům, které by   
k tomuto zneužití z vaší strany mohly vést. 

1 2

4

6

3

5

dítě jako 
poslíček

zneužívání dítěte jako poslíčka 
mezi dvěma hádajícími se rodi-
či je učí, že dospělí spolu neumí 
mluvit přímo a upřímně.

dítě jako špion
nikdy nechtějte po dítěti, aby vám donášelo 
na druhého rodiče. vytváříte tím nebezpečnou 
polaritu, která se nakonec obrátí proti vám.

tvůj táta je 
opileC, tvoje 
máma blázen

mnoho matek u soudu tvrdí, že je 
otec dítěte opilec, deviant a násil-
ník. otcové o matkách říkají, že mají 
psychické problémy a že případ klid-
ně poženou až k soudu ve štrasbur-
ku. podobné urážky říkají oba rodiče  
i dětem. nezapomínejte, že pomluva 
druhého rodiče může mít na dětskou 
psychiku destruktivní vliv. nezata-
hujte děti do svých sporů, o druhém 
rodiči mluvte jen dobře. v případě 
problémů se obraťte na mediátory. 

nemluvte 
s dítětem 
o Soudu

nekažte svému potomkovi dětství. ne-
zatěžujte jeho psychiku soudním spo-
rem. rozhodnutí se prostě přizpůsobte.

tatínek nám 
nechce dávat 
peníze

případné neplacení alimentů vyřeší jen 
soud. dítě placení neovlivní.
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nejdůležitějšíCh věCí, kterým je 
třeba se zaručeně vyhnout ve vztahu 
k dětem během rozChodu a po něm

7
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9

neberte dítěti 
druhého rodiče, 
i když byste mohli

české soudy jsou zatím bohužel stále nastaveny 
tak, že při sporech o opatrovnictví dětí uspějí vět-
šinou matky. šance otců je velmi malá a mnoho  
z nich to proto předem vzdá. 
matky (většinou) tak mají sklon tatínky „zničit“. 
nezneužívejte této výhody, i když je jistě lákavá 
vidina vysokých alimentů a v podstatě výhradní 
vlastnictví dítěte. nezapomínejte, že dítě má jen 
jednu maminku a jednoho tatínka. rozchod je bo-
lestivé řešení, k němuž se rozhodli dospělí. 

dítě jako 
zbraň

zneužívání psychiky dítěte 
proti druhému rodiči je to nej-
nižší, co můžete udělat. nená-
padné ponoukání nebo dokon-
ce pomluvy druhého rodiče 
vedou k destrukci dětského 
světa a následně se obrátí pro-
ti vám. zapomeňte na mstivou 
větu: „to má za to.“
podle psychologů se k tomu-
to druhu války uchylují spíše 
matky a často je v tom podpo-
rují jejich matky.
rozchod znamená rozhodnutí 
rodičů nežít spolu. dítě žádné 
rozhodnutí neučinilo.

nezneužívejte 
pSychology

soudy své rozsudky v opatrovnic- 
kých sporech často opírají o po-
sudky psychologů. to však větši-
nou vede k tomu, že rodiče dítě-
tem manipulují, aby u psychologa 
jednalo určitým způsobem.
tento vpád do dětské psychiky je 
destruktivní, učí dítě lhát a pod-
vádět. získáte tím dočasnou vý-
hodu ve sporu s druhým rodičem, 
ale dlouhodobě to zanechá hlubo-
ké stopy v duši dítěte.

nenuťte dítě volit 
máma nebo táta

dítě si neuvědomuje důsledky svých rozhodnu-
tí. vyhněte se přímé konfrontaci, kdy by muselo 
rozhodovat, zda chce žít s mámou nebo s tátou.   
následný efekt na psychiku dítěte je ničivý.

zneužívání lékařů
soudy často kladou velký důraz na lékařská 
potvrzení a nezkoumají, za jakých okolností  
k prohlídce došlo. rodiče toho mnohdy zneužívají  
a před návštěvou lékaře dítě navedou, co má ří-
kat a jak se chovat. tímto přístupem vychováte 
z dítěte lháře. obrátí se to pak proti vám.
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NutNost 
Volby

rady a tipy, jak dospět k dohodě, 
která bude pro vaše dítě nejlepší

někdy se rodiče domní-
vají, že je nejlepší nechat 
rozhodnutí, kde chtějí žít, 
na dětech.
To je velká chyba. Dítě sice má 
ze zákona právo být informo-
váno a soudy dokonce mohou 
k jeho názoru přihlížet, ale děti 
obvykle nejsou na tuto odpo-
vědnost připraveny.

Nový občanský zákoník zmi-
ňuje hranici 12 let věku dítěte. 
Tehdy se soudy mohou, ale ne- 
musejí zeptat dítěte na názor.
děti se tak ovšem dostá-
vají do centra konfliktu. 
mohou být manipulovány 
rodičem, který chce „vy-
hrát“, nebo oběma.

Je otázkou, v kolika letech jsou 
si děti schopny uvědomit dů-
sledky takto závažného roz-
hodnutí. Podle některých od-
borníků až v plnoletosti, tedy 
až tehdy, kdy podle zákona 
přestanou být dětmi. 

Pokud je dítě nuceno volit mezi 
rodiči, vždy ho bude pronásle-
dovat pocit viny vůči tomu, kte-
rého si nevybralo.
pokud mezi rodiči přetr-
vává konflikt, dítě by ni-
kdy nemělo být nuceno, 
aby vyjádřilo svůj názor. 

Nejsou-li rodiče schopni se do-
hodnout, je třeba obrátit se na 
mediátora. při výběru me-
diátora buďte obezřetní 
a dobře se na něj infor-
mujte ve svém okolí u ro-
dičů s podobnou zkuše-
ností. ■

Dítě není pánem situace. Jste to 
Vy a Váš bývalý partner, kdo na-
stavuje nová pravidla a režim. 
● v první fázi po rozcho- 
du rodičů děti nepotřebu- 
jí znát podrobnosti, co  
k němu vedlo. 
Měly by ale vědět, kam bu-
dou chodit do školy, na jaké 
kroužky a kdy a jak dlouhý 
čas budou trávit s druhým ro-
dičem.

I když máte pochybnosti, že 
dohoda s druhým rodičem je 
přesně to, co jste si předsta-
vovali, neřešte to hned. Nech-
te věci plynout a úpravy vaší 
dohody odložte.

Pokud se Váš bývalý partner 
dohodě nebo jejím úpravám 
z nějakého důvodu brání, vy-
hledejte mediátora. 

● nejkritičtějším okamži-
kem bývá předávání dítě-
te. Nedopusťte, aby v těchto 
situacích docházelo ke kon-
fliktům a dítě tak mělo pocit, 
že nemáte situaci pod kontro-
lou.

Držte se dohody a o případ-
ných změnách včas informuj- 
te druhého rodiče, pokud jste 
schopni tak učinit. Děti se 
mohou snadno cítit odmíta-
né, pokud se například nedo- 
stavíte v očekávaném čase ne- 
bo nesplníte slib. 

● nikdy se nepokoušejte 
probírat sporné otázky ve 
chvíli předávání nebo 
když jsou přítomny děti. 

Najdete-li si po rozchodu no-
vého partnera, nechtějte, aby 
Vám ho děti schvalovaly.

Děti potřebují na každou změ- 
nu čas, neměly by být nuceni, 
aby se přizpůsobovaly příliš 
rychle. 
Na druhé straně by si ale ne-
měly diktovat podmínky, na-
příklad jak a kdy budou trávit 
čas s druhým rodičem. 

● když je dítě po návratu 
od druhého rodiče rozru-
šené nebo se chová jinak 
než obvykle, neznamená 
to, že by se s ním nemě-
lo dobře.

Děti se dlouho po rozchodu 
rodičů udržují v naději, že je 
to dočasné, že se k sobě máma 
a táta zas vrátí a všechno bude 
jako dřív.

● obecně se nedoporuču-
je předávat děti mezi do-
mácnostmi krátce před-
tím, než jdou spát. 
Stejně tak není vhodné oka-
mžitě před nebo po předání 
zahájit nějakou aktivitu, na-
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rady a tipy, jak dospět k dohodě, 
která bude pro vaše dítě nejlepší

Dohoda je to nejlepší, co Vás 
a Vaše dítě může potkat. Ušet-
říte čas, peníze a především: 
Uchráníte své dítě před trau-
matizujícími zážitky.

Drtivá většina rodičů však po 
rozchodu není dohody schop-
na. Jejich konflikt pokračuje  
i během soudního sporu.

Soud by si měl podle zákona 
nejdříve položit otázku, zda 
jsou nějaké překážky naříze-
ní střídavé péče. 

Pokud mají oba rodiče o vý-
chovu dítěte zájem, měl by se 
soud ptát, kdo z rodičů brání 
tomu, aby byla střídavá péče 
nařízena. 

Soud by měl nařídit střídavou 
péči i tehdy, pokud s ní jeden  
z rodičů nesouhlasí a chce dítě 
do výhradní péče.

Dítě má právo na oba rodiče  
a soud je tu od toho, aby dítěti 
toto právo zajistil. Proto stále 
častěji volí střídavou péči jako 
nejlepší řešení pro dítě. ■

Jak se dívá soud na konflikt 
a dohodu mezi rodiči?

Pamatujte si: Nenávist nikdy nic dobrého nepřinesla

příklad jet na výlet nebo do 
kina. Dejme jim chvíli 
čas a klid. 

● není vhodné 
se po převzetí 
dítěte hned vy-
ptávat, co děla- 
lo u druhého ro- 
diče, kde byly, 
zrátka „pumpovat“ 
z něj informace.

Prostředí a režim u obou ro-
dičů nemusí být jako podle 
kopíráku. Na druhou stranu 
je třeba shody v obecném ryt-
mu a návycích - jako by rodi-
če žili spolu. Nepodkopávejte 
kroky druhého rodiče. 

● nepoužívejte dítě jako 
prostředníka. O základních 
otázkách se domlouvejte po-
dle míry konfliktu, postačí na- 
příklad e-mail. ■

Teď musím odejít, 
ale zítra se určitě 
vrátím a budeme 

zase spolu.
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syndrom zavrženého rodiče. důsledek 
pomluv, které ničí dětskou psyChiku

Pomlouvání druhého rodiče 
je nejzákeřnější zbraní v boji 
o dítě. Podle mnohých psy-
chologů se k tomuto druhu 
války uchylují nezralí, emoč-
ně nestabilní rodiče.

matka popouzí dítě proti 
otci tak dlouho, až o něm 
dítě začne mít pochyb-
nosti, odmítá se s ním 
vídat a nakonec ho 
začne nenávidět. 

Je známo mnoho přípa-
dů, kdy se dítě odmítá 
stýkat s druhým rodičem 
(otcem), i když ho třeba 
několik měsíců nevidělo. 
Jediné informace, které 
dítě o otci má, jsou ty od 
matky.

Podle psychologa E. Bakalá-
ře je popouzení výsadou toho 
rodiče, který má větší potřebu 
vnějšího nepřítele, na kterého 
by mohly svést své těžkosti.

Syndrom zavrženého rodiče 
jako první pojmenoval vý-
znamný americký psychiatr 
Dr. Richard A. Gardner v roce 
1985. Použil také poprvé vý-
razu „programování dítěte“.

Jev popsal takto: „Jde o pro-
ces, kdy je dítěti vůči druhé-
mu rodiči vštěpován odpor  
a kritika, které jsou neopráv-
něné nebo přehnané.“ 

Motivem popouzení je po-
msta. Zavržením druhého ro-
diče se tento ocitne takříkajíc 
„mimo hru“ a dítě se stane 
výhradním majetkem toho, 
kdo popouzel.

Tím získá nejen dítě, ale i pe-
níze (alimenty). Neplacení 
alimentů je dnes v České re-

publice přísně trestáno - vě-
zením a odnětím řidičského 
průkazu.

Psychologové důrazně varu-
jí před pomlouvání druhého 
rodiče a manipulací dítěte. 
Dopad na dětskou psychiku 
je ničivý.

Manipulující rodič učí dítě 
nenávidět, a to osobu, kterou 
předtím milovalo.

Základním projevem této de-
struktivní manipulace je dě-
lení světa na „My a on“. Říká 
se tomu polarizace.

manipulující rodič říká 
věty jako: „on od nás 
odešel.“, „on nás nemá 
rád.“, „on nám nechce 
dávat peníze.“

Syndrom zavrženého rodiče 
může u dětí vyvolat vážné 
psychické onemocnění.

V psychiatrii se pro syn-
drom zavrženého rodiče 
používá zkratka PAS, tedy 
„The Parental Alienation 
Syndrome“. Výraz „Aliena- 
tion“  znamená „odcizení“, 
ale výstižnější a již zažitý 
je překlad „zavržený“, pro-
tože jde výsledek aktivní 
snahy druhého rodiče ne 
pouze odcizit, ale zavrh-
nout.

dítě, infikované virem 
pas, na zavrženého rodi-
če plive, kope ho a nadá-
vá mu. dělá to, co by nor-
málně nedělalo, protože 
k tomu není důvod. 

Společenský dopad Syndro-
mu zavrženého rodiče roste 
se snahou o zapojováním dětí 
do soudních sporů. ■

Pamatujte si: Manipulující rodič učí dítě nenávidět, 
a to dokonce osobu, kterou předtím milovalo

Psychologové varují: 
očerňování druhého 

rodiče má 
na dětskou psychiku 

destruktivní vliv.

Shrnutí
Děti, postižené tímto 

syndromem, mají větší 
sklony k užívání drog.
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syndrom zavrženého rodiče. důsledek 
pomluv, které ničí dětskou psyChiku

užitečNá  
číSla

o svěření dítěte do 
střídavé péče rodičů 
soud rozhodne v 10 % 
opatrovnických sporů. 
činí tak stále častěji 
(údaj z roku 2013).

Chci 
oba 

rodiče

10

osm z deseti dětí po-
stižených syndromem 
zavrženého rodiče ná- 
sledně trpí psychický-
mi problémy.

8

při sporu o dítě nikdy 
nezapomeňte, že dítě 
nemá jen jednoho, ale 
dva rodiče. bude je 
oba potřebovat.

2

třicet tisíc dětí ročně 
se v čr stane součás-
tí sporu rodičů o opa-
trovnictví. nevešly by 
se na staroměstské 
náměstí.

30

6
6 z 10 manželství v čr 
končí rozvodem.

trik za miliardu: s ním 
se nedá dohodnout

Prostá věta „S ním se nedá 
dohodnout“ je často použí-
vána u soudu jako argument, 
proč by nefungovala střídavá 
péče. Soudy však tento trik již 
prohlédly.

Armáda soudců, psychologů, 
sociálních pracovnic a dalších 
stojí ročně přibližně miliardu 

korun. Část této sumy zapla-
tí stát, část jde z kapes těch, 
kteří u opatrovnického soudu 
neuspějí, tedy v drtivé většině 
případů otcové dětí.

České soudy podle trendů, 
osvědčených v zahraničí, za-
jímá, kdo z rodičů ve skuteč-
nosti brání dohodě. ■

Rozvodový průmysl je velký byznys

TiRáž: Podle materiálů vlády Nového 
Zélandu a s jejím souhlasem vydala 

Striedavá starostlivosť o deti, 
slovensko-česká spoločnosť. 

Překlad, editace a grafické zpracování 
Ondřej Höppner



nejdůležitějšíCh věCí, na které 
pamatujte, byť byl váš konflikt 
s druhým rodičem sebevětší5

1 2

4
3

5

dítě má právo 
na oba rodiče

rodiče by měli chápat soudní 
spor jako krajní řešení. předtím 
by měli vyčerpat všechny další 
možnosti: dohodu, mediaci, se-
tkání u psychologa.
dítě má právo na oba rodiče. to 
je mantra, která stojí nad všemi 
hádkami. pokud rodiče nedo-
jdou k dohodě, která toto právo 
zohledňuje, znamená to, že jsou 
nezralí. soud by pak měl ozna-
čit toho, kdo dohodu brzdí.

dítě musí vidět vstříCný
postoj mezi rodiči

při předávání dítěte je vhodné prohodit pár 
slov. pokud je míra konfliktu taková, že to není 
možné, je třeba se konverzaci zcela vyhnout.

máte společný Cíl: 
zdravé a šťastné dítě

navzdory hádkám a odlišnému po-
hledu na řád a chod věcí nezapomí-
nejte na to, že vy a váš partner máte 
jeden společný cíl: šťastné dítě.
dosáhnout ho nebývá snadné, ani 
když jsou rodiče spolu.  i po rozcho-
du je proto třeba spojit síly a přispět 
ke společnému cíli tím nejlepším, co  
v sobě každý rodič má.

vyvážený podíl obou 
rodičů na výChově
pomůže dítěti překonat 
StreS z rozchodu

pomozte dítěti vyrovnat se s tím, že  
v jeho životě došlo k zásadní změně. 
postavte jeho zájmy nad své vlastní, 
sobecké, často motivované pomstou.

dítě ChCe vrátit čas, 
kdy byli jeho rodiče 
ještě spolu

dítě často cítí vinu, že se jeho rodiče 
rozešli. že mohlo rozchodu zabránit, 
a nejraději by vrátilo čas. proto je tře-
ba se před ním chovat pozitivně. 

dítě nikdy nesmí 
stát v centru 

vašeho konfliktu


