Přílohy k bakalářské práci

Osnova otázek k rozhovoru

Na co bych ráda získala odpovědi – okruhy témat

1. Demografické údaje o rodině, o dítěti, o biologické rodině
2. Motivace pěstounů pro pěstounskou péči
3. Průběh procesu před přijetím dítěte do rodiny
4. Přijetí dítěte do pěstounské péče
5. Adaptace dítěte v pěstounské rodině (seznámení s dítětem, očekávání pěstounů,
připravenost pěstounů, problémy při adaptaci)
6. Specifické projevy dětí v pěstounské péči
7. Přínos pěstounské péče pro pěstouny/pro dítě
8. Systém náhradní rodinné péče očima pěstounů (výhody/nevýhody)
9. Jaké pocity zažívají pěstouni ve spojení s pěstounskou péčí
10. Vztah biologického rodiče k dítěti
•

Důvody, proč není dítě v biologické rodině

•

Jaký má vztah pěstounská rodina s biologickou rodinou

•

Jak probíhá komunikace mezi pěstounskou rodinou a biologickou rodinou

•

Jaký má biologický rodič vztah k dítěti

•

Jaký má vztah dítě k biologickému rodiči

•

Má vliv biologický rodič na dítě (jaký)

11. Komunikace o biologické rodině/ s biologickou rodinou
•

Mluvíte s dítětem o jeho biologické rodině?

•

Jak vaše komunikace vypadá?

•

Jak na komunikaci dítě reaguje?

•

Co komunikace dítěti přináší?

•

Co přináší komunikace pěstounům?

•

Ovlivňuje komunikace vztah mezi pěstounem a dítětem?

•

Jaké vidí pěstouni přínosy v komunikaci?
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12. Kontakt dítěte s biologickou rodinou
•

Jak kontakt probíhá?

•

Je pěstoun během kontaktu přítomen?

13. Asistovaný kontakt
•

Využívá pěstounská rodina při kontaktu s biologickým rodičem asistovaného
kontaktu?

•

Kdo a proč projevil zájem o asistovaný kontakt?

•

Nastaly nějaké změny v průběhu kontaktu po zavedení asistovaného kontaktu?

•

Změnil asistovaný kontakt vztah mezi pěstounskou rodinou a biologickým
rodičem?

14. Postoj pěstouna
•

Jaký má kontakt roli?

•

Probíhá kontakt smysluplně?

•

Jaké pocity a reakce kontakt u dětí vyvolává?

•

Přispívá kontakt ke zlepšení vztahů mezi biologickou rodinou a pěstounskou
rodinou?

•

Jaké jsou přínosy a limity kontaktu s biologickým rodičem?
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Pěstounská rodina P1
Rozhovor s pěstounkou paní Janou probíhal po předešlé telefonické domluvě v prostorách
doprovázející organizace. Rozhovor trval přes tři hodiny. Zpočátku byla při rozhovoru i
doprovázející pracovnice, která má rodinu paní Jany na starosti. Po svolení všech přítomných,
byl rozhovor nahráván na diktafon a transkripcí zpracován do následující podoby. Text jsem
se snažila upravovat minimálně, aby byla výpověď pěstounky co možná nepřesnější. Některé
nespisovné výrazy byly upravena spisovnými, ale některé hovorové výrazy byly z důvodu vyšší
autenticity zachovány. Text také obsahuje přesné citace pěstounky v podobě přímých vět.
Veškeré osobní údaje včetně jmen byly pozměněny, z důvodu zachování anonymity pěstounské
rodiny.

„Babi, na to, jak jsi strašně stará, vypadáš pořád ještě mladá."
Pěstounka, která mi příběh vyprávěla, byla po celou dobu rozhovoru obklopena zvláštní
aurou a naše setkání bylo ve výsledku velmi příjemné a obohatilo mne zvláštním pocitem
nevyzpytatelnosti lidského života. Převyprávění tohoto příběhu je pro mne výzvou. Budu se
snažit představit rodinu tak, jak mi byla představena pěstounkou a budu doufat, že ve čtenáři
vzbudím stejně silný emocionální stav jako se to přihodilo mně, když jsem rozhovor dokončila.
Paní Janě je 50 let. Žije v okolí Prahy. V současnosti je dvojnásobnou matkou a čtyřnásobnou
babičkou. V dlouhodobé pěstounské péči má svá tři vlastní vnoučata a odmítá zbavit
biologickou matku dětí, svoji prvorozenou třicetiletou dceru Kláru, rodičovských práv.
V domácnosti kromě tří dětí bydlí se svou matkou, která je její velkou oporou, a to nejen v péči
o celou domácnost. Paní Jana má ještě čtvrté vnouče od Kláry, šestiměsíční holčičku, ale ta
zatím jako jediná zůstala v péči své matky.
Paní Jana pochází ze severní Moravy, kde zůstal bydlet její bývalý manžel a otec její jediné
dcery. Jana má ještě syna Petra z druhého manželství, kterému je dnes přes dvacet let, od dětství
má diagnostikované lehké zdravotní postižení a v současné době žije ve společné domácnosti
se svou partnerkou.
Přepis rozhovoru této rodiny jsem rozdělila do několika částí, které jsou chronologicky
seřazené. První část je věnována vnučce Aničce, druhá část bude vyprávět příběh o dvou
vnucích a v poslední části popisuji pohled paní Jany na celou situaci a pěstounskou péči. Děti
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budu popisovat tak, jak mi o nich vyprávěla paní Jana. Snažím se v textu zachovat její styl
vyjadřování, aby byl příběh co nejvíce autentický.

Anna 8 let
V pěstounské péči paní Jany je 8 let.
Anna je nejstarší ze čtyř sourozenců. Když se narodila, bylo matce 22 let. Otec v té době nebyl
v rodině přítomný. Těhotenství a porod proběhl v pořádku a pěstounce se zdálo, že se její dcera
na miminko těší. V době těhotenství a po narození Aničky bydlela Klára (matka dítěte) u své
matky. U Kláry se objevily poporodní deprese, pěstounka líčí, že se často projevovaly
přehnanou starostlivostí o dítě, kdy matka Aničku budila ze strachu, že nedýchá apod. Tři týdny
po porodu se objevil Kláře na ruce melanom, kvůli kterému byla na krátkou dobu
hospitalizována v nemocnici. Musela na chvíli opustit svou novorozenou dceru a péči o ní
převzala její babička, paní Jana. Jana tento moment považuje za zásadní ve vztahu Kláry k její
dceři. Klára se ani následně nemohla kvůli ráně na ruce dostatečně starat o miminko, nemohla
dceru koupat, nosit ji. Slovy pěstounky: „bylo přerušeno fyzické spojení mezi matkou a jejím
dítětem.“ Po nějaké době se u Kláry znovu objevily poporodní deprese a začala mít „divné
psychické stavy“, kterých si všímalo i jejich okolí. Paní Janu začala například obviňovat, že ji
dceru ukradla. Situace v rodině se často vyostřovala.
V té době byl také paní Janě představen devatenáctiletý otec Aničky, který podle pěstounky
užíval drogy.
„Jednoho dne, když přišla Kláře mateřská, si vzala peníze s tím, že půjde nakoupit a domů už
se nevrátila.“ Paní Janě tak doma zůstala tříměsíční vnučka a s dcerou na čas ztratila kontakt.
Po nějaké době paní Jana zjistila, že její dcera užívá drogy a bydlí ve stanu s ostatními drogově
závislými, mezi kterými byl i otec Aničky. Paní Jana říká, že o závislosti své dcery nevěděla.
Přemýšlela o tom, že má problémy s alkoholem, ale to že užívala tvrdé drogy pochopila až po
nějakém čase.
Než se vyřídila potřebná dokumentace, měla paní Jana vnučku v předběžné péči. Přibližně rok
trvalo, než ji byla Anička svěřena do pěstounské péče. Proces se táhl z důvodu nepřítomnosti
matky při soudním procesu, kdy se čekalo na její podpis. Paní Jana se v té době seznámila
s pracovnicí odboru péče o děti, kterou v průběhu rozhovoru vícekrát s vděčností zmiňuje a
moc si váží její pomoci.
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Pro paní Janu bylo naprosto samozřejmé a přirozené, že si Aničku vzala do pěstounské péče.
Od jejího narození u ní Anička bydlela a pěstounka se na její péči velkým dílem podílela.
O Kláře se paní Jana postupně dozvídala informace od svého bývalého manžela, kterému se
podařilo Kládu vyhledat na severní Moravě. Klára bydlela stále ve stanu v komunitě dalších
drogově závislých. Otec se jí snažil pomoci, když viděl, že dceru nepřesvědčí, nosil ji alespoň
čisté oblečení, jídlo a odnášel použité injekční stříkačky. Trvalo přibližně dva roky, kdy Klára
nejevila o svou rodinu zájem. Paní Jana o své dceři moc informací nevěděla a soustředila se
hlavně na svou vnučku Aničku.
Aničku popisuje jako andílka, veselou a již od narození velmi hodnou holčičku, se kterou nebyl
nikdy žádný problém. Nepřítomností matky nestrádala, jelikož pro ni od tří týdnů byla hlavní
pečující osobou právě paní Jana. V tomto případě tedy o prvotní adaptaci při převzetí dítěte
pěstounem nemá cenu hovořit. Z vyprávění paní Jany jsem měla dojem, že pěstounka bere
Aničku jako přirozenou součást její domácnosti. Anička má v současnosti se svou matkou
špatné vztahy a raději se s ní nechce vídat. Domnívám se, že je důvodem nespolehlivost matky,
kterou je neustále zklamávána a rozhodla se raději zaujmout odmítavý postoj. „Matku osočuje
za to, jak špatnou matkou jí je,“ říká pěstounka. S babičkou má naopak krásný citový vztah a
jejich soužití je bezproblémové, pouze s problematickými momenty zapříčiněnými vývojovými
stádii Aničky. Se svým otcem se Anička párkrát setkala, ale nevzpomíná na něj v dobrém.
Několikrát ho viděla v době, kdy byli oba její rodiče závislí na drogách. Paní Jana vzpomíná,
jak se k Aničce otec ošklivě choval. Fyzicky jí ubližoval, křičel na ni a od Aničky se doslechla,
že ji nutil krást v potravinách. V současnosti se Anička se svým otcem a jeho rodinou vůbec
nevídá.
,,Klidné dětství“ Aničky narušil po dvou letech příchod její matky, v té době stále drogově
závislé, zpět do domácnosti paní Jany. Klára se před příchodem do Prahy sama ozvala
pěstounce, a sdělila jí, že je podruhé těhotná. Domluvila se s pěstounkou, že bude po porodu
bydlet v jejím bytě. Klára pobývala u pěstounky zhruba půl roku s novorozeným synem
Danielem a svým partnerem. Toto soužití bylo pro paní Janu velmi složitým obdobím. Klára i
její partner byli v té době nejspíš závislí na drogách. Z domácnosti se jí začaly ztrácet peníze,
sousedi si stěžovali na hluk a hádky. Vzhledem k těmto okolnostem byla paní Jana donucena
„vyhodit“ svou dceru po pěti měsících z bytu i s jejím synem a partnerem. Pěstounka se tak
především snažila chránit Aničku.
Po nějaké době kontaktovala Klára svoji matku opět s informací, že je těhotná.
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Anička tak získala mladšího bratra Daniela a o další dva roky později druhého bratra Alexe.
Chování biologické matky se nijak nezměnilo. Nebyla absolutně schopna se postarat ani o tyto
dvě další děti. A tak i oba chlapci byli po nějakém čase umístěni do pěstounské péče paní Jany.
Jana si je vědoma, že po příchodů chlapců do rodiny už nemohla Aničce věnovat takovou
pozornost, a že pro Aničku nastala naprosto nová situace. S příchodem bratrů do rodiny přestala
být středem pozornosti a musela se o babičku dělit, na což do té doby nebyla zvyklá. Navíc se
tato situace nevyvíjela postupně, ale nastala ze dne na den. „Vždy to byla něžná princezna a od
kluků si všechno nechala ničit.“ Určitá zášť se u Aničky projevuje v občasných nehezkých
výrazech vůči chlapcům. V našem rozhovoru se spíše mluvilo o chlapcích, které má paní Jana
v pěstounské péči kratší dobu než o Aničce, a pokud se mluvilo o Aničce, tak jen okrajově.
Důvodem bylo hlavně to, že Anička je bezproblémové dítě. Anička byla v péči paní Jany od
narození a její vývoj probíhal v bezpečném a láskyplném prostředí na rozdíl od jejích dvou
bratrů.

Daniel 5,5 let a Alex 3,5 roky
Chlapci jsou v pěstounské péči paní Jany 3 roky.
Když byla matka těhotná s Danielem, byla závislá na pervitinu. V té době se vrátila domu za
svou matkou a paní Jana ji u sebe nechala bydlet. Do domácnosti paní Jany v té době přišel i
otec dětí (Daniela, Aničky). S Klárou se otec dětí oženil ve vězení, kde byl v té době ve výkonu
trestu. Pro paní Janu byl půlrok, kdy u ní Klára bydlela s novorozeným Danielem, velmi
složitým obdobím. Klára i otec Daniela byli stále závislí na drogách. Jejich chování bylo tedy
velmi problematické jak pro samotnou pěstounku, tak i pro jejich okolí. Byli v bytě pěstounky
velmi hluční, čímž dělali pěstounce problémy, a dokonce v bytě pěstounky kradli. Paní Jana
byla donucena Kláru i s malým Danielem vykázat z bytu. Od té doby toho o vnukovi moc
nevěděla. Marně se snažila pomoci své dceři, aby se zbavila drogové závislosti a začala zase
žít normální život.
Klára se za čas opět ozvala. Čekala třetí dítě. Maminka paní Jany půjčila Kláře byt, aby měla
kde už s dvěma syny bydlet. Až od známých se Jana dozvěděla, že dcera nepřestala užívat drogy
a vodila si do bytu podezřelé typy lidí.
Když byly Danielovi tři roky a Alexovi rok a půl, zazvonil paní Janě telefon. Sociální
pracovnice jí oznámila, že se chystají dceři odebrat oba chlapce z péče. V tom samém období
kontaktovala sama Klára svou matku s prosbou o pomoc. Svěřila se jí, že kvůli drogám
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nezvládá péči o chlapce a nemá na jídlo pro děti. Paní Jana se mi tiše svěřuje s příběhem, kdy
jí dcera přiznala, že chlapce krmila kaší z mouky a vody, kdy chlapci následně dostali těžké
průjmy a byli hospitalizovaní v nemocnici. Klára to matce odůvodnila tím, že chtěla, aby se
chlapci v nemocnici normálně najedli.
V tomto momentě paní Jana začala jednat. Zařídila dceři hmotnou podporu v nezaměstnanosti
a hospitalizaci v Bohnicích na oddělení léčby závislostí. Oba chlapce dostala do předběžné
péče. Dcera s předáním chlapců do pěstounské péče souhlasila. Soud proběhl do jednoho
měsíce. Od té doby má paní Jana oba chlapce v pěstounské péči. Matka dětí stále nechává péči
na paní Janě, odůvodňuje to tím, že se o své tři zbylé děti nemůže z finančních důvodů starat.
Daniel paní Janu trochu znal, Alex vůbec. Adaptace chlapců musela být pro paní Janu oříškem.
Předání chlapců do pěstounské péče bylo rychlé a pěstounka neprošla žádným školením či
kurzy pro pěstouny. Oba chlapce život s drogově závislými rodiči poznamenal. Oběma
chlapcům scházela po příchodu do pěstounské péče máma. Brečeli a vyžadovali její přítomnost.
Pěstounka si myslí, že prvotnímu sžití s chlapci pomohlo i to, že v prvních měsících po příchodu
chlapců, byla dcera Klára na odvykací kúře a s chlapci nebyla v kontaktu.
Adaptace byla horší u Alexe než u staršího Dana a paní Jana se domnívá, že si chlapci začali
zvykat na nový životní styl přibližně půl roku po příchodu do pěstounské péče. Měli psychické
i fyzické problémy. „Když ke mně kluci přišli, neudrželi lžičku v ruce. Daniel měl ze začátku
noční děsy, hysterické záchvaty, obával se, že bude mít hlad. Když viděl jídlo, byl schopný sníst
úplně vše najednou ze strachu, že už žádné jídlo nedostane.“ V průběhu noci se budil a
vyžadoval po pěstounce, aby se šli podívat do lednice, zda je stále plná. „Zuby si začal čistit
před rokem,“ říká pěstounka. Stále bojí tmy a musí usínat s rozsvíceným světlem. Další
problém nastal ve školce, kterou dle pěstounky nenávidí. Nyní je novinkou, že při příchodu do
školy nepláče. To trvalo přibližně rok a půl.
Alex naopak ze začátku nejedl, když snědl půl rohlíku byl to malý zázrak. Mladší chlapec také
trpěl nočními děsy. Pěstounka popisuje situace, kdy z ničeho nic začal zvracet. Vypráví, jak
nacházela v chlapcově posteli nastrkané kusy rohlíků a brambory jedl tím způsobem, že si je
vysypal na matraci a napichoval je tam vidličkou. Alex po příchodu k pěstounce nesnášel
fyzický kontakt. „Celý se rozklepal, když se ho člověk dotkl.“ V noci skoro vůbec nespal a celý
čas proplakal. Chlapec o sobě mluvil ve třetí osobě a nenavazoval oční kontakt. „Byl jak zalezlý
v ulitě.“ Pěstounka líčí moment, kdy si po sedmi měsících přišel malý Alex poprvé pro objetí
a pohlazení. Paní Jana říká, že nyní s Alexem začínají mít silný kontakt a navazuje s ním pevný
vztah. Alex navštěvuje terapeutickou školku. Oba chlapci mají diagnostikovanou poruchu
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attachmentu. Alex nedokáže být v klidu, což odborníci přisuzují právě této diagnóze. Oba
chlapci pravidelně dochází na psychoterapii. Prošli si například dramaterapií a terapií hrou. Oba
jsou vedeni na psychiatrii a užívají medikamenty na zklidnění, poruchu pozornosti, nespavost
a rozvoj mozku.
Největší potíže má paní Jana s jejich agresivním chováním. Nejvíce se bojí, že si vážně ublíží,
jsou dokonce schopni se ohrozit na životě. U obou hochů je možné pozorovat snížený pud
sebezáchovy a narušené vnímání jakýkoliv limitů. Už když do rodiny chlapci přišli, byli velmi
agresivní a divocí. Během pár dní pěstounce zdevastovali byt. Agresivita se u nich nezmenšuje,
je to spíše horší, říká paní Jana. „Nikdy by mě nenapadlo, že s tak malými kluky může být
takových problémů. Je to neustálý boj o přežití, já vůbec nevím, co se jim honí v té hlavičce,“
říká paní Jana se zármutkem v očích. „Od matky neustále poslouchali, že musí zabíjet, aby
přežili, zavřela je v pokoji, pustila horor a šla fetovat. Chlapcům trvalo dva roky, než se naučili
chodit spát v sedm hodin a normálně se najíst.“
Děti jsou v současné době s matkou v kontaktu. To, co se již naučili díky péči pěstounky,
narušují praktiky matky, která porušuje pravidla nastavená pěstounkou. Chlapcům dovoluje
vše, agresivitu v nich často podporuje různými hrami. Daniel je na matku fixovaný nejvíce. Je
mu líto, když odchází, nebo když slíbí, že přijde a nedorazí. Pěstounka to pak musí vysvětlovat
a často se stává, že ona z dané situaci vychází jako ta špatná. Ke kontaktu s biologickou rodinou
dochází jen částečně. Matka dětí, již neužívá návykové látky a se svými dětmi se vídá. Chodí
k paní Janě na návštěvy, které probíhají lépe než v minulosti. Paní Jana vyprávěla, jaké
problémové situace ze začátku Klára vytvářela. V jednu chvíli muselo dokonce docházet
k asistovanému kontaktu, který zprostředkovávala doprovázející organizace. K asistovanému
kontaktu docházelo v době, kdy matka dětí hodně pila a užívání alkoholu silně narušovalo
schůzky s dětmi a pěstounka byla nucena využít tuto alternativu. Asistovaný kontakt vztahům
pomohl, díky němu si dokázala pěstounka stanovit pravidla a nyní ho již není potřeba.
Pěstounka cítí v doprovázejících institucích oporu. Věří, že nebude ze strany OSPODU nucena
do něčeho, co je proti zájmům dětí. Pracovnice OSPODU si chválí a říká, že v soudních řízeních
probíhalo vše tak, jak mělo. Jednání se zbytečně neprotahovala a v případě dětí, bylo vždy
konáno v jejich prospěch, a tím si je jistá i do budoucna.
Otec děti nevídá. V současné době je opět ve výkonu trestu. Pěstounka si do budoucna kontakt
nepřeje, domnívám se, že by do toho ani soudem neměla být nucena, vzhledem k minulosti otce
a k zážitkům, kterými si bratři museli s otcem projít. Také se širší rodinou od otce se pěstounka
s dětmi nevídá.
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Pěstounka nikdy matce nezakazovala kontakt s dětmi. Myslí si, že je důležité, aby děti matku
vídaly. I sama pěstounka chce být se svou dcerou v kontaktu. (Kláře před půl rokem narodila
holčička a pěstounka se snaží situaci v Klářině domácnosti kontrolovat hlavně kvůli „malé“).
Říká, že je kontakt s matkou dětí velmi komplikovaný a pomohlo by jí, kdyby matka dětí tolik
do chodu rodiny nezasahovala. Také dceři zazlívá, že klukům zkazila život a obává se toho, že
si chlapci ponesou zdravotní i psychické následky do dospělosti. Na moji otázku, co
komunikace matky s dětmi přináší, odpověděla: „Děti ví, že je matka miluje, jen se o ně nemůže
starat. Pro děti je důležité vědět, kdo jsou, kam patří a proč je jejich rodinná situace taková,
jaká je.“

„My nežijeme, děti žijí“.
Pěstounka v současnosti užívá antidepresiva, má únavový syndrom a rozvinula se jí
cukrovka. Nemá pevné zaměstnání. Občas chodí uklízet a roznášet letáky. Tyto brigády, jak
sama paní Jana říká, slouží hlavně jako relaxace od dětí a od domácnosti. „Zjistila jsem, že mi
fakt skončil život, jako můj život. Alex má 3 roky, mně je 50. Chtěla jsem ještě chodit do školy,
cvičit… Teď mám pocit, že jediné moje vzrušení je kniha a kriminálka Anděl,“ říká paní Jana.
Ale během celého jejího vyprávění sleduji, jak moc děti miluje. Největší nadšení u ní pozoruji,
když mluví o tom, jak se chování chlapců zlepšuje a jaké pokroky u nich pozoruje. Například
už může se všemi třemi dětmi chodit společně do divadla a děti během celého představní vydrží
sedět na místě. „Miluji momenty, když si všichni o víkendu vlezeme do jedné postele a koukáme
na pohádky.“
Nevýhodou pěstounské péče je dle paní Jany samotné pojetí pěstounské péče ve společnosti. O
děti se stará jako o své vlastní, tráví s nimi veškerý čas, celý svůj život přizpůsobuje dětem, ona
je zná nejlépe, a přesto úřady, školy a další veřejné instituce nedávají dostatečnou váhu jejím
názorům, když se jedná o rozhodování o dětech. Cítí, jak kdyby byli pěstouni podceňováni, jak
kdyby slovo pěstoun znamenalo být někým, kdo si vzal nějaké děti k sobě domů, aby mu za to
bylo státem placeno. „Být pěstounem je pouhé zaměstnání, kde šéf neustále číhá na vaši
chybu.“

„Dali mi mládí, vzali mi stáří.“
Pěstounka na svůj život nyní nahlíží jinak. Minulost nechala minulostí a celý život
přehodnotila. Dokáže se radovat z maličkostí. Největší radost ji přináší momenty, kdy jsou děti
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šťastné, například během školní besídky. „Nejde jít rychle, člověk musí zpomalit, přestat se
honit a naslouchá tempu dětí.“ Pěstounka se pomalu začíná orientovat v jiném světě, ve světě,
do kterého jí přišly tři malé děti, které ji potřebují tady a teď. Jana říká, že nemá čas stárnout.
Situace od ní očekává více než být jen babičkou, kterou by si občas tak moc přála být. Neustále
se učí něčemu novému. Mimo sebevzdělávání jsou jejími hlavními učiteli sami děti. Pěstounka
říká, že všude je spousta informačních zdrojů, kde si o pěstounské péči lze přečíst, ale realita je
jiná. „Nelze děti zarovnávat do škatulek.“ Jana je velmi vděčná za vzájemná setkávání
pěstounů, které doprovázející organizace zprostředkovává. Největším přínosem jsou pro ni
zkušenosti ostatních pěstounů, díky nimž si uvědomuje, že jsou na tom všichni podobně. Sdílí
s nimi své pocity a strachy a přináší ji to alespoň částečnou úlevu. Snaží se dětem přinášet do
života jistotu. Když jsem se pěstounky zeptala, co děti díky pěstounské péči získaly, odpověděla
mi velice jednoduše: „Život.“
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Pěstounská rodina P2

Rozhovor s pěstounkou paní Novotnou probíhal po předešlé telefonické domluvě v domě
pěstounky. Během hodinového rozhovoru byla v místnosti přítomna i doprovázející pracovnice,
která má rodinu pěstounskou rodinu na starosti. Po svolení všech přítomných, byl rozhovor
nahráván na diktafon a transkripcí zpracován do následující podoby. Text jsem se snažila
upravovat minimálně, aby byla výpověď pěstounky co možná nepřesnější. Nespisovná slova
byla upravena spisovnými, ale některé hovorové výrazy byly z důvodu vyšší autenticity
zachovány. Text také obsahuje přesné citace pěstounky, v podobě přímých vět. Veškeré osobní
údaje včetně jmen byly pozměněny, z důvodu zachování anonymity pěstounské rodiny.

Natálka (3 roky)

Tříčlenná rodina Novotných žije v malém městečku nedaleko Prahy. Manželé si pár
měsíců po seznámení byli jisti, že spolu zůstanou a jejich krásný vztah plný porozumění vyústil
v rozhodnutí rozšířit svoji domácnost o dalšího člena. Po nějaké době, kdy se partneři snažili
počít potomka přirozenou cestou, se ukázalo, že to nebude tak jednoduché, jak si představovali.
Nakonec se museli rozhodnout pro umělé oplodnění. Absolvovali několik neúspěšných pokusů
a dále nepokračovali. Důvodem byla nejen finanční náročnost celého procesu. Jelikož bylo v té
době paní Novotná více než 36 let, nebyly jí zákroky hrazeny pojišťovnou. Pěstounka se mi
svěřila se svými nepříjemnými pocity, které doprovázely vyšetření i samotný lékařský zákrok.
„Mně to nedělalo moc dobře po psychické stránce, protože je to tam jak na běžícím páse. V
podstatě výrobní linka na děti.“ Vadil jí především neosobní přístup lékařů.
„Věděli jsem, že chceme děti,“ říká paní Novotná s chvějícím se hlasem. Tak s manželem
přemýšleli, jak budou pokračovat dále. Paní Novotná má zkušenosti s adopcí v blízké rodině.
Její teta s manželem v minulosti adoptovali dceru. „Vždy jsem viděla alternativní možnosti jako
hodně reálné. V rodině se na toto téma otevřeně mluvilo, jelikož byla má sestřenice
adoptovaná.“ Proto paní Novotnou napadlo jít směrem k náhradní rodinné péči.
Po důkladném zhodnocení všech aspektů adopce na jedné straně a pěstounské péče na druhé
straně, rozhodli se manželé pro pěstounskou péči. První důvodem byla dlouhá čekací doba pro
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žadatele o adopci. Druhým důvodem byla informace, že je žadatelů o adopci dvakrát více než
dětí právně volných k adopci. Na základě těchto informací si manželé uvědomili, že tyto děti
v uvozovkách nepotřebují pomoci, že ty rodiče vždycky najdou. „Problém nastává u dětí, které
nemají takovou šanci.“ Také to byl pro manželé důležitý parametr. Věděli, že volba pěstounské
péče jim může nabídnout i dítě s určitým postižením. „Natálka je pro nás výhrou v loterii,
jackpot,“ říká pěstounka. „Natálka je zdravá, je to velmi hodné dítě. Je moc šikovná, vývojově
je nad svůj věk, od osmnácti měsíců začala skládat věty, od malička jsme neřešili jedinou
horečku.“
V roce 2014 se manželé brali. V roce 2015 se Natálka narodila a v roce 2016 přišla
Natálka do jejich rodiny.
V roce 2015 začali manželé docházet na kurzy a školení pro pěstouny. „Někdy na jaře jsme
podali žádosti na OSPOD a v září nebo říjnu začali chodit na kurzy.“ Celý přípravný proces
byl pro pěstounku „muky“. Tím nemá pěstounka na mysli kurzy pro pěstouny. Ty ji připadají
velmi přínosné nejen pro pěstouny, ale doporučila by je i všem ostatním rodičům. Všichni jim
na kurzech zdůrazňovali, že dlouhodobých pěstounů je málo, protože tam existuje riziko, že se
dítě může vrátit do své biologické rodiny. Status pěstouna nemá dostatečnou prestiž. „Převládá
bohužel většinový názor, že pěstouny žene touha po penězích. Paradoxní je, že přestože je
pěstounů velmi málo, tak samotný proces je zbytečně pomalý. Každé instituci to trvá a je těžké
být trpělivý, když člověk vidí plačící děti umístěné v institucích a pěstouni mezitím sedí
netrpělivě doma a čekají na razítko. To mě nervovalo.“ V půlce února, po devíti měsících
čekání, byli pěstouni zařazeni do databáze žadatelů. Na dítě rodiče čekali dalších 12 dnů.
„Pokud chce systém vygenerovat více lidí, kteří by se chtěli stát pěstouny, měl by cestu udělat
jednodušší.“ Na druhou stranu pěstounka chválí, že po zařazení do databáze žadatelů už čekali
s manželem na dítě velmi krátkou dobu. Po třech týdnech podávali manželé návrh na předběžné
opatření a další tři týdny trvalo, než soud jejich žádosti vyhověl. „Soud byl v dubnu a právní
moci to nabylo až v srpnu, jelikož si biologická matka dítěte nepřebírala poštu.“ Zde vidí
pěstounka velké mezery. „Pokud dítě musí setrvávat v původním prostředí déle, než je potřeba,
není to dobře. Vazba mezi dítětem a původním prostředím se prohlubuje a přechod bude pro
dítěte více traumatizující.“ Zde dle pěstounky nejedná systém ve prospěch dítěte. Dle statistik
z roku 2016, soudy ze 70 % rozhodují ve prospěch předběžného opatření, což je pozitivní
ukazatel.
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Pěstouni měli největší obavy z toho, jak bude vše fungovat s biologickou rodinou dítěte.
Požadavky pěstounů na dítě byly rozumné, nebyly nastavené úplně volně ani velmi omezujícím
způsobem. Pěstouni si přáli co nejmladší dítě, ale v požadavcích uvedli dítě předškolního věku.
Pěstounka se domnívá, že dostali tak malé miminko, protože na seznamu žadatelů byli
s manželem poměrně mladou dvojicí. Na konci února roku 2016 viděli manželé Natálku poprvé
a na konci dubna 2016 již měli dívku definitivně u sebe doma.
Natálka byla po sedmi dnech od narození odebrána drogově závislé matce, které byl při porodu
nalezen v krvi pervitin. Z porodnice přešla Natálka do pěstounské péče na přechodnou dobu.
Od porodu, po dobu jednoho roku, se OSPOD snažil vrátit Natálku zpátky do biologické rodiny.
Dle zprávy pracovníku OSPOD, brala biologická matka stále drogy, ale větším problémem
bylo, že se nechává ovlivňoval svými partnery. Dávali ji šanci ke změně podmínek. S matkou
Natálky už v předešlé době OSPOD pracoval, jelikož se matce před Natálkou narodily dvě další
děti. Obě dvě starší děti byly svěřeny do péče bývalého manžela. Natálka má ale jiného tatínka,
který však není uvedený v rodném listě. Biologická matka, byla s pěstounkou na přechodnou
dobu v kontaktu. Biologická matka přechodnou pěstounu občas navštěvovala, ale kontakt nebyl
pravidelný. Noví pěstouni se s biologickou matkou Natálky viděli pouze jednou, a to bylo u
soudu. Od té doby žádný pokus o kontakt ze strany matky neproběhl.
Natálce rodiče vysvětlují jejich rodinnou situaci. Natálka ví, že ji porodila jiná paní, která se o
ní od narození nemohla starat. Mají fotku biologické maminky Natálky na lednici. Když se
pěstounka zeptala Natálky, u koho byla v bříšku, odpověděla: „u tety mámy Lucie.“
Manželé se od začátku kontaktů nebáli. Vnímají ho jako velmi důležitý okamžik pro dítě. „Je
dobré, když dítě pozná svou biologickou rodinu.“ Obávali se jen průběhu schůzek a dodržování
pravidel ze strany biologických rodičů. Zatím se od soudního procesu nic nerealizovalo,
schůzka dosud neproběhla ani jedna. Soud proběhl na konci dubna 2016.

Pěstounka se obává, že změna, kterou Natálka během prvního roku života prošla,
zanechá stopu na její psychice. „Ač byla Natálka tehdy malinká, změna byla veliká.“ Adaptace
na novou rodinu probíhala pozvolně. Pěstouni se s dítětem nejdříve seznamovali v jejím
prostředí, poté si Natálku brali na víkendy k sobě a postupně se čas, který spolu trávili,
prodlužoval. Trvalo přibližně 6 týdnů, než Natálka definitivně přešla do rodiny Novotných.
Adaptace Natálky v nové rodině probíhala bez problémů. Jediné znepokojivé věci, které si
manželé všímali, byl Natálky strach z mužů. Neví se přesně proč, jelikož Natálka nemohla mít
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s muži nějaký špatný zážitek. Spíše její strach pramenil z faktu, že do té doby nebyla v kontaktu
s muži vůbec, jelikož přechodná pěstounka žila sama a partnera neměla. Její strach se
projevoval tak, že když přišel muž do místnosti, začala ihned plakat. Jen u manžela pěstounky
neplakala. Ne že by se s ním hned skamarádila. Trvalo přibližně týden, než se od něj nechala
vzít do náruče. „Ale už od začátku si ho chodila ohmatávat a okukovala ho, strach z něj
neměla.“ Pěstounka říká, že jí přijde až neuvěřitelné, jak dobře Natálka tuto velkou změnu
zvládla.
Pěstounka vnímá jako velké štěstí, že si Natálka v dětství neprošla žádným zanedbáváním,
týráním a „podobnými hrůzami“.

Pěstouni v rámci doprovázející organizace dochází na povinná školení, která jsou
stanovena státem na minimálních 24 hodin ročně. Pěstounku školení moc baví a vnímá je jako
velmi užitečná. Domnívá se, že by byly užitečné i pro jakékoliv biologické rodiče. Jako příklad
uvádí rodiče, kteří se rozvádí a mermomocí usilují o střídavou péči a nedokáží se dohodnout
mezi sebou. „To, jak dokáže dospělý poznamenat dítě, byť nechce, protože ho miluje, ale dělá
to, protože sleduje vlastní cíle, tak by školení otevřela těmto rodičům oči,“ říká pěstounka.
Pěstounka dává příklad i z vlastní zkušenosti. S manželem si na začátku říkali, jak je skvělé, že
se jim biologická matka Natálky nehlásí, ale na školeních se dozvěděli, že do budoucna to pro
dítě není dobře. „Pokud od mala nebude v životě dítěte biologická matka přítomna, nastane
moment, kdy to budou muset pěstouni řešit a snažit se, aby kontakt s biologickou matkou
proběhl. Už kvůli tomu, že to dítěti pomůže urovnat si realitu, jak ve skutečnosti je.“ Manželé
se na tuto situaci připravují a už jim to nepřijde tak idylické, že dosud žádný kontakt neproběhl.
Další pozitivní věcí, kterou tato školení přináší, je sdružování se a seznamování se s jinými
pěstouny, tedy lidmi, kteří řeší nebo budou v budoucnu řešit podobné situace a problémy.
Mohou se tedy dozvědět cenné informace, které je připraví i na budoucnost. Ze školení si také
rodiče přinášejí pocit úlevy v podobě uvědomění, že nemohou ovlivnit a spasit vše, nejsou a
nemohou být zodpovědní za veškeré dění v životě dítěte, a to jim přináší pocit shovívavosti
k sobě samým.

V době, kdy byl rozhovor uskutečněn, pěstounka s manželem uvažovala o tom, že by si
vzali do pěstounské péče další dítě a tím „pořídili“ Natálce sourozence. Rodiče jsou stále
v evidenci žadatelů a nyní dělají kroky pro to, aby mohli svou rodinu rozšířit o dalšího člena.
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Stále je čeká setkání s psychologem, které bude pro další rozhodování stěžejní. Psycholog bude
především posuzovat vyzrálost Natálky, z důvodu, aby pro ni příchod nového sourozence nebyl
na škodu, a dále bude pozorovat, zda je vazba Natálky na rodiče dostatečně pevná na to, aby
příchod sourozence ustála.
Natálka byla rodičům svěřena do poručenské péče a rodiče jsou jejími zákonnými zástupci a
mají veškerá práva rodičů. Tím pro ně ale nemizí fakt, že musí umožnit kontakt s biologickou
rodinou. Pěstounka si myslí, že je i pro adoptované děti důležité, aby své biologické rodiče
poznaly.
„Strašná výhoda u pěstounské péče je, že všechny organizace, které pěstouny doprovází a
různými způsoby jim pomáhají, vedou rodiče ke správnému zacházení s dítětem, dávají mu
cenné informace o psychice dítěte. Tím je pěstounská péče na rozdíl od adopce dále.“
„Nevýhoda pěstounské péče je, že člověk musí počítat s tím, že se dítě může vrátit do své
biologické rodiny. Což je vlastně cílem pěstounské péče.“ V případě této rodiny, byla
biologická matka zbavena rodičovské odpovědnosti a pěstouni mají určitou jistotu, že Natálka
zůstane u nich.
Pěstouni Natálce vypráví i o jejich starších sourozencích. Pěstounka říká, že se v dnešní době
dá na internetu nalézt téměř vše. Natálku upozorňují, kdy mají její sourozenci narozeniny, kolik
jim je let a až bude Natálka chtít, tak si všechny informace poskládá a udělá si nějaký obrázek
o své biologické rodině. Když se dívka rozhodne s biologickou rodinou setkat či ji kontaktovat,
rádi jí rodiče pomohou. Pěstouni si uvědomují, že je pro dítě důležité vědět, kdo je jejich
biologická matka a jsou připraveni na to, že se Natálka časem začne sama ptát a bude chtít svou
matku poznat. Pěstounka říká, že se v tomto případě poradí s doprovázející organizací a poprosí
je o pomoc v rámci zprostředkování kontaktu. „Pracovníci v doprovázejících organizacích ví
nejlépe, jak kontakt dítěte s matkou uskutečnit, aby vše probíhalo dobře a bylo to ve prospěch
dítěte.“
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Pěstounská rodina P3

Rozhovor s pěstounkou paní Pavlou probíhal po předešlé telefonické domluvě v prostorách
doprovázející organizace. Během asi hodinového rozhovoru byla v místnosti přítomna i
doprovázející pracovnice, která má rodinu paní Pavly na starosti. Po svolení všech přítomných,
byl rozhovor nahráván na diktafon a transkripcí zpracován do následující podoby. Text jsem
se snažila upravovat minimálně, aby byla výpověď pěstounky co možná nepřesnější. Nespisovná
slova byla upravena spisovnými, ale některé hovorové výrazy byly z důvodu vyšší autenticity
zachovány. Text také obsahuje přesné citace pěstounky, v podobě přímých vět. Veškeré osobní
údaje včetně jmen byly pozměněny, z důvodu zachování anonymity pěstounské rodiny.

Honzík - 4 roky

Paní Pavle je přes 30 let. Se svým manželem, desetiletou dcerou a čtyřletým
Honzíkem žije v Praze. Honzíka má rodina již 3 roky v pěstounské péči. Chlapec byl biologické
matce odebrán ihned po porodu a umístěn do kojeneckého ústavu. Honzíkova matka byla již
pod kontrolou OSPOD, kvůli svým dvěma mladším dětem. Její prvorozená dcera je v současné
době v pěstounské péči své babičky a druhorozený syn z neznámých příčin zemřel. Matka byla
již dříve vyšetřována z důvodu zanedbávání péče o nezletilé, a proto jí byl třetí syn (Honzík)
odebrán bezprostředně po porodu. U chlapce se po narození projevily abstinenční příznaky,
jelikož byla matka v době těhotenství drogově závislá.
Paní Pavla je Honzíkovou tetou a rozhodla se přijmout syna svého bratra do
rodiny, aby chlapec nemusel jít do dětského domova. V době, kdy se bratr pěstounky dozvěděl,
že čeká s partnerkou potomka, byl již pravomocně odsouzený a měl před nástupem do výkonu
trestu. Pěstounka se svým bratrem nebyla v úzkém kontaktu, každý v té době bydlel v jiném
městě a nebyli spolu v intenzivním kontaktu. Matku Honzíka pěstounka osobně neznala.
Paní Pavla byla bezprostředně po porodu chlapce kontaktována matkou Honzíka a jeho
babičkou. Z rozhovoru vycítila, že ji informují o situaci chlapce hlavně z důvodu, aby se ho
pěstounka ujala. „To mě ze začátku šokovalo, ani jsem tu rodinu nikdy neznala. Člověk se
nemůže hned tak rozhodnout.“ Matka dítěte byla v minulosti drogově závislá a jak pěstounka
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sama říká, takovým lidem ze své zkušenosti nerada důvěřuje. Z kontaktu s ní byla nesvá.
Pěstounka se po dohodě s babičkou jela na malého chlapce do porodnice podívat.
Po půl roce života miminka nastal čas odchodu z kojeneckého ústavu. Paní Pavla říká, že na ni
byl vyvíjen nátlak i ze strany její vlastní maminky, aby nenechala chlapce umístit do jiné rodiny
či ústavní péče. „Nikdo jiný by si ho z naší rodiny nevzal,“ říká.
„Byla jsem zprvu odtažitá a do pěstounské péče se mi nechtělo.“ Paní Pavla měla v té době již
své jedno dítě a byla ráda, že povyrostlo a mohla si od intenzivní péče o dítě odpočinout. Paní
Pavla dále přiznává, že ze začátku nevěřila, že je Honzík dítě jejího bratra. Později však
skutečně začala bratrovu podobu v chlapci spatřovat. Nakonec po dlouhém a pečlivém
zvažování podala žádost o pěstounskou péči. Tu v mezidobí ještě jednou stáhla a pak opět
obnovila, až když si byla opravdu jistá, že do toho s manželem „chtějí jít“. Jejich rozhodnutí
„padlo“ i s vědomím, že chlapec nemusí být její synovec.
Do měsíce od podání žádosti o pěstounství obdržela paní Pavla pokyn, že si mohou pro chlapce
přijet. „Já jsem čekala, že budou nějaké testy, příprava, jak to bývá, ale ono to bylo docela
rychlé.“ Pěstouni nemuseli projít žádným přípravným školením, jelikož u příbuzenských
pěstounů tyto povinnosti stát nevyžaduje. Chvíli se čekalo na nabytí právní moci. Celý proces
se završil přibližně za dva měsíce. Pěstounka měla dojem, že vše uspíšil fakt, že chlapec dospěl
do věku, kdy se musí rychle rozhodnout, kam bude umístěn po odchodu z kojeneckého ústavu.

„No, a od té doby ho máme.“
Paní Pavla vypráví, jak byl příchod chlapce do rodiny pohodový. Manžel se podílel
na péči o miminko a hezky se s ním sžil. Trochu těžší bylo pro pěstounku rozložit pozornost
mezi Honzíka a starší dceru, tak aby dcera příchodem nového sourozence netrpěla. „Bylo hezké
mít doma takového malého človíčka,“ říká paní Pavla.
„Byl takové hodné miminko.“ Chlapec ze začátku neplakal, usnul sám v pokoji, nevyžadoval
pozornost rodičů a péče o něj byla velmi nenáročná. Takové chování je pro dítě z kojeneckého
ústavu typické. Děti jsou apatické, pozornost již dávno přestaly vyžadovat a zvykly si na to, že
jsou sami a jejich aktivita je celkově snížena.
Honzík se ale rychle přizpůsoboval novým podmínkám. Uvědomoval si, že tito lidé s ním tráví
mnohem více času, věnují se mu, zrcadlí jeho projevy a uspokojují potřeby. Přibližně po dvou
týdnech začal chlapec plakat, když se od něj pečující osoba vzdálila, vyžadoval pozornost a
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začal se usmívat. Adaptace probíhala dle pěstounky bez problémů. Pěstounka říká: „Oni nás
trochu strašili, takové malé miminko, jak to bude vnímat. Možná kdyby byl starší, tak bude
změnu vnímat výrazněji a hůře.“ Chlapec se rychle sžil s novou rodinou a už od začátku byl
vstřícný k jakémukoliv kontaktu.
Při přebírání Honzíka v kojeneckém ústavě pěstounku poněkud vystrašilo upozornění ošetřující
lékařky, že může mít chlapec organicky poškozený mozek z důvodu užívání drog matky v
těhotenství. Biologická matka i otec byli také nakaženi žloutenku. Žloutenka se ale u Honzíka
nepotvrdila.
Ze začátku bylo na chlapci patrné vývojové opoždění. Když si ho pěstounka přebírala, bylo mu
6 měsíců, ale psychomotorickým vývojem byl na úrovni novorozeného miminka. V půlroce
ještě neudržel hlavičku. „To bylo asi tím, že v nemocnici furt ležel, nebo se jim asi moc nevěnují,
když je jich tam hodně. Měl ztuhlé svaly, ručičky nedal k sobě.“ Bylo potřeba s chlapcem velmi
intenzivně cvičit. Cvičení bylo efektivní a pěstouni následně pozorovali velmi rychlý vývojový
posun.

Otec Honzíka (bratr pěstounky) byl po narození syna ve výkonu trestu. Nyní je již
propuštěn a za chlapcem chodí na návštěvy. Pěstounka kontakt dítěte s otcem líčí jako
bezproblémový a sama si ho řídí. S bratrem je domluvena na schůzkách jednou za dva týdny,
ale upozorňuje, že není kontakt vždy pravidelný.
Pěstouni Honzíka adekvátně jeho věku obeznámili s jeho rodinou situací. Chlapec ví, že jeho
„skutečným“ tatínkem je bratr pěstounky. Sám bratr pěstounky o sobě tak mluví a chlapec jen
nenásilně protestuje, že má tatínky dva. Vztah dítěte s biologickým otcem je dobrý. Honzík se
na něj těší a jeho přítomnost si užívá. Při posledním loučení s otcem Honzík plakal. „Chtěl jít
za bratrem a uklidňoval mě, že se nemám bát, že zase přijde, že tam bude jen chvilku.“
Pěstounka říká, že byl tehdy z loučení trochu „vystresovaný“. Situace ještě otec zhoršil slovy:
„Neboj, já si pro tebe přijdu.“ Doprovázející pracovnice připojila komentář, že toto jsou právě
slova, která by rodiče říkat neměli. Pěstounka na to bratra upozornila a vysvětlila mu, že na něj
pak Honzík doma čeká a ptá se, kdy zase táta přijde a kdy k němu půjde on. Pěstounka si myslí,
že se na tátu chlapec těší z důvodu, že mu otec dovolí spoustu věcí, které v rodině běžně
povolené nemá. „Doma má určité limity, co může a co ne. Byla bych ráda, aby je i bratr
dodržoval, protože mi pak nabourává ten můj systém.“ I přestože paní Pavla bratra poprosila,
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zda by mohl pravidla dodržovat, ne vždy to respektuje. Honzík je pak například rozpustilý,
nesoustředěný nebo pěstounku neposlouchá.

S biologickou matkou udržuje pěstounská rodina kontakt pouze prostřednictvím
korespondence. Občas pěstounka přiloží fotku Honzíka, ale osobně se ještě matka se synem
nepotkala. Do vězení, kde matka pobývá, pěstounka s dítětem nejezdí. Pro chlapce by bylo toto
prostředí stresující a po pěstounech není zprostředkování osobního kontaktu vyžadováno.
Biologická matka nebyla zbavena rodičovských práv a písemný kontakt s rodinou udržuje,
proto by se v budoucnu mohlo stát, že by matka mohla projevit zájem o chlapcovo navrácení
do její péče. Doprovázející pracovnici, která s rodinou úzce spolupracuje, se však tato varianta
jeví jako málo pravděpodobná a velmi komplikovaná. Domnívá se, že situace by se hodnotila
především z pohledu prospěšnosti pro dítěte a bylo by upřednostňováno, aby nebylo vytrženo
ze svého přirozeného prostředí. Sama matka píše v dopisech určených pěstounce, že jim plně
důvěřuje v péči o syna a chlapce by nechtěla oddělovat od rodiny, v které dosud vyrůstal a
vnímá ji jako vlastní. Pěstounka by nebránila osobnímu kontaktu Honzíka s biologickou
matkou v případě, že bude matka schopna fungovat v normálním životě a nebude dítě nijak
ohrožovat. V minulosti matka projevila zájem o osobní setkání, ale pěstounka v té době cítila,
že by to nebylo pro dítě dobře. Pokud by taková situace nastala i v budoucnu, tzn. že by se
Honzík chtěl sejít se svojí biologickou matkou a ona s ním, nebránila by tomu, pouze by
požádala úřady o zprostředkování a dohled. „Spíš se obávám toho, aby mu tam nezačala něco
namlouvat. A on by z toho měl pak akorát trauma.“
Pěstounská rodina udržuje kontakt s maminkou biologické matky, tedy s druhou
Honzíkovou babičkou, která má v péči druhé dítě matky Honzíka. Pěstounka Honzíkovi
vysvětlila, že tato babička se stará o jeho sestřičku, která se narodila té samé mamince jako on.
Chápání této komplikované rodinné situace je zatím nad Honzíkovi možnosti dané jeho věkem.
A když se Honzík vyptává na matku a sestru, pěstounka mu raději vše vysvětluje
prostřednictvím vizualizovaného vyprávění s předkládáním fotek jeho sestry a matky.
Pěstounka věří, že až nastane ten pravý čas, chlapci si všechny informace spojí dohromady.
Paní Pavlu oslovuje Honzík „mami“. Pěstounka Honzíkovi vysvětlila, že byl
v bříšku jiné maminky. Svoji biologickou maminku pak Honzík nazývá „maminka Olga“.
Ptává se: „Ty jsi taky moje maminka?“ Pěstounka mu na to odpovídá: „Můžeš mi říkat
maminko, ale já jsem tvoje teta.“ „Nechci, aby se cítil špatně, že žije v cizím prostředí a není
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ve své rodině. Snažím se mu to vynahrazovat tím, že mu dávám tu lásku, aby cítil, že do naší
rodiny patří.“ Je patrné, že Honzík vnímá pěstouny jako své rodiče a také je tak oslovuje.
I když má teď chlapec v rodinné situaci zmatek, což je v jeho věku normální, tato informace o
jeho biologické rodině i o náhradních rodičích, kteří o něj pečují, je již uložená v jeho
podvědomí a bude záležet na něm, jak si vše utřídí a k situaci se v budoucnu postaví.

„Je to lumpík, co přináší takové světýlko do rodiny.“
Pěstounka si ze začátku říkala, že přijmout chlapce do jejich rodiny je vlastně
taková oběť, což pak následně vzala zpět. Pěstounka srovnává svoji první mateřskou dovolenou
s prvorozenou dcerou a nyní s Honzíkem. Přiznává, že teď je již zkušenější, vše si více užívá a
je ve větším klidu. Upřímně se raduje z každého chlapcova pokroku. „Honzík s sebou přinesl
do rodiny změnu, rozruch, v tom dobrém slova smyslu, je jiné povahy, než jsme my. Je více
živější a hned po probuzení je ho plný barák.“
Když jsem se v rozhovoru zeptala, jaké nevýhody pro paní Pavlu představuje pěstounská péče,
po delší odmlce odpověděla: „Já ho beru, jako moje dítě. Nejde si úplně vsugerovat, že je moje
vlastní dítě. Asi i on to bude cítit. Nevím, jak to bude později, ale vnímám spíše výhody než
nevýhody.“
Vzdělávací kurzy pro pěstouny vnímá pěstounka jako obohacující a užitečné pro všechny
rodiče.
Ze začátku nechtěla pěstounka sdělovat širší rodině či okolí, že se chystá přijmout do
pěstounské péče svého synovce. „Nechtěla jsem, ať se mi do toho někdo plete. Protože je každý
hrozně chytrý a člověk z toho pak má v hlavě jen chaos. Chtěla jsem si na to udělat svůj obrázek
a získat svůj nadhled, aby to bylo moje rozhodnutí.“ Z okolí vnímá spíše pozitivní ohlasy, že
se stala pěstounkou.

V současné době se na Honzíkově psychice neprojevují žádné negativní zkušenosti
z minulosti, tedy hlavně z doby, kdy byl po narození umístěn do kojeneckého ústavu.
Nyní pěstouni postupně seznamují chlapce s jeho minulostí pomocí obrázků a fotek, vypráví
mu o jeho biologické rodině. „Časem, kolem věku 5 let dítěte, dojde na velké zpracování
informací za pomoci odborníka. Chlapec by si prošel terapií na zpracování minulosti.“
informuje mě doprovázející pracovnice.
20

S chlapcem docházeli rodiče na neurologii, kde vyloučili poškození mozku. Jen se s chlapcem
muselo více cvičit a intenzivně na něj mluvit. Pílí pěstounů se vývojový deficit brzy srovnal a
nyní je chlapec v dobré fyzické i psychické kondici.
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Pěstounská rodina P4

Rozhovor se po telefonické domluvě uskutečnil u manželů Šimkových doma. Během rozhovoru
byla přítomna pěstounka i pěstoun a v odpovědích se vzájemně doplňovali. Celý rozhovor trval
necelé 4 hodiny. Po následném přepisu a zpracování textu jsem měla potřebu se doptat na
několik informací. Kvůli časovému vytížení pěstounů byly dodatečné otázky poslány a
odpovězeny elektronickou formou. Celý rozhovor byl velmi uvolněný. Z důvodu ochrany
osobních údajů byly v textu pozměněny jména a další informace, díky kterým by byla možná
identifikace jednotlivých členů pěstounské rodiny.

Manželé Šimkovi (paní Šimková 60 let, pan Šimek 65 let) a jejich postoje k pěstounství

„Nejvíc by mělo být lidí jako jsme my, co dělají pěstounskou péči jako zaměstnání, mají děti
rádi a chtějí pomoci.“
Manželé Šimkovi se již na začátku jejich vztahu rozhodli mít velkou rodinu.
V posledních dvaceti letech přijali do pěstounské péče šest dětí. Nejdříve přijali tři sourozence
z dětského domova, následně jednoho chlapce s poruchou autistického spektra z kojeneckého
ústavu, a nakonec dva sourozence taktéž z dětského domova.
Paní Šimková má z prvního manželství jednoho syna. Společně s panem Šimkem děti
mít nemohli. Rozhodli se naplnit touhu mít hodně dětí prostřednictvím pěstounské péče.
„Manžel chtěl adopci. Tak jsem se rozhodli jít touto cestou, ani ne že pomůžeme sobě, ale že
pomůžeme těm dětem a najdeme si v tom nový druh zaměstnání,“ říká paní Šimková. Paní
Šimková v minulosti pracovala jako vedoucí sociálního odboru a o dané problematice měla
mnoho informací. Manželé zdědili velké stavení a tyto prostory jim umožnily vzít si k sobě více
dětí, jak si Šimkovi přáli. „Rozhodli jsme se pomoci sourozeneckým skupinám, protože tam je
ten problém, že se nenajde moc pěstounů, kteří si vezmou dvě, tři děti.“ Postupem času se začala
jejich rodina rozrůstat a manželé se rozhodli opustit svá zaměstnání a věnovat se novému
poslání na plný úvazek.

Paní Šimková si při pěstounské péči doplňovala vzdělání speciálními kurzy, které
v České republice pořádali specialisté na náhradní rodinnou péči z Anglie. Toto tříleté
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setkávání využívala paní Šimková také jako supervizi její práce. Paní Šimková doplňuje: „Na
Západě nebyla pěstounská péče nikdy přerušená. Tam má pěstounská péče nějaké společenské
opodstatnění a je to i společensky oceněné. Kdežto tady všichni lidé vědí, že by děti neměly být
v dětských domovech, ale běda, když si je vezmete, tak jste neustále osočována, že to děláte pro
peníze. To prostě přinesla tato doba.“ Paní Šimková pokračuje: „Tento systém neumí využít
toho, že to člověk chce dělat, i kdyby to chtěl dělat pro peníze. Využít toho nadšení. Oslovit
potencionální pěstouny. Umí krásně odradit, to ano. Jen Vám hází klacky pod nohy a místo
maximální podpory, že si chcete vzít šest dětí z dětského domova, setkáváte se s pochybnostmi
na každém kroku.“ Paní Šimková dodává, že také chybí nedostatečná supervize pro pěstouny,
kteří se rozhodli pro profesionální pěstounskou péči jako oni a odlehčovací víkendy, aby si i
pěstouni měli šanci odpočinout.
K otázce kvality podpůrného systému pro pěstouny, si pan Šimek povzdechl nad
nezkušeností a neinformovaností odborníků, tedy lidí, kteří by měli školit a připravit pěstouny
na to, co je čeká. „Lidé, co vás školí, vás buď litují, nebo si myslí, že jste blázni. Chodíte na
spoustu pohovorů a celou dobu posloucháte rady od lidí, co této problematice vlastně
nerozumí.“
Manželé se věnují pěstounské péči přes dvacet let a během této dlouhé doby
monitorovali mnoho nedostatků systému pěstounské péče, se kterými se museli potýkat nejen
oni ve své rodině, ale i mnoho jejich známých. „Je zde takový prostor, který zatím společnost
nedokázala úplně uchopit, a to je ochrana pěstounů. Vy si ve většině případech berete do rodiny
poškozené děti. Jsou tu organizace, které vás mají na starosti, které vás navštěvují. Za celou
dobu jsem nepocítila, že by se někdo staral o to, aby vás děti neohrozily, protože ty děti jsou
tak poškozené, nesou si takovou dědičnou zátěž. Máte děti na starosti 24 hodin denně a za tu
dobu se může stát mnoho věcí, na které nejste připraveni. Snadno se může stát, že nakonec
skončíte ne vyšetřovacím řízení.“
U dětí v náhradní rodinné péči není výjimkou, že se dětem během vývoje a dospívání projeví
či zhorší zdravotní a psychické problémy. Postupem času pěstouni zjišťují, že až tyto děti
vyrostou, nebudou schopny se o sebe sami postarat. „Není zde vytvořená záchytná síť institucí,
která by se o tyto jedince, kteří nedokáží samostatně žít, postarala.“ Šimkovi se mi svěřují, že
právě taková situace je nyní trápí. V současné době plánují vytvořit z druhé budovy na jejich
pozemku chráněné bydlení pro Kačku a Pepu, aby měli kde žít (případ KAČKY a PEPI viz.
níže).
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Na moji otázku, zda jsou opatření ustanovená zákonem vždy vedena v nejlepším zájmu dítěte,
mi paní Šimková odpověděla hezkou větou: „Zákon provádí člověk, který má své limity.“
Jelikož paní Šimková pracovala ještě před svým pěstounstvím jako vedoucí sociálního odboru,
věděla i o podpůrných institucích, které mají dobré výsledky a když nastaly situace, kdy si
pěstouni už opravdu nevěděli s dětmi rady, mohli se také naštěstí obrátit na své známé. „První
problémy jsme řešili s profesorem Matějčkem a pak přišli další.“ Paní Šimková říká, že by to
bez odborníků s manželem nezvládli. „Stále jsme se obviňovali, že jsme něco zanedbali a ono
to přitom bylo v dětech od jejich rodičů.“ (Během rozhovoru slovo geny a dědičnost padlo
několikrát).
Jako zásadní nedostatek systému vidí pěstouni neúplnost nebo naprostou absenci informací o
zdravotním stavu biologické rodiny (rodinné anamnéze) a neznalost minulosti dětí z dob před
pěstounskou péčí. „Nemůžete počítat s velkou podporou úřadů. Přichází k vám do rodiny děti
a vy o nich nevíte vůbec nic.“
Jako hlavní výhody pěstounské péče manželé uvádí: „Dali jsme dětem domov a naplnili si
touhu být rodiči.“ Další výhodu vidí ve finanční odměně pěstounské péče, kdy při větším počtu
dětí je rodič dostatečně finančně zajištěn a může zůstat s dětmi doma a plně se jim věnovat.
„Děti získaly pěstounskou péčí místo, kam se mohou vždy vracet“.

„Pěstouni tady žádní nejsou. Já si myslela, že když půjdu touhle cestou „cestou mise“
ukážu lidem, že stojí za to opustit lukrativní místo a dělat takovou práci, že někoho
nadchnu. Nenadchla jsem nikoho.“

Děti
Manželé se přihlásili do registru žadatelů o pěstounskou péči, prošli všemi potřebnými
procedurami. Mezi svými preferencemi zmínili, že by rádi do PP sourozenecké skupiny.
„Tehdy byly ještě regionální pracoviště ministerstva sociálních věcí na každém kraji“, říká pan
Šimek. „Byli jsme pozváni do města kde nám nabídli 12-15 dětí, většina byla dvojčata a mezi
nimi i ti naši tři sourozenci. Tak to bylo jasné. Byli tři, tak jsme si je hned vzali. Při seznamování
jsme byli okamžitě rozhodnuti, že si je vezmeme. Protože jsme chtěli dělat profesionální
pěstounskou péči, tak jsme ani nepřemýšleli, jestli se nám ty děti líbí nebo ne.“ Manželům bylo
umožněno 3 měsíce jezdit za dětmi, seznamovat se s nimi. Děti postupně začaly trávit společné
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víkendy u Šimkových doma. Pan Šimek zmiňuje, že přestože to byli sourozenci, byl každý už
v té době úplně jiný.
V roce 2001 přišla do rodiny první sourozenecká skupina. Nejstarší Janě bylo v té době sedm
let, prostřední Kačce pět a půl roku a nejmladšímu Jardovi byly čtyři roky. Před umístěním do
pěstounské péče si děti prožily velmi dramatický začátek života. Narodily se do drastických
rodinných poměrů. Od malička byly děti otcem týrány a sexuálně zneužívány. Když nejstarší
dcera Jana získala k pěstounům důvěru, to ji bylo přibližně 10 let, začala jim své vzpomínky
vyprávět. Následně na základě jejího svědectví byl otec trestně stíhán a odsouzen k odnětí
svobody. V bytě dětí se odehrávaly sexuální orgie, ke kterým si rodiče zvali jiné partnery a děti
všemu přihlížely. První z rodiny odešla Kačka, která byla rodiči dobrovolně umístěna
v necelých třech letech do kojeneckého ústavu. Během následujícího roku byly z rodiny soudně
odebrány i zbylé dvě děti, které byly umístěny do dětského domova. To vše se událo po tom,
co biologická matka sama z rodiny utekla před agresivním manželem a své děti tak opustila. Za
další rok se všichni tři sourozenci sešli ve stejném ústavním zařízení, ze kterého si je následně
převzali manželé Šimkovi do dlouhodobé pěstounské péče.
„Nevím, jak dneska, ale před těmi 20 lety, byly děti strašně zanedbané, po té stránce zdravotní
byly zaostalé. Trvalo to 5 let, než jsme se do toho postupně dostali. Protože každý něco měl,
když ne něco zdravotního, tak psychického.“
„Všichni jsou takoví slabší, nervová soustava je narušená, špatně zvládají napjaté a těžké
situace, neudrží partnerské vztahy.“ říká paní Šimková.

JANA
Jana po příchodu do rodiny trpěla depresemi, která se projevovaly hlavně večerními
úzkostnými stavy, kdy nemohla spát. Proto pěstouni vyhledali odbornou pomoc a Jana tak
začala docházet k dětskému psychiatrovi. Jana se celé dětství vinila z matčina odchodu od
rodiny. Pěstouni měli možnost pozorovat Janiny zvláštní projevy náklonosti. Před příchodem
do pěstounské péče Jana navštěvovala kvůli vývojovému deficitu pomocnou školu. Po příchodu
do rodiny s ní začali rodiče intenzivně pracovat a dívka nastoupila znovu do první třídy, ale již
běžné základní školy. Základní školu dokončila s dobrými známkami. Když bylo Janě 11 let
vykonstruovala si příběh, kdy jí údajně na autobusové zastávce před školou sexuálně obtěžoval
neznámý muž. Po několika dnech vyšetřování se přiznala, že si celý příběh vymyslela. Tato
inklinace v ní zůstávala a pan Šimek vypráví, že i on, když byl s Janou sám, si musel dávat
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pozor, jak se k ní chová. Rodiče museli také upozornit třídního učitele, aby si v určitém ohledu
udržoval od Jany bezpečný odstup. Jinak s Janou nebyly v dětství žádné větší potíže.
V sedmnácti letech nastoupila na střední zdravotnickou školu. Dva týdny po dovršení zletilosti
odešla na několik týdnů z domova s přítelem, který byl pouze náhodnou známostí. „Janě bylo
osmnáct, chodila na zdrávku. Vrátila se z pionýrského táboru. Druhý den si vzala takovou
malou taštičku, že se jede podívat za kamarádkou a zavřela dveře. My jsme si sháněli, nic. Měla
opravdu malou kabeličku a vyrazila do života. Zahodila všechno, co jsme jí dali. Sháněli jsme
ji. Ona nám pak jen zavolala, ať se o ní nestaráme.“
Začala se stýkat s partou lidí, kteří se vyznačovali antisociálním chováním a byli trestně stíhaní
za různé přestupky. Jana jim vyprávěla o své bohaté babičce, matce pěstounky. Následně parta
i s Janou přepadla na ulici „její“ babičku. Dívka začala pít alkohol a užívat návykové látky a
kvůli neplacení zdravotního pojištění ji narostly desetitisícové dluhy. „Pak se chytila nějaké
ženské, co dělala prostituci.“ V roce 2012 nastoupila do Domu na půli cesty, kam ji pěstouni
doprovázeli. Pan Šimek říká: „Měla dluhy a nevěděla co s tím, tak se pokusila o sebevraždu,
na internátě snědla prášky.“ Paní Šimková dodává: „Tři pokusy o sebevraždu jsme měli.“ Jana
se k pěstounů několikrát vrátila a opět z vlastního rozhodnutí odešla. Minulý rok ji pěstouni
uspořádali svatbu a Jana se do roka rozvedla. V současné době sdílí 25letá Jana domácnost
s pěstouny. Pracuje v domově důchodců a našla si nového přítele. „A začíná, konečně se z toho
snad vyhrabe. Ta rodina musí mít trpělivost,“ říká pan Šimek.

KAČKA
Kačka je mentálně na nižší úrovni, než je její věk a byla ji diagnostikována epilepsii.
Kvůli matce, která užívala i v těhotenství alkohol, ji byl diagnostikován dětský fetální
alkoholový syndrom. Když přišla Kačka do rodiny, byl vývojový deficit velmi znatelný,
například špatně mluvila. Byla však velmi živé a neposedné dítě. V jejím chování byla
rozpoznatelná citová deprivace, která se projevovala přehnanou potřebou dotyků, pozornosti, a
do jisté míry potřeba fyzického kontaktu přetrvává do dnes. Po příchodu do pěstounské rodiny
se její intelekt začal velmi rychle rozvíjet a byla integrována do základní školy. Studijní
problémy se začaly výrazněji projevovat ve druhé třídě, kdy se i zhoršil průběh epileptických
záchvatů. Kačka byla přeřazena do zvláštní školy. Pěstouni se během jejího dospívání museli
potýkat s velmi nepříjemnými situacemi spojenými s projevy sexuálního chování, a to
například častou masturbací na veřejnosti. Dalším velkým problémem, který přinášel časté
zdravotní problémy a následné hospitalizace, byla její nedostatečná hygiena. Vytrvalou péčí se
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Kačka zbavila některých nepříjemných zlozvyků. V současné době žije Kačka s pěstouny a je
stále potřeba jí věnovat velkou pozornost.

JARDA
Jarda je nejmladší ze tří sourozenců. Byl již od počátku velmi živé dítě. Má hyperkinetický
syndrom. Ze tří sourozenců na tom byl intelektuálně nejlépe a vyznačoval se velkou bystrostí.
Avšak měl problémy udržet pozornost, byl neklidný, nedával pozor na své věci, neudržel si
peníze a neustále lhal. Po příchodu do rodiny trpěl poruchami spánku, často se budil či křičel
ze spaní. Téměř dva roky s ním musel spát pan Šimek v pokoji, aby zklidňoval jeho noční děsy.
Později se pěstouni dozvěděli, že děti ve spánku bil jejich biologický otec hadicí. Když Jarda
trochu povyrostl, jeho problémové chování se začalo zhoršovat. Lhal, tajně kouřil, kradl.
K autoritám se projevoval provokativním chováním. Ambulantně začal navštěvovat SVP. Ve
třinácti letech byl Jarda hospitalizován na 6 týdnů na psychiatrické oddělení v Praze.
Následující roky jeho chování stagnovalo. Z rozhovoru s pěstouny jsem měla dojem, že je
výchova Jardy zatěžovala a trápila ze všeho nejvíce. Paní Šimková se mi svěřuje, že byl její
manžel na Jardu velmi fixovaný a stále se mu snažil pomoci. Nyní je Jarda ve výkonu trestu za
opakované krádeže a pěstouni ho ve věznici navštěvují. „S tím Jardou jsme jezdili na
psychiatrii, teď je ve vězení, on nakonec přepadl 5 starých ženských, aby si mohl koupit bagetu
na benzínce. Já, když jsem slyšela u soudu od všech těch lékařů a psychiatrů všechny ty jeho
diagnózy, byla jsem ráda, že jsem to všechno přežila.“

PEPA
Pepa se narodil roku 1999 matce se schizoidní poruchou, která mimo svou
psychiatrickou diagnózu užívala v době těhotenství alkohol a drogy. Chlapec byl po narození
soudním příkazem matce odebrán a na přechodnou dobu umístěn do kojeneckého ústavu, než
si matka vytvoří podmínky pro výchovu dítěte. Po dvou týdnech v kojeneckém ústavu byl Pepa
hospitalizován na infekční oddělení s infekční chorobou plic. Na dětském oddělení v nemocnici
strávil chlapec devět měsíců, které prožil v izolaci dětské postýlky, bez podnětného prostředí a
bez lásky. Pepa byl během svého pobytu v ústavu psychiatricky vyšetřován z důvodu citové
deprivace a poruch chování i emocí. Docházel na neurologická vyšetření z důvodu jeho
nerovnoměrného vývoje hrubé i jemné motoriky a byl též řešen jeho opožděný vývoj řeči, jehož
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příčinou je nejspíše organické poškození mozku. Později bylo Pepíkovo mentální postižení
přisouzeno defektu, vzniklému v důsledku špatného vývoje mozku, zapříčiněném dětským
fetálním alkoholovým syndromem. Poruchy chování a emocí, které se mimo jiné projevovaly
jeho afektivním chováním, špatný vývoj řeči spojený s vývojovou dysfázií přetrvávaly i po
příchodu chlapce do pěstounské rodiny. Později bylo v důsledku mnoha vyšetření vyřčeno
podezření na poruchu autistického spektra. Nyní pěstouni mluví o Pepovi jako o „jejich
autistovi“.
Pepa přišel do rodiny rok po příchodu prvních tří sourozenců. Pepa byl umístěn v kojeneckém
ústavu, odkud děti kolem třech let života odchází do dětského domova. Jelikož si Pepu oblíbila
ředitelka kojeneckého ústavu, nechala chlapce v kojeneckém ústavu o něco déle. V případě
Pepy pěstouny oslovila organizace Náhradní rodinná péče, která se snažila umístit do rodin děti,
které byly složitě umístitelné. Organizace neměla pravomoc zprostředkovávat přímo
pěstounskou péči, jen pěstouny kontaktovala a informovala je o chlapcově existenci. Následně
pěstouni kontaktovali přímo dětský domov, kde byl Pepa umístěn a domluvili se s ředitelkou
na návštěvě. „Jeli jsme se tam podívat a nebylo, co řešit. On byl malinkej blonďáček, krásnej!
To mu bylo něco přes tři roky. Neuměl chodit, mluvit, nic.“ Nezůstalo u jedná návštěvy a
pěstouni začali za Pepou jezdit častěji. Na základě toho si na ně „došláplo“ Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR a pěstounům hrozilo trestné oznámení, jelikož vstoupili s dítětem do
kontaktu bez povolení úřadů. „Takže jsme skončili na ministerstvu, místnost plná počítačů, ani
jste neviděli lidem do obličeje přes ty počítače. Jen jste slyšeli hlasy, které vás vyslýchají, ptají
se vás na váš denní harmonogram apod. Nabízeli nám tam dvanáctiletého kluka, co hrál fotbal,
abychom si ho vzali místo Pepíka. Tak jsme jim řekli, že uděláme kompromis, že si vezmeme i
toho kluka i Pepu. Říkali jsme, že to uděláme tak, že chlapce navštívíme se všemi dětmi, a když
bude chtít, tak ho pozveme k nám, najdeme mu nějaký sportovní oddíl, aby se s ním seznámil.
To nám pracovníci řekli, že to nejde! Pak z nich vylezlo, že byl ten druhý chlapec asi ve třech
rodinách, které ho vrátily. Říkali jsme, že si kluka vezmeme, když nám dají i Pepu. Paní, co to
měla na ministerstvu celé na starosti, seděla za mnou, najednou vyskočila a řekla: ‚jste hloupí,
stejně vás všechny jednou zabijou‘ a odešla. Tak to skončilo. Kluka nám nedali. A u Pepči jsme
se dohodli se sociální pracovnicí, odkud pocházela Pepova maminka, že každých 14dní dá na
soud žádost o pobyt. To trvalo asi půl roku, jelikož zrovna předělávali soud, takže moc
nefungovali… A pak jsme asi po půl roce dostali k soudu a narazili jsme na fantastického
soudce. Tak to s námi všechno vyřešil, napsal nám všechno, i kdybychom chtěli jet do zahraničí,
i kdybychom potřebovali doktora, všechno. Pak z toho akorát měl problém, protože to udělal
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hrozně rychle. A od té doby máme Pepu doma. “ Manželé Šimkovi postupně odhalovali všechny
jeho vývojové vady a důsledky opoždění. Domnívají se, že jim byl skutečný zdravotní stav
chlapce před přijetím zamlčen. „Snad z dobré vůle, aby chlapec našel rodinu.“ Mimo časté
návštěvy lékařů a psychiatrů se rodiče potýkali i s problémy umístění chlapce do vzdělávacího
systému. Pepík se naučil spolupracovat s asistenty, kteří ho provázeli školní výukou a pomáhali
rodičům zvládat jeho zařazení do normálního života. Pan Šimek říká, že bylo někdy až legrační
pozorovat ostatní, jak se snaží na Pepu aplikovat naučené postupy, které bez znalosti a
pochopení jeho individuality samozřejmě nefungovaly. Nyní bydlí Pepík ve svém pokoji,
naučil se lépe zvládat afekty a výbuchy emocí. Díky spolupráci s odborníky a s organizací
NAUTIS, se celá rodina učí chápat a pracovat s jeho velmi komplikovanou povahou.

OLINA a JONÁŠ
Olina a Jonáš přibyli do rodiny manželů Šimkových v roce 2005. Olině v té době bylo
9 let a Jonášovi 8let. Před umístěním do pěstounské péče strávily děti tři roky v dětském
domově. Biologická matka dětí ovdověla a žila s novým agresivním manželem. Vydělávala si
prostitucí a byla drogově závislá. Matka nebyla schopná se o děti postarat, tak ji byly odebrány
z důvodu neplnění rodičovských povinností. Olinu a Jonáše potkala rodina Šimkových na
setkání pěstounů, kdy je tam jiná pěstounka, která měla v PP jejich bratra, vzala z dětského
domova na společné prázdniny. Děti Šimkových si s Olinou a Jonášem hrály a manželé začali
uvažovat, že by sourozenecké duo přijali také do své pěstounské péče. Po návratu z tohoto
setkání požádali manželé o svěření dětí do jejich PP. To se následně ukázalo jako
problematické, jelikož kroky seznámení neproběhly oficiálně, a to zprostředkovaně přes
příslušné krajské orgány. Nakonec se vše s úřady vyřešilo a děti se dostaly do rodiny
Šimkových. Průběh adaptace byl pozvolný a pohodový. Děti nebyly v minulosti týrané z rodiny
jako první tři sourozenci a neměly tolik psychiatrických problémů. Jonáš má v současné době
vystudované tři učňáky a pěstounka vyzdvihuje jeho velké sociální charisma. Olina je velmi
uzavřená, o svých problémech moc nemluví. Po dovršení osmnácti let odešla z domova a
osamostatnila se. Pěstounka říká, že se v současné době živí prostitucí, jako její matka, i když
na lepší úrovni. K Olině si rodina našla opět cestu až nedávno. Minulý rok přijala pozvání strávit
s nimi společné Vánoce.

KONTAKT S BIOLOGICKOU RODINOU
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Ač měli manželé Šimkovi v pěstounské péči šest dětí, pouze jednou se setkali se zájmem
biologické matky o kontakt.
Matka Oliny a Jonáše jako jediná projevila zájem o setkání. Sama kontaktovala
pěstounskou rodinu s žádostí o osobní schůzku. V té době byla ve výkonu trestu a přála si, aby
ji děti ve věznici navštívily. Pěstouni říkají, že to nebylo z její čisté touhy vidět děti, ale že to
měla za úkol v rámci programu ve věznici. To jim potvrdila i sociální pracovnice. Po zjištění
této informace, Jonáš schůzku odmítl. Olina byla zvědavá, jak její matka vypadá a rozhodla se
s pěstouny do věznice vydat. „Olina je hezká holka, tak si mámu nějak představovala, Jonáš
ten měl mámu zidealizovanou. Tak jsme si to vyjednali a jeli jsme se do vězení za ní podívat. Ta
holka, když ji tam viděla, takovou chudinku ubohou, které vůbec nic nevěděla o minulosti dětí
ani o jejich otci. Ta Olča, když ji tam viděla, tak jenom brečela. Zhroutila se ze svého snu, co
si představovala o své mámě. Pro ni to byl šok, leč viděla mentálně slabou ženu a ona si
představovala hvězdu. A Jonáš, ten se s ní odmítl setkat,“ popisuje pan Šimek setkání Oliny
s matkou. Pro Olinu bylo setkání traumatické a opětovala ho pláčem. Průběh kontaktu
okomentovala pěstounka takto: „Matka neměla moc slov, byla jednoduchého vzdělání. Bylo
těžké s ní rozvádět hovor o minulosti dětí. Ptali jsme se my, Olča plakala.“ V době kontaktu
byla Olina hospitalizovaná na psychiatrii v Bohnicích, kde ji na kontakt připravovali. Jiným
způsobem kontakt asistovaný nebyl. Pěstounka říká, že to v té době nebylo možné. Pěstounka
vidí přínos v setkání Oliny s matkou v tom, že si už Olina umí představit, „z jakých poměrů
vzešla“.
„Pepíkovi za celou dobu v pěstounské péči přišel jeden koresponďák. Víc ni,“ říká pan
Šimek.
S biologickou rodinou Jany, Kačky a Jardy byli pěstouni v kontaktu z jejich osobního
rozhodnutí, kdy se sami, kvůli problémovému chování Jardy, rozhodli rodiče kontaktovat.
„Kontakt s biologickou rodinou má svůj efekt. Já bych se s biologickou rodinou nechtěla sejít,
nechtěla bych, aby se mi do toho montovali. Ale když jsem viděla, že má Jarda takové geny. Ty
první tři děti byly úplně nejhorší. On je tak rozdílný, tak jiný. V momentě, kdy jsme spolu měli
obrovské problémy, sama jsem přes facebook vyhledala jeho mámu a řekla jsem mu, tohle je
tvoje máma, tak jí dělej takové věci, jako je děláš mně, ona tě porodila, tak se spolu stýkejte, já
nedokážu pochopit to, že ty jsi jiný, že potřebuješ krást, že potřebuješ lhát, že potřebuješ nás
podvádět. Doteď je pro mě tajemstvím, že tohle ty děti dědí. Ještě abych otevřela další téma,
my jsme pěstouni, kteří začali dělat profesionální pěstounskou péči, já jsem to tak chtěla dělat,
sehnala jsem si na to peníze, zůstali jsme s manželem doma, protože jsem si byla vědoma, že to
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bude oříšek, že to jen tak dva lidi nezvládnou. Udělala jsem dobře, protože my jsme nemohli
dělat nic jiného. My jsme nás hlídali, aby nás neokradli a oni hlídali nás, aby nás mohli okrást.
To byla úžasná kombinace.“
Z důvodu Jardovi hospitalizace v Bohnicích pěstouni přes facebook kontaktovali biologickou
matku dětí, aby ji o hospitalizaci syna informovali. Matka následně syna navštívila. „To je
taky, Jardovi přišla máma, vytáhla krabičku cigaret a byla milionová, všechno zapomněl,“
vypráví pan Šimek.
Když bylo Jardovi 18 let, měl velké problémy nejen ve škole, ale i s pěstouny a zbytkem dětí
v soužití pod jednou střechou. Pan Šimek vyhledal otcem Jardy přes internet a nabídl chlapci,
že kdyby se chtěl sejít s otcem, rád mu schůzku zprostředkuje. „Byly prázdniny, tak jsem se ho
zeptal, jestli by se nechtěl jet na tátu podívat. Souhlasil.“ Jarda byl ze setkání nadšený a už u
otce zůstal. S otcem žil několik měsíců v hrozných podmínkách, kdy spal na matraci ve velké
špíně a nepořádku. „Vydržel tam u něj tři měsíce. Pak nám zavolali, že Jarda utekl. Dověděli
jsem se, že má Jarda od otce ještě o něco staršího bratra. Taky jsme se pak dozvěděli, že byl
otec schizofrenik. A on asi nedbal na nějakou léčbu, takže se občas naštval, že toho staršího tak
zbil, že se Jarda asi vyděsil a utekl do jiného města, kde si myslel, že má holku. Policie nám za
10 dní volala, ať si ho vyzvedneme na stanici. Když se do té rodiny dostal, tak si spolu vyprávěli.
V té rodině muselo být asi hodně násilí. No a on takový začal být.“

POSTOJE PĚSTOUNŮ KE KONTAKTU
Paní Šimková říká: „Ještě jsem se nesetkala s tím, že by nějaký pěstoun kvitoval kontakt
s biologickou rodinou.“
„Když jsou ty děti malé, tak kontakt s biologickou rodinou vnese do jejich života hodně zmatku.
Je hrozně těžké říci, zda je to dobré nebo ne.“
„Dříve bych nebyla ráda, aby mi do výchovy biologičtí rodiče zasahovali, ale nakonec jsem
byla ráda, že jsem ty kontakty na ně sehnala.“
Postoj pěstouna ke komunikaci dítěte s biologickou rodinou – „Děti nechtěly vědět o své
minulosti, my jsme se snažili o tom mluvit, aby si samy v sobě srovnaly situaci. Nám se nestalo,
že by někdo chtěl mámu, nebo rodiče vidět. Ten svět, který jsme jim nabídli, byly tak syceny, že
netoužily po něčem, co je horší. Měly zidealizované rodiče. Pak ta realita byla drsná například
v případě setkání Oliny s matkou.“
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„Myslím si, že i když ty rodiče poznají, tak budou mít pouto k nám.“

DĚTI, JEJICH GENY A MINULOST
„Já co neprožiju, tak tomu nejsem schopná uvěřit. Ty geny jsou tak silné. Já si říkala, že jim
tohle ukážu, to je naučím… ne, nejde to.“
Pěstounka říká: „Děti přicházejí s tak silnou genetickou výbavou. Když jsou malé, tak to ještě
jde, ale puberta je těžká. Postupně začaly vyplouvat na povrch různé věci, v pubertě se začaly
řešit závislosti, které si přinesly z rodiny. Poznali jsme se s jednou psycholožkou, a když jsem
byla na pokraji s dechem, tak jsem se s ní sešla a ta nám teprve otevřela oči. Řekla nám, ať si
uvědomíme, že jsme si vzali již hotové lidi, a že s tím už nic nenaděláme. Sociální pracovnice
vás furt nutí, abyste to zlomili. Což není v lidských silách.“
„Bylo by dobré, aby zaznělo od sociálních pracovníků: ‚Děláte, co můžete, ale tady jsou tak
silné geny,‘ aby pěstouny trošku povzbudili, to my nikdy nezažili.“
„Vždycky s námi jednali tím stylem, že je to všechno naše vina. Hledala se chyba v dané situaci,
která zrovna nastala, ne nějaký hlubší problém. Člověk se furt obviňuje za něco, co nezavinil.“

ZPRACOVÁNÍ HISTORIE
„Z pohledu minulosti je důležité, aby děti věděly, ke komu patří.“
Pěstouni o minulosti původní rodiny nevěděli skoro nic. Nějaké informace se časem dozvěděli
od známých a z vyprávění. Žádnou zprávu či vyjádření OSPODU neobdrželi. Nebyly jim
podány ani řádné informace o zdravotním stavu dětí. Ráda bych uvedla situaci, kdy Paní
Šimková kontaktovala dětskou doktorku jednoho z dětí, u které bylo dítě v minulosti
ošetřováno, aby získala lékařské záznamy potřebné k jinému vyšetření. Doktorka se s ní
odmítla sejít.
„Protože jsme z rodiny nic nevěděli, nevěděli jsme, co by děti mohlo bavit. Zkoušeli jsme 15
různých kroužků, aby se našly. Nemůžete je formovat podle toho, jaká vy jste. To by měla znát
ta rodina. To je další velký problém, abyste děti pochopila.“
Svou minulost by měl znát každý. Už třeba kvůli rodinné anamnéze. Jonáš má v současné době
přítelkyni, která studuje medicínu. Ta na něj v tomto ohledu velmi apeluje. Pokládá za důležité
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být informovaný o rodinné anamnéze, už kvůli zdravotním problémům nebo kvůli svým
budoucím dětem.
Paní Šimková vidí velké rezervy ve zpracovávání rodinné historie u dětí v náhradní rodinné
péči. „Už kvůli té genetické zátěži by děti měly vědět, odkud pochází. Když jdete k lékaři, tak se
vás zeptají na rodinou anamnézu a vy jí prostě neznáte. V USA si děti píší vyloženě kroniku o
své biologické rodině. Pěstouni mu s tím pomáhají, aby věděli, kdo byla máma, kdo byl táta. To
si myslím, že by děti měly vědět.“
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