
Muž 39 let, ženatý, děti ve věku 9 a 12 let  

 

Uvažoval jsi v dnešní době o třetím dítěti?  
Nemyslím, že doba je jiná než jindy, děti se rodily i za války, v daleko horších podmínkách, ale 

netoužím po tom. 

A pokud by manželka naléhala nebo by otěhotněla nečekaně?  
To je samozřejmě na dohodě obou, nechal bych to nejspíš na jejím rozhodnutí. Jednoduché by to 

nebylo, ale spíš z pohodlnosti, ne že bychom to nezvládli, nebo si to nemohli dovolit. 

Takže přesto, že další dítě nechceš, netlačil bys jí do umělého přerušení těhotenství? A jak 

vůbec na UPT pohlížíš?  
To je těžké, nikoho nesoudím, je to každého věc. Nejsem odpůrce, ale ani zastánce. Jsou životní 

situace, kdy to je určitě nejlepší řešení, ale používat to jako formu antikoncepce taky nelze. Já 

bych manželku rozhodně nepřesvědčoval. Svědomí je v tomto silný soupeř. … Ale my se 

chráníme, tedy snad nás takové rozhodování nečeká.    smích  

S tím souvisí posouvající se hranice pro početí dětí. Jak nahlížíš na těhotenství po 40?  
To se zase nedá paušalizovat. Pokud se to páru dřív nepovede, proč ne. Rizika si stejně nesou jen 

oni, ale jako cílený akt se mi to nezdá rozumné. Člověk už je méně psychicky odolný…. Smích… 

Ale zase je to individuální, někdo si to užije a někoho to položí. Tenhle experiment ostatně brzy 

uvidíme v praxi…. Smích. (Společný kamarád se chystá na otcovství ve 41 letech) Hele, pokud 

žena otěhotní i v pozdějším věku, asi to tak mělo být a její tělo je na to ještě připraveno, ale umělé 

oplodnění je jiná. Ale mám dvě děti, tak se mi to možná lehce říká. 

Vzal jsi mi z úst otázku. Tedy, ptát se na hranici 48 let pro umělé oplodnění je tímto asi 

zbytečné?  
48? To je jako vážně tak? Hmm…, co dodat. Spočítají si ti lidé, kolik jim bude, až půjde dítě do 

školy? Tak to je vážně dost. A uvážíme-li, že příroda nejspíš ví, proč to nedopustila sama… 

Trochu si hrajeme na bohy.“  

Daroval bys sperma?  
Asi bych si našel jinou brigádu…smích… Nesnesl bych pomyšlení, že někde běhá můj genetickej 

kód a já ho nijak neformuju.  

Uvažuje se o zrušení anonymního dárcovství, ovlivnilo by tě to?  
Jako že by mě za dvacet let kontaktovalo cizí dítě? …To snad nemyslej vážně? …Nevím jaká 

skupina chodí darovat, ale řek bych, že ubude dárců. 

A co náhradní mateřství?  
Jako cizí žena jako inkubátor?  

V podstatě ano.  

A to je legální? 

Ne.  

A přesto se to děje?... smích…  Proč mě to překvapuje!? To přece nemůže být tak jednoduchý, 

ne? Jako že se fiktivně vezmou před umělým oplodněním?  

Ne, to není třeba, dle našich zákonů pár nemusí být oddaný.  

Co? Tak to jsem netušil. Takže když si to ta ženská rozmyslí, je stejně matka?  

Ano.  

No, tak to je dost riskantní podnik. Takže to je nelegální výdělečná činnost po nosičky a centra 

umělého oplodnění, která je sice nelegální, ale tolerovaná?  

Tak nějak.  
Krása.  

Pro někoho je to jediná šance.  
Jo, mít dítě za každou cenu. 

A co tedy umělé oplodnění, či adopce pro homosexuální páry?  
Lesbičky to mají jednodušší. Můžou si poradit jinak. 

Na to se neptám.  
Smích. .. Nic proti nim nemám, ale je to nepřirozené. Dítě má mít mámu a tátu. 



Myslíš tedy, že homosexuální pár je pro dítě horší varianta než dětský domov?  
Takhle jsem nad tím neuvažoval, teď už se mi to nezdá tak jednoznačný. Ale stejně je to 

nepřirozený, co to s těmi dětmi udělá v pubertě? Až ve škole budou terčem posměchu, že mají 

tátu a tátu? Malé děti by s tím asi problém neměly, ale pro puberťáka…. 

Takže se ti rodina agresivních alkoholiků, nebo ústav zdají být lepší?  
No to ne.  Já nezpochybňuji, že by se homosexuálové nedokázali postarat, nebo že by dítěti 

nebylo v určitých ohledech líp, ale rizika to jistě nese…. To je otázka spíš pro psychology. 

Takže registrované partnerství ti nevadí, ale tohle jo?  
To je snad něco jiného. Neříkám, že to maj jednoduchý, ale tohle je zkrátka nepřirozený. Zase 

jsme u přírody, kdyby to tak chtěla, šlo by to, byli bychom oboupohlavní. 

Takže v případě referenda adopce homosexuálů, ano, či ne?  
Nešel bych….Docela by mě zajímalo, kolik procent by o to mělo vůbec zájem. Řekl bych, že to 

mají taky velmi individuálně. Podívej, Franta, tomu vůbec nevadí, že mít děti nebude, a naopak 

Jarek tím trpí. (kamarádi homosexuálové-ne pár)  A Libuška? (lesbická kamarádka) Ta si to 

nejspíš zařídí po svém. 


