
 Muž 45 let, inženýr. Jsem podruhé ženatý již 5 let, a velmi šťastně, musím podotknout.  

 

V kolika letech jste se ženil poprvé a jaký důvod byl vašeho rozvodu? Pokud Vám nevadí 

tato otázka?  
Nevadí.  

Svou první manželku jsem potkal na střední škole. Po skončení vysoké školy jsme hodně 

cestovali, plánovali a zařizovali bydlení, Asi tak ve třiceti letech jsme uzavřeli manželství. Přáli 

jsme si mít rodinu, ale nastal problém, který byl najednou neřešitelný. „Jak se říká, nebylo a 

nebude nám přáno“. Po deseti letech a po vzájemné dohodě jsme se rozvedli. Rozchod byl velice 

bolestivý. Moc jsme se milovali, ale jiná možnost nebyla. Oba jsme si přáli mít děti, ale bohužel 

má první manželka nemohla tuto radost sdílet jako ostatní ženy. Po mnoha vyšetřeních, která nám 

byla doporučena, jsme zjistili, že je neplodná, což byl hlavní důvod rozvodu, jak se časem 

ukázalo.  

Uvažovali jste s manželkou třeba o možné adopci?  
Manželka měla k této variantě velice negativní postoj. Odmítala mít nevlastní dítě.  

Nechtěla si ani připustit, že by měla vychovávat cizí dítě. Byl to pro ni nepředstavitelný problém, 

přes který se nemohla přenést.  

A jak jste to cítil Vy?  
Já jsem si také samozřejmě přál mít vlastní dítě. Manželka byla z této situace velice smutná a vše 

se odráželo na našem vztahu. Nejdříve mi dávala vše za vinu a nakonec jsme přestali spolu i 

komunikovat a sdílet i společný čas. Manželka se po tomto zjištění začala věnovat pouze svým 

přátelům a náš vztah začal upadat a přestali jsme si postupem času vážit jeden druhého. Jelikož 

adopce nepřipadala z manželčiny strany v úvahu, naše problémy tímto byly bohužel neřešitelné. 

Jediné možné řešení, jak už jsem řekl, byl rozvod.  

Jakou dobu po rozvodu jste se znovu oženil?  
Dva roky po rozvodu jsem potkal svou druhou ženu, se kterou mám skvělý vztah, jak milenecký, 

tak přátelský. Po roce manželství se nám narodila naše první dcera a rok poté přišla na svět i 

druhá dcera. Dnes mohu říci, že jsem velice spokojený, mám dvě krásné a zdravé děti a šťastné 

manželství.  

A mohu se zeptat? Co Vaše bývalá manželka?  
_Hned po rozvodu jsme se dlouho neviděli, ale nyní jsou z nás dobří přátelé. Má bývalá žena se 

opět provdala a i přes lékařské vyšetření, kterými jsme si oba prošli, a verdiktem byla neplodnost, 

má dnes krásného chlapečka. Myslím si, že jsme měli vyzkoušet i jiné možnosti nebo vyhledat i 

jiného odborníka, a ne zůstat jen u jednoho názoru.  

Litujete svého prvního manželství?  
Nelituji a nikdy litovat nebudu. Mé první manželství bylo také pěkné, i přes to, že skončilo 

rozvodem, vždy něco špatného je k něčemu dobré. Nic bych ve svém životě neměnil. Byl jsem 

spokojený a nyní jsem také.  

Jaký je váš pracovní život?  
Pracuji ve velké stavební společnosti jako stavební inženýr. Jsem velice rád, že dělám práci, která 

mě baví, a kterou jsem vystudoval. V dnešní době je to skoro nesplnitelný sen většiny lidí. Jsem 

rád, že tuto možnost mám.  



Kolik času trávíte se svou rodinou?  

Myslím, že se svou rodinou trávím každou volnou chvilku, jak jen to je možné. Svou rodinu 

nadevše miluji a jsem s ní velmi rád. Jiný život si nedovedu ani představit- bez rodiny, přátel a 

blízkých lidí by na tomto světě bylo velmi smutno, šero a prázdno. 


