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Vzkaz čtyřem miliónům: jsme pojistkou
v nečekaných situacích
V tomto okamžiku, kdy čtete tyto řádky, si
vyzvedávají lidé z více jak dvou milionů poštovních schránek informační dopis o existenci pomoci nečekaně těhotným ženám.
V první vlně dostali dopis v Praze, ve Středních Čechách, v Brně a na Jižní Moravě.
Druhá vlna na zbylé dva milióny domácností v České republice bude doručena počátkem dubna. Je to tak trochu zázrak. I přes
velkou vstřícnost generálního ředitelství
České pošty platíme většinu nákladů. Ještě
nemáme závěrečnou fakturu, ale díky vám
a vašim darům jsme mohli proplatit všechny
dosavadní náklady.

Proč jsme do toho vůbec šli a riskovali,
že třeba nebudeme mít na provoz Linky pomoci, lobbing a další naše projekty? Vyhodnotili jsme, že pro zlepšení společenského
klimatu je klíčové zvýšit povědomí o existenci nabídky pomoci těhotným ženám, aby se
nemusely uchylovat ke zkratkovitým řešením. Češi v drtivé většině nesouhlasí s potratem na žádost, ovšem s jednou zásadní
výjimkou – když jsou přesvědčeni, že neexistuje jiné řešení. Vyžadují právo na potrat
jako pojistku neřešitelné situace. Samozřejmě neumíme vyřešit všechny problémy svě-

ta. Ani to není náš úkol. Umíme ale být právě tou „pojistkou“, pokud se cokoliv zvrtne.
Oslovením čtyř milionů domácností
chceme dát najevo, že rodiny nebo opuštěné ženy čekající nečekaně dítě v tom nemusí
zůstat samy. A stejný účel má i nadcházející
Pochod pro život. Ukazujeme, že nejsme
ti, kdo jen volají „nezabiješ“, ale že jsme ti,
kteří pro ty tisíce nenarozených dětí a jejich
matek něco konkrétního dělají. Těšíme se,
že se po dvou letech opět uvidíme.
Radim Ucháč

Foto: Jonathan Borba / Unsplash
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Jakub a Petra Křížovi s dětmi. Foto: rodinný archiv

Aktivisté nejsme, ale snažíme se
druhé inspirovat
Jakub a Petra Křížovi mají pět dětí. Jakub se jako advokát specializuje na správní
právo, připomínkuje zákony, píše pozměňovací návrhy a přednáší budoucím
právníkům. Petřiným hlavním posláním je v současné době péče o děti.
Můžete se čtenářům představit?
Odkud jste, čím se živíte?
Petra: Oba pocházíme z Jizerských hor, ale
studium a práce nás postupně přesunuly
k Praze. Já se věnuji rodině a domácnosti.
Jakub: Jsem právník, v současné době se živím advokacií a k tomu se omezeně věnuji
akademické činnosti. Denně jezdím do práce do Prahy.
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Máte pět dětí. Jak jsou staré?
P: Nejstarší dceři je čtrnáct let a nejmladší
necelý rok.
J: Z těch pěti dětí jsou dva kluci a tři holky.
Starší čtyři děti jsou hezky seřazeny po dvou
letech. Poslední dcera přišla se sedmiletým
odstupem.

Obvyklá otázka: Byl tento
počet plánovaný?
P: Žádné limity jsme si při vstupu do manželství nestanovovali. První dítě ale muselo
přijít na svět císařským řezem, druhé narychlo také. A tak začalo být zřejmé, že jich
mít „hodně“ nebudeme. V tu chvíli „plánování“ muselo přijít. V našem zdravotnictví
to funguje tak, že spontánní porod po dvou
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Moderní představa, že člověk má naplánovat
vše, včetně počtu dětí, nenechává prostor pro
nadpřirozenou kreativitu. Zdá se mi, že pokud
nejsou vážné důvody, není třeba děti plánovat.
„císařích“ už není možný. Druhý císařský řez
je současně indikací ke sterilizaci vzhledem
k možným rizikům dalšího těhotenství. Česká republika se zatím v přístupu k císařským
řezům dost liší od jiných států, kde jsou
opakované císařské řezy běžnější, ale během posledních deseti let vnímáme v této
oblasti posun k lepšímu. Tím rozhodně nechci snižovat názory lékařů a nesmírně si vážím jejich práce. Jen chci říci, že je potřeba
přistupovat individuálně ke každému případu. Ostatně stejně i v přístupu rodičů k dalšímu dítěti. Věřím, že pokud chce člověk
spolupracovat na stvořitelské činnosti, Bůh
mu dá jakousi „intuici“, podle které pozná,
co zvládne a co už ne. S přibývajícími dětmi jsme si čím dál tím více uvědomovali, jak
velkým darem každé z nich je. A současně
že to není o počtu, ale o spolupráci s Boží
milostí. Každé těhotenství bylo promodlené
množstvím lidí, kterým jsme dodnes velmi
vděční.
J: Nikdy jsme neměli ohledně počtu dětí jakékoliv plány – ani velké, ani malé, nechali
jsme to na Bohu. Moderní představa, že člověk má naplánovat vše, včetně počtu dětí,
nenechává prostor pro nadpřirozenou kreativitu. Zdá se mi, že pokud k tomu nejsou
vážné důvody, není třeba děti plánovat.

před sámoškou“ neberu v úvahu. U těch se
člověk musí tvářit jako ideální matka, která
všechno zvládá levou zadní. Ale pozitivní
ohlasy jsou hmatatelné. V létě jsme měli tábor, kde bylo několik rodin s 4+ dětmi. Jen
tak u dveří zazvonil pán a daroval nám velkou bednu jablek se slovy: „Tady mátě něco
málo, když máte tolik dětí!“ Bylo vidět, že
má radost spolu s námi.
Podílíte se nějak na obnově
kultury života v naší zemi?
J: Naše zapojení příliš velké není. Občas
pomáhám Hnutí Pro život ČR v právních
záležitostech. Také se tématu příležitostně
věnuji v akademické části mého profesního života. V poslední době například studuji rozhodovací praxi Nejvyššího soudu
USA ohledně potratů. Zdá se mi, že se tam
schyluje k velké změně. Snad se po padesá-

ti letech podaří překonat nechvalně známý
rozsudek ve věci Roe v. Wade, kterým byly
potraty vnuceny celé americké společnosti.
P: Aktivisté nejsme, pokud nepočítáme
účast na pochodu pro život. Ale víme, že
naše otevřenost k přijetí dětí některé jiné rodiny pozitivně inspirovala a ovlivnila v rozhodnutí pro dalšího potomka.
Jak jste se k tématu ochrany života
dostali? Měli jSte nějaký osobní důvod
třeba ve svém okolí či v rodině?
J: Téma nenarozeného života jsem více zaznamenal někdy kolem mé konverze, tedy
kolem patnácti let věku. Vzpomínám si, jak
jsem na gymnáziu v rámci základů společenských věd napsal nějakou esej o potratech – a pak jsem dostal za úkol obhájit ji
před svými spolužáky. Stál jsem tam sám
proti všem. Přístup k nenarozeným dětem
vnímám jako lakmusový papírek humanity
civilizace. My dnes máme pocit, v jak pokrokové době žijeme, ale přitom se v mnohém
chováme jako barbaři.
Jak na vaše postoje reaguje okolí?
J: Nemyslím si, že bychom byli zapojeni
v takové míře nebo tak viditelně, že by okolí
mělo potřebu nějak reagovat. Takže reakce

Myslím, že je třeba oponentům naslouchat. V jejich
názorech může být zrnko pravdy anebo úhel
pohledu, který může nasvítit problém potratu jinak.
Křížovi. Foto: rodinný archiv

Je to pro vás náročné?
J: Ano, mít děti je občas náročné. Více pro
Petru, myslím, já si přeci jen mohu od domácí džungle odpočinout v práci. Ale nezdá
se mi, že by pět a dvě byl dramatický rozdíl.
P: Vidím v tom prst Boží shovívavosti. Nejsme jako jiní savci, kteří vrhnou osm mláďat
najednou. V běžné rodině to funguje tak, že
starší děti už dokážou hodně pomoci, a nejen v domácnosti, ale i s výchovou. Současně musí být člověk efektivnější, trpělivější,
ochotnější ke kompromisům, kreativnější...
A o to jde, ne?
Setkali jste s kritikou či pohrdáním
nebo naopak s obdivem, že máte
víc dětí, než je obvyklé?
J: Jen zřídka. Většinou se spíše setkáváme
s překvapením a sympatiemi.
P: Do očí mi nikdo žádnou kritiku neřekl, takže fakticky ne. Mravenčení v zádech
při průchodu kolem „udrbaných ženských
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přicházejí spíše při osobních rozhovorech.
V církvi vidím, že mnozí její představitelé
chápou důležitost prolife témat, ale současně si přejí, aby církev nebyla veřejností vnímána jen jejich optikou. Někdy snad mohou
mít pocit, že jestliže chtějí přinášet společnosti evangelium, musí s ní dobře vycházet,
a ne ji strašit nepopulárními postoji.
P: Všímám si, že někteří lidé v církvi jsou
k tématům pro život rezervovaní a často
jsou to ti, kdo mají volnější přístup také k jiným požadavkům víry. S takovými není nutné řešit přímo prolife témata, ale požadavky
ctnostného života jako celku. Přikázání „nezabiješ“ z něj přirozeně vyplývá.
J: Jedna věc je z mého pohledu klíčová.
Ochrana lidského života není žádné církevní, křesťanské, katolické nebo náboženské téma. Jedná se o otázku spravedlivého
uspořádání společnosti a přirozených práv
každého. Právo na život je přirozeným,
vlastně bych řekl sekulárním a nenáboženským právem. Pokud z jeho dosahu někoho
svévolně vylučujeme, narušujeme samé základy společnosti.

Zájem o názory druhých jsou projevem respektu
a rozhodně neznamenají ústup z pozic.
Jakube, stíháte se při své práci zapojit
i do péče o děti a o domácnost?
Nebo to je všechno na manželce?
J: Na manželce je toho hodně, víc než bych
si přál. Upřímně, není pro mě vždy jednoduché najít tu správnou rovnováhu mezi
rodinou a prací.
Snažíte se o prolife tématech mluvit
s lidmi, kteří třeba nemají stejný názor?
J: Já sám takový druh rozhovorů často nezahajuji. Mám v povaze, že spíše u ostatních
hledám, co nás spojuje, ne rozděluje. Ale
lidem kolem mě jsou mé názory na prolife
témata dobře známy, a tak se tu a tam řeč
tímto směrem stočí. Myslím, že je třeba našim oponentům naslouchat. V jejich názorech může být nějaké zrnko pravdy anebo
jiný úhel pohledu, který může nasvítit problém potratu trochu jinak. Zdá se mi, že
Hnutí Pro život ČR to dělá, a proto již dávno

není hnutím pouze protestním, ale převážně tvůrčím, kreativním. Naslouchání a zájem
o názory druhých jsou projevem respektu
a rozhodně neznamenají ústup z pozic.
Bohužel dnes žijeme ve společnosti charakterizované neshodou v těch nejpodstatnějších tématech, jako kdo je člověk nebo
kdy začíná jeho život a jakou má hodnotu.
Zdá se mi, že nejčastější reakcí, se kterou
se setkávám, je ono klasické „osobně jsem
proti potratům, ale rozhodně musí zůstat co
nejvíce dostupné“.
P: Myslím si, že s lidmi je potřeba mluvit na
rovinu. Například má gynekoložka potrat
bere čistě profesionálně, ale moji otevřenost
k životu respektuje a už léta mi nenabízí antikoncepci. Cítila jsem od ní podporu i v mých
opakovaných rizikových těhotenstvích.
Ptal se Matyáš Zrno

Z Linky pomoci

Na počátku nečekaného těhotenství
přišla maminka o práci a ocitla se
v zoufalé situaci, kdy uvažovala i o potratu. Všechno bylo špatně – stát nepomohl, otec dítěte měl sám problémy
a vztahy s nejbližší rodinou nefungovaly. Mamince jsme mohli díky dárcům
projektu „Nesoudíme. Pomáháme“
vypomoci s dlužným nájemným, postupně se přidali příbuzní i otec dítěte
a nedávno se narodil tenhle roztomilý
andílek.
#NesoudímePomáháme
#Linkapomoci800108000
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Objednejte si něco hezkého a darujte přátelům
hnutiprozivot.cz
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Foto: Anthony Tran / Unsplash

Když bolí duše
Jdu si zaplatit další tisíce za „pilulku“. S brekem a obrovskou bolestí polykám, a v tu
chvíli zabíjím život, který ve mně začal žít. Muži, který mě miloval a já mu řekla, že si
dítě nenechám, jsem rozbila srdce. Váháte, zdali jít na potrat?
Prosím, přečtěte si můj příběh.
Potrat je možná rychlá úleva, ale dlouhotrvající bolest, deprese a výčitky. Po deseti
měsících bolestí, depresí a nenávisti píšu
tento text. Nejsem hodna někomu mluvit do
života, ani někoho přesvědčovat, ale toto je
můj příběh, a pokud bych zachránila jednu
dětskou duši, tak tento text smysl má. Ráda
bych se podělila o mou zkušenost s rozhodnutím, které již nelze vrátit.
Slovo potrat mi bylo cizí, nikdy jsme nad
tím nepřemýšlela. Nemyslela bych si, že se
to dotkne mého života a chápala jsem potrat spíš z dálky, jako úlevu pro ženy, které
se třeba stanou oběťmi znásilnění.

Já, žena milující, žena, která si vždy přála děti, ale čekala jsem na toho pravého
nebo na to, až situace bude perfektní. Jenže
takhle nám to život nepřináší. Stalo se, že
jsem otěhotněla s mužem, s nímž jsem být
nechtěla a který mě ani nepřitahoval. Ano.
Prostě se to stalo. Byl to takový kamarád
v době, kdy jsem se cítila sama.

Měla jsem nefungující vztah na
dálku. O to víc se věci zamotaly
a zlomila jsem nejedno srdce.
Po noci strávené s cizincem, kterému budu
říkat Greg, jsem cítila hrozný odpor, naštvání a první myšlenky, které v mé hlavě běhaly,

byla nenávist vůči němu i sobě. Měla jsem
obavu, zda jsem náhodou nemohla získat
nějakou chorobu. Greg říkal, že si „dával
pozor“. Řešila jsem spíše testy na pohlavní
choroby. Napadlo mě, kolik žen mě odsoudí, až tohle budou číst, ale to je jedno. Já
jsem se taky odsoudila.
Ve čtyřiceti letech jít na potrat! „Jsi normální kráva,“ slyšela jsem nespočetněkrát.
Takže jsem po nějaké době, kdy jsem byla
rozhodnutá, že Grega již neuvidím, za-

Čekáte-li nečekaně dítě
volejte 800 108 000
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Test byl pozitivní. Gynekoložka mi blahopřála
a řekla mi o rizicích potratu. Doporučovala mi si
miminko nechat. Měla z toho radost větší než já.
čala mít stavy, kdy se mi při pomyšlení na
něj chtělo zvracet. A taky že jsem zvracela.
Ráno, odpoledne. Nejdříve jsem to brala
jako psychickou reakci na to, co se stalo. Až
po nějaké době mě napadlo jít do lékárny
pro těhotenský test, protože jsem zvracela
hodně a celkově mi bylo zle. Test jsem si
za dobu, kdy jsem měla vztahy, ve kterých
bych si přála mít dítě, dělala mnohokrát.
Vždy byl negativní. Říkala jsem si, co kdyby
náhodou...

Test, gynekologie, strach
Test byl pozitivní. Podlomily se mi nohy, začalo mi být ještě hůř. Takže rychle na gynekologii. Gynekoložka mi blahopřála a řekla
mi o rizicích potratu v mém věku. Doporučovala mi si miminko nechat. Měla z toho
radost větší než já. Viděla, jak jsem zničená,
protože moje hlava dítě nechtěla. Ne takto,
ne s tímto mužem. Ne, protože jsem nechtěla být single máma, protože jsem se bála,
že dopadnu jako moje máma, která to měla
opravdu těžké. Bála jsem se, že to nedám,
že dítě nebudu milovat, že nebudou peníze.
Příliš mnoho otázek, na které člověk
nemá odpověď. Strach – ten nejhorší nepřítel a špatný rádce. Začala jsem hledat informace o potratu, co všechno může způsobit,
a začala jsem řešit, co s tím. Našla jsem si
Linku pomoci „Čekáte nečekaně dítě“ a tam
mě moc milá paní povzbudila, že já to dám,
že miminko zvládnu vychovat. Ptala se, jestli
moje srdce miminko chce. A také mě varovala, že potrat není dobré řešení. Ano, moje
srdce miminko chtělo a jak moc! Jenže hlava
to nechtěla akceptovat. Ne takhle. Kolikrát
jsem se modlila, kolikrát jsem brečela, prosila Boha, aby mi pomohl být milující matkou. Vždyť i tu krabici pro miminko mám
připravenou. Když se mě občas neomalení
lidé ptali, proč ještě děti nemám, tak jsem
odpovídala, že jsem ještě nepotkala toho
pravého. A co bych jim řekla dneska? Jo, zabila jsem svoje dítě.

Žádné informace o potratu dostatečně
nepopíšou hrůzu, kterou zažijete!
Na internetu se dočtete o postabortivním
syndromu, o rizicích, ale pokud potrat
opravdu podstoupíte, zažijete tu hrůzu na
vlastní kůži. A teď to nejhorší. Pocit viny. Pocit studu. Všechny kamarádky, kterým jsem
volala a které mají děti, mi říkaly: „Ty to dáš!
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Vždyť ty jsi silná ženská.“ Pak tu byli i tací,
kteří mi říkali, že je lepší si to nenechat, že
potrat nic není. Je to jednoduché. Proč já to
tolik řešila se všemi okolo?! Byla jsem jak
mezi mlýnskými kameny. Chvíli mě přepadaly nálady, kdy jsem se viděla s miminkem,
hladila jsem si bříško a měla jsem radost.
Pak mě zase hlava a strach a stres přesvědčovaly, abych si ho nenechala.
Vyhledala jsem odbornou pomoc. Dvě
hodiny urgentní konzultace mě stály asi
4500 Kč. Paní psycholožka mi sdělila, že
v mé situaci je to 50 na 50. Buď to dítě milovat budu, anebo nebudu. Ať se rozhodnu
jakkoliv, bude to těžké. Šla jsem také do porodnice, poradit se s lékařem. Ten viděl, že
nejsem stoprocentně rozhodnutá pro potrat a otázku mi položil několikrát. Odpověď
byla NE. Nechci. Řekl mi, abych šla domů,
že na pilulku je čas, abych to promyslela, ale
zase ne moc dlouho.

Místo přemýšlení jsem jednala zbrkle
Jak jsem už psala, měla jsem komplikovaný
vztah na dálku. A co jsem udělala? Na místo toho, abych se od všech odřízla a dala
si čas to všechno vstřebat a promyslet, tak
jsem mu to ve výčitkách sdělila. Muži, kterého jsem řadu měsíců neviděla, jsem sdělila,
že jsem spala s jiným a že jsem těhotná. Vyslechla jsem si toho hodně: „To dítě si nemůžeš nechat! Skončíš sama. Ty bys nechala
kohokoliv na sebe skočit, abys otěhotněla.
To dítě si nenecháš! Je ti čtyřicet, to dítě nebude zdravé! Pořídíme si jiné spolu.“
A do toho druhý muž, který mě evidentně miloval, ale jeho situace nebyla příznivá,
chtěl, abych si miminko nechala. Jeho vidina byla, že spolu budeme. Cítila jsem velký
tlak. Obrovský tlak na to, že se musím rychle
rozhodnout. Tlak od doktorů na pilulku, tlak
od chlapa, který mě měl za děvku, a tlak od
muže, co miminko chtěl a viděl nás spolu,
a tlak mého strachu, co udělat.
Bylo mi hrozně. Zvracela jsem, nespala, křičela, brečela. Šla jsem do porodnice
s tím, že to ukončím, abych se ten samý
den vrátila domů, protože jsem toho nebyla
schopná.

Druhý den ráno jsem šla bez emocí jako „kráva na
porážku“. Celou dobu, co jsme seděla v čekárně,
jsem to miminko chtěla. Myslela jsem, že potrat
bude rychlovka a všechno bude jako dřív.
Foto: Sydney Sims / Unsplash

Linka pomoci

V hlavě zmatek, v srdci prázdno

Nejhorší je vědomí nevratnosti

A další den, když jsem mluvila s Gregem
a ten moje zoufalství už také nemohl unést,
řekl: „Udělej to!“ Tak jsem druhý den ráno,
jako „kráva na porážku“, bez emocí, šla znova k lékaři. Celou dobu, co jsme seděla v čekárně, jsem to miminko chtěla, ale myslela
jsem si, že ten potrat prostě bude rychlovka
a že všechno bude jako dřív. Doktor se mě
znovu ptal, zda jsem si opravdu jistá. Říkám
mu NE, ale už ten tlak nevydržím.
Nechci na nikoho svalovat vinu, ale kdyby to nebyl tak mladý doktor, ale muž či
žena v mém věku, určitě by mě znovu poslal
domů, protože já jsem rozhodnutá nebyla.
Jdu si zaplatit dalších x tisíc za pilulku. S brekem a obrovskou bolestí polykám, a v tu
chvíli zabíjím život, který ve mně začal žít.
Život, který je dar a my nemáme právo ho
brát!
Šla jsem domů. Nevím přesně, snad za
tři dny jsem musela přijít, aby mi řekli, že
ten plod, to malé nevinné dítě, jsem zabila.
Dali mi další tabletku, aby se dítě vypudilo.
Dokážete si představit ten tlak? To čekání
na něčí smrt? To malé cosi, které necháte
spláchnout do záchodu! A to nejhorší? Já to
chtěla zastavit. Došlo mi, co jsem udělala.
O co všechno jsem se připravila.
Když ten STRACH opadl a začala jsem
vnímat svoji duši a svoje srdce, přišla obrovská bolest. Záplava výčitek. Já jsem ve čtyřiceti letech, kdy moje srdce a duše toužily po
tom být milující matkou, zabila svoje dítě. Až
nyní mi začalo docházet, co jsem udělala.
Vždyť to bylo moje dítě. Moje součást, naše
geny, náš rod. Jsem jedináček.

Pak vám dojde, že se to nedá vrátit. Že život
nebude jako předtím, protože tělo si projde
hormonální bouří, kdy vaše vnitřní žena touží být matkou a vy jste udělala něco, co je
proti přírodě, proti ochranitelským pudům
většiny žen – dítě ve svém lůně ochraňovat.
Možná po těch deseti měsících se to píše
„lehce“, ale to, co jsme si všichni zúčastnění včetně mých rodičů prožili, se jen těžko
popisuje. Moje nevlastní matka mi napsala:
„Mohla jsi udělat všechny šťastnými, ale ty
jsi to zabila, bude tě to pronásledovat do
konce života.“
Cítím se jako zrůda. Já sem zabila svoje
dítě. Rodiče mi řekli: „Zabila jsi naše vnouče.“ Muži, který mě miloval a já mu řekla, že
si dítě nenechám, jsem rozbila srdce. Muži,
kterého jsem milovala já, jsem dovolila, aby
mi řekl, jaká jsme děvka, a nechala ho, aby
rozhodl o mém těle.
Já si prošla obdobím depresí, výčitek,
které tu jsou stále, a můj život ztratil smysl.
Položilo mě to víc, než jsem si myslela, a to
už jsem toho v životě ustála hodně.

Můj velmi vysoký účet!
Co si o potratu myslím dnes? Je to vražda.
Není to nic hezkého, protože to ženu změní,

zraní, rozbije. Protože ten plod, ta hromada buněk je vaše dítě. Tvoreček, za kterého
bych dnes dýchala.
Bože, kdyby to šlo, vrátila bych to zpět!
Ale jak mi bylo řečeno již několikrát, nejde
nahradit jedno dítě druhým. A já teď ani
nevím, jestli mi Bůh tu šanci dá a smiluje
se nade mnou, abych tou milující matkou
mohla být.
Dnes bych všem řekla: NECHTE MĚ BÝT,
JÁ SI TO MIMINKO NECHÁM!!! Nejsmutnější na tom všem je, že ten, kdo o mojí bolesti, o osudu té malé dušičky rozhodl, jsem
byla Já. Já jsem svolila. Já jsem ten největší
viník. Moje ruka, ne ta Boží.
Při každém setkání s nějakou maminkou,
při každém pohledu na kočárek prožívám
bolest nebo aspoň vzpomínku, že jsem byla
pár týdnů matkou a že to nebyl osud, ani
vyšší moc, kdo mě připravil o tu nádhernou
čistou duši, ale já sama. Zaplatíte za potrat,
zaplatíte za psychology a léky, aby vám pomohli utěšit bolest, kterou utišit nelze. A jak
si odpustit a jít dál? To zatím nevím.
klientka Linky pomoci
anonymizováno

Cítím se jako zrůda. Potrat ženu změní,
zraní, rozbije. Protože ten plod, ta hromada
buněk je vaše dítě. Tvoreček, za kterého bych
dnes dýchala.

Přidejte se k modlitbám za obnovu
kultury života v naší zemi
modlitbyzanejmensi.cz

V tomto životě nemůžeme dělat velké věci.
Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou.
Matka Tereza
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Foto: Pedro Lastra / Unsplash

Francie se zahaluje do stále hustšího
potratového závoje
Ve Francii bylo provádění umělých potratů povoleno v roce 1975 tzv.
„závojovým zákonem“. Francouzům zřejmě „sluší“ eufemismy skoro až
dvorské. A ve svém úsilí vydláždit cestu žen a dívek k symbolu osvobození –
potratům – pokračují francouzské elity i dnes s revolučním nadšením.
Úrodná půda pro potraty
Francouzský existencialismus přišel na scénu s osobnostmi jako Jean-Paul Sartre a Simone de Beauvoir. A jejím prostřednictvím
také feminismus. Základ? Rozchod s Bohem, emancipace ženy, nevázané milostné
vztahy. A nezávislost žen na mužích, kterou
Simone de Beauvoir deklarovala ve své
knize „Le deuxième sexe“ (Druhé pohlaví,
1949). Se svým životním partnerem, filosofem a dramatikem Jean-Paul Sartrem, žila ve
volném, otevřeném svazku a nijak se netajila

hnutiprozivot.cz / strana 8

svým levicovým pohledem na svět a obdivem k marxismu a socialismu.

Manifest 343
Manifest 343, petice, kterou sepsala právě
Simone de Beauvoir, vyšla 5. dubna 1971 ve
francouzském deníku Le Nouvel Observateur a jejím cílem bylo uznání práva na potrat. Společenskou legitimitu tomuto úsilí
daly slavné filmové herečky jako např. Catherine Deneuve a Jeanne Moreau či dramatička a režisérka Ariane Mnouchkine.

Ve Francii bylo usmrcení nenarozeného
dítěte potratem zakázáno zákonem v roce
1920. Tedy ve stejný rok, kdy v sovětském
Rusku byly jako v první zemi moderní doby
potraty legalizovány.
V roce 1968 během tzv. sexuální revoluce se právě francouzské feministky začaly zasazovat o legalizaci umělých potratů.
Částečně uspěly v roce 1974 a po vytrvalém
úsilí otočily definitivně kolo dějin a slavily
vítězství nad středověkou morálkou v roce
1980, kdy byly dveře k potratům prakticky
bez podmínek otevřeny dokořán.

Geopolitika a kulturní vlivy

Simone de Beauvoir uspěla. Tato „matka feminismu“ však sklidila i jiné ovoce své
aktivity. V roce 1956 se její knihy „Druhé
pohlaví“ a „Mandaríni“ dostaly na index
zakázaných knih katolické církve. S tím si
ale Simone očividně těžkou hlavu nedělala a lze předpokládat, že jí tato „reklama“
spíše potěšila. Ostatně s církví se rozešla
už dávno. A navíc přišla ocenění, která byla
důležitější. V roce 1954 získala ve Francii
prestižní Goncourtovu cenu, v Izraeli obdržela v roce 1975 Cenu Jeruzaléma a v roce
1978 Rakouskou státní cenu za evropskou
literaturu. Pokrokové názory je třeba důrazně společensky podpořit!
Simone de Beauvoir byla pokroková nejen v oblasti potratů. V roce 1977 spolu s Jean-Paul Sartrem a dalšími osobnosti usilovala o zrušení věkových limitů pro pohlavní
styk, tzn. za dekriminalizaci dobrovolných
sexuální vztahů mezi dospělými a nezletilými dětmi mladšími patnácti let. Zcela jistě
další krůček k osvobození jedince v duchu
její teorie.

tion zvyšuje roční náklady státního zdravotního systému o 13,5 milionu EUR.

Sladká Francie, země galského
kohouta v roce 2022
Novinky v letošním roce přinesly prodloužení lhůty pro potrat na žádost z 12. na
14. týden těhotenství, rozšíření možnosti vykonávat chirurgické potraty v nemocnicích
i pro porodní asistentky a vytvoření adresáře odborníků provádějících potraty. Podle
service-public.fr byla tato potratová legislativa zveřejněna v Úředním věstníku 3. břez-

na 2022. Po zveřejnění prováděcí vyhlášky
budou moci porodní asistentky provádět
chirurgické potraty do konce 10. týdne těhotenství. Dosud to bylo do 5. týdne v městských ambulancích a do 7. týdne v nemocnicích.
Nově byla zrušena dvoudenní lhůta „na
rozmyšlenou“ před písemným potvrzením
záměru podstoupit potrat. Psycho-sociální poradenství je nyní povinné pouze pro
nezletilé dívky. Regionální zdravotnické
agentury mají za úkol připravit seznam
„potratových odborníků“, který bude volně

Ve Francii bylo usmrcení nenarozeného dítěte
potratem zakázáno v roce 1920. Tedy ve
stejný rok, kdy v sovětském Rusku byly potraty
legalizovány.
Plakát letošního francouzského pochodu pro život. Foto: enmarchepourlavie.fr

Další významný zlom francouzské
propotratové legislativy
Francie také jako první země na světě legalizovala v roce 1988 používání potratové
tablety RU-486 jako abortiva, a to až do
7. týdne těhotenství. Na scénu se tak oklikou paradoxně vrátily „domácí potraty“.
Přelom milénia nezůstal nepovšimnut a feministické skupiny ve svém boji za
umělé potraty – symbol osvobození žen –
opět slavily. V roce 2001 se posunul limit
z 10. týdne těhotenství na 12. týden, do kdy
bylo možné nenarozené dítě usmrtit. Navíc
nezletilé dívky nepotřebují souhlas rodičů
s podstoupením potratu a provádění potratů se lékařům umožnilo provádět i v ordinacích, tedy mimo nemocnice.

Francie se halí do závoje stále víc
Zatímco během posledních třiceti let byly
umělé potraty na žádost vnímány ve Francii formálně jako privátní věc ženy, od roku
2013 jsou těla žen a jejich plodnost – zdá se
– věcí veřejnou. Nejen potraty, ale i antikoncepce jsou od té doby hrazeny z veřejného
zdravotního pojištění:
„Umělé potraty na žádost jsou zatím
zdarma jen pro nezletilé ženy, ostatním se
proplácí sedmdesát až osmdesát procent
ceny. Zákrok stojí 200 až 450 eur podle
toho, zda se provádí v nemocnici nebo v ordinaci a zda chirurgicky nebo léky.“ (Hospodářské noviny, 8. 3. 2013)
Nejen to, dívky od 15 do 18 let mají antikoncepci zdarma, což podle deníku Libéra-
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přístupný. Lékárník, který uplatní výhradu
svědomí a odmítne např. poskytnout zákaznici postkoitální „antikoncepci“, porušuje
profesní povinnost.
Údajným důvodem pro přijetí této legislativy byla podle Delegace pro práva žen
Národního shromáždění skutečnost, že
dva tisíce Francouzek ročně vycestovalo za
potratem do zahraničí, protože překročilo
francouzskou zákonnou lhůtu.
Zákon před letošními prezidentskými
volbami podpořila strana prezidenta Macrona La République En Marche! (Vpřed
republiko / Republika v pohybu). On sám
vyjádřil v červenci 2021 v rozhovoru svůj
nesouhlas s prodloužením lhůty po potraty.
Ještě na podzim po návratu z Říma z návštěvy papeže Františka tvrdil, že není třeba, aby
nový potratový zákon prošel. Uvedl nicméně, že „respektuje svobodu poslanců“. Za
své výroky si vysloužil kritiku aktivistů za
práva žen.

Pokles podpory obyvatelstva
pro tzv. právo na potrat?
Podle průzkumu britské agentury Ipsos
MORI, který byl proveden ve 25 zemích, poklesla ve Francii podpora potratů o šest procent. Největší pokles podpory potratů v EU
zaznamenal průzkum v Německu o devět
procent, v Turecku např. o patnáct procent
a v Jihoafrické republice o deset procent.
Podrobnou zprávu přinesl portál Vatican
News v srpnu 2020.

Celá Francie ale nejede po
kolejích do liberálního ráje
Podobně jako u nás funguje Hnutí Pro život
ČR, ve Francii pracuje organizace Alliance
VITA. Ta poslední propotratový zákon z letošního února ve svém prohlášení zásadně kritizuje: „Tento zákon ignoruje drama
mnoha těhotných žen, konfrontovaných
s nečekaným těhotenstvím, které se neochotně a pod tlakem, z nedostatku alternativy, uchylují k potratu.“ Organizace je podle
studie DRESS 2020 přesvědčena, že umělé
potraty podstupují především ženy s nejnižšími příjmy, které by místo halasného práva
na potrat uvítaly spíše sociální pomoc v obtížné situaci.
Caroline Roux z Alliance VITA k zákonu
uvádí: „Je iluzí věřit, že všechny ženy podstupují potrat svobodně a ze skutečně svobodného rozhodnutí. Naléhavostí je chránit
těhotné ženy před násilím a tlakem – zejména partnerů, ale také finančním a společenským. Je více než kdy jindy nutné, aby
bylo provedeno skutečné posouzení příčin, podmínek a následků potratu. Během
prezidentské kampaně žádáme o zavedení
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Simone Veil byla v letech 1974-1979 francouzskou ministryní zdravotnictví. Podle ní je pojmenován francouzský potratový zákon tzv „Loi Veil“. Poté byla Simone Veil jako první žena zvolena předsedkyní Evropského parlamentu. Foto: europarl.europa.eu

skutečné politiky prevence potratů, která
zahrnuje zejména přístup k vyváženějším
informacím o konkrétní pomoci a právech
těhotných žen.“

Z Linky pomoci

Zakokrhá ještě někdy galský kohout
na pomoc nenarozeným dětem?
Je jisté, že v nadcházejících prezidentských
volbách může být ve hře i karta potratů. Dá
se to předpokládat např. u Národní strany
Marine Le Penové. Pravděpodobně to však
nebude téma nejsilnější. I od některých
praktikujících francouzských katolíků můžete uslyšet, že žena má právo rozhodnout
„o svém těle“ (těle, nikoli novém životě).
Zkrátka podpora potratů ve Francii možná podle zprávy Vatican News ze srpna
2020 mírně klesla, ale stále to není společensky dominantní postoj. A politici si umějí
dobře spočítat, co se jim vyplatí.
Otázkou je, jak se ve Francii bude pohlížet na umělé potraty u velké muslimské
komunity. Možná někteří uvítají, že se tímto způsobem původní francouzské obyvatelstvo samo vyhubí, ale možná, že z obav
z mravní devastace vlastní komunity potratovou kulturu a související legislativu odmítnou. To však je otázka budoucnosti.
Zatím by Simone de Beauvoir jistě měla
radost, jakých rozměrů dosáhla kulturní revoluce.
Mgr. MgA. Dana Jaklová

Dostali jsme do poradny Linka pomoci fotku chlapečka v tatínkově náručí.
Rodině jsme mohli pomoci, aby ekonomická nejistota nebyla překážkou pro
přijetí dalšího dítěte: „Měli jste pravdu,
všichni doma pomáhají, co jim síly stačí, a manžel mi několikrát řekl, že jsem
udělala dobře. Proto posílám velké
díky za podporu, kterou jste mi podali, a nový život tak našemu chlapečkovi
dopřáli,“ napsala maminka.
#NesoudímePomáháme
#Linkapomoci800108000

Bioetika

ICSI – procedura asistované reprotukce. Foto: scientificanimations.com

Odvrácená strana asistované reprodukce
Lidská činnost se dostává do začarovaného kruhu – technickými zásahy vyvolává
potíže, na něž reaguje jinými technickými procedurami, které opět vedou ke vzniku
nemalých komplikací. Příkladem může být oblast tzv. asistované reprodukce.
Diskriminace již před narozením
Člověk, který by se domníval, že moderní
technologický rozvoj vnáší do lidských životů
jen samá pozitiva, by musel být slepý k celé
řadě závažných problémů. Nezřídka se stává,
že stále sofistikovanější technické prostředky
nabízejí řešení obtíží, které mají svůj původ
v předchozí technické manipulaci s věcmi
i osobami. Moderní, technologizovaný způsob života má za následek pokles porodnosti, na nějž řada párů reaguje využíváním
možnosti metod asistované reprodukce. Narození dítěte je pro ně toužebným řešením
nepříjemné svízele, ale jejich rozhodnutí plodí nové těžkosti.

Radost z početí dítěte má bohužel svůj
temný stín, neboť nový život je zde vykupován za příliš vysokou cenu. Statisticky
připadá na každé narozené dítě z procesu
asistované reprodukce deset jeho usmrcených sourozenců v prvních embryonálních
fázích jeho života. Lidské bytosti počaté
na Petriho misce procházejí smrtícími procesy jako třídění, mražení a rozmrazování,
eugenické testování, prodávání a kupování
a pokud se nehodí, slouží jako surovina pro
vědecké pokusy. V České republice se jedná zhruba o 45 tisíc lidských embryí ročně,
z nichž se narodí asi pět tisíc dětí. Kam se
tento zástup lidských bytostí ztrácí? Některé

z nich jsou usmrceny záhy po početí, jiné
později, jiné pak uloženy do „depozitáře“,
kde ve stavu hlubokého zmrazení čekají na
svůj další osud. Po uplynutí deseti let mají
reprodukční kliniky zákonem stanovenou
jejich likvidaci.
Za těchto okolností se samozřejmě vynořují naléhavé etické otázky. Je podstoupení
asistované reprodukce eticky přijatelné, když
je spojeno s tak masivním úmrtím nenarozených dětí? A pokud některý pár k umělému oplodnění přistoupí, jaký postoj má
zaujmout k jedincům, kteří byli díky jeho rozhodnutí počati, ale kteří nemají reálnou šanci
narodit se do tohoto světa? Nese za ně stej-
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dukci člověka na něco, co je jeho pouhou
karikaturou. Dnes jsme svědky oddělování
fyzické a psychické stránky člověka, takže
pro mnohé tím žádná potíž nevzniká. Je však
otázkou, zda lze člověka v jeho psychofyzické
jednotě vystavovat takovým hazardním experimentům bez citelných následků.

Zpožděný mravní apel

Proces asistované reprodukce. Foto: scientificanimations.com

nou zodpovědnost jako za dítě, které mělo
to štěstí, že bylo vybráno k implantaci do dělohy matky. Někteří rodiče si tuto obtíž uvědomují a kladou si otázku, jak mají nastalý
problém řešit. Pravidelná platba klinikám za
udržování embryí ve stavu kryokonzervace
je jen dočasným udržováním lidských životů
nad propastí, do níž se nejpozději za deset
let stejně zřítí. Bezpochyby je nezbytné hledat jiné způsoby, jak těmto tvorům pomoci.

Úskalí tzv. náhradního
mateřství – problém dítěte
Někteří spojují naděje s institucí tzv. náhradního mateřství, případně s budoucí možností
přenosu embryí do prostředí umělé dělohy.
Pro obě tyto varianty hovoří to, že dávají dosud nenarozeným lidským jedincům konkrétní šanci na záchranu. Stejně jako jejich privilegovaní bratři či sestry i oni budou moci
narozením vstoupit do našeho světa. Navíc
se zdá, že se jedná o dobrý způsob řešení
problému potratů – matky, které nechtějí
počaté dítě donosit, by ho mohly svěřit buď
náhradní rodičce anebo předat k umístění
do umělé dělohy. Záchrana lidského života
by tak ospravedlnila etickou únosnost takového jednání.
Při bližším pohledu se však ukazuje, že
z nastíněných komplikací způsobených umělými zásahy do životních procesů neexistují
žádná pozitivní východiska. Některé návrhy
se zdají být průchodné jen tehdy, když se
odhlédne od aspektů, které ve skutečnosti
nemohou být pominuty. Etické posuzování
životních situací je ale takřka vždy komplexní
a nelze si ho zjednodušovat přehlížením dalších souvislostí. K tomuto přehlížení dochází
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i v momentě, kdy se problém zúží na záchranu počatých jedinců.
Člověk vzniká ze zcela konkrétního vztahu
a tento vztah patří k jeho širší identitě. Proto
je nepřirozené, když je během svého zrání
z těchto relačních vazeb vytržen a přesazen
do jiných existenčních souřadnic. Náhradní
mateřství a umělá děloha však pro počatého člověka znamená zásah do této jeho širší
identity, která není redukovatelná na jeho
„holou existenci“, neboť sestává primárně
z jeho vztahů k vlastnímu otci a k vlastní
matce. Počaté dítě patří do neredukovatelné a nenahraditelné „jednoty vztahů“, která
se dá také nazvat „jednotou manželství“. Je
metafyzicky nemožné, aby se kdokoliv z nás
narodil z jiného páru, než se fakticky narodil.
Kdyby to možné bylo, mohli bychom se narodit souběžně vícero párům, což je vyloučeno z důvodu jedinečnosti každé individuální
skutečnosti.
Pokud bych se narodil simultánně dvakrát
nebo třikrát různým párům, byl bych zároveň
a ve stejném ohledu jeden a nejeden, což je
rozpor, který něco takového vůbec nepřipouští. Já a mí rodiče tvoříme ničím nenahraditelnou síť vztahů, která se nazývá rodina. Když
se říká, že každý člověk má právo vstoupit
do života v rodině, nemíní se tím nic jiného,
než že každý lidský tvor má právo na svou
vlastní identitu, na svůj vlastní život. To, co
je každému nás „vlastní“, je bez vztahu k jiným osobám nemyslitelné a naši rodiče pro
nás představují naprosto základní referenční
body, bez nichž by naše existence postrádala
nutné podmínky svého výskytu. Pokud se při
snaze řešit nastalé bioetické problémy tento
rozměr lidského života přehlíží, dochází k re-

Je však zřejmé, že se nelze vyhnout následné
kritické námitce. Dá se tato závažná problematika převést na naznačenou rovinu? Není
skandální odmítat etickou přijatelnost náhradního mateřství či umělé dělohy poukazem na „identitu“ jedinců s jeho vztahy, když
jde o jeho bytí a nebytí? Vždyť to znamená
rezignovat na jeho záchranu a vydat ho jisté
smrti! Je psychologicky pochopitelné, že výše
rozvíjené úvahy mohou spustit rozhořčené
reakce a obvinění jejich zastánců z eticky nezodpovědného přístupu. Problém ale spočívá v tom, že se přitom na povinnou mravnost
odkazuje příliš pozdě. Proč? Protože eticky
závadná volba v podobě podstoupení asistované reprodukce již byla vykonána a její
důsledky se dostavily se železnou zákonitostí.
Následky podstoupení umělého oplodnění jsou tak závažné, že už je nelze řešit
s čistým mravním štítem. Záchrana nadbytečných lidských embryí konto viny bohužel
ještě navyšuje. Kdo se na věc dívá jen z omezené perspektivy a činí z člověka bezvztažný
atom, který může být bez hlubokých dopadů
do své bytostné integrity poškozován a opět
zachraňován vnějšími zásahy, ztrácí ze zřetele fakt, že správnost či nesprávnost našich
úmyslů je primárně dána objektivním stavem
skutečnosti a ne našimi touhami. I když je
naše touha pomoci druhým chvályhodná,
může nastat situace, kdy tato pomoc jen
zmnožuje zlo, které své oběti do tragických
okolností uvrhlo. Situace zmrazených embryí
platících daň za své narozené sourozence je
bohužel právě taková.

Obtížné trojcestí
Zmrazená lidská embrya, která nebyla vybrána k tomu, aby byla přenesena do lůna
uměle oplodněné matky, se nacházejí v situaci, která není eticky neutrální pro ty, kdo je
do ní uvedli. Existují tři možnosti, jak s nimi
dále naložit: a) udržovat je co nejdéle ve stavu hlubokého zmrazení (kryokonzervace); b)
rozmrazit je a nechat je zemřít; c) přemístit je
do náhradní dělohy jiné matky či v budoucnu do dělohy umělé. Varianta „a“ se nabízí
hlavně v případě, kdy se odmítá přistoupit
k variantě „b“ a není uskutečnitelné zvolit
variantu „c“. Možnost lidské plody rozmrazit a nechat zemřít se nezdá být eticky průchodná, protože se jeví jako čin, který vede
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Titulky z června 2021 na zena.aktuálne.cz: Vložit své buňky a čekat, až vyroste dítě. Vědci jsou na úspěšné cestě k umělé děloze. Umělá děloha: rovnost mezi pohlavími? Umělá děloha s plodem
ovečky. Nevídaný úspěch: myší zárodky rostly bez matky. / Na fotografii vlevo je ovečka v umělé děloze po čtyřech dnech, vpravo je stejná ovečka po 28 dnech. Foto: nature.com

k jejich usmrcení. Třetí varianta je závislá na
tom, zda jsou k dispozici ženy, které by byly
ochotny nechat do svých těl implantovat
oplodněná vajíčka pocházející z cizích párů
a sehrát roli náhradní matky. I když se takové
ženy najdou, jde vždy o řešení, které nedokáže ošetřit všechny potřebné případy. Připomeňme, že jen v České republice by takovou
„službu“ mohlo ročně využít 45 tisíc lidských
embryí, což je počet, který nikdy nemůže být
zachráněn touto cestou. Co se týče varianty
umístění embryí do umělé dělohy, její vývoj
ještě nedospěl do bodu, aby šlo s tímto řešením prakticky počítat. Proto pro většinu embryí přicházejí v úvahu jen první dvě z výše
jmenovaných možností.

„Péče“ v podobě kryokonzervace
Vzhledem k tomu, že volba druhé alternativy
znamená vydání plodů na smrt a třetí opce
naráží na naznačené obtíže, jeví se řadě bioetiků první možnost jako jediná přijatelná.
Někteří z nich mají za to, že rodiče těchto
embryí jsou mravně zavázáni poskytovat jim
péči v podobě pravidelné platby poplatků za
účelem jejich uchovávání ve stavu hlubokého zmrazení. Tímto způsobem jsou chráněny
před smrtí a zůstává pro ně otevřená naděje,
že někdy v budoucnu dostanou šanci se narodit. Jak však připomíná dr. Irena Alexandrová z Dallaské univerzity, tato volba koliduje
s učením katolické církve, které bylo jasně
vyjádřeno v encyklice Donum Vitae. V ní se
deklaruje, že uvedení embryí do stavu kryokonzervace představuje porušení jejich lidské důstojnosti, protože jsou tím vystavena
nebezpečí smrti či poškození jejich fyzické
integrity, jsou přinejmenším dočasně zbavena svého přirozeného mateřského prostředí

a nejsou chráněna před dalšími možnými
manipulacemi (DV, I, 6). Dr. Alexandrová
nazývá zmrazená embrya „válečnými zajatci“
– jde o bytosti, které se dostaly do zajetí z důvodu kulturní války, která dnes na Západě
naplno zuří a zasahuje i biologickou stránku
člověka.
Uchování embryí při životě je hlavní důvod, v jehož světle se volba této alternativy
jeví jako přijatelná. Toto stanovisko však zohledňuje jen holou existenci konzervovaných
bytostí a přehlíží, že se lidský život nedá ani
v jeho počátečních fázích zredukovat na pouhé bazální přežívání. Život člověka je v každé
své etapě dynamický a je přirozeně zaměřen k rozvoji svých relevantních potencialit.
Zmrazení embryí jejich spontánní rozvoj
zastavuje, čímž jim odebírá přirozené právo
na autentický průběh života. Ten je totiž bez
neustálého směřování k vlastní seberealizaci nemyslitelný. Právě proto se zmrazená
embrya nacházejí v situaci, která je hluboce
nespravedlivá, vnitřně špatná a tedy eticky
naprosto nepřijatelná. Osoby zodpovědné
za tento jejich stav se proviňují proti přirozenému řádu lidského života a páchají na něm
odsouzeníhodný atentát. Proto je zcela zavádějící, když se prodlužování takové existence
embryí považuje za povinnou péči ze strany
jejich rodičů. Je tvrdé to říct, ale ve skutečnosti nejenže nejde o žádný dobrý skutek,
ale přímo o zločin proti člověku. Volba první
alternativy je tím vyloučena.

Přenos embrya mimo tělo přirozené
matky – problém rodičů
Rozhodování se tak týká už jen dvou zbývajících alternativ. Která z nich má být upřednostněna? Prozatím nechme stranou možnost,

v níž se připouští vydání embryí na smrt tím,
že se upustí od jejich kryokonzervace. Nic
nenasvědčuje tomu, že by mohlo jít o eticky
dovolené jednání. Zamysleme se opět nad
třetí variantou – nad přenosem lidského zárodku do těla náhradní matky a v budoucnu
do technicky vytvořené umělé dělohy. Již jsme
nahlédli, že ani tato cesta nevede k mravně
nezávadnému řešení, ale naše pozornost se
zaměřovala pouze na širší identitu dítěte. Jelikož je tato dána konkrétními vztahy k rodičům, musí škoda na straně dítěte zasáhnout
i je. Vznik lidského života je totiž vázán na
určité přirozené podmínky, k nimž patří jeho
početí, oplodnění ženy a svobodné přijetí
daru nového života. Početí se přirozeně uskutečňuje ve vzájemném sebedarování manželů, kteří si jsou vědomi závažnosti tohoto aktu
a jeho důsledků pro jejich další vztah. Žena
se stává oplodněním matkou, muž se tímto
okamžikem proměňuje v otce. Tento svobodný a nezastupitelný úkon sebedarování přirozeně vyžaduje, aby i jeho důsledek – nově
počatý život – byl svobodně a nezastupitelně
přijatý a aby byly uchovány přirozené podmínky, za nichž se plod může zdárně rozvíjet.
K těmto podmínkám patří i pokračování existence plodu v těle matky. Nově počatý člověk je svěřen do nesuplovatelné osobní péče
svých biologických rodičů. Přenesení plodu
do těla náhradní matky či do umělé dělohy
by znamenalo vytržení ještě nenarozeného
dítěte z osobní sféry svých rodičů, která díky
psychofyzické jednotě člověka není oddělitelná od jejich sféry biologické. Náhradní
mateřství porušuje tento řád stejně jako užití
umělé dělohy, ale užití takové dělohy, pokud
k němu někdy v budoucnu dojde, bude ještě
vzdálenější od poměrů, které jsou vyžadovány
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není vyňat ani případ, kdy se embryo zbylé po
umělém oplodnění implantuje do těla vlastní
biologické matky. Je tedy patrné, že v souladu s hlubinným moderním přesvědčením je
eticky bezproblémové zacházet s člověkem
jako s nástrojem a prostředkem a popřít tak
nepodmíněnou hodnotu jeho existence. Apel
na přirozenost a přirozené poměry proti technice a konvenčnosti má za cíl hájit hranice nedotknutelnosti lidského života, jehož hodnota
není relativizovatelná (použitelná k cílům, které ho degradují na pouhý prostředek). Moderní věda a technologie je mnohými jejími
zástupci povyšována nad údajně překonané
humanitní ideály, ale je třeba si uvědomit, že
se zde střetávají dva neslučitelné světy – svět,
v němž je dovoleno učinit vše technicky učinitelné, a svět, který moci člověka klade eticky
nepřekročitelné meze.
Početí člověka. Foto: scientificanimations.com

lidskou přirozeností. Jak píše dr. Alexandrová,
„umělá děloha představuje poslední krok při
technologickém ovládnutí lidské sexuality“.
Etičtí konsekvencialisté v tom nespatřují žádný problém, protože trvají na tom, že žádné
negativní dopady na budoucí vývoj dítěte nejsou nijak doložitelné. O tom by se dalo jistě
diskutovat, nicméně problém nemá jen jedno
těžiště. Umístění plodu do jiného prostředí než v těle biologické matky mění povahu
vztahů mezi rodiči a dítětem tak zásadně, že
dochází k jejich přepodstatnění. Rodičovství
se neodvozuje jen od zplození dítěte, nýbrž
jde o funkci, která má průběhovou povahu.
Její identita se naplňuje v čase zachováváním
přirozených vztahů, k nimž na počátku náleží
i situovanost embrya v lůně matky. Opuštění
tohoto místa je takovou změnou mateřství
a otcovství, že se o nich dále může hovořit
jen v redukovaném významu (redukovaném
na pouhou plodivou funkci rodičů). Na výše
zmíněnou konsekvencionalistickou námitku
lze odpovědět, že při transferu plodu mimo
tělo biologické matky se rozpojuje to, co je
v přirozeném řádu lidského života nerozpojitelné (biologická a personální dimenze). A to
je jasným signálem, že zde dochází k jednání,
které s přirozeným řádem koliduje. Ne důsledky jednání, nýbrž jeho soulad s přirozeností
musí být posledním kritériem při posuzování
správnosti či nesprávnosti našeho konání.
K výše uvedeným důvodům je třeba připojit ještě jednu důležitou úvahu. Při diskuzi
o těchto otázkách vždy záleží na kontextu,
v němž jsou kladeny. Pokud se k problému
stavíme ze zúžené perspektivy, klademe důraz
na zájmy ohroženého dítěte. Pak se zdá, že
nic nebrání tomu, aby byl plod v případě nut-
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nosti přenesen do těla náhradní matky nebo
v budoucnu do umělé dělohy, protože to vede
k záchraně jeho života, třebaže je tím zbaven
možnosti rozvíjet se v těle vlastní matky a po
porodu vyrůstat ve vlastní biologické rodině.
Život ohroženého člověka je zde nadevše. Zohledníme-li však problém v širší perspektivě,
dochází k posunu hodnotícího stanoviska. Ač
to není na první pohled patrné, ve skutečnosti tady nejde o záchranu lidských životů, ale
o legitimizaci instituce náhradního mateřství
a umělé dělohy. Zásadní otázka totiž zní, v jakých společenských a kulturních podmínkách
k tomu dochází? Odpověď je vcelku jednoznačná. Současný technologický rozvoj, který
tyto praktiky umožňuje, se odehrává ve společnosti, v níž se na jakékoliv absolutní hodnoty rezignovalo. Její členové nedisponují žádnými teoretickými prostředky, jimiž by existenci
absolutních hodnot mohli ospravedlnit. A to
platí i pro lidskou osobu. I ona je pro moderní
mentalitu hodnotná jen na základě konvenčně
stanoveného práva, což se přehlíží hlavně kvůli masivně praktikované humanistické rétorice.
Ve skutečnosti se na ni očima vědy hledí jako
na produkt slepé a náhodné evoluce. Kde
schází respekt k absolutním hodnotám, tam
je otevřena cesta k instrumentální manipulaci
s člověkem (vždy ve jménu něčeho „vyššího“
– vědy, techniky, pokroku, veřejného zdraví,
záchrany planety atd.).
Vzhledem k tomuto kulturně-společenskému kontextu je nezbytné poukazovat na
to, že neexistují žádné spolehlivé pojistky, aby
se praxe náhradního mateřství a užití umělé
dělohy neproměnily v nástroje ekonomického zisku a technického ovládání člověka.
Je dobré si všimnout, že z tohoto nebezpečí

Tragédii se už nedá zabránit
Jestliže byla etická přijatelnost obou diskutovaných alternativ vyloučena, zbývá už
jen ta poslední, která se na počátku jevila
jako nejméně průchodná, ba přímo neakceptovatelná. Zmrazená embrya jsou ve
stavu, v němž jim je upíráno základní právo
na život, který není bez jeho přirozeného
dynamického rozvoje myslitelný. Proto je
nezbytné, aby byly bezodkladně z této neblahé situace osvobozeny, což znamená, že
musí být rozmrazeny a musí jim být umožněno odejít z tohoto světa, v němž nebyly
vytvořeny potřebné podmínky pro jejich
narození a následný zdárný vývoj směrem
k dospělosti. Námitka, že se jedná o jejich
vraždu, je neplatná, protože zamýšleným
cílem tohoto skutku je zrušení eticky neúnosné situace, ne jejich zabití. O tragickém
konci většiny embryí již bylo rozhodnuto
dávno předtím, když rodiče přijali nabídku
umělého oplodnění. Jinak tyto tragické poměry řešit nejde a jediné, co je třeba učinit,
je co nejrychleji ukončit útok, který je v každém momentu kryokonzervace veden proti
lidským bytostem zbaveným jakékoliv pozitivní životní perspektivy. Na věci nic nemění
námitka, podle které stále trvá šance, že se
pro ně v budoucnu nějaké nové možnosti
mohou otevřít. Dobrý účel nemůže ospravedlnit špatné prostředky a kryokonzervace
rozhodně špatným prostředkem je. Předtím,
než rozmrazená lidská embrya zahynou, je
nutné se postarat o to, aby jejich přechod
na věčnost nebyl doprovázen podobnými
chybami, s nimiž byl spojen jejich příchod
na tento svět. Minimum, které v této záležitosti mohou rodiče učinit, je nepřestávat
se za tyto nenarozené děti usilovně modlit.
Mgr. Roman Cardal, Ph.D., filosof

Linka pomoci

Paní, vy chcete doplatit dvě stě tisíc
z nevyčerpané rodičovské? Zapomeňte!
Před časem se na naši Linku
pomoci obrátila žena, která
měla na počátku těhotenství
obavy, jestli vedle svých
malých dvojčat zvládne
péči o další dítě, které
nečekaně počala. Součástí
naší pomoci byla i informace
o nové možnosti doplacení
nevyčerpaného rodičovského
příspěvku, který se nám
podařilo v minulém roce
prosadit v Parlamentu.
Obracím se na vás znovu s prosbou. Mám
čtrnáct dní do termínu porodu a nějak místo radosti se na mě vše sype. Jenom brečím
a mám strach, co bude. Ale miminko je díky
Bohu v pořádku. Spíš jak se vše zdražuje.
Nyní jdu z Úřadu práce a dozvěděla jsem
se, že nemáme nárok na doplacení rodičovského příspěvku. Je nějaká šance jej získat?
Přijde mi to hrozně nespravedlivé. Stát má
milióny na pomoc cizím, ale domácí padají
do nouze a to je mu úplně jedno. Manžel
si prý neplatí nemocenské připojištění, tak
mu nelze vyměřit denní vyměřovací základ,
a já nepracovala, tak mně také ne. A bez
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toho nám nic nevyplatí. Manžel pracuje od
rána do noci včetně sobot a neděl, platí pojištění sociální, zdravotní, daně. Nevěděla
jsem, že musíme platit ještě nemocenskou.
Padám do velkého zoufalství, protože nám
má propadnout 200 tisíc, s kterými jsme počítali. Zemědělské dotace jsou nejnižší od
doby, co podnikáme, a loni nám přišla na
anonymní udání kontrola a ještě nám právě

Z Linky pomoci
Jsem Nelinka. Za mě a i za moji maminku se modlili lidé z Modliteb za nejmenší. To když se ve své zoufalé situaci obrátila na Linku pomoci, protože ji můj
táta prostě opustil. A ona si vůbec nedokázala představit, jak to spolu samy
zvládneme. Mamince jste tenkrát docela rychle pomohli i finančně. Za pomoc
tehdy i teď je moc ráda.
#NesoudímePomáháme
#Linkapomoci800108000

200 tisíc vzali, že jsme neměli papír, o kterém jsme nevěděli, že ho máme mít. Jsem
zoufalá a nevím, co dál.
***
Tak píši, jak vše dopadlo. Vaše rady a odkazy mi pomohly se uklidnit. Už vím, že i osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)
na doplatek nevyčerpaného rodičovského
příspěvku nárok má. Vše jsem si nastudovala, vypsala a včera se na Úřad práce vydala
znovu. Zapnula jsem si i nahrávání celého
rozhovoru na mobil a byla připravena argumentovat až k písemnému vyjádření k případnému právnímu řešení. No, nebudete
tomu věřit, byla tam úplně jiná úřednice
a řekla jen, že pokud je manžel OSVČ, není
vůbec co řešit, že se jim to tam automaticky
spáruje. A mám přijít až po porodu s rodným listem. A poté ihned doplatek pošlou.
Ukázalo se, že původní žádost proškrtli,
protože se úřednice zmýlila. Zkušenost, že
se člověk nesmí nechat odbýt a musí si nejlépe všechno nastudovat sám předem, a ne
se nechat takhle zbytečně vyděsit. Děkuji za
vaši pomoc.
klientka Linky pomoci
anonymizováno
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Národní pochod pro život
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Národní pochod pro život po dvou
letech opět bude!
Náš svět se za uplynulé dva roky velmi změnil. Jedno téma se ale po celou dobu táhne
jako červená nit – ochrana každého lidského
života. Nejdříve jsme ve zděšení z covidu zastavili chod státu a přinášeli nezměrné oběti
se zdůvodněním, že život každého jednotlivce musíme zachránit bez ohledu na to,
kolik to stojí. V současné době je to válka
na Ukrajině, která naplňuje zpravodajství
a v detailních záběrech přibližuje nesmírné
utrpení civilistů.
Nenarozené děti tuto popularitu nemají. Stejně tak se o nich nemluví jako o těch,
které je potřeba zachránit bez ohledu na náklady. A to jich v naší zemi přišlo za poslední
dva roky o život podobný počet, jako po-

čet lidí uváděných jako oběti covidu, a nesrovnatelně více než je zatím obětí války na
Ukrajině.
Kdyby se naše společnost i jen z desetiny procenta snažila pomoci nečekaně těhotným ženám v tísni tak, jako to dělá v případech jiných lidských neštěstí a tragédií,
potraty by prakticky vymizely. Kdyby muži
se stejným nadšením, s jakým jsou ochotni
bránit svou vlast, bránili i své ženy a nenarozené děti, potraty by vymizely. Každé
počaté dítě má svůj příběh a není pouhým
statistickým číslem v registru narozených,
potracených nebo zamražených. Každé počaté dítě má nesmrtelnou duši a jeho rodiče
na něj nikdy nezapomenou.

Neovládáme masmédia. Nemáme ve
svých rukou politické ani finanční páky. Můžeme ale přesto stát na straně bezbranných
nenarozených dětí a jejich rodičů a dělat
podle slov matky Terezy „malé věci s velkou
láskou“.
Na letošní Národní pochod pro život
jsme připraveni a těšíme se, že se s mnohými z vás opět setkáme, abychom se navzájem povzbudili a abychom dali najevo, že
nenarozené děti by měly dostat šanci.
Uvidíme se v sobotu 30. dubna v Praze.
Chystáte-li se přijet, zaregistrujte se ještě
dnes na pochodprozivot.cz.
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