
KAPITOLA XXIII
CO JE NA SÍTI, TO SE POČÍTÁ

Knížky jsou dobrá věc, ale my, co jsme závislí na internetu, víme 
své. Najdete tam všechno. Problém ovšem je, že se do toho 
internetového regálu špatně sahá a než něco najdete, často zjistíte, 
že to byl 450. odkaz v Googlu, případně to bylo někde ještě úplně 
jinde. Zde pár tipů, kam se obrátit ve vaší situaci.

1/ www.justice.cz
Je oficiální web Ministerstva spravedlnosti. Najdete tam spoustu 
užitečných věcí, i když občas na jiných místech, než byste 
oprávněně očekávali. Například: seznam soudů a veškeré 
kontaktní adresy na ně. Ovšem pozor – seznam soudců 
jednotlivých soudů najdete úplně jinde, a to úplně naspod 
v rubričce „ostatní“. Jsou tam soudci, státní zástupci, soudní znalci
a jiné užitečné informace. Naopak hned nahoře je info-soud a 
info-jednání, kde můžete podle spisové značky sledovat, co se 
právě děje s vaším spisem: moc užitečné!

2/ www.rozveduse.cz
To je amatérský web, velmi dobře udělaný a aktualizovaný. Počítá
s tím, že v rozvodové situaci má většina lidí hluboko do kapsy a 
každá rada drahá. Určitě se v dané problematice s jeho pomocí 
dobře zorientujete.

3/ www.iustin.cz
Tento web založil Luboš Patera a provozuje jej s občanským 
sdružením „Spravedlnost dětem“. Je to organizace důsledně hájící 
práva dětí na oba rodiče. Propaguje střídavou péči a natočil i film 
„Střídavka“. Bojují dlouho, povětšinou marně, ale nevzdávají se. 
Na webu najdete spoustu užitečné literatury, odkazů a 
judikatury… a též pomocnou ruku, zejména jste-li muž a uslyšel 
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jste to klasické slovo „… a už děti neuvidíš…“

4/ www.propr.ic.cz
Občanské sdružení pro ochranu přirozených práv rodičů a dětí. 
Působí v Plzni a tudíž lehce mimo můj dosah. Na webu je ale 
spousta užitečných informací.

5/ www.k213.cz 
Byl založen Ing. Fialou, který je českými soudy považován 
za nepřítele č. 1, protože jde fundamentalisticky za svým. Jeho 
postoj se dá charakterizovat jako „setrvalé vyhrožování 
dodržováním práva a Ústavy. Provádí důkazy zákonem“. 
Výsledky tomu odpovídají,  v době dokončení rukopisu této 
knížky byl Ing. Fiala ve výkonu trestu… Tuším za své jednání 
u soudu, kdy se opět dožadoval práva vídat se se svými dětmi.

6/ www.asociaceneuplnychrodin.cz
Asociace neúplných rodin přináší pohled z jiné strany. V ČR žije 
na 560 000 neúplných rodin, ve kterých vyrůstá téměř 400 000 
nezaopatřených dětí. Zhruba 40 % rodičů neplatí na děti alimenty 
ve výši předepsané soudem nebo je platí sporadicky. Pokud se vás 
týká tato situace, najdete na tomto webu spoustu užitečných 
informací.

7/ www.pecina.cz a www.iuridictum.pecina.cz , případně 
http://paragraphos.pecina.cz
Tomáš Pecina je další noční můrou českých soudů. Vystudoval 
teoretickou fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě a s touto 
erudicí se pustil do zkoumání zátočin českého práva. Je to 
systematické, přehledné, ideově konzistentní… Bohužel, 
s právními praktikami ČR značně nekompatibilní… Proti všem 
předpokladům mu spousta jeho právních aktivit vychází a pak 
dojde na pláč a skřípění zubů – například u soudců 
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s komunistickou minulostí, kteří díky jeho ústavní stížnosti museli
odkrýt karty. 

8/ www.ilom.cz
Muži mají nejen své dny, ale i své genderové weby. Tento – a 
nemusí se ani za něj, ani za spolek „opravdových mužů“ stydět 
žádný chlap – je provozován pod vedením psychologa 
PhDr. Martina Járy. Jeho heslem je, že „Mužství je udělováno 
mužstvím.“. Dále se třeba dozvíte, jak být v dnešní složité a 
do značné míry pošahané době mužem, otcem a nikoliv bábovkou 
či naopak mlýnkem na peníze.

9/ www.dr-pothe.com 
MUDr. Peter Pöthe je psychiatr, psychoanalytik, specializující se 
na psychoterapii dětí a mládeže, zejména těch, které jsou 
postiženy rozvodovými situacemi svých rodičů. Na jeho webu 
najdete neuvěřitelné množství článků psaných zcela srozumitelně 
o problémech, kterým pravděpodobně také čelíte a s nimiž si 
nevíte rady. Na rozdíl od vás si s nimi MUDr. Pöthe rady ví…

10/ www.ejustice.cz
Server je provozován občanským sdružením „Zákazníci české 
justice“ a za tím stojí jeho dobrý duch a nesmírně pracovitý člověk
David Kolaja. Sami o sobě říkají: „Zákazníci české justice usilují 
o spolehlivou ochranu soudních a policejních spisů 
před vykrádáním, ztrátami a falšováním údajů. O publikaci 
maximálního množství dokumentů ze všech typů soudních řízení, 
včetně kárných řízení, žalob, soudních spisů, stížností, rozsudků, 
statistik. O zavedení audiovizuálních záznamů průběhu všech 
soudních jednání a veřejného dálkového přístupu k obsahu 
soudních spisů.“ Ze stránek se dozvíte, co všechno se může 
u soudu také stát – a jak se tomu bránit. 
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11/ www.klimes-mysteria.cz
Jeroným Klimeš je náš přední psycholog v oblasti partnerského 
poradenství – a v mnohém jiném. K manželství a rozvodům 
přistupuje z pozic praktikujícího katolíka, což by se mohlo jevit 
jako rozporuplné, ale není tomu tak. V každém případě jeho 
články stojí za přečtení a za zamyšlení.

12/ www.lirtaps.cz/publikace.htm
Pokud byste měli dojem, že toho máte málo ke čtení, můžete si 
články psychoterapeutů Chvály a Trapkové přečíst tady. Než to 
dočtete, tak vás ten rozvod přejde…

13/ www.psychosom.cz
Tak tohle je vyšší dívčí…. O rozvodech tam toho mnoho 
nenajdete, ale dozvíte se, že vše souvisí se vším. Zejména zdraví a
psychická pohoda. Odkaz přidávám ze zcela subjektivního 
důvodu, protože ty webovky mám ráda. A proč? Představte si, že 
i v naší zemi vychází něco tak neuvěřitelného jako (internetový) 
časopis PSYCHOSOM - Časopis pro psychosomatickou a 
psychoterapeutickou medicínu. Jak jste se zajisté v této knize 
přesvědčili, nic nelze podceňovat a spoléhat se na to, že se 
rozvedete, všechny soudy vezmete klackem po hlavě a za pár 
měsíců máte vymalováno. Je to holý nesmysl. Následky mohu být 
velmi špatné, a když k nim dojde, je dobré vědět, kde se to alespoň
vzalo…

14/ www.psychoweb.cz
Je „souwebí“ (podle vzoru sousloví nebo souvětí) řady serverů 
specializovaných na problémy spojené s psychologií. Moc 
užitečný je http://www.katalog.psychoweb.cz kde je seznam 
soudních znalců, psychologů, psychoterapeutů a vůbec. 
Pro rozvodovou tematiku je asi nejpřiléhavější podweb 
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http://www.nevera.psychoweb.cz , kde se mimo jiné hned zkraje 
dozvíte zajímavou definici nevěry, s níž se úplně ztotožňuji: 
„Nevěra je, když s jiným člověkem, než je náš aktuální partner, 
uskutečníme kontakty, které jsou pro stávajícího partnera emočně 
zraňující – a přitom nemusí jít o sex.“

15/ www.vesmir.cz/clanky/autor/id/16 
Zde najdete některé zásadní články našeho předního, bohužel již 
zemřelého psychologa PhDr. Eduarda Bakaláře, který se zabýval 
vztahy mužů a žen, případně obecně rodičů po rozvodu a jejich 
dětí, a to zejména z hlediska syndromu zavrženého rodiče. 
Za přečtení stojí všechny jeho články, stejně jeho knížky. Ta, 
kterou na internetu najdete nesnadno, často se na ni zapomíná a 
přitom je vynikající, je „Slyšení nezletilého dítěte před 
opatrovnickým soudem“, Triton, Praha 2003, cena cca 100,- Kč. 
Jinak doporučuji zapátrat po webu a přečíst od něj vše, co strýček 
Google doporučí.

16/ www.tatojaknato.cz 
Zdá se to neuvěřitelné, ale i naše Ministerstvo práce a sociálních 
věcí občas vymyslí něco, co má smysl! Je to totiž projekt MPSV a 
obsahuje nejen tipy na aktivní otcovství, ale také spoustu velmi 
užitečných rad k rozvodu a otcovství. Oficiálně je účel webu 
popsán takto: „Táto, jak na to?“ má povzbudit firmy i státní 
správu, aby více myslely na otce a nabízely jim atraktivní benefity 
a začlenily aktivní otcovství do svých personálních strategií. 
Hlavním cílem projektu je zvýšit podíl mužů, kteří se aktivně 
podílejí na rodičovství. Přitom pojem aktivní otcovství, tj. účast 
mužů na každodenní péči o děti a domácnost, se chápe široce - 
jako vůle sdílet rodičovství se ženami.

17/ www.amcr.cz 
Web asociace mediátorů České republiky. „Mediátorských“ webů 
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je více a patří k nim: www.urmr.cz – Unie pro rozhodčí a mediační
řízení a především www.esi-cz.eu. To jsou stránky Evropského 
institutu pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. Institut je 
veden JUDr. Lenkou Pavlovou, Ph.D., bývalou ředitelkou Úřadu 
pro mezinárodně-právní ochranu dětí. Protože nedávno byl přijat 
zákon o mediaci, lze předpokládat, že význam tohoto odvětví 
významně poroste.

18/ www.umpod.cz 
Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí je kolizním 
opatrovníkem místo OSPOD v případě, že se do věci zamíchá 
mezinárodní prvek. Tedy obvykle v tom případě, že jeden z rodičů
není Čech nebo se rozhodl odstěhovat do jiné země než Česká 
republika. Vše o těchto standardních situacích, které se často 
odehrávají na celé „zeměploše, objevíte právě zde.

19/ www.rodinausoudu.cz
Přes veškerou péči se mi nepodařilo zjistit, kdo tento web spravuje
a kdo jej provozuje. Je na něm však řada velmi užitečných vzorů, 
které lze prakticky využít.
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