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Taky jste beznadějně propadla 
seriálu Koruna? Osobně mě nejvíc 
fascinují díly, které se věnují životu 
Diany a Charlese. Ona mladá, 
nezkušená, zoufale toužící po 
vřelosti v chladném světě 
odtažitých aristokratů. 
On frustrovaný, prahnoucí 
po povzbuzení a pohlazení, 
hledající útěchu v náruči jiné ženy, 
pod fasádou světáctví nejistý 
a zranitelný. Oba nešťastní. 
Oba v pasti. Neocitlo se v ní vaše na 
první pohled spokojené manželství 
náhodou také?

harles se s  Dianou zasnoubil 
po  pouhých třinácti společných 
schůzkách. Následovala svatba jako 
z té nejkrásnější pohádky. Nevěsta 

v dechberoucích šatech s vlečkou přijela v pro-
skleném kočáře a dojala celý svět. 
Až nadpozemsky nádhernou idylku svatební-
ho dne však brzy vystřídalo soužití plné pod-
vodů, lží a afér, trvající dlouhých patnáct let. 
Jistou indicii, že tento vztah možná nebude 
fungovat úplně hladce, poskytl sám Charles 
během rozhovoru v období zasnoubení. Tehdy 
jeden z novinářů na adresu páru pozname-
nal: „Vypadá to, že jste oba velmi zamilovaní.“ 
Zatímco Diana reagovala slovem „samozřej-
mě“, Charles pronesl rozpačité: „Ať už láska 
znamená cokoli.“
Taky vás někdy napadne, jak šťastní mohli tito 
dva lidé po většinu svého mladého života být, 
kdyby se svým vzájemným nesouladem něco 
bývali udělali? Kdyby od sebe šli dřív, protože 
jim to prostě nefungovalo? 

OkOuzlení, nebO 
láska na třetí pOhled?
„Osobně nevěřím v lásku na první pohled,“ říká 
psychoterapeutka Kristýna Kubíková z tera-
peutického centra Calmea. „Během pár minut 

zjistíte, zdali vás protějšek přitahuje, jestli vám 
voní, je vám sympatický. Nikoli však to, jestli 
je to vyvolený na celý život,“ vysvětluje.
Co dál? „Pokud partner projde prvním kolem 
výběrového řízení, následuje kolo druhé, bě-
hem kterého je třeba zjistit, jaký má charakter. 
Zda jste ochotná žít s jeho povahou. To trvá pár 
měsíců, dle intenzity vztahu. A pak přichází 
třetí kolo – chování v krizi. Život totiž není jen 
zalitý sluncem, a proto je třeba poznat partne-
rovo chování v zátěžových situacích. Jak řeší 
spory? Jak se chová, když je pod tlakem? Jak 
reaguje, když se nedaří vám? Tohle celé může 
trvat až rok,“ popisuje terapeutka.
Existují nějaké náznaky budoucích neshod, 
kterých bychom si měli u partnera všímat už 

od samého počátku a brát je jako varování? 
A co je vlastně ve vztahu tím nejdůležitěj-
ším? Kristýna Kubíková odpovídá lakonicky: 

Láska
v pasti

Svatba po 13 schůzkách. 
Pak 15 let lží a afér.  
Manželská matematika. 
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„V tom manželství jsme byli tři,“ řekla Diana  
přesně před čtvrt stoletím v interview pro BBC.  
Nutno dodat, že nešťastní byli všichni - lady Di, princ Charles  
i Camilla Parker Bowles. Jejich příběh můžete nyní sledovat v seriálu Koruna na Netflixu.



„Důležité je, aby vás měl rád. Aby vás přijal ta-
kovou, jaká jste. Aby obdivoval vaše klady, ale 
zároveň toleroval zápory. A platí to i opačně. 
Pokud je ve vztahu láska, tolerance a trpěli-
vost, je vyhráno.“ 

Štěstí je dřina
„Štěstí v partnerství rozhodně nepřijde samo. 
Je za tím spousta dřiny. V první řadě musíte 
znát samu sebe a vědět, co od vztahu čekáte. 
Pokud to dostáváte, tak si to hýčkejte a buďte 

Cesta 
z pasti
•   Spočítejte si, co 

vám vztah dává 
a co bere. Pokud 
vám více bere, 
je čas uvažovat 
o odchodu.

•   Nebojte se soudů 
okolí. Soudy byly,  
jsou a budou a dá 
se s nimi žít.

•   Připravte se 
na to, že to bude 
bolet. A možná 
víc, než jste si my-
slela. Ale čas dělá 
divy.

•   Obklopte se 
kamarádka-
mi. Pomohou 
vám nést tíhu při 
rozchodu.

•   Vyhledejte od-
bornou psycho-
terapeutickou 
pomoc. Pokud 
cítíte, že je toho 
na vás moc, na nic 
nečekejte.

•  Věnujte se  
sama sobě.  
Tím nikdy neudělá-
te chybu.

prostě šťastná. Pokud chybí něco zásadního, 
zkuste na tom s partnerem zapracovat. Jste-li 
však nešťastná a přesvědčená, že s ním už ni-
kdy nebude líp, jděte od něj,“ shrnuje otázku 
setrvání ve vztahu Kristýna Kubíková. 
Mnoho žen, které se ocitly ve vztahové pasti, 
si samozřejmě klade otázku, zda případným 
rozchodem nebudou trpět děti. Toho je možné 
se vyvarovat. „I po rozchodu vůči sobě mohou 
mít partneři stále úctu. To prospívá zejména 
dětem, které v takové rodině netrpí. Možná 
nemají ideální vzor láskyplného partnerství, 
ale domnívám se, že hlubší rány to v nich ne-
zanechá,“ říká terapeutka a dodává: „A jestli 
trpí partneři, to záleží na nich. Pokud mají oba 
snahu situaci řešit v klidu, je to jednodušší.“

přejídání místO lásky
Stává se vlastně někdy, že žena rozvodu později 
lituje? „Častěji se setkávám s tím, že se ženám 
stýská po minulém životě, nikoliv po partne-
rovi jako takovém. Stává se to hlavně u star-
ších žen, které mají s manželem spojený kus 
života a vytvořili si společné přátele, zážitky, 
tradice. Všechno chce svůj čas. Dříve či pozdě-
ji přijdou nové impulsy a lítost přejde,“ tvrdí 
Kristýna Kubíková.
 Vyvrací také mýtus, že problémy ve vztahu 
se více dotýkají žen, protože jsou citlivější. 

„Není to pravda. Pro muže má partnerství 
stejnou váhu, milují stejně jako ženy, trápí se 
z rozchodů.“
Trápení se ve vztahu pak může mít mnoho 
podob. Podíváme-li se znovu na nešťastné 
manželství princenzy Diany, je zřejmé, že 
tato křehká žena se s nezvládnutými negativ-
ními emocemi vyrovnávala mnoha způsoby. 
Patřilo k nim přejídání se a následné zvracení. 
V jednom z rozhovorů, které vznikly po jejím 

rozvodu, Diana uvedla: „Neměla jsem se ráda, 
styděla jsem se, že nedokážu zvládnout vše-
chen ten tlak. “ Zároveň popsala, jak se během 
nezřízeného přejídání cítila: „Konečně jsem 
měla pocit, jako by mě někdo obejmul.“ 

kdy zůstat a kdy Odejít?
Ženy jsou v nefungujících vztazích zkrátka ne-
spokojené, což může mít mnoho následků. 
„Rychleji stárnou, jsou protivné na své okolí, 
neužívají si život s radostí, nedaří se jim v prá-
ci,“ vypočítává terapeutka některé z možných 
problémů. Obecná rada, jak rozpoznat, jestli 
manželství ještě stojí za záchranu, neexistu-
je. Do rozhodnutí vstupuje mnoho proměn-
ných – máte děti? Jak jste na tom s bydlením, 
financemi? 
Je přirozené, že vás provází strach z osamění 
a nejistoty. Expertka doporučuje zamyslet se 
nad tím, co je podle ní zcela klíčové: „Možná 
ta nejzásadnější otázka je, jestli vám je muž 
oporou v těžkých chvílích.“ 
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Nefunkční vtahy se 
podepisují na naší psychice 
i zdraví.  Rychleji stárneme 

a jsme protivnější.

„Přejídání mi pomáhalo 
cítit se lépe. Konečně jsem 
měla pocit, jako by mě 
někdo obejmul.“ – diana


