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Být dokonalou 

MATKOU A ŽENOU 
ve všech směrech není možné

LILIA KHOUSNOUTDINOVA V OTEVŘENÉM ROZHOVORU PROZRADILA, JAK SE TĚŠÍ  

NA POROD, CO SI MYSLÍ O PRÁVU ŽENY NA INTERRUPCI I O STRASTECH A SLASTECH ŽENSTVÍ 

A MATEŘSTVÍ. „KDYŽ SI PŘESTANEME HRÁT NA HRDINKY A ZAČNEME SI POMÁHAT,  

VŠECHNY VE FINÁLE VYHRAJEME,“ TVRDÍ. 

Čekáte třetí dítě. Jak svá těhotenství prožíváte? Bylo 
každé jiné?
Mám štěstí, že těhotenství i porody v mé rodině všech-
ny ženy prožívaly poměrně zdravě a snadno, přičemž já 
v tomto směru nejsem výjimkou. Nicméně pro mě je pro-
žitek těhotenství do značné míry dán vztahem, ve němž 
se odehrává, a s tím spojenou emocionální rovinou. Pro-
to také mé první těhotenství, které bylo po této stránce 
nesmírně harmonické, nelze s tím druhým, plným velkých 
výzev a turbulencí, úplně srovnávat.

Jste kvalifikovanou dulou, jak máte naplánovaný po-
rod? Některé maminky se porodu obávají. Máte i vy 
nějaké obavy?
Jsem primárně certifikovanou lektorkou aktivního porodu 
a členkou Centra aktivního porodu v Londýně… Přesné 
detaily svého porodu prozrazovat nechci. Určitě však bu-
du rodit tam, kde mám pocit pohodlí a bezpečí. Co se 
obav týká, myslím, že do jisté míry k porodu patří, i když 
bych to nazvala spíš pokorou. Ať už se totiž na porod 
připravíme sebepoctivěji, vždycky existuje šance, že ně-
co nedopadne zcela podle našich představ. Přestože te-
dy průběh lze z převážné většiny ovlivnit, určité procento 
vždy zůstává tak trochu v rukou božích. Tím pádem mů-
žeme vždy udělat to nejlepší a potom už se jen odevzdat.

Mnoho žen si po porodu projde nepříjemnými stavy, 
poporodní depresí. Často si tyto stavy vyčítají, stydí 
se za ně a pokládají je za své selhání. Přijde vám, že 
se o tomto tématu mluví ve společnosti dostatečně?
Fenomén poporodní deprese je na vzestupu, navíc mů-
že být nesmírně destruktivní, a to nejen pro matku a její 
vztah s dítětem, ale vlastně pro celou rodinu. Tento stav 
může být daný porodem jako takovým, protože ho bo-
hužel v dnešní době ne všechny ženy prožívají jako krás-

nou a posilující záležitost, na kterou by rády vzpomínaly. 
Právě naopak. Nemalé procento novopečených maminek 
má porod spojený s pocitem určitého zneužití, bezmoci 
či bezpráví. To ostatně v nedávné době prokázala i jed-
na z největších studií, které provedla Karlova univerzita... 
Pochopitelně se ale může jednat i o pocit osobního se-
lhání, který není zaviněný žádným externím vlivem. Na-
příklad pro ženu, která doufala ve vaginální porod, může 
být docela náročné srovnat se s tím, že nakonec musela 
podstoupit císařský řez, byť jde o naprosto legitimní a pl-
nohodnotný způsob porodu. Neprospívají tomu ani řeči 
ve smyslu: „Aha, tys rodila císařem. Tak to nemáš tušení, 
co jsou kontrakce a porod.“ Takovéto vzájemné shazová-
ní se a různé tábory matek, které často úplně nesmyslně 
vznikají, mohou být obzvlášť v období čerstvě po porodu 
hodně zraňující. 
Obrovský vliv hraje také to, jakou síť podpory máme po 
porodu k dispozici. Každá žena potřebuje v tuto dobu re-
konvalescenci, ať už ve větší či v menší míře. Pokud se 
jedná o první dítě, její život se ocitá vzhůru nohama. Ale 
i další potomci mohou přinášet spoustu změn. Sžívání se 
s novou realitou není zdaleka snadná věc, a to ani ne-
mluvím o bezesných nocích a dalších těžkostech. Do toho 
všeho se často snažíme naplnit za mě velmi škodlivý mý-
tus toho, že žena by měla po porodu zvládnout všechno 
sama, tedy nejen starost o děti a domácnost, ale případně 
i částečně dokonce pracovat. Ne každá maminka odchází 
na mateřskou. Často tedy ty nároky sama na sebe bývají 
v této zranitelné době ohromné. Můžeme k tomu přidat 
i určitý přehnaný tlak na to, že žena by se po porodu měla 
dostat zpátky „do formy“, tedy ideálně vypadat jako před 
ním. To se však ve skutečnosti podaří jen málokomu, pro-
tože porodem se prostě tělo nenávratně mění. Nezname-
ná to, že nutně k horšímu, každopádně proces této změny 
může být občas hodně těžké přijmout.

text: Kateřina Staňková, foto: Diana Mraziková, archiv Lilie Khousnoutdinove
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Jedna z rad, kterou neustále opakuji, je zajistit si ještě bě-
hem těhotenství podporu, abych měla po porodu někoho, 
kdo mi rád uvaří, pomůže s úklidem, popovídá si se mnou. 
Kdo mi dá zkrátka možnost odpočívat a dát se dohromady. 
Tato opora může být v podobě manžela, matky, sestry, ně-
jaké další ženy v rodině, anebo kamarádek. V tomto smyslu 
bych ještě ráda zmínila, že i taková „maličkost“ jako pohlí-
dání miminka na dvacet minut může sehrát obrovskou roli 
v tom, jestli maminka prožívá v šestinedělí absolutní euforii, 
nebo naopak začíná sklouzávat do tmy poporodní depre-
se. Opravdu to za to stojí, abychom se jako ženy navzájem 
v tomto zranitelném období podporovaly. Protože dneska 
je to ona, zítra to budu já. A když si přestaneme hrát na hr-
dinky a začneme si pomáhat, všechny ve finále vyhrajeme.

Existuje obecná rada pro ženy, které si svou ženskou 
rolí nejsou jisté a  třeba právě v období těhotenství či 
mateřství je sužuje strach, zda vše zvládnou, jestli jsou 
dobré matky?
Myslím si, že pochybovat o tom, zdali jsem dobrá matka, 
je přirozené. Za prvé si myslím, že dokonalou matkou ani 
není možné být. Tudíž vždy lze najít nějaký podnět, co bych 
mohla udělat lépe. Zároveň klást na sebe nesplnitelné ná-
roky třeba v tom smyslu, že budu dokonale zvládat svou 
mateřskou roli, péči o domácnost a do toho třeba i nějakou 
pracovní činnost, je prostě až moc. Vřele tedy doporučuji 

být na sebe obzvlášť v tomto období jemná a dopřávat si 
maximální relaxaci, abych měla z čeho dávat i nadále. 

Oslavujete ženství a sesterství, zároveň jste podnikatel-
kou, dulou a veřejně známou osobností, staráte se o vel-
kou rodinu. Jak se dají všechny tyto role skloubit?
Nestydím se přiznat, že využívám již zmíněnou podpo-
ru. Vše, co podnikám, ať už se to týká výdělečné činnos-
ti, občanských iniciativ či filantropie, nedělám sama. Pracu-
ji v týmech, zpravidla v ženských a jsem nesmírně vděčná 
za všechny své kolegyně, s jejichž spoluprací jsem schopna 
tvořit mnoho zajímavých projektů, často najednou. Zároveň 
neskrývám, že mám i výpomoc v domácnosti a jsem za to 
nesmírně vděčná. Navíc mám velkou rodinu, která je samo-
zřejmě též schopná mě v různých obdobích podpořit. Tudíž 
skloubit se dá všechno a dělám to ráda. Nedělám to však 
sama.

Dnešní doba je velmi orientovaná na výkon. Mnoho žen 
řeší dilema, jak skloubit roli milující maminky a zároveň 
se nevzdálit pracovnímu trhu a udržet si svou pracovní 
pozici. Jak toto dilema vnímáte vy?
Je to opravdu náročné. Protože pokud bychom chtěly být 
matkou na plný úvazek, která upeče a ručně ozdobí všech-
ny koláče a zároveň se dobře připraví na pracovní jednání, 
často jediná možnost je být vzhůru do tří do rána, což dlou-
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hodobě fyzicky není možné a dříve či později se to začne 
podepisovat na zdraví. Začínáme být vyčerpané, zpravidla 
potom i frustrované na svou rodinu i širší okolí. Bývá to te-
dy spíš kontraproduktivní. Jak už jsem zmiňovala, pokud 
chceme stíhat víc rolí, velmi doporučuji některé činnosti 
předelegovat, a to jak v práci, tak i v domácnosti. Umění 
dělit se o úkoly je pak dobré nebrat jako selhání, ale spíše 
jako projev svého manažerského talentu.

Vaším velkým tématem je ženská reprodukce a svobo-
da v rozhodování. Jak se díváte na současnou situaci 
v Polsku, kde vešlo v platnost omezení práva žen na 
potrat?
Tím, co se nedávno odehrálo v Polsku, jsem jako větši-
na žen v mém okolí hluboce zděšená. Přijde mi to jako 
ultimátní urážka lidskosti ženy a integrity jejího těla, její 
svobody. Mám radost alespoň z toho malého krůčku, že 
Česko po nešťastné volbě znemožnit Polkám potrat u nás 
tento krok rychle vzalo zpět. Tím pádem dnes alespoň vě-
řím, že pro některé ženy může být jednodušší svou těž-
kou situaci vyřešit tak, že mohou vyhledat služby na území 
České republiky, která je přece jen Polsku bližší a přístup-
nější než třeba Británie.
Osobně zastávám názor, že svobodná volba v rozhodo-
vání ohledně mého vlastního těla a mé vlastní plodnosti 
je naprosto primární. Totiž to, co se odehrává uvnitř mě 

samotné, je jaksi naprosto zásadní pro vědomí toho, že 
jsem svobodná bytost, která může důstojně žít, a to pod-
le svého vlastního přesvědčení. Nechci tady ani vytahovat 
tragické statistiky, které jasně potvrzují, že takovéto záka-
zy jsou naprosto neefektivní. Pouze totiž vedou k tomu, že 
interrupce se přesouvají do nelegálního sektoru a stávají 
se nebezpečnějšími, čímž se zvyšuje počet žen, které ta-
kové zákroky zabijí nebo zmrzačí. 

Co by podle vás mohlo naopak pomoci?
Myslím, že efektivní by bylo poskytnout dostatečnou pod-
poru ženám, které by si dítě možná rády ponechaly, avšak 
nemají k tomu dostatek zdrojů a správné podmínky. Baví-
me se samozřejmě o financích, o bydlení, obzvlášť u žen sa-
moživitelek, nebo u těch, které se ocitly v násilném partner-
ství. Myslím si, že kdyby taková žena měla „kam jít“, a tím 
myslím do důstojných podmínek, tak by se reálný počet in-
terrupcí mohl snížit. Každá žena, která miminko alespoň tro-
chu chce, by totiž měla pocit, že si to opravdu může dovolit. 

 Kolik vám bylo let, když jste si uvědomila, že je potře-
ba pracovat na své ženské síle, že je potřeba ji rozvíjet? 
Byla to vaše cesta, nebo jste tak vychovaná z rodiny?
Nevím. Nikdy jsem neměla žádný výrazný aha moment, 
byť se mě na to docela často v rozhovorech ptají. Určitě 
se vyskytly nějaké směrodatné knihy nebo věty od mámy 
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či babičky, ale žádný velký přelom jsem nezaznamenala. 
V naší rodině byly vždy velmi silné a výrazné ženy, záro-
veň pocházím z prostředí, kde v mnoha aspektech určitě 
nebyly primárně vážené. Koneckonců stereotyp toho, že 
pro ženu je v životě nejdůležitější se dobře vdát, byl v tom 
prostoru velmi výrazný. Zároveň jsem se už jako malá hol-
ka zajímala o svobodu, zejména se zaměřením právě na 
ženy, o svobodu jejich volby v otázkách plodnosti či toho, 
jak se mohou ve světě realizovat. Už na gymnáziu, napří-
klad v rámci uměleckých projektů, jsem neustále malova-
la právě tato témata. Od určitého věku jsem nějaký pro-
stor, kde je ctěn nejen muž-Bůh, ale i žena, hledala právě 
i v oblasti víry a náboženství. Proto pro mě byl tak důležitý 
moment, kdy jsem konečně v rámci anglického neopo-
hanství našla místo, kde jsou si muž a žena rovni.

V rodině s vaším manželem Karlem Janečkem vycho-
váváte i děti z vašich předchozích vztahů. Jak pomoci 
dětem, aby co nejlépe přijaly své nevlastní sourozence 
a celou situaci dobře zvládly?

Myslím, že pro dítě je nesmírně důležité vidět, že jeho 
rodiče mají k sobě navzájem úctyplný vztah, že se k so-
bě chovají s respektem, jsou slušní, přející a schopni spo-
lu trávit čas. To samé by pak dítě mělo vidět i ve vztahu 
svého rodiče s novým partnerem, aby se mohlo v rámci 
rodiny cítit bezpečně. Myslím si, že situace nevlastní děti 
– macecha nebo otčím jsou velmi různorodé a lze v nich 
určitě dosáhnout jak určité harmonie, tak si ze života vy-
tvořit doslova peklo na zemi. Samozřejmě jako dospělí 
primárně neseme zodpovědnost za to, aby vše probíhalo 
pro děti co nejlepším způsobem. Myslím, že je také velmi 
důležité zabránit žárlivosti, tudíž dávat všem potomkům 
dostatek pozornosti, aby neměli pocit, že si ji musí „ur-
vat“ někde jinde. Musím říct, že zrovna u nás v rodině má-
me určitě velké štěstí v tom, že až na jednu výjimku spolu 
všichni krásně vycházíme, za což jsem nesmírně vděčná. 
Zároveň děkuji i za to, že děti jsou dostatečně harmonicky 
sladěné tak, že se navzájem přijímají a mají rády.

Když už jsme u vašeho manžela, pomáhá vám s dětmi 
a s domácností? Ptám se, protože často si ženy neumě-
jí, nebo se dokonce stydí, říct si o pomoc. Mají pocit, 
že musejí vše zvládnout samy, že je to jejich povinnost.
Rozhodně si nemyslím, že by domácnost a děti byly žen-
skou povinností. Tvoříme to spolu, takže to také společně 
řešíme. Určitě existují různé způsoby, jak můžeme do to-
hoto prostoru vkládat energii. Tudíž tam, kde jeden dává 
více financí, může ten druhý vkládat víc vlastní snahy. Jed-
noduchá odpověď zní tedy: ano, pomáhá. Naše domác-
nost je poměrně nekonvenční, jednak počtem dětí, také 
počtem projektů i prostorů domácností, o které se stará-
me, takže v tom určitě nejsme sami. Podle mě je důležité, 
aby se člověk soustředil na to, co mu jde. Takže snažíme 
se o to, aby každý do takzvaného společného kotlíku při-
spíval tím, v čem je dobrý. Každopádně musím říct, že co 
se týká malých dětí, Karel je velice schopný v tom, že pře-
baluje, obléká, dětem se věnuje, miluje třeba i různé roz-
víjející hry, sporty a tak dále. Takže vzhledem k tomu, kolik 
má pracovních aktivit, ho mohu jen pochválit v tom smys-
lu, jak aktivním a zaangažovaným otcem je. 

Období příchodu miminka je nejen krásné, ale také ná-
ročné. Z  ženy se stává maminka a někdy je náročné 
v sobě opět najít také ženu-milenku. Máte pro dámy, 
které jsou po porodu a třeba mají jistý blok, nebo jsou 
jen unavené, radu, jak v sobě opět probudit sexuální 
bohyni? 
Sexualita v těhotenství, během porodu i po porodu, to 
jsou velká témata, která bychom mohli rozebírat hodiny. 
Když mluvíme o období po porodu, je důležité pocho-
pit, že neexistuje žádný normál nebo standard. Vše je na-
prosto individuální. Jsou ženy, které i rok po porodu necítí 
žádnou sexuální touhu, i takové, které by se milovaly tře-
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ba hned na porodním sále, kdyby jim to tělo fyzicky do-
volilo. Takových je samozřejmě méně. Nesmírně důležitý 
je každopádně odpočinek, protože vyčerpané, unavené 
tělo není zpravidla sexualitě moc nakloněno. Také dopo-
ručuji netlačit na penetrativní sex po porodu už jen proto, 
že tělo se potřebuje zhojit a může trvat hodně dlouho, 
než soulož ve smyslu penetrace bude ženě znovu fyzicky 
příjemná.
Nicméně je důležité nezanedbávat intimitu. Polibky, do-
tek, objetí, slova, masáže a další způsoby, jak se uspokojit 
jinak než klasickým milováním… Vlastně toto období mů-
že být úžasná příležitost, jak prozkoumat další spektrum, 
které sexualita nabízí. Potom se může stát, že v době ná-
vratu do „běžného“ stavu budeme díky tomuto období 
hodně obohacené o mnoho dalších rovin a nástrojů, které 
naši erotiku velmi zpestří. Dobrá rada je také přistupovat 
k sexu po porodu, jako kdyby to bylo první milování. Vů-
bec totiž nevíme, jak bude tělo ženy reagovat. Je opravdu 
třeba se ke svému tělu chovat s největší úctou, ale záro-
veň se intimně jeden od druhého neodcizovat. A para-
doxně, čím méně tlačíme na penetraci a sex jako takový, 
tím jednodušeji a dřív se obvykle vrací chuť. Nejhorší scé-
nář je, když muž tlačí, žena tlak cítí, a pochopitelně part-
nera odmítá. Z toho poté může snadno vzniknout zbyteč-
ně problematická dynamika.
Možná jako poslední bod je důležité zmínit, že většina žen 
se po porodu, například kvůli nadbytečným kilům, cítí být 
méně přitažlivá. Pokud to tak skutečně je, pak nemá ce-

 LILIA KHOUSNOUTDINOVA 
Pochází z tatarské rodiny, z otcovy strany má také rus-
ké předky. Vystudovala politologii a moderní historii 
na Oxfordské univerzitě a věnovala se studiu gende-
rové problematiky a sexuálního a reprodukčního zdraví 
v Londýně. Je certifikovanou lektorkou aktivního poro-
du a členkou Centra aktivního porodu v Londýně, fi-
lantropkou, publicistkou a designérkou šatů. Z prvního 
manželství má syna, nyní je vdaná za matematika Karla 
Janečka, se kterým vychovává dceru Isabelu a těší se na 
druhé společné miminko. 

nu o tom lhát, nebo cokoli předstírat. V tu chvíli je hodně 
prospěšné, aby muž zdůrazňoval, že je tělu ženy vděčný, 
že si uvědomuje ten zázrak narození dítěte a také to, že 
je pro něj stále přitažlivá. Tím s‘e pro ni může stát lásky-
plným zrcadlem, skrze které v sobě může jeho žena snáze 
a rychleji znovu uvidět tu přitažlivou ženu-milenku.

Procestovala jste skoro celý svět. Žila jste v  Anglii, 
Francii i USA. Kde si myslíte, že se ženám žije nejlépe? 
A kde se žilo a žije nejlépe vám?
Já paradoxně velmi milovala období, když jsme žili v Indii, 
nebo také v Bhútánu. Když bych měla konkrétně vybírat 
z Anglie, Francie, nebo USA, tak rozhodně vede Anglie, 
USA by naopak bylo až na úplně posledním místě. My-
slím, že ženám se všeobecně žije nejlépe tam, kde mají 
největší svobodu být samy sebou, tedy kde jsou nejméně 
tlačené do nějakého stereotypu. V tomto směru je z mé 
zkušenosti Anglie mnohem liberálnější a tolerantnější než 
jiné státy, a to včetně Česka, kde jsou názory na to, jak vy-
padá „správná“ žena, mnohem více vyhraněné.

V nejbližší budoucnosti vás čeká příchod miminka. Na 
co se nejvíce těšíte?
Velmi se těším na okamžik, kdy se po porodu seznámí 
starší sourozenci s tím mladším. Když si posledně vzal Leo 
poprvé na ruku Isabelku, byl to neskutečně dojemný a dů-
ležitý okamžik. Těším se samozřejmě i na tu neskutečnou 
vlnu endorfinů, kterou lze jen těžko popsat slovy. Těším 
se i na okamžiky partnerské blízkosti v rámci šestinedě-
lí, které bývá v tomto směru obzvlášť intenzivní. Z vlastní 
zkušenosti vím, že když se to podaří dobře nastavit, lze 
v této době zažít momenty maximální intimity, dokonce 
se nebojím slova extáze. Upřímně se ale těším i na to, až 
miminko bude trochu větší a já budu zase schopná vy-
lézt z té své „mateřské ulity“. Většinou to bývá tak rok 
po porodu, kdy se mi zase začíná pomalu navracet má 
vlastní svoboda, opět mohu snadněji cestovat a tvořit to, 
co miluji. 




