
Dr. Jürgen Rudolph 
emeritní soudce rodinného práva, advokát, uznávaný expert, mentor, přednášející…

“…já ledačím jsem byl v tom božím světě a čím jsem byl, tím jsem byl rád…”
 [Jan Neruda, český básník, prozaik, novinář]

Soudce Dr. Jürgen Rudolph se nechtěl stát soudcem rodinného práva a první třetinu svého  
soudcovského úřadu zcela jistě rodinným soudcem nebyl rád. Dokázal se ale vymanit z 
rutinního pojetí této role a změnit své vlastní vnímání poslání soudce a spolu s dalšími 
začít měnit i vnímání ostatních. 

Jürgen Rudolph se narodil 25.7.1943 v německém Oldenburgu. Univerzitního vzdělání v 
oblasti práva, filosofie a novořeckého jazyka se mu dostalo v univerzitním městě Kiel na 
severu  Německa.  Po  skončení  studií  začal  roku  1973  působit  jako  soudce  v  trestních 
řízeních  ve  věcech  dětí  a  mladistvých  u  soudu  ve  městě  Koblenz,  ve  spolkové  zemi 
Porýní-Falc. O dva roky později se stal soudcem u Krajského soudu v Koblenz a během 
dalších  tří  let  působil  v  tomto  městě  také  coby  státní  zástupce  při  Centru  pro  boj  s 
hospodářskou kriminalitou a jako soudce v řízeních z oblasti stavebního práva. 

Mladému soudci učarovalo nedaleké město Cochem, ležící v malebném údolí řeky Mosely 
uprostřed vinařského regionu, a tak se jeho další působení váže na toto město, kde přijal 
roku 1979 místo soudce rodinného práva. 
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Agendou  opatrovnických  soudů  se  zabývat  nechtěl,  byl  však  prezídiem  soudců 
přehlasován  a  proti  své  vůli  se  stal  soudcem rodinného  práva.  Podobně  jako  většina 
soudců i on tuto agendu zprvu vnímal jako nezajímavou a nepříjemnou a v prvních letech 
svého  působení  se  učil  být  rodinným  soudcem,  čelit  rodičovskému  konfliktu  a  v 
neposlední řadě vyrovnávat se s důsledky svých rozhodnutí. 

“Během svých prvních 10-ti, 12-ti let v roli soudce rodinného práva jsem i já sám napomáhal tomu, 
že v důsledku rodičovského konfliktu a rozpadu rodiny mnohé z dětí  navždy ztratily jednoho z 
rodičů.” [Dr. Jürgen Rudolph]

V roce 1992 byl jedním z inicátorů převratné změny v průběhu opatrovnického řízení. Byl 
prvním  soudcem,  který  se  odvážil  změnit  svůj  přístup  a  postup  práce,  začít  aktivně 
spolupracovat se zástupci všech profesí účastnících se sporu a svým jednáním a postojem 
skutečně naplňovat pojem “blaho dítěte”. Stal se členem pracovní skupiny, která vytvořila 
systém interdisciplinární  spolupráce,  který  byl  později  nazván Cochemskou praxí,  dle 
místa, kde tento způsob řešení rodičovských sporů vznikl. 

“Dětství je vývojové stádium, všichni jsme byli dětmi, vyrostli jsme, opustili jsme toto vývojové 
stádium, ale něco jsme si z něj odnesli, něco co do velké míry určuje, kým budeme nebo jsme. V 
pozitivním i v negativním smyslu slova.” [Dr. Jürgen Rudolph] 

Změna  ve  výkonu  profese  soudce  rodinného  práva  i  všech  ostatních  v  rámci 
opatrovnického řízení, spočívá ve změně vnímání a postoje k právu dítěte na výchovu a 
péči od obou svých rodičů. Vychází ze skutečného zájmu chránit a hájit práva a zájmy 
dítěte  třeba  i  vůči  jeho  rodičům  a  tyto  přivést  k  znovunabytí  jejich  rodičovské 
odpovědnosti. Dr. Rudolph tuto odvahu v sobě samém nalezl, nebál se vystoupit zpoza 
“štítu nezávislosti” soudce, měnit zavedené rutinní postupy, jít proti proudu. 

„Je lepší rozsvítit, byť jen malou svíčku, než proklínat temnotu.“ [Konfucius] 

Veřejností je právem označován jako otec Cochemského modelu, který se ukázal být, za 
více  než  20  let  svého fungování,  velmi efektivní  cestou jak pomoci  dětem,  ale  i  jejich 
rodičům při  rozvodu.  Dr.  Rudolph nadále  šíří  informace  o  Cochemské  praxi  v  rámci 
Německa  i  za  hranicemi  a  ochotně  pomáhá  etablovat  principy  interdisciplinární 
spolupráce v rámci opatrovnického řízení v zemích, kde o tento způsob práce jeví zájem.  

Ve svých 72 letech se aktivně účastní domácích i zahraničních konferencí, coby uznávaný 
expert  vystupuje  v  médiích,  působí  v  organizaci  Noví  soudci  a  Institutu  pro 
interdisciplinární vzdělávání, jejichž je spoluzakladatelem a vede svou advokátní kancelář 
Kanzlei Rudolph, kde i nadále uplatňuje Cochemskou praxi, tentokrát v roli advokáta. 
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„Buď sám tou změnou, kterou chceš vidět ve světě.“ [Mahátma Gándhí]

Je  příznačné,  že  lidé,  kteří  nejvíce  vykonali,  bývají  nejskromnější  a  také  nejlidštější, 
shovívaví  k  chybám  ostaních,  ochotni  dělit  se  o  své  zkušenosti  a  trpělivě  pomáhat 
ostatním. Taková lidskost je vlastní i Dr. Rudolphovi a je patrná ze všeho jeho konání. 

řekli o Jürgenovi Rudolphovi:

Mgr. Tomáš Podivínský, Velvyslanec České republiky v Berlíně, přítel Jürgena Rudolpha
“Jsme přátelé. Jürgen je neskutečně hodný člověk s obrovským srdcem pro lidi, pro děti 
zvlášť.  Nepracuje pro peníze nebo pro slávu, ale pro poslání, které vidí v pomoci dětem a 
rodinám v  krizích,  skláním se před ním… Takových lidí  jako je  Jürgen je  –  a  bude – 
potřeba  čím dál  víc,  protože  ve  světě  a  tím i  v   rodinách  je  stále  víc  hektiky,  napětí, 
konfliktů…Když jsem mu překládal můj český dovětek v knížce, říkal jsem mu, že je to 
jenom taková malá věc, jen pár řádků, co jsem napsal. On mi odpověděl: „Víš, nejsou malé 
a  velké věci,  ale  věci  dobré a nedobré.  A toto je  dobrá věc!“ Je  to nesmírně  pozitivní 
člověk!”

Dr. jur. Cornelia Holldorf, soudkyně rodinného práva
“Jürgen Rudolph od základu změnil mé myšlení coby soudkyně. Ukázal mi, že mohu a 
musím přispět ke zlepšení životních podmínek dětí. Vrátil mé práci smysl. Za to jsem mu 
velmi vděčná.  Jeho vytrvalost  a  píle  z  něj  dělají  vzor  hodný  následování,  jeho osobní 
kouzlo z něj činí přítele.” 

Dipl.-Psych., Dipl.-Soz.päd. Ursula Kodjoe, psycholožka, pedagožka, mediátorka
“Více než 10 let jsem spolupracovala se soudcem rodinného práva Jürgenem Rudolphem. 
Spojoval  nás společný  cíl:  “něco změnit  a dětem zachovat oba jejich rodiče”.  Tento cíl 
sleduje Jürgen Rudolph s vysokou odborností, obohacenou o četné zkušenosti, s lidskostí 
sobě  vlastní,  zarputilostí,  pochopením zoufalé situace rodičů,  kteří  potřebují  pomoci,  s 
odvahou ke konfrontaci a bezpodmínečnou vůlí hájit práva dětí, jejichž potřeby a zájmy je 
třeba hájit, respektovat a prosazovat i proti zájmům dospělých. 

Při našem cestování v rámci naší přednáškové činnosti na různých seminářích se vždycky 
trochu opozdil,  co se snídaně  týká, za to byl ale o to čilejší  při  večerních sezeních po 
seminářích. Vždy mi bylo, a stále je, potěšením s ním spolupracovat.”
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Luboš Patera, Striedavá starostlivosť o děti, slovensko-česká spoločnostˇ
“Dílo pana soudce Rudolpha i jeho osobnost jsou velkou inspirací a velkou výzvou pro 
každého, kdo není lhostejný ke stavu světa. Setkáním s ním jsem potěšen."

Markéta Nováková, Cochem.cz, z.s.  
““Dělte  se  o  svou zkušenost,  je  to  cesta,  jak  dosáhnout  nesmrtelnosti.”  [Dalai  Lama XIV.].  S 
neuvěřitelnou ochotou a nezištností mi Jürgen Rudolph od samého začátku pomáhal v 
mém  usilí,  aniž  by  mě  osobně  znal  a  mohl  mi  důvěřovat.  Investoval  energii  a  čas, 
velkoryse a s ochotou se se mnou podělil o své vědomosti a zkušenosti. Za to mu patří 
můj srdečný dík!”

Dr.  med.  Li  Li,  vedoucí  Institutu  integrované  medicíny  “Life  Quality  Medizin”  - 
Integrativní terapie na klinice Mittelrhein v Koblenz, manželka Jürgena Rudolpha
“Aby mohl každý člověk dosáhnout lidské důstojnosti, aby byl celý svět naplněn láskou, 
o to společně usilujeme, za to bojujeme, jako přátelé, spojenci i jako manželé. 
‘Pár  malých  jiskřiček  může  založit  stepní  požár.'  ‘I  cesta  dlouhá  tisíce  mil  začíná  prvním 
krokem.' [čínská přísloví]

Postupně krok za krokem se budeme tomuto cíli blížit a společně se všemi lidmi z celého 
světa, kteří mají stejný cíl, jej dosáhneme. Z generace na generaci bychom chtěli předávat 
tento štafetový kolík dál našim potomkům, také proto dnes bojujeme o práva dětí.

Můj manžel, Jürgen Rudolph, pracuje a bojuje důsledně a vytrvale s velkým nasazením, 
vysokou  odbornou  kompetencí  a  nekonečnou  odvahou  již  desítky  let,  nejdříve  jako 
soudce za Cochemskou praxi a posledních pár let jako advokát na frontě v boji o lidská 
práva…

Přeji mu, aby svého cíle úspěšně a při dobrém zdraví, dosáhl." 

…
“…já ledačím jsem byl v tom božím světě a čím jsem byl, tím jsem byl rád…”
 [Jan Neruda, český básník, prozaik, novinář]

“Dnes jsem rád, že jsem mohl toto povolání vykonávat. Netušil jsem, že při práci soudce se lze 
setkat s oblastí, kde je tolik zpětné vazby, a s přibylými léty dokonce mohu říci, pozitivní zpětné 
vazby. Často mluvíme o dramatech v mezilidských vztazích, ale dostáváme také mnoho pozitivní 
zpětné vazby.”  
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