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1. Úvod 

Tato seminární práce se zabývá tematikou společenského přístupu k příslušníkům 

sexuálních menšin. Snaží se téma pojmout komplexně od uvědomění příslušníků samotných, 

přes přístup nejbližšího okolí, až po názor na nálady ve společnosti a vztahy mezi menšinami 

navzájem. Primárně se zaměřuje na menšinu sadomasochistickou a pedofilní. Důvodem byla 

poměrně dobrá organizovanost komunit a relativně nižší míra odborného zpracování, a 

především všeobecné informovanosti o tématu, než je tomu u známějších skupin, jakými 

jsou homosexuálové či trans lidé. Ostatní skupiny, jakými jsou lidé trpící nekrofilií, zoofilií, 

exhibicionismem, voyeurismem či nějakými extrémními formami fetišismu nejsou zahrnuty 

zejména z důvodu nižšího společenského dopadu daného slabší komunitní organizovaností, 

menším množstvím kontroverzí a snad i nižší četností než v primárně sledovaných skupinách. 

Částečně hrál roli i fakt, že se mi nepodařilo dohledat jejich zástupce ochotné podílet se na 

výzkumu1, čemuž jsem pružně přizpůsobil cíle.  

Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část je uvedením do 

problematiky, shrnutím dosavadních zjištění a vymezením užívaných termínů. Hlavní složkou 

práce je část praktická, kterou představuje kvalitativní výzkum. Skládá se z poměrně 

rozsáhlého standardizovaného dotazníku, jenž řeší jednak osobní stránku věci a jednak 

všeobecné postoje k problematice z pohledu příslušníka menšiny. V některých případech na 

vyplněný dotazník ještě plynule navazuje následný rozhovor, v němž s respondenty 

podrobněji rozebírám jejich prvotní odpovědi.  

Cílem práce je lepší pochopení problematiky společenského postavení příslušníků 

sexuálních menšin a jejich komunit. Toto téma je často dezinterpretováno a panuje o něm 

spousta mýtů, které bych rád uvedl na pravou míru. Práce jako taková usiluje zejména o 

zlepšení povědomí širší veřejnosti, čemuž má napomoci právě metoda poměrně podrobných 

dotazníků i s následnými rozhovory. Přínosem může být především osobám, které mají ve 

svém okolí člověka s obdobnou odlišností a chtějí mu lépe porozumět, či psychologům, kteří 

s některými takovými lidmi pracují, ale nejedná se o jejich profesní zaměření. V případě, že 

se podaří nasbírat kvalitní data, nelze vyloučit přínos práce i pro větší odborníky. Nasbíraná 

                                                      
1 Což může souviset právě s výše zmíněnými aspekty, které způsobují, že příslušníci těchto skupin nejsou natolik 
aktivní a necítí zájem se podílet na obdobném výzkumu. 
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data z rozhovorů a dotazníků úmyslně zveřejňuji jako přílohu v úplné podobě, aby byla 

přístupná pro případné jiné interpretace zaujatými čtenáři.  

2. Teoretická část: Vymezení problematiky a pojmů 

Ve své práci se primárně zaměřuji na osoby vyznačující se poruchou sexuální 

preference. Téma společenského postavení menšin však pojímám komplexně i s ohledem na 

skupiny nezapojené do praktického výzkumu. Proto v této části práce stručně vymezuji 

problematiku z odborného hlediska.  

Nejširším pojmem jsou sexuální poruchy, které se rozdělují na poruchy kvantitativní 

a poruchy kvalitativní. Kvantitativní poruchy se týkají zejména sexuální frekvence, 

zvýšeného či sníženého sexuálního pudu, problémů s dosahováním orgasmu apod.2 V této 

práci se jimi dále zabývat nehodlám.  

Kvalitativní sexuální poruchy se obvykle označují jako parafilie. Do češtiny se tento 

pojem překládá tradičně jako sexuální odchylky. Úplně původním označením těchto poruch 

přitom byl pojem úchylky, který se v rámci profesionalizace a rozvoje vědy nahradil pro svoji 

pejorativnost mezinárodním termínem deviace, jehož užívání však mezinárodně ustoupilo 

z téhož důvodu. Nové názvosloví se však ještě plně nevžilo a používání pojmu deviace 

převládá především ve starší literatuře, popularizačních článcích či odborných prací 

čerpajících ze starších zdrojů. Ještě kniha profesora Petra Weisse Sexuální deviace z roku 

2008 oba termíny libovolně zaměňuje jako synonyma a oficiální název tvoří očekávanější 

z obou pojmů.  

Velmi důležitým pojmem jsou poruchy sexuální preference, jedná se o užší vymezení 

parafilií, které zahrnuje odchylky v preferované aktivitě, chování či objektech. Parafilie jako 

takové by v sobě měly podle některých vymezení zahrnovat také poruchy sexuální identity 

(nebo také identifikace), kterými jsou transsexualita a transvestitismus dvojí role.3 O této 

klasifikaci se však vedou odborné spory, neboť u poruch sexuální identity se nenachází 

                                                      
2 Patří mezi ně například odpor k sexualitě, nedostatečné prožívání sexuality, neschopnost orgasmu, předčasný 
orgasmus, hyposexualita či hypersexualita (laicky rozlišena podle pohlaví jako nymfomanie a satyriáza). Pro 
základní informace doporučuji například wikiskripta doc. Jaroslava Zvěřiny, který tuto kategorii označuje jako 
sexuální dysfunkce, dostupné online: http://www.wikiskripta.eu/index.php/Sexuální_dysfunkce  
3 Tohoto vymezení se drží například přednosta Sexuologického ústavu 1. LF a VFN, doc. Jaroslav Zvěřina, který 
je na wikiskriptech do této kategorie zahrnuje, dostupné online: http://www.wikiskripta.eu/index.php/Parafilie  

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Sexuální_dysfunkce
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Parafilie
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problém v rámci mechanismu sexuální motivace, ale právě v identitě člověka, jak bude blíže 

vysvětleno později.  

Sexuální preference a jejich poruchy je třeba důrazně odlišit od sexuální orientace, 

zejména širší veřejnost tyto pojmy občas zaměňuje. Ačkoli porucha v preferenci sexuálního 

objektu4 bývá i v odborné literatuře často označována jako porucha v sexuální orientaci (na 

tento objekt), sexuální orientace existují pouze dvě: heterosexuální a homosexuální. 

Menšinová homosexuální orientace kdysi měla své vlastní místo v kategorii deviací. Po 

četných společenských i politických kontroverzích však byla ze seznamu poruch už před 

desítkami let s definitivní platností vyřazena. Obě sexuální orientace se dnes považují za 

součást běžného chování.  

Problematické je, že dle mezinárodně platných klasifikací lze o parafilii a poruše 

hovořit pouze v případě, že způsobuje svému nositeli osobní nebo sociální problémy (Weiss, 

2008), což je poměrně vágní a nejednoznačná definice, neboť nelze určit, jaké důsledky 

odlišnosti jsou problémem a jaké ne5 a jejich míra či samotná existence se může během 

života měnit dle prožívaného vztahu a sociální skupiny obklopující jedince. Přitom si lze stěží 

představit, že by někdo byl parafilikem třeba dva roky, poté rok ne, pak půl roku znovu a 

poté na nějakou dobu opět nikoli.  

Tato definice proto není akceptována všeobecně a objevují se i jiné tendence, 

například považovat za parafilii jakoukoli odchylku od normy a pro problematičtější případy 

volit odlišné termíny jako třeba sexuální perverze či sexuální aberace, zejména pak 

v psychologii. Vzhledem k tomu, že k tématu přistupuji více ze sociologického hlediska6 je mi 

tento pohled bližší – mimo jiné proto, že zabraňuje potenciálnímu podhodnocení počtu 

příslušníků menšin a proto, že předchází směšování osob, kteří se ke své odlišnosti hlásí 

z důvodu rozvoje komunity a pomoci nováčkům či potíží s hledáním vlastní identity, 

s delikventními případy – byť také není bez chyby, především proto, že sexuální norma není 

objektivně stanovena a jedná se jen o těžko definovatelný a rychle se měnící průsečík 

                                                      
4 Například pedofilie či gerontofilie 
5 Dobrým ilustrativním příkladem je například nekriminální pedofil žijící v bezproblémovém partnerském vztahu 
se ženou, kterou nemiluje ani jej nepřitahuje, na spíše kamarádské bázi, a cítící lásku k dětskému objektu – 
jedná se vzhledem k netradiční podobě vztahu a potlačování náklonnosti k jiné osobě o problém? 
6 Sama sociologie užívá pojmu sociální deviace v nehodnotícím významu jako označení jakékoli výraznější 
odchylky od normy. 
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představ členů společnosti. V tomto ohledu je k ní sice možno přistupovat obdobně jako 

k sociálním deviacím, kdy je stanovení hranice normy také výsledkem rozdílné interpretace 

společenského konsensu. Tento přístup však není postačující pro lékařskou vědu, která se 

snaží odhalit objektivní symptomy a má ambice být tvrdou vědou.  

Svou sexuální orientaci má každý bez ohledu na to, zda je příslušníkem některé 

z ostatních skupin. Jedna osoba tak může být příslušníkem vícero sexuálních menšin, jednak 

z hlediska své parafilie a jednak z hlediska homosexuální orientace7. Velice časté jsou rovněž 

kombinace většího počtu parafilií, označované poté jako kombinované poruchy preference. 

Nejdůležitějšími odbornými prameny klasifikace sexuálních poruch jsou MKN-10 a DSM-5.8  

 Vzhledem k výše uvedenému hojně užívám svůj vlastní neutrální pojem odlišnost, 

kterým se snažím docílit univerzální platnosti pojmu9 a vyhnout nadužívání hůře 

srozumitelných lékařských termínů, jejichž význam se často mění. Jedná se v mém pojetí o 

hromadné označení menšinové sexuální orientace a všech poruch sexuální preference i 

sexuální identity, které specificky podtrhuje menšinový status10 takto profilovaných osob.  

 Pod pojmem příslušníci sexuálních menšin se nejčastěji rozumí osoby s menšinovou 

sexuální orientací a osoby s poruchou sexuální identity. Jejich slavným označením je zkratka 

LGBT, která vznikla z prvních písmen ve slovech lesby, gayové, bisexuálové a transgender. 

Takto přistupuje k sexuálním menšinám většina prací, které se tématem sexuálních menšin 

                                                      
7 Neoficiální odhady dokonce hovoří o tom, že mezi příslušníky komunit ostatních sexuálních menšin je větší 
procento homosexuálů než v kontrolní populaci. Ačkoli se nejedná o oficiální data, veškerá pozorování komunit 
sexuálních menšin tuto teorii potvrzují. Vysvětlení tohoto jevu jsou různá od teorie, že se jedná o lidi, kteří rádi 
experimentují a nebojí se přiznat si svou odlišnost, přes sníženou variabilitu partnerů až po možnost, že se tyto 
odlišnosti týkají stejné oblasti v mozku, a proto přicházejí často ruku v ruce.  
8 DSM, celým názvem Diagnostický a statistický manuál mentálních poruch, je mezinárodně uznávaná příručka 
americké psychiatrické společnosti, jejíž současná verze DSM-5 vznikla roku 2013. MKN, celým názvem 
Mezinárodní klasifikace nemocí a souvisejících zdravotních problémů, v originále International Classification of 
Diseases and Related Health Problems (ICD) je souhrnnou klasifikací všech nemocí, včetně duševních, 
vydávanou světovou zdravotnickou organizací (WHO). Její současná verze MKN-10 byla přijatá v roce 1992 a 
roku 2018 se očekává vydání MKN-11. Obě klasifikace se navzájem liší a MKN je k sexuálním poruchám 
„benevolentnější“, neboť – pravděpodobně – vrozenou a neléčitelnou poruchu nelze klasifikovat jako nemoc. 
9 Ostatní termíny nezahrnují homosexualitu, která byla vyřazena ze seznamu poruch, a tudíž není ani parafilií či 
odchylkou. 
10 Výslovně odkazuje na odlišnost od většinové společnosti. 
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zabývají11 a rovněž tak česká vláda12. Toto pojetí je ovšem neúplné, protože opomíjí jedince s 

poruchou sexuální preference. V poslední době se často objevuje snaha modifikovat a 

předefinovat nejrůznějším způsobem hnutí LGBT, aby zahrnovalo i další skupiny.13 Tyto 

snahy jsou občas kritizovány, neboť zbylé zmíněné skupiny nestály u zrodu a rozvoje tohoto 

hnutí a počátků sexuální revoluce a občas mohou mít i odlišně zájmy či problémy. Já v této 

práci chápu sexuální menšiny v nejširším slova smyslu, se samozřejmým začleněním všech 

parafilií. Se zažitou zkratkou LGBT však nehodlám jakkoli manipulovat, neboť ji považuji za 

souhrnné označení některých, na dobrovolné bázi sdružených, menšin se společnou historií, 

a nikoli za hromadné označení všech sexuálních menšin.  

 Při pokusu o určité vymezení, koho se týká označení sexuální menšina, bych stanovil 

jako rozlišovací mechanismus, zda daná osoba musela pro přijetí své odlišnosti projít tzv. 

coming outem. Jedná se o odborný termín, který patří k nejdůležitějším v této práci. 

Označuje proces rozpoznání a přijetí své odlišnosti. Rozděluje se na vnitřní coming out a 

vnější coming out. Vnitřním coming outem rozumíme vnitřní vyrovnání se svou odlišností, 

které spočívá v jejím uvědomění, přiznání si její reálné existence a akceptaci. Výklady se 

částečně různí, například není jasné, zda lze označovat za součást coming out už pochopení, 

že se člověk něčím odlišuje, aniž by rozuměl, čím. Já v dotaznících k této práci využíván 

termínu „vnitřní smíření“, abych se vyhnul rozdílnému chápání slova coming out, nebo 

dokonce jeho neznalosti, ze strany respondentů, a každému nechávám prostor interpretovat 

si vnitřní smíření po svém.  

 Často se udává, že k vnitřnímu coming outu jsou zapotřebí zaprvé vrozené 

předpoklady a zadruhé spouštěcí moment. Spouštěcím momentem nemusí být žádná 

mimořádná událost. Může se jednat o pouhé setkání se zdrojem vzrušení, při kterém si 

dotyčný uvědomí, že v této situaci vzrušení není normou. U osob, které svoji přirozenou 

                                                      
11 Například Pechtová ve své práci Diskriminace sexuálních minorit v ČR (2006) tyto pojmy záměrně směšuje, 
když říká (cit.): „V této rezoluci se také objevuje spojení LGBT lidé (lesbian, gay, bisexual and transgender 
people), které v tomto textu budu nahrazovat v češtině obvyklejším, byť méně výstižným, termínem sexuální 
minority.“ 
12 Výbor pro sexuální menšiny vzniklý transformací původní Pracovní skupiny pro otázky sexuálních menšin má 
v pracovní náplni provádět analýzy postavení příslušníků LGBT menšiny a právní návrhy ke zlepšení jejich 
postavení. 
13 Nejčastěji se připojuje písmeno Q jako zkratka slov questioning (nerozhodnutý) či queer (ostatní genderové 
zvláštnosti), ovšem existují i málo propagované varianty např. s písmenem F symbolizujícím fetišismus či P 
značícím parafilie. 
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sexualitu více potlačily14, se však může jednat o vyhrocenější situace v pozdějším věku – 

například velmi drsný rozchod či rozvod, znásilnění, dlouhodobou nespokojenost ve vztahu 

apod. Vzhledem k těmto případům pak laická veřejnost často nabývá pocit, že dotyčný 

člověk se stal například homosexuálem, sadistou nebo masochistou vlivem nějaké 

traumatizující události. Ve skutečnosti se však jedná o vnitřní přijetí vrozených předpokladů.  

 Vnějším coming outem se poté rozumí (najití odvahy k) přiznání této skutečnosti 

blízkým osobám, zejména rodině a přátelům. Také ten může být buď přirozeným vyústěním 

coming outu vnitřního nebo důsledkem nějaké mimořádné události, která dovede dotyčnou 

osobu k rozhodnutí svou odlišnost dále neskrývat. Vnější coming out se poté rozděluje podle 

konkrétních osob, kterým se dotyčný coming outoval. Někdo se například může coming 

outovat svým přátelům či sourozencům, ale nikoli rodičům, protože nejsou v tomto směru 

tolerantní. Jiný se může coming outovat pouze svému partnerovi, aby s ním mohl svou 

odlišnost sdílet, další jen v komunitě stejně zaměřených osob. Někteří lidé provádějí totální 

coming out, kdy jako členové komunity veřejně vystupují pod svým občanským jménem.15 

 Jedním z největších problémů, kterému sexuální menšiny dosud čelí, je přetrvávající 

xenofobie některých příslušníků většinové společnosti. Tento pojem se tradičně používá 

spíše ve vztahu k národnostním či náboženským menšinám a občas se nesprávně chápe jako 

strach z cizinců. Ve skutečnosti se však jedná o strach z cizího, neznámého či odlišného, což 

sexuální odlišnosti bezesporu splňují. Pro nesnášenlivost k homosexuálům se tradičně užívá 

pojem homofobie, který označuje jednu z jejích podmnožin. Samotný pojem xenofobie se ve 

vztahu k sexuálním menšinám, navzdory své zjevné přiléhavosti, běžně neužívá a jejich 

příslušníci i odborníci na téma jej nejčastěji opisují pojmy jako předsudky, nepochopení, 

strach z neznámého, strach z odlišnosti lidí apod. Z toho důvodu i já budu užívat tento 

odborný termín spíše sporadicky při teoretickém popisu problému, nikoli však při reprodukci 

jejich názorů.  

                                                      
14 Důvody tohoto jednání mohou být nejrůznější – výchova v rodině, vlastní psychické nastavení a neochota 
připustit si něco, co by mohlo ohrozit běžný partnerský život, náboženství a víra a mnohé další. 
15 S tímto fenoménem se můžeme setkat například v nejrůznějších dokumentech a reportážích o BDSM, kde se 
část lidí skrývá za anonymní komunitní přezdívku, ovšem někteří se představí, ukáží svou tvář a mluví i o své 
občanské stránce. 
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 Ve zbytku této kapitoly se budu zabývat podrobněji jednotlivými sexuálními 

menšinami, hlavní charakteristikou těchto odlišností, představením jejich komunit, 

vysvětlením základních pojmů, pravidel a dosavadních poznatků.  

2.1. Pedofilní komunita 

Pedofilie je parafilií v objektu, která se projevuje preferencí nedospělých jedinců. 

Laickou veřejností bývá často ztotožňována se zneužíváním dětí. Tento názor je značně 

zkreslený. Sexuolog Petr Weiss ze své profesní zkušenosti se stovkami až tisícovkami případů 

sexuálních deliktů vůči dětem odhaduje, že zhruba 10 % těchto případů mají na svědomí 

pedofilové a asi 90 % nepedofilní část obyvatelstva.16 (Weiss in Doležal, 2010 nebo Weiss in 

Hyde Park ČT24, 2014) Osoba, která se dopustí sexuálního aktu s dítětem se pro odlišení 

označuje jako pedosexuál. Jedná se nejčastěji o osoby s poruchou osobnosti, která je často 

kombinována ještě s jinou sexuální poruchou, například co do výkonnosti či intenzity 

sexuálního pudu.  

Weiss dále zdůrazňuje, že neexistují data o četnosti pedofilní parafilie ve 

společnosti,17 protože jako odborník se setkává jen s případy, které mu byly podstoupeny 

v rámci kriminálního či soudního vyšetřování anebo s jedinci, kteří se sami rozhodli vyhledat 

pomoc odborníka. Přestože druhá zmíněná skupina je nekriminální, a často může dosahovat i 

značných osobnostních kvalit,18 jedná se z lékařského hlediska zpravidla rovněž o mimořádně 

závažné případy osob, které si se svou sexualitou nevědí rady bez odborné pomoci. Existuje 

proto názor, že přístup mnohých jiných odborníků ke komunitě – především pak forenzních a 

soudních – je zatížen výběrovým zkreslením v podobě struktury příslušníků, s nimiž se 

profesně setkávají. Tento fakt kritizuje například autor jedné z nejrozsáhlejších českých prací 

na téma, Karel Žák, který v předmluvě k ní doslova napsal: „Zjistil jsem, že odborné literatury 

je poskrovnu (…) publikace, včetně odborných většinou buď záhy přejdou k tématu 

pohlavního zneužívání dětí (…) nebo zmiňují pedofilii jen v krátkém odstavci, kde se často 

uchylují pouze k popisu jejích negativních projevů a následků. Práce renomovaných sexuologů 

                                                      
16 Zdůrazňuje ale, že tento odhad je sice kvalifikovaný, nikoli však vědecký, protože pro tyto případy neprovedl 
řádnou statistiku, ale odhadl je jen z hlavy po paměti.  
17 V pořadu Hyde Park ČT24, vysílaném na ČT24 dne 6. 3. 2014 použil slova „může jich být sto tisíc, může jich 
být i milion“. 
18 Schopnost rozeznat, že s dotyčným není něco v pořádku dříve, než ublíží sobě nebo okolí, odvaha vyhledat 
odborníka a pokora podrobit se jeho léčbě vyžadují jisté mentální schopnosti 
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sice snad pokaždé uvádějí, že pedofilně orientovaných lidí, kteří se se svou odlišností 

vypořádávají bez toho, aby porušovali společensky chráněné zájmy, a z nichž někteří jsou 

dokonce dětem mimořádně prospěšní, žije mezi námi nejspíš mnoho, přitom se ale žádný 

sexuolog těmito „nekriminálními“ pedofilně disponovanými jedinci nikde podrobněji 

nezabývá.“ (Žák, 2009) 

Výše citovaný nedostatek může být kromě horšího uchopení tématu společností také 

důvodem výrazného podhodnocení zastoupení pedofilie v populaci, protože někteří 

odborníci mají sklon podhodnocovat méně výrazné případy lidí, kteří se svou preferencí 

normálně žijí nebo je dokonce nepovažovat za pedofilní parafiliky, když se neodlišují 

v sexuální aktivitě a chování, ačkoli se výrazně liší v oblasti sexuální motivace a představ.19  

Skutečné zastoupení pedofilie v populaci20 – tak jako u v podstatě všech ostatních 

odchylek – určit nelze, protože není zřetelně vymezený význam termínů náklonnost a 

preference v daném kontextu.21 Některé výzkumy, které by mohly poskytnout alespoň 

rámcovou představu prevalence, uvádí Karel Žák v bakalářské práci Pedofilie (2009). Cituje 

Briereho a Runtzovou (1989), kteří na vzorku 193 vysokoškolských studentů zjistili, že 21 % 

respondentů uvedlo sexuální přitažlivost k dětem, 9 % přiznalo sexuální fantazie zahrnující 

děti, 5 % masturbaci nad těmito fantaziemi a 7 % připustilo ochotu realizace sexuálního 

kontaktu bez rizika postihu. Dále Smiljanichovou a Briereho (1996), kteří na vzorku 99 mužů 

a 180 žen odhalili připuštění sexuální přitažlivosti k nejméně jednomu dítěti u 3 % žen a 22 % 

mužů a Halla (1995), který na vzorku 80 mužů zkoumal falometrickou22 reakci a zjistil, že 32,5 

% reagovalo na dívčí objekty srovnatelně intenzivně nebo intenzivněji než na ženské 

(všechna čísla převzata od Žák, 2009). Tyto výzkumy však nelze brát za bernou minci, protože 

nejsou schopné jednoznačně odlišit mezi preferovaným objektem a přípustností náhradního 

                                                      
19 Tento problém je v rámci tématu sexuálních parafilií a sexuálních menšin obecně všudypřítomný a věnoval 
jsem se mu v předchozí části druhé kapitoly u vymezení základních lékařských pojmů a kategorií. 
20 Odborně tzv. prevalence, s tímto termínem budu pracovat nadále 
21 Jedná se náklonnost citovou nebo čistě sexuální, myslí se preferencí preference pohlavních aktivit nebo spíše 
společného života? Kde se vůbec nachází hranice mezi preferencí a akceptovatelností náhradního objektu? 
22 Nástroj sexuologického vyšetření, který odhaluje fyziologickou reakci v podobě změny objemu pohlavního 
orgánu na vzrušivé objekty 
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objektu, nezohledňují kulturní aspekty a zaměřují se spíše na tělesné projevy, než na duševní 

projevy citově-erotické náklonnosti a lásky.23  

Největší pedofilní komunitou v Česku je ČEPEK24. Jedná se o komunitu založenou za 

účelem vzájemné podpory, pomoci s pedofilním coming outem, informování o rizicích, 

prevence násilí na dětech a zlepšení povědomí veřejnosti a akceptace pedofilní komunity. 

Jedná se primárně o komunitu nekriminálních pedofilů, která oficiálně neusiluje o změnu 

platných zákonů.25 Komunita důsledně maže příspěvky a blokuje osoby, které platné zákony 

porušují, nabádají k jejich porušování, radí, jak je porušovat anebo jejich porušování jen 

schvalují. Trestní bezúhonnost však není podmínkou členství, členy jsou naopak i někteří 

pedofilové, kteří se v minulosti dopustili zneužití dítěte a svého činu litují. Jedná se zpravidla 

o jedince, kteří byli neinformovaní a neznalí důsledků svého jednání. S ostatními pak často 

sdílí své příběhy jako osobní zpověď a poučení o rizicích neinformovanosti i průběhu 

samotného vyšetřovacího či léčebného procesu.26  

ČEPEK je volným společenstvím, jehož členy jsou individuální jedinci s vlastní 

osobností a názory, kteří mezi sebou vedou polemiky i o poměrně zásadní témata, jakými 

jsou například nutnost či vhodnost veřejného coming outu, vhodnost vyjadřování do médií a 

všeobecně otázka sporu mezi prioritou vnitřní činnosti v podobě vzájemné podpory, 

poradenské činnosti a pomoci novým a mladým pedofilům a vnější činnosti v podobě 

informování a vzdělávání veřejnosti.  

Většina komunity veřejnou osvětovou a mediální činnost nicméně podporuje. Jedna 

z mnohých záložek na oficiálních stránkách ČEPEKu odkazuje na články věnující se účasti 

pedofilů na pochodu Prague Pride, která poprvé proběhla roku 2013 a většina členů 

komunity ji považuje za podstatný mezník v komunikaci s většinovou společností. Účast 

                                                      
23 V případě zájmu o shrnutí různých definic pedofilie podle nejrůznějších hledisek dle různých autorů 
doporučuji již zmiňovanou práci Karla Žáka, Pedofilie (2009), uvedenou v seznamu použité literatury. Vymezení 
této práce neumožňuje zabíhat do tématu podrobněji. 
24 Jeho oficiálními webovými stránkami jsou http://www.pedofilie-info.cz, v současnosti má okolo tří set členů. 
Název je akronymem ze slov „Česká pedofilní komunita“. 
25 Ani v případě legislativy týkající se dětské pornografie, která je dosti kontroverzním tématem, jak blíže 
vysvětlím v závěru kapitoly 2.1. 
26 Jedná se například o seriál: „Zpověď toho, co zneužíval“ (dostupné online z: http://www.pedofilie-
info.cz/zpoved-toho-co-zneuzival-cast-1-priciny-zneuzivani/) či „Deník ze sexuologické léčby“ (dostupné online 
z: http://www.pedofilie-info.cz/denik-ze-sexuologicke-lecby-i/) 

 

http://www.pedofilie-info.cz/
http://www.pedofilie-info.cz/zpoved-toho-co-zneuzival-cast-1-priciny-zneuzivani/
http://www.pedofilie-info.cz/zpoved-toho-co-zneuzival-cast-1-priciny-zneuzivani/
http://www.pedofilie-info.cz/denik-ze-sexuologicke-lecby-i/
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vzbudila pozornost a rozporuplné, převážně však pozitivní, mediální ohlasy. Jedním z prvních 

novinářů, který se tématem zabýval obsáhleji, je Jiří X. Doležal27, který příslušníky ČEPEKu na 

Prague Pride potkal a až při návštěvě jejich internetových stránek zjistil, že se jedná o 

pedofily. Následně si nastudoval některé odborné zdroje, pročetl stránky komunity a 

zkontaktoval její představitele za účelem diskuze (Doležal, 2013). O rok později, před 

kontroverzním pochodem roku 2014, z něhož byli příslušníci ČEPEKu vyvedeni policií28 se 

tématu zhostil Deník Referendum, který kritizoval přístup LGBT komunity s argumentem, že 

pro prosazení svých cílů pomáhá upírat jiným menšinám práva, jichž se sama dožaduje 

(Bican, 2014) a o rok později si vztahu mezi LGBT komunitou a ČEPEKem všiml také časopis 

Týden (Menschik, 2015).29 

Činnost komunity je však velmi různorodá a jednou z důležitých aktivit směrem 

dovnitř komunity je rovněž dlouhodobá a intenzivní spolupráce se sexuologem Antonín 

Brzkem, který odpovídá v anonymní internetové poradně na zaslané dotazy.  

Společenské postavení menšiny je velmi špatné. Panují vůči ní pravděpodobně 

největší předsudky ze všech sexuálních minorit, způsobené oprávněnou obavou o 

bezpečnost dětí a neinformovaností. Jak už bylo naznačeno, částečně hraje roli hraje i 

zkreslující pohled části odborníků, ale především vliv bulvárních médií.30  

Z právního hlediska lze považovat za dosti drsný až diskriminační zákonný přístup 

k dětské pornografii. Jejíž výroba i distribuce je samozřejmě nelegální odedávna. Původně 

v rámci zákonů o ohrožování mravnosti a tvrdé pornografii, později s rozvojem internetu a 

spolu s ním organizovaného zločinu získala své vlastní zákony. Zpočátku byla vymezená jen 

jako pornografie zachycující sexuální styk s dítětem. Roku 2002 byla tato na první pohled 

                                                      
27 Kontroverzní novinář s neformální zkratkou JXD věnující se mimo jiné tématům jako legalizace marihuany, 
internetový trolling nebo právě sexuální menšiny 
28 O policejním zásahu podrobněji hovoří na svém blogu sociolog Martin Fafejta, který skupinu doprovázel, viz 
online: http://fafejta.blog.respekt.cz/zatceni-na-prague-pride-62654410/ 
29 Výše uvedené dobře ilustruje problematické vymezení sexuálních menšin a jejich vzájemné neshody a 
vyjádření organizátorů Prague Pride (převzato od Bican, 2014), cit.: „Prague Pride není festival sexuálních 
menšin, jak některá média mylně uvádějí. Naše agenda je jasně daná - LGBT.“ potvrzuje moje stanovisko 
uvedené v úvodu teoretické části, že pojmy LGBT komunity a sexuálních menšin jsou směšovány nesprávně, 
neboť LGBT komunita shromažďuje pouze část vybraných menšin a problémy jiných nejsou součástí jejího 
záběru, na což má plné právo, ale měla by být od společenství všech sexuálních menšin zřetelně odlišena. 
30 Na otázku, co přístup společnosti k pedofilní komunitě nejvíce ovlivňuje, ať už v negativním nebo pozitivním 
slova smyslu, se snažím získat pohled zejména ze strany pedofilních respondentů v rámci svého praktického 
výzkumu. 

 

http://fafejta.blog.respekt.cz/zatceni-na-prague-pride-62654410/
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nedostatečná úprava rozšířena na pornografii zobrazující dítě. Mezitím došlo ke vzniku 

několika obsahově podobných evropských úmluv,31 které definují dětskou pornografii jako 

materiál, který vizuálně znázorňuje osobu nezletilou, osobu se vzhledem nezletilé osoby či 

realistickou virtuální imitaci osoby nezletilé při skutečném nebo předstíraném sexuálním 

jednání či vizuální zobrazení pohlavních orgánů takové osoby32 k erotickým účelům 

(Svoboda, 2014). Česká republika tyto normy postupně přijala ve dvou zákonných úpravách 

v letech 2007 a 2011, kdy však vypustila slovo vizuální a rozšířila definici o díla, která „jinak 

využívají dítě“ (Svoboda, 2014).  

Už původní evropské úmluvy jsou vnímány rozporuplně vzhledem ke své kriminalizaci 

pornografie, která nezachycuje nezletilé osoby.33 V případě ještě obecnějšího a širšího 

vymezení České republiky, však do této kategorie mohou spadat i pornografické povídky se 

smyšlenými nezletilými postavami či nahrávky dětského hlasu. Tuto právní úpravu 

opakovaně kritizují například sexuologové Antonín Brzek, Ondřej Trojan nebo Petr Weiss. 

Shodně upozorňují na dánskou zkušenost, kde větší tolerance k dětské pornografie 

v šedesátých a sedmdesátých letech dvacátého století vedla k výraznému poklesu sexuální 

delikvence vůči dětem. Tito odborníci považují za kontraproduktivní zejména kriminalizaci 

prostého držení pornografie pro vlastní potřebu a ačkoli s ním z morálních aspektů spíše 

nesouhlasí, považují jej za výrazně vhodnější způsob uspokojení sexuálních potřeb, než 

zneužití dítěte, přičemž na základě svých zkušenosti z lékařské praxe, ale třeba i z dánské 

zkušenosti, věří, že mezi těmito dvěma jevy existuje negativní korelace (Weiss in Hyde Park 

ČT24, 2014; Trojan, 2007). Za jeden z největších problému ve spojitosti s tímto zákonem lze 

považovat fakt, že byl připravován ve spolupráci s odborníky z oboru internetové kriminality, 

nikoli však sexuologie. Dle mého lze z právního hlediska dokonce uvažovat nad tím, zda výše 

popsaná zákonná úprava nerozporuje ústavně garantované právo na svobodu projevu a 

presumpci neviny.  

                                                      
31 Úmluva o počítačové kriminalitě (2001), Úmluva Rady Evropy o ochraně dětí před sexuálním vykořisťováním 
(2007), Směrnice 2011/93/EU (2011) 
32 Nezletilé, se vzhledem nezletilé či virtuální imitace nezletilé 
33 Jedná se zejména o tzv. „realisticky vypadající virtuální“ tvorbu a zletilou osobu „se vzhledem nezletilé“, což 
jsou v obou případech silně subjektivní a snadno zneužitelná kritéria. Existuje dvojí výklad těchto ustanovení. 
Jeden hovoří o znemožnění účelové obhajoby a druhý o udržování mravních zásad společnosti (Svoboda, 2014). 
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2.2. BDSM komunita 

BDSM je zastřešující termín pro širší škálu praktik, které jsou spojeny se sexuální 

preferencí jevů, jakými jsou moc, bezmocnost, nejistota, strach, poslušnost či bolest, a to na 

straně přijímání i způsobování. Sama zkratka BDSM vznikla spojením několik zkratek, kterými 

jsou BD, DS a SM.  

Zkratka BD vznikla ze slov bondáž a disciplína. Těmi se rozumí ovládání druhé osoby. 

Bondáž je fyzické omezování možností druhé osoby,34 disciplína je psychické omezování 

možností druhé osoby, tedy stanovování pravidel chování, příkazů a zákazů a trestání za 

jejich porušování. Často se pracuje s prvkem fiktivní výchovy a rolovými hrami.35  

Zkratkou DS se rozumí dominance a submisivita, které jsou klíčovým prvkem BDSM. 

Jedná se o kombinaci nadřízenosti a podřízenosti a moci a bezmoci. Klíčovým aspektem je 

libovůle dominantního partnera, nejistota a překvapení, od první kategorie se odlišuje vyšší 

spontánností a nižším počtem nebo absencí formálních pravidel. Často se vyskytují rovněž 

rolové hry, ale s méně striktními hranicemi, jako jsou třeba zajatec a voják, vězeň a dozorce 

nebo novic a představený kláštera.  

Zkratka SM označuje sadismus a masochismus. V rámci komunity se jím myslí 

zejména přijímání a způsobování bolesti. Tyto dva pojmy se však používají rovněž jako 

lékařské sexuologické termíny, které označují parafilii osob s preferencí na BDSM ve všech 

jejích aspektech s primárním důrazem na vztah podřízenosti a nadřízenosti, sexuální 

dominanci a submisivitu.  

Hranice mezi jednotlivými výše popsanými aspekty samozřejmě není ostrá, a naopak 

se jeden druhým prolínají. Jedním z nejčastějších mýtů, který o BDSM panuje, je, že je 

primárně o bolesti, popřípadě specificky, že masochisté bolest rádi přijímají a sadisté ji rádi 

způsobují. Může to tak v některých případech být, tradičně je ovšem bolest pouze 

prostředkem vyjádření dominantního chování, ovládání, absolutní moci a ponížení.  

Dalším velice častým mýtem je, že osoby se sadomasochistickým zaměřením touží 

tyto praktiky provádět s kýmkoli a často i proti jeho vůli a za použití skutečného – nikoli 

                                                      
34 Svazování, podvazování, poutání apod. 
35 Typicky na rodiče a dítě nebo učitele a dítě, ale třeba i na šéfa a podřízeného 
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v sexuální scénce demonstrovaného – násilí. Je pravdou, že takoví zástupci sadistické i 

masochistické preference skutečně existují, nejedná se však o jejich běžnou charakteristiku, 

ale spíše o výjimečné případy. Jejich četnost lze vzdáleně přirovnat k četnosti příslušníků 

většinové heterosexuální společnosti, kteří usilují o pohlavní styk s libovolnou osobou 

opačného pohlaví bez předchozího zamilovanosti, citové náklonnosti nebo alespoň sympatií, 

počty sadistických násilníků poté k četnosti neparafilních heterosexuálních násilníků, kteří se 

dopustí znásilnění osoby opačného pohlaví.36  

Někteří sexuologové se pokouší zvláště vymezovat některé specifické poddruhy, 

zejména sadismu, aby předešli nepochopení, předsudkům a směšování těchto případů 

s většinovými zástupci sadistické preference. Univerzální akceptace se dočkaly pojmy 

impulzivní sadismus a pseudopedagogický sadismus. Při impulzivním sadismu jedinec jedná 

pod vlivem náhlé pohnutky, aniž by k sadistickému sexuálnímu aktu potřeboval předchozí 

kontakt s objektem37 a naopak je preferované, pokud chybí, neboť dotyčný necítí výčitky, 

když oběti ublíží.38 V případě pseudopedagogického sadismu je vzrušení dosahováno 

nátlakem na dodržování disciplíny, pravidel, řádu a struktury fungování – jedná se o 

specifický případ, kdy dotyčný nejedná sám za sebe, ale za určitou organizaci, v níž plní 

společenskou, a často právě výchovnou, roli, za kterou se může skrýt. Zpravidla bývá spojený 

se zaměřením na mladší osoby a nejčastěji byl popsán u představených v klášterech a 

učitelů, podle kterých také dostal jméno, ale lze předpokládat, že podobná situace může být 

                                                      
36 Toto srovnání je však opravdu pouze hrubým zohledněním skutečnosti, že duševní vlastnosti a popřípadě 
poruchy – a to včetně sexuálních, jakými jsou příliš silný sexuální pud, příliš slabá výkonnost, absence citové 
fáze ve vztazích či absence brzdných mechanismů při nesouhlasu partnera – jsou rovnoměrně zastoupeny 
napříč společností. Nezahrnuje skutečnost, že sadomasochistické praktiky vyžadují ještě větší míru důvěry a 
intimity než běžný sex na jedné straně, a naopak možnou frustraci z nízké variability partnerů na straně druhé. 
Kromě toho dosud neexistují uspokojivá data o korelaci některých vlastností se sexuální preferencí.  
37 Kontaktem je v tomto kontextu myšlena určitá interakce, která by odhalila, zda k tomuto objektu cítí 
náklonnost a sympatii.  
38 Termín impulzivní sadismus mezi laickou veřejností zpopularizoval významný slovenský historik Jozef Kočiš, 
když v knize Alžběta Báthoryová a palatín Thurzo (1981), vycházeje ze staršího názvosloví profesora Josefa 
Hynieho (Lékařská sexulogie, 1970), označil hraběnku právě za impulzivní sadistku. Jak připomíná současná 
sexuoložka Sejbalová, toto označení je fakticky nesprávné, protože činnost Báthoryové měla znaky plánovitého 
a systematického jednání (Sejbalová in Hrubá, 2015). Tato skutečnost je jednou z velmi dobrých ukázek vývoje 
sexuologie, kdy nestabilita klasifikace poruch vede k tomu, že renomovaný odborník se dopouští z moderního 
pohledu objektivních chyb. Je dost dobře možné, že v budoucnu tak bude nahlíženo i na současnou sexuologii, 
která pozoruje rozdíl mezi delikventními poruchami uvedenými výše a komplementárním sadomasochismem, 
avšak má problém jej vhodně pojmenovat, jak ukazuji ve zbytku kapitoly 2.2. 
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například také v armádě či vězeňství. Typicky se jedná o sociální role, které často imituje 

skutečné BDSM v rámci „hry“.  

Dříve se pod sadismus zahrnovala i takzvaná patologická sexuální agresivita. Tato 

klasifikace je však již překonána, neboť bylo prokázáno, že tato porucha vychází ze zcela 

odlišných motivačních mechanismů, neboť u ní není primární motivací uspokojení z nadvlády 

a moci, možnosti poroučet, možnosti ovládat nebo ze způsobování bolesti, nýbrž uspokojení 

z překonávání aktivně kladeného odporu oběti. Zásadní rozdíl mezi sadistou bez jakýchkoli 

zábran39 a patologickým sexuálním agresorem je ten, že i takovýto sadista se pokusí předejít 

usmrcení oběti, protože to znamená konec možnosti ovládat, manipulovat, ponižovat a 

způsobovat bolest. Naopak pro patologického sexuálního agresora je úspěšným 

vyvrcholením jeho snahy.  

Většinu sexuálně motivovaných vražd nepáchají sadisté, jak je občas nesprávně 

usuzováno, nýbrž právě patologičtí sexuální agresoři. Přesto se však vyskytují i případy 

sadistických vražd, kdy jde nejčastěji o vzácnou kombinovanou poruchu sadistické a 

nekrofilní preference, popřípadě o nezamýšlený důsledek činu impulzivních sadistů.  

Vzhledem k tomu, že sexuální uspokojení pramení v případě souhlasného 

partnerského vztahu i výše zmíněných delikventních případech ze stejných podnětů, kterými 

jsou uplatnění moci, fyzických nebo psychických omezení, disciplíny, ovládání a ponižování či 

způsobování utrpení a bolesti není jasné, zda se jedná o výraznější odlišnost v sexuální 

preferenci, kterou se zatím nepodařilo definovat40 anebo o totožnou sexuální preferenci, 

která se projevuje jiným způsobem z důvodu odlišné osobnosti, možné kombinace s jinými 

duševními poruchami a dalších neznámých příčin. Z tohoto důvodu zatím všechny tyto formy 

nadále označuje zastřešující pojem sadismus.  

Pro jasné vymezení skupiny lišící se od výše popsaných případů se mezi sexuology ujal 

termín partnerský sadomasochismus, který označuje společné soužití sadistického a 

masochistického partnera, popřípadě komplementární sadomasochismus, jenž zohledňuje, 

                                                      
39 Ať už by jejich zdrojem byla morálka, empatie, jistý vztah ke spravedlnosti nebo zkrátka jen obava z právního 
postihu či cokoli jiného 
40 Podobně, jako tomu bylo v případě patologické sexuální agresivity, která byla dlouho nesprávně považována 
za součást sadistické preference 
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že často se nemusí jednat o životní partnery, ale o jiné osoby, jejichž preference se vzájemně 

doplňuje, a proto si v této věci vyšly dobrovolně vstříc. Pokud se tedy oba výrazy spojí do 

jediného slova sadomasochismus, zpravidla to znamená souhlasnou a potenciálně 

bezproblémovou aktivitu či vztah osob, jejichž preference se navzájem doplňuje.41 I ten však 

odborníky, kteří často řeší především delikventní či velmi komplikované případy,42 bývá 

chápán jako potenciálně rizikový s nebezpečím sklouznutí k určitým nebezpečným či 

nesouhlasným praktikám.  

BDSM je tedy jistou formou vymezení se proti všem výše popsaným problematickým 

jevům ze strany naprosté většiny jedinců s masochistickou či sadistickou preferencí,43 kteří 

žijí spořádaným způsobem a nechtějí s nimi být jakýmkoli způsobem spojováni či směšováni.  

Základním znakem BDSM jsou tři veledůležité zásady shrnuté do zkratky SSC, která je 

svým způsobem jedním ze symbolů BDSM komunity. Jedná se o zkratku slov safe, sane, 

consensual. Do češtiny je lze přeložit jako bezpečně, s rozumem a se vzájemným souhlasem. 

Tato pravidla jsou neodmyslitelným prostředkem zajištění bezpečnosti, vzájemné důvěry a 

psychické pohody obou partnerů.  

Pravidlo safe lze chápat jako zákaz používání praktik, které by mohly znamenat 

jakékoli trvalé zdravotní následky – a to včetně těch, u kterých není jasné, zda mohou nějaké 

dopady mít, vždy je namístě obezřetnost a předpokládání nejhoršího.  

Pravidlo sane říká, že by se měly BDSM praktiky provádět s čistou hlavou, neměly by 

například sloužit jako prostředek vybití agrese a sublimace vzteku třeba na nadřízené v 

práci44 nebo být prováděné pod vlivem omamných látek, včetně alkoholu.  

Pravidlo consensual poté znamená, že s věcmi, které se mu dějí, musí subimisivní 

partner souhlasit. K zajištění této skutečnosti existuje takzvaná „stopka“ neboli safe word. 

Předem domluvené slovo, jehož pronesení znamená ukončení stávající praktiky anebo celé 

                                                      
41 Anebo ji jeden – častěji paradoxně právě „sadistický“ protějšek – předstírá, aby uspokojil svého partnera. 
42 Viz kapitola 2.1. Pedofilní komunita, u níž se vyskytuje totožný problém, který byl rozebrán dopodrobna.  
43 V této práci využívám pojmů BDSM komunita a sadomasochistická komunita synonymně, abych se vyhnul 
příliš častému opakování zkratky. Považuji za samozřejmé, že tímto termínem označuji komunitu 
nedelikventních sadistů a masochistů dodržujících popsaná pravidla.  
44 BDSM je prostředek sexuálního uspokojení, nikoli vybití zloby. Masochistický partner v tomto případě není 
boxovací pytel a případný nesoulad vycítí a nejspíše se bude cítit zneužitý.   
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sadomasochistické aktivity. Porušení safe word nebo jakékoli jiné zásady SSC dominantním 

partnerem lze klást na stejnou rovinu jako (partnerské) znásilnění.  

Nyní je namístě vymezit ještě základní pojmy používané v BDSM komunitě45 pro popis 

jejích příslušníků a jejich rolí, protože už na předchozích řádkách jsem některé z nich použil a 

v praktické části jich budu nadále využívat já i moji respondenti.  

Sami příslušníci komunity se označují nejčastěji jako BDSM pozitivní, což se často 

zapisuje46 jako BDSM+, nebo jako úchylové, což je hojně rozšířený termín používaný s kusem 

nadsázky. Dalším poměrně rozšířeným termínem je pistácie, který se používá v kontrastu 

k podstatně rozšířenějšímu označení příslušníka většinové preference jako vanilka.47 

Příslušníci komunity se dle svojí preference nadále dělí na dominanty48 neboli sadisty 

a submisivy49 neboli masochisty. Mezi těmito termíny se však velice často hledají významové 

rozdíly a někteří chápou v souladu s původním vymezením zkratky dominanty a submisivy 

jako ty, pro které je důležitá role nadřízenosti a podřízenosti, kdežto sadisty a masochisty 

jako ty, pro které je zásadní bolest.50 Jiný velmi oblíbený výklad je ten, že sadismus a 

masochismus jsou pouze věcí sexuální preference, ale pojmy dominant a submisiv označují 

dlouhodobou sociální pozici dotyčného ve vztahu a podřízenost či nadřízenost 

v každodenním životě. Jako univerzální a pro všechny členy komunity srozumitelné pojmy se 

proto pro označení pozice používají také výrazy top a bottom neboli česky svršek a spodek.  

Většina příslušníků BDSM komunity je zaměřena pouze na dominantní nebo 

submisivní roli, ovšem stále se zvětšující skupina členů obě role střídá, ať už je příčinou 

vlastní nálada, preference partnera nebo něco jiného. Takový člověk, kterému vyhovuje 

zastávat obě role, se označuje jako switch.  

                                                      
45 Sami příslušníci této komunity před tímto všeobecně užívaným pojmem často preferují raději termín česká 

BDSM scéna (Beseda o BDSM sexualitě na FHS UK (2012)).  
46 Poslední dobou často i čte, byť původně nesprávně 
47 Přesný původ termínů je neznámý, ale přisuzovaný význam je ten, že vanilkovou zmrzlinu má rád každý, ale 
méně častou pistáciovou oceňují jen někteří. 
48 Ženská varianta domina, familiárně též domík 
49 Zdrobněle subík, ženská varianta subina, zdrobněle subinka 
50 Což však není v souladu s pohledem lékařským, který, jak jsem vysvětlil dříve v této kapitole, pod pojmy 
sadismus a masochismus shrnuje tyto jevy jako celek. V tomto významu ostatně nadále užívám obou termínů i 
já, neboť mi z odborného hlediska přijdou nejvhodnější. Respondenti v tomto významu však mohou používat 
jakýkoli z jiných pojmů, což je důvod, proč je vysvětluji.  
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Údaje o zastoupení sadismu a masochismu ve společnosti jsou, podobně jako u 

pedofilie a všech ostatních odlišností, velmi neurčité, zejména pro nejednoznačné vymezení 

hranice mezi normou – jejíž součástí některé projevy dominance a submisivity jsou – a 

odchylkou.  

Významná osobnost české BDSM scény, Michal Altair Valášek, definuje podíl BDSM 

pozitivních lidí v populaci lišácky jako pohybující se mezi nulou a sto procenty, dle toho, kde 

onu hranici stanovíme (Beseda o BDSM sexualitě na FHS (2012) a Beseda o BDSM sexualitě 

na FHS (2013)).  

Přední český sexuolog, profesor Petr Weiss, nejčastěji cituje údaje Mortona Hunta 

(1974), podle kterých 4,8 % mužů a 2,1 % žen pociťuje vzrušení při působení bolesti a 2,5 % 

mužů a 4,6 % žen při přijímání bolesti. Ve své knize Sexuální deviace (2008) shrnuje také další 

výzkumy na téma, kterými jsou data z výzkumu Crepaulta a Coutureho (1980), podle kterých 

14,9 % mužů přiznává sexuální fantazie spojené s ponižováním žen a 10,7 % s jejich bytím; 

Arndata a spol. (1985), dle nichž třetina žen a polovina mužů má fantazie spojené se 

svazování a Baumeistera a spol. (1989), podle kterých 5-10 % populace má zkušenost 

s masochistickými aktivitami, ale jen 1 % se jim věnuje pravidelně.  

Další významná osobnost české BDSM scény, Madam Aradia, vlastním jménem Lenka 

Křížová, považuje tyto zastaralé údaje za podhodnocené, submisivitu či dominanci bere za 

přirozenou složku osobnosti a na základě celoživotních zkušeností usuzuje, že v sexuální 

rovině ovlivňuje přinejmenším na úrovni fantazií až okolo 60 % lidí (Aradia, 2010).51  

Jak vyplývá z výše uvedeného, stanovení hranice mezi touhou zkoušet nové věci, 

zapovězené věci či prostou zvědavostí a odchylkou od tzv. normální preference není snadné. 

Této skutečnosti si všimli i skandinávské země, které sadomasochismus vyškrtly ze seznamu 

poruch sexuální preference52 z důvodů zastaralosti a nejednoznačných kritérií diagnózy, 

nedostatku odborných důvodů a omezení diskriminace a stigmatizace (Řezníčková, 2011 a 

Aranisia, 2015). 

                                                      
51 Je pravdou, že společenská náladu byla v sedmdesátých a osmdesátých letech značně konzervativní a 
dostupnost informací špatná, takže lze očekávat, že skutečná čísla mohou být i výrazně vyšší, na druhou je 
ovšem možné klást otázku, zda tento odhad nevychází z jisté názorové bubliny, protože o tématu 
pravděpodobně mluví především s lidmi, kteří o něj z určitého důvodu jeví zájem.  
52 Dánsko 1995, Švédsko 2009, Norsko 2010 a nakonec Finsko a Island 2015 
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2.3. Ostatní komunity 

Jak už jsem zmínil v úvodu druhé kapitoly, termín LGBT vznikl jako zkratka z prvních 

písmen slov lesby, gayové, bisexuálové a transgender. Jedná se o první a původní hnutí 

sexuálních menšin, které vyvíjí soustavnou a koordinovanou činnost za zlepšení svého 

postavení ve společnosti už po desítky let. Jeho hlavním symbolem je duhová vlajka. Hnutí je 

úzce spojeno s pozdní fázi tzv. sexuální revoluce, která probíhala v západním světě zhruba 

od šedesátých do osmdesátých let minulého století. Ta spočívala v širší vzpouře proti 

konzervativní společnosti a jejím normám – mnohdy vnímaným jako pokryteckým – jakými 

byl odpor vůči antikoncepci, rozvodům, jednodenním vztahům, mimomanželským záletům, 

nesezdanému soužití svobodných osob apod., ale také všem sexuálním odlišnostem – s velmi 

početnou a společensky dosti nápadnou homosexualitou v čele.  

Její počáteční fáze je spojena se společenským undergroundem a antisystémovým 

disentem, do kterého spadá hnutí hippies, punková, anarchistická a všeobecně ultralevicová 

scéna, a bývá spojováno s fenomény jako je zneužívání drog, squatting, komunitní život nebo 

také skupinový sex. V této době se začali fenoménu věnovat někteří vědci, kteří se zabývali 

jeho podstatou, původem53 a možnými východisky, společně s některými liberálními politiky, 

kteří hledali střední cestu mezi protisystémovým hnutím a konzervativním systémem. 

Postupně docházelo k útlumu undergroundové scény, který podnítilo zejména ukončení 

povinné vojenské služby a války ve Vietnamu v USA54 a sociálně-kulturní reformy za 

dvojnásobného liberálního premiérství Harolda Wilsona v Británii55. Protestní hnutí pozvolna 

ztrácelo svůj radikalismus a mnozí jeho příslušníci se zařazovali zpět do systému, stávali se 

opozicí v jeho rámci a zkoušeli o změnách, které se ukázaly jako možné, vyjednávat.  

Počáteční fáze sexuální revoluce znamenala posun od vnímání práv sexuálních 

menšin56 jako radikálních, nebezpečných a destabilizujících myšlenek k jednomu 

z legitimních myšlenkových proudů ve společnosti. Důležitým mezníkem byly takzvané 

                                                      
53 I biologickým, jedná se o období hlavního rozkvětu a rozvoje sexuologie jako vědy 
54 V letech 1973 a 1975 
55 Vládl mezi lety 1964-1970 a podruhé 1974-1976. Dnes se za hlavní rys jeho vlády považují neschopnost 
vyřešit hospodářskou krizi vedoucí k důsledkům jako zadlužení, bankroty, hyperinflace a měnová reforma, a 
naopak úspěšné sociální reformy, jakými bylo zrušení cenzury, trestu smrti a legalizace potratů či 
homosexuality. 
56 A dalších výše zmíněných otázek, jako potraty, rozvody apod. 
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Stonewallské nepokoje57, které vedly k širokému mediálnímu pokrytí tématu a všeobecné 

akceptaci problému. Homosexuálové tak dosáhly přijetí a akceptace své menšiny a jejích 

problémů, nikoli však úcty a rovného uznání svých práv a svobod. Sexuální revoluce tedy 

pokračovala mírnějšími prostředky, vzdělávací a osvětovou činností, snahou některých 

názorových proudů o plné zapojení do společnosti, aby byli recipročně uznáni za 

plnohodnotné občany, a především oddělením svébytné homosexuální komunity od zbytku 

skupin podílejících se na sexuální revoluci.  

Závěrečná fáze sexuální revoluce tedy znamená zrod hnutí přibližně v dnešní podobě. 

Jeho originální název byl však tehdy ještě LGB a znamenal snahu o lepší vymezení skupiny, 

jejíž součástí byly i homosexuální ženy58 a otevřená byla rovněž lidem s nevyjasněnou 

sexuální orientací – tzv. bisexuálům. K plnohodnotnému zahrnutí transgender lidí došlo poté 

na přelomu osmdesátých a devadesátých let a od té doby používá hnutí stávající zkratku.  

Transgender lidé je běžné označení osob s poruchou sexuální identity. Pod tento 

pojem se schovává transsexualita a transvestitismus dvojí role. První pojem je poměrně 

jasně definovaný, označuje poruchu vzniklou v prenatálním stádiu, kdy se v mozku vyvine 

opačná pohlavní identita než na těle. Druhý pojem je mnohem problematičtější. 

Transvestitismus všeobecně označuje převlékání do šatů opačného pohlaví59, podle 

některých, zejména dřívějších, klasifikací, byl řazený jako podkategorie fetišismu60. Později 

však bylo prokázáno, že často není hlavním účelem převlékání sexuální vzrušení, ale 

uspokojení z odlišné sociální role. Proto byl později rozdělen na transvestitismus fetišistický a 

transvestitismus dvojí role – ten bývá řazen do poruch sexuální identity, a lze předpokládat, 

že má jisté společné znaky právě s transsexualitou, avšak daná osoba je ochotná žít se svým 

pohlavím, když si může pouze občas pro odreagování vyzkoušet opačnou pohlavní roli.  

                                                      
57 Série násilných střetů mezi homosexuály a příslušníky bezpečnostních složek USA, ke kterým došlo roku 1971 
v důsledku kriminalizace homosexuální minority, pronásledování a stíhání jejich vedoucích příslušníků, 
sledování akcí komunity a policejních razií v homosexuálních klubech, přičemž spouštěcím okamžikem byla 
razie v klubu Stonewall. 
58 Původní název komunity byl zkrátka jenom „gay“ a začal být u progresivního hnutí, jehož členy byly i lesby 
s feministickými názory, vnímán jako genderově nekorektní. 
59 Používá se prakticky výhradně u mužů, neboť u žen je odívání do mužských šatů považováno za společenský 
standard. 
60 Tento pojem bude vysvětlen později v této kapitole 
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Vzhledem k tomu, že pojem transvestitismus dvojí role může být v současné 

internetové společnosti zavádějící například pro popis osob, které se převlékají pouze ve 

virtuální realitě, mění své pohlaví na chatech či sociálních sítích nebo uspokojují své potřeby 

hraním RPG her za postavy opačného pohlaví, a navíc není zřejmé, že by se takové osoby 

necítily identitárně příslušníky svého pohlaví, se užívá pojem gender dysphoria61.  

Vzhledem k nestabilitě a zmatečnosti oficiálního názvosloví62 není užíváno samotnými 

příslušníky komunity. Ti se nejčastěji označují jako translidé63 či transgender, popřípadě 

zkráceně jen jako „trans“ či familiárně „transky“.  

Nyní v této kapitole zbývá již jen stručně pojmenovat zbývající menšiny složené 

z jedinců s ostatními parafiliemi, kterými se nehodlám v práci nadále zabývat, protože, jak 

jsem vysvětlil v úvodu, nedosahují takového společenského významu jako sledované 

menšiny.64 Jedná se nekrofilii, kdy jsou sexuálním objektem mrtvoly, lidské bytosti bez 

známek života, zoofilii, kdy jsou sexuálním objektem zvířata65, gerontofilii, kdy jsou 

objektem osoby s výraznými známkami stárnutí, voyeurismus, kdy je preferovanou aktivitou 

pozorování ostatních při pohlavních aktivitách, exhibicionismus, kdy jde o odhalování 

intimních částí anonymním lidem a frotérství či tušérství, kdy se jedná o tření a otírání o těla 

příslušníků opačného pohlaví.  

                                                      
61 Český ekvivalent by pravděpodobně zněl nespokojenost s pohlavím (Pechová, 2003), zatím se však příliš 
neužívá a autoři zabývající se tematikou (Pechová, Brzek, Weiss, Procházka) používají anglickou variantu, 
nanejvýše přepsanou do češtiny jako „gender dysforie“ či „genderová dysforie“. Tento termín, ač existuje už 
zhruba dvě desetiletí, je stále výrazně minoritní. Roku 2013 byl však přijat v rámci mezinárodně uznávané 
příručky DSM-5 jako náhrada dosavadní zmatené a zavádějící kategorie poruch sexuální preference. Lze 
odhadovat, že pokud nedojde k dalším změnám v tomto nestabilním názvosloví, tak časem nejnovější oficiální 
termín převáží.  
62 Která může vyvolávat jednak odpor a nechuť se mu podřizovat a jednak snahu nepoužít jej nevědomky 
nesprávně 
63 Toto jméno nese také jedna z největších, pravděpodobně vůbec největší, česká internetová stránka 
komunity: www.translide.cz 
64 Jak jsem už v úvodu nastínil, jde pravděpodobně o kombinaci vícero faktorů, přičemž za hlavní bych viděl 
skutečnost, že nevytvořily vlastní komunity a fungující scénu – kromě už uvažované početnosti bude jedním 
z hlavních důvodů relativně nižší potřeba vzájemné podpory či společenského vymezení, než je tomu u 
pedofilů, sadistů a masochistů čelících většímu množství neviditelných stropů a předsudků, ale i potenciálně 
nebezpečnějším dopadům nezvládnutí své sexuality nebo obtížnějšímu navázování partnerského vztahu.  
65 Občas se obdobně jako pedofilie a pedosexualita rozlišuje zoofilie a bestialita ve smyslu mentální preference 
zvířete jako sexuálního objektu bez ohledu na to, zda ke kontaktu dojde (zoofilie) proti samotnému aktu styku 
se zvířetem bez ohledu na to, zda bylo preferovaným objektem, anebo preferovaný objekt nebyl k dispozici 
(bestialita). 

 

http://www.translide.cz/
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Zvláštní pozornost si zaslouží fetišismus. Ten je totiž společně se sadismem a 

masochismem pravděpodobně nejrozšířenější z parafilií. Jedná se vlastně o zastřešující 

pojem značného počtu nesourodých odchylek, z nichž některé mají svůj vlastní název a jiné 

ne. Typicky bývá definován jako porucha v sexuálním objektu, kdy je objektem namísto 

pohlavních orgánů partnera, a v přiměřené míře celého zbytku jeho těla, jen jedna jeho 

tradičně nesexuální část66, jedno z jeho neživých prodloužení67 nebo některá látka68. Toto 

rozdělení je však mírně diskutabilní, protože za fetišismus lze považovat i sexuální preferenci 

v nejrůznějších tělesných deformacích, převlecích69 či zcela autonomních objektech70. 

Přesnější by proto možná bylo říci, že se jedná o jakoukoli jiným způsobem neohraničenou 

poruchu sexuální preference. Jednotlivé fetišismy mohou existovat i samostatně, obvykle se 

však kombinují buď mezi sebou navzájem nebo s dalšími parafiliemi a vytvářejí již zmíněné 

kombinované poruchy sexuální preference.  

V sadomasochistické komunitě, kterou hodlám v této práci blíže zkoumat, má nějaký 

fetiš značná část – troufám si odhadovat, že přímo většina – jejích členů. Nejtypičtější, a 

proto pro nás nejdůležitější, jsou, co se týče materiálů, fetiše na kůže a kožešiny, latex či 

gumu. Kůže a kožešiny jsou oblíbené především na dominantních partnerech, kde podtrhují 

jejich sílu, moc a drsnost, neboť jsou získány ze zabitých zvířat. Jedná se však o silně 

individuální záležitost. Jiní submisivní jedinci preferují na dominantním partnerovi například 

hedvábí, samet či drahé kovy, neboť symbolizují ekonomickou moc a schopnost „si to 

dovolit“. Z částí těla jsou nejdůležitější nohy a chodila, ústa a zuby a ruce a dlaně, neboť se 

jedná o části těla zřejmě nejčastěji používané v boji, které symbolicky připomínají možnost 

druhému ublížit.71  

                                                      
66 Tradičně chodila, ústa, dlaně či vlasy 
67 Nejčastěji jde o konkrétní části oblečení nebo obuv, může se však jednat také o kabelky, šperky či brýle a 
podobné doplňky. 
68 Hedvábí, samet, kůže, vlna, bavlna, latex, guma, kožešina apod. 
69 Za psa, za koně, za jiná zvířata, za příslušníka určitého povolání – třeba služku nebo učitelku 
70 Nejznámější je díky bulvárním médiím patrně mechanofilie – zaměření na automobily, motorové čluny, 
helikoptéry a další stroje 
71 Často jsou také k symbolickému ubližování při BDSM hrátkách přímo používány – kopání, bití či kousání patří 
mezi nejrozšířenější praktiky 
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3. Praktická část: Vlastní výzkum 

Cílem práce je přispět k porozumění problematiky sociálního postavení komunit 

sexuálních menšin i jejich jednotlivých příslušníků, a to zejména s přihlédnutím k často 

opomíjeným72, ale početným a dobře organizovaným skupinám pedofilů, sadistů a 

masochistů. Ve svém výzkumu se zaměřuji primárně na otázky mapující názory respondentů 

na společenský přístup k problematice, jež se jich osobně dotýká a jednak činnost komunit a 

její dopady.  

Hlavním složkou výzkumu je standardizovaný dotazník, který zodpověděl každý 

respondent. Ve většině případů jej doplňuje ještě alespoň jedna doplňující otázka, nebo i 

delší rozhovor, reflektující respondentovy předchozí odpovědi a snažící se o jejich větší 

rozvedení, dovysvětlení nejasností nebo přiblížení na konkrétních případech a zkušenostech.  

Dotazník je rozdělený na dvě části – osobní a neosobní. První sleduje autentické 

zážitky a zkušenosti, vážící se zejména k tématu vnitřního a vnějšího coming outu a 

komunitní činnosti. Ty následně porovnávám se svými hypotézami a dávám do souvislostí 

s více subjektivními zjištěními druhé části, jenž sleduje osobní názory na všeobecnější témata 

společenského postavení příslušníků minorit.  

Před započetím výzkumu byli všichni účastníci poučeni, že hlavní je druhá neosobní 

část, kde, pro možnost sledování četnosti různých názorů, požaduji odpověď na všechny 

otázky. Naopak v případě osobní části byli poučení o možnosti vynechat odpověď na 

libovolný počet libovolných otázek, a tedy potenciálně i všechny otázky.  

Před vyplněním dotazníku jsem každého respondenta poučil, že výsledky budou 

anonymizovány a stručně shrnuty a z odpovědí bude v přiměřeném rozsahu citováno pro 

doslovné doložení některých tvrzení. Po vyplnění, a tudíž seznámení s charakterem všech 

vlastních odpovědí, jsem se poté každého respondenta dotázal, zda mohu dotazník zveřejnit 

rovněž v jeho úplné podobě jako přílohu k práci anebo si přeje přesné znění odpovědí utajit. 

                                                      
72 Vzhledem k problematickému vymezení pojmu sexuální menšina, které je často vůbec nezahrnuje, viz 
teoretická část 
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3.1. Výzkumné otázky a hypotézy 

Ve svém praktickém výzkumu sleduji širší škálu témat. Snažím se najít odpověď na 

několik šířeji pojatých otázek, přičemž ke většině z nich si nestanovuji předběžné hypotézy a 

plánuji vyjít výhradně z materiálu, který mi poskytnou odpovědi respondentů. Hypotézy 

stanovuji pouze u těch otázek, kde očekávaný výsledek může ovlivnit jejich další zpracování o 

rozšiřující otázky. Na závěr stanovuji jednu jasnou a snadno potvrditelnou nebo vyvratitelnou 

hypotézu, kterou pro přehlednost nazývám sedmou otázkou.  

Hlavními výzkumnými otázkami jsou následující: 

1) Jaký přístup cítí příslušníci sexuálních menšin ze strany svého okolí a cítí nějakou 

formu diskriminace? 

2) Cítí příslušníci menšin pozitivní posun ve vztahu společnosti k sexuálním 

menšinám v průběhu desetiletí?  

Vzhledem k rozvoji sexuologie, pádu komunistické diktatury, rozvoji internetu a 

zlepšení dostupnosti informací stanovuji hypotézu, že odpověď na tuto otázku 

bude pozitivní. Pochybnosti o její univerzální platnosti však mám zejména kvůli 

pedofilii, která je v moderní době médii, zejména bulvárními, často chybně 

vykreslována jako synonymum pro zneužívání dětí.  

3) Vzhledem k očekávání pozitivní odpovědi na minulou otázku ji rozvíjím o 

doplňující otázku, ve kterém faktoru vidí příslušníci sexuálních menšin 

nejdůležitější motor změn.  

4) Dalším sledovaným tématem je vztah příslušníků sexuálních menšin ke 

komunitám samotným. Vzhledem k tomu, že všichni jsou jejich členy, očekávám 

primárně pozitivní názor a hlavní výzkumnou otázkou je pro mě tedy, v čem 

spatřují jejich největší přínos a zda připouštějí naopak některé stinné stránky, 

například určitou míru společenské segregace.73 

                                                      
73 Jak bylo částečně zdokumentováno v kapitole 2, sexuální menšiny ve svých komunitách používají specifickou 
hantýrku, jejímiž projevy jsou například pojmy jako vanilka a pistácie, a nezřídka také sdílejí, propagují či 
vytvářejí kulturu – vtipy, obrázky, ale i umělecká díla jako knihy nebo filmy – která je pro většinovou populaci 
nesrozumitelná, protože zachycuje odlišný přístup k partnerskému soužití a dalším tématům. Přestože je tento 
fenomén poměrně nová a krátkodobá záležitost, lze narazit na obavy z budoucího vývoje a srovnání se 
segregací u národnostních či náboženských menšin. Podrobněji toto téma rozeberu při analýze výsledků 
výzkumu, až budu mít k dispozici odpovědi všech respondentů. 
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5) V čem spatřují příslušníci sexuálních menšin nejzávažnější problémy, ať už jde o 

sociální status, zákonnou diskriminaci či názory ve společnosti.   

6) Poslední šířeji pojatou výzkumnou otázkou je, zda existuje nějaký výraznější rozdíl 

mezi společenským přístupem v ČR a ve zbytku evropských zemí.  

7) Dále si chci ověřit hypotézu, že většina příslušníků sexuálních menšin dokáže 

přinejmenším zpětně dohledat známky své odlišnosti už v raném dětském věku a 

nejedná se tak o výsledek pubertálních procesů.  

3.2. Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor tvoří čtveřice příslušníků pedofilní komunity ČEPEK a trojice 

příslušníků české BDSM komunity, z nichž dvě osoby jsou masochistické preference a jedna 

sadistické. Ve třech případech byly respondenty ženy, ve čtyřech se jednalo o muže, věk se 

pohyboval mezi šestnácti a dvaapadesáti lety. V případě BDSM komunity se jednalo 

výhradně o heterosexuály, u pedofilní komunity jsou tři respondenti homosexuální 

orientace.  

Základní faktografické údaje o respondentech poskytuje následující tabulka: 

 

V následující části uvádím shrnutí informací o každém účastníku výzkumu jednotlivě. 

Číslo Komunita Preference Pohlaví Věk Orientace První známky Akceptace 

1 ČEPEK Pedofilní Žena 16 Homosexuální Od školky 16 let 

2 ČEPEK Pedofilní Muž 16 Homosexuální 11 let 15 let 

3 ČEPEK Pedofilní Muž 28 Heterosexuální 13 let 14-15 let 

4 ČEPEK Pedofilní Muž 21 Homosexuální Začátek puberty 18 let 

5 BDSM Sadistická Žena 52 Heterosexuální Odmalička Ihned 

6 BDSM Masochistická Žena 28 Heterosexuální Dětství 18 let 

7 BDSM Masochistická Muž 18 Heterosexuální 3-4 roky 14 let 
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3.2.1. Respondent 1 

Respondentka 1 je žena ve věku šestnácti let. Trpí pedofilní poruchou sexuální 

preference a má menšinovou homosexuální orientaci. První poznala svoji homosexuální 

orientaci, okolo dvanáctého roku života. V patnácti letech rozeznala rovněž svou pedofilii, se 

kterou se smířila o rok později. Zpětně dokáže rozeznat znaky svojí odlišnosti už ve svých 

myšlenkách ve školkovém věku.  

Za včasné poznání svojí sexuality vděčí podle svého názoru především 

dokumentárnímu filmu Danielův svět a činnosti pedofilní komunity ČEPEK. Hlavní vinu za to, 

že se jí nepodařilo rozeznat svoji preferenci dříve, přikládá špatné informovanosti – 

konkrétně neznalosti rozdělení sexuální orientace u pedofilů na heterosexuální a 

homosexuální, nízkému povědomí o pedofilních ženách a předsudkům o tom, že pedofil je 

ten, který dětem ubližuje.  

ČEPEKu přisuzuje množství dalších zásluh, především osvětu o tom, že domnělý 

souhlas dítěte neznamená správnost sexuálních aktivit, a žádnou negativní stránku komunit 

sexuálních menšin nevidí, ačkoli přiznává, že někdy je zejména LGBT tematiky příliš. 

K ostatním sexuálním menšinám se staví velmi vstřícně, ve svém okolí i ve společnosti 

všeobecně vidí výrazný pozitivní posun a zásluhu přikládá především činnosti komunit 

sexuálních menšin, zejména pak LGBT skupin. Za největší problémy v dnešní době považuje 

špatnou informovanost a předsudky, za něž viní především média – zvláště vyzdvihuje fakt, 

že osobu, která se dopustila zneužití dítěte, tradičně označují bez příslušné diagnózy za 

pedofila.74 Zákonnou diskriminaci vidí v nemožnosti homosexuálních manželství a adopce 

dětí homosexuály.  

3.2.2. Respondent 2 

Respondent 2 je muž ve věku šestnácti let. Trpí pedofilní poruchou sexuální 

preference a má menšinovou sexuální orientaci. První poznal svoji homosexuální orientaci, 

okolo jedenáctého roku života. Ve třinácti letech si uvědomil svou pedofilii, avšak smířil se 

s ní až v patnácti letech.  

                                                      
74 Skutečná data viz kapitola 2.1. 



31 
 

Na ČEPEK poprvé narazil měsíc před svými patnáctými narozeninami. Do komunity 

vstoupil v patnácti letech. Právě aktivní činnosti v ČEPEKu přisuzuje rozhodující roli na svém 

smíření se svou odlišností. Nejzásadnější překážku svého smíření vidí ve špatné 

informovanosti, konkrétně svého dřívějšího sdílení všeobecné domněnky, že pedofil je ten, 

který dětem ubližuje, kdy se domníval, že tato „další fáze“ se u něho rovněž vyvine.  

S nepochopením se setkal ve dvou případech. Poprvé v době, kdy byl zamilovaný do 

svého o sedm let mladšího bratrance a svěřil se nejprve rodičům a poté i jeho matce – své 

tetě. S tetou se dokázal smířit až po několika týdnech a oba se tváří, že se jí nikdy nesvěřil. 

Druhá situace, kterou osobně vnímá jako šikanu, se stala na zájmovém kroužku, jenž vede, 

kdy se matce jednoho z dětí podařilo zjistit, že je respondent homosexuální pedofil a tuto 

informaci společně s dalšími pomluvami rozšířila, takže respondent musel složitě dokazovat 

svou nevinu, a přesto ztratil důvěru některých lidí.  

Činnost komunit sexuálních menšin podporuje jako způsob sdílení informací a 

vzájemné podpory, ovšem přiznává, že existují i problematické skupiny, jejichž členové se cítí 

pro svou odlišnost nadřazení a díky tomu se vzdalují většinové společnosti. Pozitivní posun 

ve společenském postavení sexuálních menšin nicméně vnímá jak v dlouhodobějším 

společenském vývoji, tak ve svém bezprostředním okolí, a věří, že pozitivní posun se v určité 

omezené míře týká i pedofilní komunity. Jako důvod udává především lepší přístup 

k informacím a častější setkávání veřejnosti s kontroverzními tématy. Naopak za největší 

problém považuje činnost některých, především bulvárních, médií a důvěru v ně.  

3.2.3. Respondent 3 

Respondent 3 je muž ve věku osmadvaceti let. Má pedofilní poruchu sexuální 

preference a je většinové heterosexuální orientace. Ve třinácti letech měl jasno v tom, že jej 

přitahují malé holčičky. Kdy se setkal s prvními náznaky nezmiňuje. Že se jedná o pedofilii 

pochopil ve čtrnácti letech, když poprvé narazil na pedofilní komunitu, do které vstoupil o 

rok později. Se svou pedofilií se vnitřně smířil poměrně rychle, přibližně v tomto období.  

Zajímavý názor má na činnost komunit sexuálních menšin. Jejich činnost podporuje, 

ale zároveň přiznává, že jde o způsob segregace od většinové společnosti a vytváření 

názorové bubliny. Srovnává je se zájmovými skupinami typu spolků zahrádkářů a říká, že 

segregace v názorové bublině je přirozená a škodlivé je pouze její popírání či 
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neuvědomování. Vidí zlepšení ve společenském přístupu ke všem sexuálním menšinám, 

včetně pedofilů, k těm však výrazně slabší. Jako hlavní důvod udává lepší informovanost 

veřejnosti, a zejména politiků, díky popularizaci sexuologických poznatků.  

Je věřící křesťan. K ostatním sexuálním menšinám má poměrně vstřícný postoj, ale 

zastává poměrně zajímavý radikální mix konzervativních a liberálních názorů. Je pro možnost 

adopce dětí homosexuálních partnerů druhým z páru, nikoli však pro adopci cizích dětí.75 

Z kulturních důvodů je zásadně proti homosexuálním manželstvím a nesouhlasí dokonce ani 

s právní úpravou registrovaného partnerství. Stejný postoj má ovšem i k manželství 

klasickému, které by dle něho mělo být termínem kulturním a sociálním, jenž není upraven 

zákonem. Silně kritizuje současnou právní úpravu dětské pornografie, která je dle něho 

zásadním legislativním problémem ve vztahu k pedofilní komunitě.76 Jako jeden z mála zaujal 

vyhraněný názor ke srovnání České republiky s dalšími státy Evropy, kdy považuje pro 

sexuální menšiny za nejpříznivější liberální země východní Evropy, kam řadí jen Česko 

s Estonskem. V západní Evropě je dle něho hrozbou netolerantní přístup vlivných 

konzervativních křesťanských skupin a početné muslimské menšiny.  

3.2.4. Respondent 4 

Respondent 4 je muž ve věku dvaceti jedna let. Má pedofilní poruchu sexuální 

preference a menšinovou homosexuální orientaci. Známky své odlišnosti na sobě pozoruje 

od začátků puberty, že se jedná o pedofilii však pochopil až ve svých sedmnácti letech. Smířit 

se s ní dokázal o rok později. S diskriminací se setkal jednou ve skautském oddíle, z něhož byl 

po svém coming outu vyloučen. Nyní vede jiný skautské oddíl, v němž se svou odlišností 

nemá problémy.  

Činnost komunit sexuálních menšin tradičně podporuje, ale uznává, že občas se 

mohou vzdalovat většinové společnosti, pokud na sebe přehnaně upozorňují. Kladný posun 

vidí jak v přístupu k sexuálním menšinám obecně, tak k pedofilii konkrétně. Zásluhu přikládá 

zejména mediálně aktivním sexuologům, jmenovitě Antonínu Brzkovi a Petru Weissovi, 

                                                      
75 Toto téma dělí i odbornou sexuologickou veřejnost, výrazně proti je například dlouholetý spolupracovník 
ČEPEKu Antonín Brzek, jehož názory mohly část členů ovlivnit; naopak výrazně pro je další velký odborník na 
tematiku pedofilie a sexuálních odlišností obecně, profesor Petr Weiss. 
76 Podrobněji ve všeobecné rovině téma rozebírám v závěru kapitoly 2.1., autentické argumenty a odpovědi 
respondenta na tuto i předchozí otázky lze nalézt v příloze 4. 
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osvětové činnosti samotného ČEPEKu a také médiím, která k tématu přistoupila otevřeně.77 

Za nejhorší současnou překážku považuje předsudky části veřejnosti, které rozděluje na 

vyvolané nedostatkem informací a vyvolané komplexy. Kritizuje současnou legislativu týkající 

se dětské pornografie, nepovažuje však zákony za diskriminační, protože se zbývající 

legislativou souhlasí a chválí, že pedofil není diskriminován například při práci s dětmi, 

možnosti opatrovnictví apod.  

Z ostatních evropských států má osobní zkušenost pouze s Německem a tamní situaci 

považuje s českou za srovnatelnou. Upozorňuje však na výrazně horší postavení příslušníků 

sexuálních menšin v USA.78 

3.2.5. Respondent 5 

Respondentka 5 je žena ve věku 52 let, která má sadistickou sexuální preferenci. 

BDSM se zabývá profesně, je dominou z povolání a píše beletrii i odbornou literaturu s touto 

tematikou. Patří mezi čelní osobnosti a spoluzakladatele české BDSM scény, která vznikla 

v devadesátých let po pádu komunismu. Znaky své odlišnosti pozoruje od malička a 

k vnitřnímu přijetí došlo poměrně rychle i bez znalosti komunity, kterou pomáhala založit až 

později. S diskriminací se setkala počátkem devadesátých let, když po veřejném coming outu 

v televizním vysílání byla propuštěna ze zaměstnání.  

Negativní stránky BDSM komunity79 nepřipouští a za její hlavní přínos považuje 

osvětu, možnost výměny zkušeností mezi stejně zaměřenými jedinci a pomoc takto 

profilovaným lidem svěřit se druhému partnerovi ve vztahu. Činnost komunity přirovnává 

k zájmové skupině osob se stejným koníčkem.  

V přístupu společnosti vidí výrazný posun jak ve svém bezprostředním okolí, kterým 

myslí zejména rezidenční komunitu – tedy vesnici, která je místem jejího bydliště – tak 

všeobecně, kdy zmiňuje zejména vyšší otevřenost a objektivitu médií. Připouští, že v poslední 

                                                      
77 Konkrétně jmenuje časopis Týden, MF Dnes spolu s webovým portálem idnes.cz a veřejnoprávní ČT24 
78 Tento rozdíl je všeobecně známou skutečnosti, takže jsem se na něj z obavy, že by odvedl pozornost 
respondentů od rozdílů napříč Evropou, neptal a namísto sousloví západní svět použil slovo Evropa. 
Respondenta, který v USA osobně pobýval, přesto zaujal natolik, že se o něm rozhodl v odpovědi na tuto otázku 
mluvit. Jako český skaut kritizuje zejména diskriminační stanovy organizace Boys Scouts of America a dále si 
všímá odlišných společenských norem v přístupu k dětem, kdy je nepřípustný například tělesný kontakt 
vedoucího a svěřence při míčové hře. Celou odpověď popisující zkušenosti z USA lze najít v příloze 3. 
79 K ostatním komunitám se explicitně nevyjadřuje 
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době se BDSM stává částečně módou i pro takto neorientované páry. Za největší překážky 

považuje dosud existující předsudky.  

3.2.6. Respondent 6 

Respondentka 6 je žena masochistické preference ve věku 28 let. Svého zaměření si 

začala všímat okolo čtrnácti let, ale zpětně dokáže odhalit náznaky i ve svém dětství. Smířila 

se s ní okolo osmnácti. Ve fázi smiřování o tématu četla, dopisovala si s podobně zaměřeným 

člověkem a na přelomu sedmnácti a osmnácti let vstoupila do komunity.  

Vyslovenou diskriminaci nezažila, ale s nepochopením se setkala vícekrát, zejména na 

střední škole. Vzpomíná na kamaráda, který se s ní přestal kamarádit proto, že se jí kvůli 

sexuální preferenci nedá věřit.  

Komunitám sexuálních menšin fandí a oceňuje zejména možnost sdílet své problémy 

a vidět, jak je řeší ostatní. Pozitivní posun vidí ve společenském přístupu jak ve svém okolí, 

tak ve společnosti obecně. V legislativní oblasti kritizuje nemožnost homosexuálních 

manželství a adopcí.  

3.2.7. Respondent 7 

Respondent 7 je muž ve věku 18 let. Má masochistickou sexuální preferenci. Zpětně 

dokáže dohledat znaky své odlišnosti až do věku zhruba tří let, kdy obdivoval záporné ženské 

postavy v pohádkách. O tom, že se jedná o masochismus neměl tušení až do věku přibližně 

čtrnácti let. V té době se se svojí odlišností také smířil.  

Pro smíření s jeho parafilií bylo podle respondenta nejdůležitější pochopení pojmu 

masochismus, zjištění, že tato parafilie je známou odchylkou, kterou má mnoho lidí, dá se 

s ní žít plnohodnotný život a vyvarovat se jakéhokoli nesouhlasného násilí. K odhalení 

pojmenování odchylky – a tím pádem dohledání výše zmíněných informací – mu pomohlo 

tematické pornografické video, na které narazil čirou náhodou, což nepovažuje za vhodný 

způsob seznámení se s odlišností.  

Činnost komunit je dle něho důležitá zejména pro svou osvětovou a informační 

funkci, jak vůči většinové společnosti, tak především ve vztahu k mladým jedincům, u kterých 

ještě neproběhl vnitřní coming out. Přesto uznává i negativní aspekty přinejmenším 

některých komunit, kterými je odlišná kultura, například vtipy, ale zejména pocit vlastní 

výjimečnosti a dokonalosti díky schopnosti vykročit z davu a odlišit se. Ve 
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společenském přístupu k sexuálním menšinám vidí výrazný posun, byť jej neregistruje ve 

svém bezprostředním okolí. Jako důvody udává pokrok v sexuologické vědě, rozvoj internetu 

a snadnější přístup k informacím, ale zmiňuje také pád komunistické diktatury. Za největší 

problém v dnešní době považuje přetrvávající nedostatek informací a předsudky ve 

společnosti a největší vinu přikládá vzdělávacímu systému a způsobu výuky sexuální 

výchovy.80  

4. Praktická část: Analýza výsledků 

4.1. První výzkumná otázka 

V první výzkumné otázce jsem se zaměřil na přístup, se kterým se příslušníci 

sexuálních menšin setkali ve svém bezprostředním okolí a zejména na četnost setkání 

s nepochopením a diskriminací.  

Jistou formu nepochopení osobně zažila většina respondentů. Tuto zkušenost 

potvrdilo 5 ze 7 respondentů a zbylí dva se jí vyhnuli pravděpodobně díky tomu, že se ve 

svém osobním životě nesvěřili svému okolí.81 Lze tedy říci, že s jistou formou nepochopení se 

v současné společnosti setká takřka každý, kdo se odhodlá k vnějšímu coming outu, 

přinejmenším u pedofilní a sadomasochistické komunity.  

O přímé diskriminaci se dá hovořit u dvou až čtyř respondentů. Zjevnými případy jsou 

propuštění ze zaměstnání v případě respondentky 5, která patří k BDSM menšině82 a ze 

skautského oddílu v případě respondenta 4, který patří k pedofilní menšině 83. Méně určitými 

případy jsou ústrky ve středoškolském kolektivu a ztráta kamarádství u respondentky 6: 

„Pamatuji si jednoho konkrétního kamaráda, který mi řekl, že někomu, kdo dělá takové věci 

jako já, se nedá důvěřovat“ a obviňování a psychický nátlak ze strany rodičů účastníků 

zájmového kroužku v případě respondenta 2: „Jedna z matek dětí z kroužku, který vedu, se 

rozhodla šťourat do toho, jaké jsem orientace, protože cítila zášť vůči mé nevlastní matce. 

                                                      
80 Přesné argumenty vycházející z osobních zkušeností lze najít v příloze 7 
81 Respondent 3 na otázku, komu svou odlišnost prozradil, odpověděl následující: „Nikomu. Nemám potřebu se 
svěřovat a nevidím proto důvod riskovat negativní reakci.“ Odpověď respondenta 7 zněla: „V podstatě nikomu. 
Myslím, že jenom dvěma kamarádům.“ 
82 „Po mém coming outu v TV NOVA na téma BDSM jsem dostala výpověď ze zaměstnání, takže asi pouze tehdy. 

Což na tehdejší dobu bylo i celkem pochopitelné.“ 
83 „Setkal jsem se s nepochopením ve skautském oddíle, ze kterého jsem byl nucen odejít. Oddíl jsem změnil, i s 

plnou otevřeností jsem v novém neměl žádný problém.“ 



36 
 

Následně se jiná žena, které jsem věřil, a které jsem řekl, jak na tom jsem, prořekla a 

následoval několikatýdenní stres, kdy jsem byl obviňován z toho, že na děti nevhodně sahám. 

Po čase se to lehce uklidnilo, ale přesto vnímám, že u rodičů dětí již nemám takovou důvěru, 

jakou jsem míval.“  

Ačkoli zřejmou diskriminace hlásí jeden příslušník pedofilní a jeden příslušník 

sadomasochistické komunity a v případě možné diskriminace se jedná opět o jednoho 

příslušníka obou menšin, zdá se pravděpodobné, že v současné době jsou takto více ohroženi 

pedofilové. Jedna respondentka z BDSM komunity hlásí svou poslední zkušenost před více 

než dvaceti a druhá před přibližně deseti lety a obě hovoří o výrazném pozitivním posunu.84 

U pedofilů se jedná o aktuálnější zážitky. Stávající výzkumný vzorek je však pro jasné závěry 

příliš úzký.  

Všeobecně lze odpověď shrnout, že nepochopení je pro příslušníky ze sexuálních 

menšin, jako je pedofilní nebo sadomasochistická, standardem, ale s otevřenou diskriminací 

se nemusí nikdy setkat a pokud ano, tak spíše v jednotlivých situacích – avšak i ty mohou mít 

na jejich život zásadní vliv a na jejich nespravedlnosti to nic nemění.  

4.2. Druhá a třetí výzkumná otázka 

Ve druhé výzkumné otázce jsem se zaměřil na problematiku změny společenského 

přístupu k tématu v dlouhodobějším časovém horizontu, například několika desetiletí. 

Předem jsem si stanovil konkrétní hypotézu, že příslušníci tento posun vnímají, neboť je 

v některých otázkách zřejmý a objektivně doložitelný. Nebyl jsem si však jistý, zda je 

skutečně univerzální a platí i pro pedofilní menšinu, což jsem si chtěl především ověřit. 

Vzhledem k předpokladu pozitivní odpovědi – který se poté skutečně potvrdil, jak 

uvidíme dále – jsem tuto problematiku rozvinul o doplňující otázku, ve kterém faktoru vidí 

příslušníci sexuálních menšin nejdůležitější motor změn, přičemž jsem jako možné hypotézy 

stanovil rozvoj sexuologie, pád komunistické diktatury a rozvoj internetu spojený se 

                                                      
84 Například slova respondentky 5: „Před dvaceti lety bylo BDSM tabu, dnes povědomí o BDSM existuje i mezi 
širokou veřejností,“ „Žiji na malé vesnici a o BDSM hovořím s lidmi zcela otevřeně.“ a „Já osobně jsem se 
s netolerancí nikdy nesetkala. Dnes máme právo se shromažďovat, dělat společné večírky, vydávat knihy 
s BDSM tematikou, neřekla bych, že by nás společnost jako taková nějak omezovala.“ Respondentka 6 
vypověděla, že vidí: „[posun] správným směrem. BDSM se čím dál víc normalizuje, čím dál víc lidí chápe že nejde 
o nic špatného.“ 
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zlepšením dostupnosti informací. Vzhledem k úzké provázanosti obou otázek tyto otázky ve 

vyhodnocení výsledků směšuji.  

Jak už bylo naznačeno, hypotéza o vnímání kladného posunu ve společenském 

přístupu se potvrdila, a to i ve vztahu k pedofilům. Všichni respondenti bez výjimky vnímají 

posun ve všeobecné rovině. S tím, že by se zlepšil přístup k pedofilní menšině nesouhlasí 

respondentka 1, která prohlásila: „Oproti době, kdy se homosexuálové zavírali do blázinců, 

aby se tam ‚vyléčili‘, je samozřejmě velký posun. U informovanosti o pedofilii mezi širší 

veřejností stále ještě žádný posun nevidím. Lidé si stále dělají srandu z pedofilů, jako z těch, 

co znásilňují děti (…) Jistě to časem bude lepší, když budeme i nadále chodit na Prague Pride 

a dělat rozruch.“  

Zbylí tři pedofilní respondenti jsou optimističtější a hovoří svorně o pozitivním 

posunu, byť dva dodávají, že jeho intenzita je výrazně nižší než v případě ostatních minorit. 

Respondent 3: „To [pozitivní posun] snad nejde nevidět. (…) Samozřejmě to platí jen o 

homosexualitě, bisexualitě a možná transsexualitě. U pedofilie jsem sice také mnohdy 

příjemně překvapen, kolik lidí už je informovaných, ale každopádně se nedá říct, že by situace 

byla stejná jako u homosexuality apod. Lidí, kteří za posledních třicet let nedostali žádný 

podnět ke změně svého postoje k pedofilii, je stále mnoho, pravděpodobně většina.“  

Ještě vstřícněji se vyjádřil respondent 2: „Většina společnosti již dokáže být více 

tolerantní. Můžeme to vidět (…) u přístupu k homosexuálům, kdy běžný člověk není 

znechucený (…). Co se týče přístupu k pedofilům, (…) myslím, že se postupně zlepšuje. I když 

jsem se v životě setkal párkrát s pohrdáním a odsouzením, stále jsem našel mnoho lidí, kteří 

mě dokázali pochopit a přijmout takového, jaký jsem.“  

Zcela nejoptimističtější postoj zaujal respondent 4: „Ano, vidím. K menšinám obecně i 

k pedofilii konkrétně. Na rozdíl od zákonů se společenské povědomí stává tolerantnější a 

chápavější, minimálně v České republice. Je to poznat i v diskuzích u článků, nejedná-li se 

zrovna o bulvární média.“ 

Ve svém bezprostředním okolí se s pozitivním posunem setkalo šest ze sedmi 

respondentů, přičemž respondent 7, který jej nepozoruje, přiznává, že se lidem ve svém 

okolí necoming outoval. Dá se tak říci, že osobní zkušenost, širší společenské pozorování, a 
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třeba i internetové diskuze, jsou v tomto ohledu za jedno a všechny svorně ukazují, že se 

společnost stává tolerantnější a chápavější.  

Zmínění respondenti v podstatě potvrzují stejné důvody tohoto jevu, které jsem 

zmínil při stanovování výzkumných otázek a hypotéz, tedy rozvoj sexuologie, rozvoj 

internetu, snazší přístup k informacím, a doplňují jednu, která je pro ně velmi podstatná, a 

tou je osvětová činnost samotných komunit sexuálních menšin, jíž zmiňují přinejmenším tři 

respondenti. Respondentka 1 ji vyzdvihuje na prvním místě: „Myslím, že je to především 

zásluha činných LGBT skupin, které uskutečňovaly první Pride pochody za svá práva a 

jednotlivých gayů a lesbiček, kteří dokazují, že jsou naprosto běžní a zároveň výjimeční lidé.“ 

Respondent 4 k tomu řekl: „v neposlední řadě jsou členové ČEPEKu aktivní v reagování na 

média, účastnění se výzkumů atd., což veřejný obrázek o pedofilech taktéž může postupně 

měnit.“  

Z kontextu dalších odpovědí vyplývá, že někteří respondenti své tvrzení o snazší 

dostupnosti informací pravděpodobně minimálně zčásti myslí také jako jednodušší možnost 

dostat se k materiálům a aktivitám těchto komunit. Konkrétně respondentka 5 svými slovy: 

„Dostupností informací o BDSM. Internet, knihy, videa“ pravděpodobně naráží na několik 

dobře vedených komunitních stránek a účast příslušníků menšiny v několika reportážích a 

dokumentech, stejně jako beletrii, kterou sama píše.  

Z příčin, které jsem navrhl v rámci stanovování hypotézy, našel nejmenší oporu 

v odpovědích respondentů pád komunistické diktatury. Explicitně jej zmínil pouze 

respondent 7: „Za komunismu byly tyto deviace tvrdě potlačovány, nesmělo se o nich mluvit, 

byly léčeny. Dnes se legálně scházejí BDSM komunity, vycházejí články v novinách, knihy“ a 

respondentka 5, která však komunistickou diktaturu uváděla naopak jako důvod snížené 

tolerance v Česku: „V zahraničí jsou v toleranci k BDSM a vůbec sexuálním menšinám 

mnohem dál než u nás, a to díky totalitnímu režimu u nás, kdy se o těchto věcech ani nesmělo 

hovořit.“ Nepřímo však z odpovědi vyplývá, že situace se od komunistického období zlepšila 

a pád diktatury v tom svoji roli sehrál.  

Níže přikládám tabulku, v níž přehledně shrnuji četnost veškerých faktorů, které 

respondenti zmínili. Přímá zmínka znamená uvedení faktoru v odpovědi na otázku, zda vidí 

posun ve společenském přístupu anebo čím je způsobem. Nepřímá zmínka znamená, že 

respondentům při odpovědi na toto téma nepřišel na mysl jako nejpodstatnější, ale zmínili 
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jej v rámci dotazníku či rozhovoru v jiné souvislosti anebo nepřímo vyplývá z ostatních 

odpovědí. Všechny názory jsou dále rozděleny dle četnosti mezi příslušníky ČEPEKu a BDSM 

komunity.  

Zmíněné faktory Přímo - z toho 

ČEPEK 

- z toho 

BDSM 

Nepřímo - z toho 

ČEPEK 

- z toho 

BDSM 

Celkem 

Dostupnost informací 5 3 2 2 1 1 7 

Rozvoj internetu 3 0 3 2 2 0 5 

Činnost komunit 3 2 1 2 1 1 5 

Rozvoj sexuologie 3 2 1 1 1 0 4 

Beletrická literatura 2 0 2 1 0 1 3 

Přístup médií 2 1 1 0 0 0 2 

Informovanost politiků 2 2 0 0 0 0 2 

Pád komunismu 1 0 1 1 0 1 2 

Společenský progres 1 1 0 0 0 0 1 

 

Zajímavá je skutečnost, že rozvoje internetu si všímají především členové BDSM 

komunity a ze čtyř pedofilních respondentů jej nepřímo zmiňují pouze dva. Přestože 

nemalou část své organizace a komunikace s veřejností provádějí přes internet, zřejmě se 

pro ně nejedná o klíčový nástroj, který jim přijde první na mysl – častěji hovoří o aktivitách 

komunity jako jsou účast na průvodech, komunikace s médii či zlepšení informovanosti 

politiků. Posledního zmíněného si všimli dva pedofilní účastníci výzkumu, tedy polovina, ale 

naopak jej nezmínil ani jeden příslušník sadomasochistické komunity.  

Velmi výraznou pozici si mezi vnímanými faktory získala beletrická literatura, přímo či 

nepřímo vnímána všemi příslušníky BDSM komunity, ale ani jedním členem ČEPEKu. Zřejmě 

jednak proto, že legalita takového díla by byla především pochybná85 a jednak pro svou 

neakceptovatelnost ze strany většinové společnosti. Naopak pro sadomasochistickou 

komunitu představuje způsob, jak lépe představit sadistickou či masochistickou preferenci 

                                                      
85 O právní úpravě dětské pornografie se blíže vyjadřuji v kapitole 2.1. 
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na osudu konkrétní postavy a ukázat konsensuální sadomasochistický vztah v kontextu 

dalších životních příběhů.  

Samostatným fenoménem je v tomto ohledu známá kniha 50 odstínů šedi. Explicitně 

ji zmiňují hned dva respondenti. Respondentka 6 v pozitivním kontextu: „Hodně pomohlo 

třeba 50 odstínů šedi. Najednou je možné o tom veřejně mluvit.“ Respondent 7 spíše 

v negativním: „Trochu mi ale vadí, že se poslední dobou dělá ze sexuální poruchy módní 

záležitost. V tomto ohledu mám spíše negativní vztah ke knize 50 odstínů šedi.“ Ačkoli 

respondent 7 není podrobnější v důvodech svého hodnocení, tento kontrast názorů dobře 

ilustruje rozporuplný postoj, který k dílu komunita má. Někteří členové na knize oceňují 

otevření společenské diskuze o tématu a vysvětlení základních pojmů a principů 

prostřednictvím příběhu. Jiní kritizují nepřesnost v detailech, pochybnou konsensuálnost 

vztahu hrdinů, stereotypizaci sadistické postavy jako duševně nevyrovnané nebo údajnou 

nízkou uměleckou hodnotu, špatnou stylistiku a plochost příběhu.  

4.3. Čtvrtá výzkumná otázka 

Ve čtvrté výzkumné otázce jsem se zaměřil na vztah samotných příslušníků sexuálních 

menšin k jejich komunitám. Vzhledem k tomu, že všichni moji respondenti se do výzkumu 

zapojili prostřednictvím komunity očekávám primárně kladné ohlasy na jejich činnost. Sleduji 

tedy v zásadě dvě otázky: Zaprvé, čeho si příslušníci sexuálních menšin na činnosti komunit 

nejvíce cení a zadruhé, zda vidí i nějakou negativní stránku či důsledek jejich činnosti.  

Všichni respondenti považují činnost komunit sexuálních menšin za přínosnou, a to 

jak pro příslušníky, tak pro většinovou společnost, která je ochráněna před důsledky 

nezvládnutí odlišnosti a může se jejich prostřednictvím o sexuálních menšinách poučit.  

Nejčastěji zmiňovanými přínosy jsou pomoc nováčkům a mladým lidem 

s pochopením a přijetím odlišnosti. Hned šest ze sedmi respondentů přiznalo, že komunity 

sehrály roli při jejich vnitřním coming outu a smíření. Respondentka 5 tuto zkušenost nemá, 

neboť je ve věku 52 let významně starší než ostatní účastníci výzkumu, a prošla svým coming 

outem dávno před vznikem BDSM komunity, kterou sama pomáhala vytvořit. 

Pravděpodobně má však s tímto fenoménem u jiných příslušníků komunity osobní zkušenost, 

neboť říká: „BDSM komunita vznikla proto, aby si lidé vyměňovali navzájem své zkušenosti a 

především proto, aby se svojí orientací netápali a neměli pocit, že jsou v tom sami.“  
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Dalšími přínosy, které respondenti opakovaně zmiňují jsou osvěta členů o úskalích a 

nebezpečích jejich preference. Respondentka 1: „naštěstí trochu pomohli i přátelé z ČEPEKu. 

Jsem za tuto skupinu vděčná, protože nebýt jich, tak bych stále žila v mylné představě, že 

sexuální aktivity s domnělým souhlasem dítěte jsou vlastně v pořádku. V tom také tkví 

nebezpečnost neinformovanosti o pedofilii.“ Respondent 3: „S ostatními pedofily jsem pak 

navázal kontakt v 15 letech a ti mi vysvětlili, co pedofilie znamená, jak smýšlet o dětech a jak 

se k nim chovat, měl jsem totiž předtím mysl ještě trochu zatemněnou pubertálními 

hormony.“  

Dále vzájemná podpora, sdílení společných problémů, možnost mluvit otevřeně bez 

rizika odsouzení či pomoc najít odvahu k vnějšímu coming outu.  

Respondentka 5: „spousta BDSM orientovaných lidí žije s tzv. ‚vanilkovým partnerem‘, 

naopak naše komunita se snaží, aby BDSM orientovaní i doma sebrali odvahu svěřit se 

partnerovi.“ 

Respondentka 6: „Je úlevné, potkat podobně laděné lidi, posdílet svoje problémy, 

vidět, jak to řeší ostatní a podobně.“ 

Respondentka 1: „je fajn být mezi svými, (…) když si s někým můžete promluvit o tom 

co vás trápí a víte, že vás neodsoudí.“ 

Ve vztahu k většinové společnosti se poté často objevuje názor o prospěšnosti 

informační osvětou. Např. respondent 7: „Osvětová činnost přispívá k našemu pochopení a 

přijetí ve společnosti,“ respondent 4: „v neposlední řadě jsou členové ČEPEKu aktivní v 

reagování na média, účastnění se výzkumů atd., což veřejný obrázek o pedofilech taktéž 

může postupně měnit.“ 

Jistým překvapením pro mě byla skutečnost, že možné negativní důsledky činnosti 

komunit sexuálních menšin přiznali hned tři, možná čtyři, ze sedmi respondentů. Respondent 

7 kritizuje hrozbu neporozumění, a především pocit nadřazenosti některých příslušníků: 

„komunity sdílejí jistou kulturu, především vtipy, kterým většinová společnost nerozumí. 

Strašně mě baví nadhled sebeironického hesla české BDSM komunity ‚my jsme ti lidé, před 

kterými nás rodiče varovali‘, ale předpokládám, že nepomáhá přijetí většinovou společností. 

Za největší chybu považuju, že někteří mají určitý pocit nadřazenosti a cítí se lepší, protože se 

nebojí vykročit z davu a odlišit se.“  
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Respondent 2 sdílí jeho druhou obavu a dokládá ji na konkrétních příkladech: „živelně 

nesnáším, (tak) tvrzení, že pro svou odlišnost má být člověk něčím či někým ‚víc‘. S tím mají 

někteří lidé a potažmo komunity problém (…) považuji to za způsob vlastní segregace a 

vzdalování jak sama sebe, tak i lidí kolem od většinové společnosti. (…) Poprvé jsem se s tím 

setkal u stránek, které sdružovaly a nabízely seznámení mezi homosexuály. (…) Z postojů 

mnohých tam mi přišlo, že ostatní, kteří nejsou gayové, jsou vlastně nudní, nezajímaví a 

naopak ti, kteří se odlišují víc, třeba já jako pedofil, jsou vlastně jenom nechutná prasata.“  

Respondent 4 upozorňuje na další problém: „V jisté míře se ale skutečně mohou svým 

přístupem většinové společnosti vzdalovat, pokud se příliš vymezují nebo se snaží na sebe 

upozorňovat za každou cenu.“  

Zcela specifický postoj zaujal respondent 3, který uznává riziko vzdálení se většinové 

společnosti a vzniku názorové bubliny, ale považuje ho za přirozený jev doprovázející 

všechny komunity: „člověk je součástí nějaké komunity, ať už oficiální (spolek zahrádkářů), 

polooficiální (internetové komunita sexuální menšiny) nebo zcela neformální (kamarádi a 

známí). (…) V každé komunitě vzniká názorová bublina a hrozí segregace a vzdalování se 

většinové společnosti – a musí s tím bojovat každý, nejen členové komunit sexuálních menšin. 

Pokud se z průzkumů veřejného mínění dozvím, že nějaký názor má ve společnosti 

významnou podporu, a já přitom neznám nikoho, kdo by takový názor zastával, musí se mi v 

hlavě ihned rozsvítit ‚aha, tady jsem v názorové bublině‘. Není špatné být v názorově bublině, 

být segregován a vzdálen od většinové společnosti, špatné je si to neuvědomovat.“  

Podobně jako on přirovnávají komunitu sexuální menšiny k zájmové skupině i 

respondentka 5: „Přirovnala bych to k tomu, že pokud máte nějakého koníčka, taky 

vyhledáváte partu se stejnými zájmy“ a respondentka 6, která v této souvislosti upozorňuje, 

že příslušníci komunit mají širší záběr zájmů a vztahy členů se neomezují na témata 

související s jejich menšinovou preferencí: „I když se seznámíme přes BDSM, tak jak se 

kontakty prohlubují, tak se pak spolu bavíme stejně jako jiní známí. Chodili jsme grilovat, 

jezdili na vodu, povídali si o práci, o koníčcích.“  

V absenci problémů souvisejících se společenskou segregací příslušníků sociálních 

menšin věří zhruba polovina respondentů. Explicitně to vyjádřily obě výše uvedené 

respondentky spolu s respondentkou 1: „nevidím žádnou segregaci, spíše je fajn být mezi 

svými, ale proto, aby to člověk ocenil, je dobré střídat s jakými skupinami lidí se bavíte.“ Výše 
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citované vyjádření respondenta 3 lze v tomto kontextu interpretovat různými způsoby. 

Celkově lze ale říci, že respondenty spojuje přesvědčení, že člověk by měl mít širší množství 

zájmů a komunikovat s různými skupinami lidí.  

4.4. Pátá výzkumná otázka 

Pátá výzkumná otázka se snažila odhalit, v čem spatřují příslušníci sexuálních menšin 

své nejzávažnější současné problémy, ať už jde o sociální status, zákonnou diskriminaci či 

společenské názory. K tématu jsem nestanovoval předběžnou hypotézu a rozhodl se počkat, 

na které problémy si respondenti sami vzpomenou jako na nejdůležitější.  

Následující tabulka podává shrnutí témat, zmíněných v odpovědi na otázky, v čem 

spočívá největší problém společenského přístupu a zda existuje zákonná diskriminace, 

popřípadě ještě na otázku, do jakého bodu by chtěli, aby tolerance dospěla, pokud si v rámci 

odpovědi vzpomněli na další problém, který předtím nezmínili. Odpovědi jsou opět 

rozděleny dle příslušné komunity, jejíž je respondent členem. 

 Celkem - z toho ČEPEK - z toho BDSM 

Předsudky, strach z odlišného a neznámého 5 2 3 

Neznalost a neinformovanost 4 2 2 

Nemožnost homosexuálních manželství 3 2 1 

Nemožnost adopcí homosexuálními páry 3 2 1 

Přístup médií 2 2 0 

Nedostatek pochopení a empatie 2 2 0 

Zákaz animované a psané dětské pornografie 2 2 0 

Sexuální výchova 1 0 1 

Spokojenost se zákony 4 2 2 

Spokojenost se společenským přístupem 2 1 1 

 

Jak můžeme vidět, za svůj největší současný problém považují respondenti převážně 

přetrvávající předsudky ve společnosti a xenofobii, kterou však neoznačují tímto – v kontextu 
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k sexuálním menšinám tradičně neužívaným – pojmem, ale jeho opisy, jako jsou strach 

z neznámého či strach z odlišnosti lidí.  

S tímto fenoménem úzce souvisí neznalost a neinformovanost, kterou zmínila 

čtveřice respondentů. Oba problémy se částečně překrývají, dva z respondentů explicitně 

pojmenovali oba, ostatní použili buď jedno nebo druhé vyjádření. Po jistém váhání jsem se 

rozhodl tyto odpovědi rozdělit86, neboť, navzdory podobnému výsledku, vycházejí 

z odlišných předpokladů, kdy zmínění neinformovanosti a neznalosti poukazuje na názor, že 

hlavní příčinou je nedostatek informací a vidí naději na zlepšení osvětou, kdežto předsudky a 

xenofobie ukazují spíše na osobní psychosociální nastavení každého jedince v podobě 

konzervatismu, kterým se aktivně brání přísunu nových informací třeba z nejistoty, strachu či 

neochoty nad věcmi přemýšlet. Výborně to shrnul respondent 4, který explicitně pojmenoval 

oba tyto fenomény odděleně: „Podle mě to vždy byly a vždy budou předsudky a nedostatek 

pochopení. U některých lidí se může jednat pouze o nedostatek informací, ale stále jsou lidé, 

kterým ani informace nepomůžou vžít se do situace někoho jiného a budou se stavět proti 

všemu odlišnému. Dost často si tihle lidé jenom kompenzují vlastní komplexy.“  

Z podobného soudku je rovněž třetí významný společenský problém, kterým je 

nedostatek empatie a pochopení. Opět může do značné míry souviset s předsudky i 

neinformovaností, ale rozhodl jsem se ho vydělit samostatně pro předpoklad jiné příčiny 

tohoto stavu. V tomto duchu se vyjádřili dva respondenti a nejlépe to asi pojmenoval 

respondent 3: „Mnoha lidem prostě chybí to uvědomění, že se s jinou orientací může narodit 

každý (…) Další problém je, že heterosexálové si často neuvědomují, do jaké míry je v naší 

společnosti sexualita věcí veřejnou. Když pak svou sexualitu dá trochu na odiv 

neheterosexuál, vyčítají mu exhibicionismus: ‚O sexualitě se přece nemluví!‘ Nu dobře, ale 

když se o sexualitě nemluví, proč se pořád někoho na jeho sexualitu ptáte: ‚už máš holku?‘, 

‚už máš kluka?‘ Divíte se mu, že nechce pořád lhát a zamlouvat to?“ 

Pokud jde o zákony zohledňující téma, tak za dobré je považují čtyři respondenti, což 

je nadpoloviční většina účastníků výzkumu.87 Nejčastěji kritizovanými zákonnými opatřeními 

                                                      
86 Kdybych je sjednotil do jednoho bodu, jednalo by se o problém, který zmínilo všech 7 respondentů 
87 Do této kategorie řadím všechny respondenty, kteří se explicitně vyjádřili, že s legislativou souhlasí a přijde 
jim správná či kladně ocenili její konkrétní body. Nebral jsem přitom v potaz, že se kriticky vyjádřili o některém 
ze zákonů, pokud je ocenili jako celek. Jako příklad mohu uvést odpověď respondenta 4: „Ne, ze strany zákona 
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byly společně nemožnost sňatků mezi homosexuály a nemožnost adopcí dětí do 

homosexuálních rodin. Tyto zákonné normy považují za zásadní problém dva příslušníci 

pedofilní komunity a jeden příslušník BDSM komunity.88  

Zajímavý a dosti netradiční názor má tuto problematiku heterosexuální pedofil, 

respondent 3: „Odmítám manželství osob stejného pohlaví. Slovo manželství má prostě jasný 

význam svazku muže a ženy, takže pod pojmem ‚homosexuální manželství‘ si představím leda 

manželství gaye s lesbou. Klidně ať se v zákonech jakýkoli výskyt slova ‚manželství‘ nahradí 

výrazem ‚manželství nebo registrované partnerství‘. Tím registrovaní partneři automaticky 

získají stejná práva a povinnosti jako manželé, ale bez nesmyslného přeznačování zažitých 

pojmů. (…) Domnívám se, že státní regulace manželství by měla být zrušena (…). Slovo 

‚manžel‘ by mělo mít před zákonem stejnou váhu, jako má třeba slovo ‚kamarád‘. (…) Z 

hlediska homosexuality se domnívám, že registrované partnerství není nutné a nemuselo by 

existovat (ať už zákonná úprava manželství existuje, nebo ne). Registrované partnerství 

chápu jen jako vstřícný symbolický krok, kdy se homosexuálům dává najevo: ‚To, že z 

trestního zákoníku zmizel postih za pohlavní styk osob stejného pohlaví, není jen nějaký 

legislativní omyl, který bude při nejbližší příležitosti napraven (…).‘ Jsem pro umožnění adopce 

těch dětí, které už v registrovaném partnerství vyrůstají, tím registrovaným partnerem, který 

není biologickým rodičem dítěte. (…) Odmítám, aby si homosexuální páry (…), mohly 

adoptovat cizí děti z dětského domova. Dětské domovy jsou přeplněné proto, že jsou v nich 

děti nezvladatelné, postižené či právně nevolné. Dítě, které adoptovat lze, z dětského domova 

rychle zmizí, protože heterosexuálních zájemců je dostatek, takže nevidím důvod dítě dávat 

homosexuálům a vystavovat ho posměškům a šikaně. V ideálně tolerantní společnosti by s 

posměšky a šikanou sice problém nebyl, ale zákony se musejí přizpůsobit tomu, jaká 

společnost je, ne tomu, jaká by měla být.“ 

Jistým překvapením pro mě bylo, že pouze dva členové ČEPEKu zmínili ve svých 

odpovědích jako problém zákonný přístup k například animované či psané dětské 

pornografii, kterému jsem se věnoval i v teoretické části práce. Vysvětlení tohoto fenoménu 

                                                      
ne. U dřívější odpovědi jsem sice naznačil, že se podle mě zákony neubírají šťastným směrem, ale stále se z 
mého pohledu nejedná o diskriminaci. Mluvím jenom o podivné a zneužitelné novele zákona o dětské 
pornografii a kriminalizace vyhledávání dětské pornografie (…). Pedofil není zákonem diskriminovaný ani co se 
týče práce s dětmi, opatrovnictví, pěstounství nebo tak.“ 
88 V praxi to může znamenat, že s ní nesouhlasí podstatně větší množství respondentů, ale nejedná se podle 
nich o nejdůležitější problém anebo na něj zapomněli, protože se vyjadřovali ke své vlastní komunitě.  
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vidím v zásadě tři. Jednou z možností je, že se nechtějí vyjadřovat k problému, který je trápí, 

z důvodu obav z jeho nepochopení a dezinterpretace. Druhou, že se snaží přísně dodržet 

pravidla ČEPEKu, která zapovídají usilovat o změnu zákonů. Třetí možností poté je, že v 

zákonné úpravě skutečně nevidí problém, protože už jsou už sami se sebou srovnaní a své 

fantazie umí sublimovat jiným způsobem.  

Za zmínku zároveň stojí fakt, že se jedná o jedinou překážku, kterou vůči pedofilní 

menšině vnímají ze strany zákona. Respondent 4 k tomu řekl: „U dřívější odpovědi jsem sice 

naznačil, že se podle mě zákony neubírají šťastným směrem, ale stále se z mého pohledu 

nejedná o diskriminaci. Mluvím jenom o podivné a zneužitelné novele zákona o dětské 

pornografii a kriminalizace vyhledávání dětské pornografie, kromě jejího vlastnění, šíření a 

vyrábění. Těžko říci, jakým způsobem se posuzuje, kdy si člověk vyhledává dětskou 

pornografii a kdy si vyhledává informace o dětské pornografii. Pedofil není zákonem 

diskriminovaný ani co se týče práce s dětmi, opatrovnictví, pěstounství nebo tak.“ 

Respondent 2 na otázku, zda vnímá zákonnou diskriminaci odpověděl ještě jednoznačněji: 

„Nemyslím si, nic mi nechybí.“ Respondentka 1 poté zmínila jen homosexuální menšinu: 

„Zcela zřejmá je nemožnost homosexuálních manželství a adopce dětí do duhových rodin.“ 

Členové BDSM komunity se rovněž vyjádřili ve smyslu, že nevnímají zákonnou 

diskriminaci své menšiny. Snad jen Respondent 7 kritizuje vzdělávací systém a dnešní 

podobu sexuální výchovy: „tragický způsob sexuální výchovy, která děti učí, jak probíhá 

těhotenství, jak fungují menstruační cykly, jaké existují pohlavní nemoci, jaké jsou druhy 

antikoncepce a jak se používají, a další cenné informace, ale v lepším případě naprosto 

ignoruje, že statisticky se nachází v každé třídě hned několik příslušníků sexuálních menšin. 

V horších případech o nich hovoří jako o zlých lidech, co nám mohou ublížit (…) už první 

možnost ignorace je pro dospívající, kteří naivně doufají, že se v sexuální výchově konečně 

dozvědí něco o své deviaci, dosti zdrcující, protože poměrně těžko nesou, když si kvůli tomuto 

hloupému a nesmyslnému tabuizujícímu přístupu připadají ve své ‚obzvláště výjimečné 

zvrácenosti‘ osamocení. Pamatuji si z té doby sebevražedné myšlenky, nepochybuji, že 

některé ‚nepochopitelné‘ sebevraždy známé z televize měly podobnou příčinu a chci toho 

všechny lidi ušetřit.“ Přestože v tomto případě se jedná – dle názoru respondenta – o 
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nevhodný přístup ze strany státních institucí, rozhodně nejde o legislativu ani o diskriminaci. 

Jeho názoru jsem přiřadil samostatné označení sexuální výchova a je s ním jediný.89 

Jedním z nejzajímavějších zjištění je ambivalentní přístup, který projevili příslušníci 

sexuálních menšin ve vztahu k médiím. Dva respondenti zmiňují jejich osvětovou činnost 

jako jeden ze zásadních důvodů zlepšení společenského přístupu, zatímco jiní dva 

respondenti označují jejich přístup za jeden z hlavních problémů, kterému menšiny 

v současné době čelí.  

V předchozí výzkumné otázce mapující příčiny zlepšení společenského postavení 

menšin jmenovalo média po jednom příslušníku BDSM a jednom příslušníku pedofilní 

komunity. Respondentka 5 k tomu řekla: „média již dnes rozlišují mezi patologickou sexuální 

agresivitou a mezi BDSM, což dříve nebylo, a snaží se, ve většině případech, BDSM 

prezentovat objektivně“. Z odpovědi však jednoznačně nevyplývá, na kolik se v tomto 

případě jedná o příčinu a nakolik naopak o důsledek zlepšení společenského přístupu.  

Respondent 4 se vyjádřil následovně: „média, která téma dobře uchopila – Hyde Park 

s MUDr. Weissem na ČT24, poskytoval jsem rozhovor pro dobře napsaný článek v časopisu 

Týden, s administrátorem ČEPEKu vyšel článek v MF a na webu idnes. Veronika Lišková 

natočila jedinečný film věnující se tématu pedofilie.“  

Zcela opačný postoj však zaujala respondentka 1, která na otázku, v čem spatřuje 

největší problém, odpověděla následovně: „Škatulkování a stereotypizace díky 

zjednodušování médii. Zvláště mi vadí automatické předpokládání, že pedofil = zneužívač 

dětí.“ V podobném duchu se vyjádřil i respondent 2: „média mají ve zvyku z komárů dělat 

velbloudy, démonizovat a tvořit senzace podporou nenávisti. Největším problémem 

společnosti je tudíž z mého pohledu právě ona velmi častá důvěra v média,“ který následně 

zmínil i konkrétní případy: „asi nejhorší případ, co jsem zažil, se stal s Českým Rozhlasem. V 

podstatě z našeho webu a hlavně seznamky, která slouží pouze pro osoby nad patnáct let, 

udělali místo, kde si pedofilové hledají děti na sex, a nakonec náš web kvůli tomu vyšetřovala 

policie. Pak ještě doporučím reportáž na Barrandově.“  

                                                      
89 Což ovšem nemusí znamenat, že ostatním respondentům současná podoba sexuální výchovy vyhovuje a 
nejsou ochotni představit si změny, které problematiku zohledňují. Jedná se jen o zjištění, že se podle nich 
nejedná o ten nejklíčovější problém a nevzpomenou si na něj z hlavy. Osobně považuji otázku, zda by s tímto 
názorem souhlasili, za jednu ze zajímavých otázek pro případné rozpracování výsledků této práce.  
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Interpretovat nějak univerzálně vztah mezi médii a sexuálními menšinami je tudíž 

obtížné. Skutečnost, na které se nejspíše shodne většina respondentů, je, že společenský 

postoj k příslušníkům sexuálních menšin významně ovlivňují. Tento fenomén zřejmě trápí 

více příslušníky pedofilní komunity, kde se k němu vyjadřuje trojice respondentů a všichni na 

něj kladou vysoký důraz. Z výpovědí lze usoudit, že mediální postoj k tématu není zatím 

dobrý, ale postupně se zlepšuje a některá média začínají k tématu přistupovat objektivněji, 

což se zřejmě snažil ocenit respondent 4. Obecně respondent 4 i respondent 2 zmiňují 

odlišná média a jeden z možných závěrů tak je, že velmi záleží na konkrétním médiu, pokud 

ne přímo novináři.  

4.5. Šestá výzkumná otázka 

V šesté výzkumné otázce jsem se rozhodl zaměřit na srovnání sociálního postavení 

příslušníků sexuálních menšin v ČR a ve zbytku Evropy.  

Většina respondentů nemá se životem za hranicemi osobní zkušenost, ale vidí situaci 

srovnatelnou či spíše lepší než v zahraničí. Respondentka 1: „Z mého pohledu jsou všude i 

homofobové a všude jsou i lidé, kteří vás přijmou takové, jací jste.“ Respondent 7: „Jistě jsou 

rozdíly v přístupu k sexuálním menšinám obecně, především homosexuálům. Nejhůře jsou na 

tom katolické státy v jižní Evropě nebo taktéž katolické Polsko či Irsko.“ Respondent 2: 

„Osobně Českou republiku považuji za jeden z tolerantnějších států Evropy (…). Jsem 

spokojený tam, kde jsem a nemám důvod hledat nějaké příznivější podmínky.“  

Nejdále v tomto směru zašel respondent 3, který prohlásil: „V mnoha evropských 

státech jakýkoli posun ve vztahu k sexuálním menšinám blokuje křesťanská lobby. (…) Jiné 

evropské státy jsou sice liberální (…), ale (…) liberalismus ničí sám sebe a podporuje imigraci 

antiliberálů, kteří tyto liberální výdobytky opět brzy odstraní. Zbývají liberální 

východoevropské státy, a to je opravdu asi jen Česko a možná Estonsko. Domnívám se, že žiju 

v jedné z nejlepších zemí světa, a to opravdu příliš nepřeháním.“  

O osobní zkušenosti z Německa mluví respondent 4, který potvrzuje teorii, že 

přinejmenším ve středoevropském prostoru nejsou rozdíly velké: „Momentálně pracuji v 

Německu a situace zde mi nepřijde od ČR příliš odlišná.“  

Za horší situaci sexuálních menšin v Česku považuje jen respondentka 5 s osobními 

zkušenostmi z Belgie a Itálie: „fotíme kůži, latex nebo lak v zahraničí, když už se někdo 
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kolemjdoucí vůbec zastaví, hodnotí módu, kdyžto u nás jsme několikrát byli svědky hloupých 

poznámek, co za divný sado maso porno fotíme, i když jsme zrovna fotili jen kožichy a 

kozačky na vysokém podpatku“ a „v Belgii (…) mě překvapila tolerance veřejnosti k 

transvestitům či subíkům s obojky nebo v kůži, kteří naprosto bez problémů chodili po 

veřejnosti a nikdo to nekomentoval ani se nepodivoval“ a dává ji do souvislosti 

s komunistickou diktaturou: „Podle mě je to tím, že v zahraničí jsou v toleranci k BDSM a 

vůbec sexuálním menšinám mnohem dál než u nás, a to díky totalitnímu režimu u nás, kdy se 

o těchto věcech ani nesmělo hovořit.“  

4.6. Sedmá výzkumná otázka 

Číslem sedm jsem označil prostou hypotézu, že většina příslušníků sexuálních menšin 

dokáže přinejmenším zpětně dohledat známky své odlišnosti už v raném dětství. Tato 

hypotéza byla stanovena v souladu se současnou úrovní sexuologického poznání, která se 

přiklání k teorii, že sexuální preference je vrozená, ale nevylučuje ani možnost získání 

v prvních měsících, nanejvýše letech, života, a naopak zamítavě se staví k možnosti osobní 

volby nebo pubertálních procesů.  

Překvapivým zjištěním bylo, že hypotézu o přítomnosti znaků odlišnosti od raného 

dětství se nepodařilo plně potvrdit. Tuto skutečnost potvrzují všichni tři respondenti ze 

sadomasochistické komunity. Slova respondenta 7: „okolo třetího, nanejvýš čtvrtého, roku 

života mě v pohádkách fascinovaly ježibaby, zlé královny, zlé čarodějnice apod.“ potvrdily 

respondentka 5: „Odmalička“ i respondentka 6: „když vzpomínám na dětství tak se tam dají 

najít nějaké znaky i dříve.“  

Z pedofilní komunity však tuto hypotézu potvrdila pouze respondentka 1: „Dalo by se 

říct, že už od školky. Už tam jsem si říkala, že nikdy nechci vyrůst a měla jsem velmi ráda své 

spoluškolkačky.“ Zbylí hovoří o tom, že tyto znaky zaznamenali poprvé na počátku puberty 

zhruba mezi jedenáctým a patnáctým rokem života. Tento poznatek je rovněž v souladu se 

zjištěními Karla Žáka (2009), který prostřednictvím komunikace s několika pedofily zkoumal 

život s pedofilní preferencí a dospěl k předpokladu, že se začne projevovat na začátku 

puberty okolo třináctého roku života.  

Výše zmíněný poznatek však v žádném případě není v rozporu se současnou úrovní 

sexuologického poznání. Jedná se zkrátka jen o zjištění, že znaky pedofilního zaměření, ačkoli 
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jej člověk má v sobě, se v dětství zpravidla neobjevují a obvykle se začnou objevovat až 

během puberty. Nelze však říci, že by se jednalo o pravidlo. Jak jsme si vysvětlili v teoretické 

části, coming out má u každého člověka rozdílný průběh a rozličná data ohledně věku 

uvědomění nebo sebepřijetí to potvrzují.  

Uvedenou skutečnost lze vykládat různě od vyššího množství impulzů u BDSM 

komunity – neboť určité prvky násilí, vztahy nadřízenosti, podřízenosti, dominance a 

submisivity jsou ve světě všudypřítomné, ale milostné vztahy s dětmi nikoli – přes obtížnost 

rozlišení, kde u pedofilů v dětském věku končí přirozené poznávání těla svého a kamarádů a 

začíná parafilie až po zatlačení natolik vážné odchylky, jakou je sexuální atrakce svými 

nedospělými kamarády, do nevědomí. Ve všech případech se však jedná o pouhé spekulace, 

které nikterak nevyplývají z výsledků výzkumu, jenž potvrzuje jen a pouze skutečnost, že u 

pedofilů se znaky odlišnosti objevují později, než u sadistů a masochistů.  

4.7. Ostatní zjištění 

V poslední otázce dotazníku jsem se tázal na míru tolerance, kterou by si respondenti 

přáli ve společnosti. Doslova zněla otázka takto: „9) Jaký je podle vás ideální přístup 

společnosti k sexuálním menšinám? Do jakého bodu byste byli rádi, aby tolerance dospěla?“ 

Překvapující pro mě byla nespokojenost s použitím slova tolerance, které se jinak 

používá běžně pro popis vztahu většiny vůči minoritám. Z totožných pozic kritizovali použití 

tohoto výrazu respondentka 6: „já bych hlavně byla ráda, aby tolerance nebyla brána jako 

cíl. Tolerujeme něco, co nám vadí“ a respondent 4: „Tolerance podle mě není ideální slovo, 

jak popsat přijetí lidí s odlišnou sexualitou. Jedná o schopnost snášet něco spíše nepříjemného 

nebo nežádoucího. Neměli bychom brát odlišnosti v sexuálních preferencích jako nežádoucí.“  

Co považuji za asi nejpodstatnější – byť nijak zvláště překvapivé – zjištění, je 

skutečnost, že v odpovědích takřka všech respondentů se objevuje v určité formulaci 

požadavek rovného uznání a respektu, odmítnutí jakéhokoli zvýhodňování a zdůraznění, že 

identita lidských bytostí je pro ně důležitější než identita příslušníků sexuálních minorit.  

Hezky to shrnul respondent 7, který se v odpovědi na poslední otázku vyjádřil takto: 

„Přístup k příslušníkům sexuálních menšin by měl být stejný jako k ostatním lidem, protože 

všichni jsme v první řadě lidé. Přístup k praktikám, které provozují, by se neměl lišit od 
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přístupu k normálnímu sexu – přílišná otevřenost není na místě, ale tabuizace nebo 

předsudky rovněž ne.“  

Ve stejném duchu se vyjádřili i respondentka 6: „Důležité je si uvědomit, že úchylové 

jsou taky lidi“ a respondent 4: „Ideální stav je podle mě takový, že se lidé na sebe nedívají 

skrze filtry a škatulky, dokázali se odprostit od předsudků a začali se vzájemně respektovat 

jako lidské bytosti.“ 

Respondentka 1 řekla zcela totožnou myšlenku bez explicitního zdůraznění lidství: „K 

člověku jakékoliv orientace by se mělo přistupovat stejně jako ke všem ostatním. Žádné 

znevýhodňování, žádné výhody (pokud se nejedná o lékařskou pomoc lidem, kteří mají 

problém se zvládání svých pudů).“  

Velmi osobitým způsobem ve vstřícnějším duchu ke konzervativnějším 

členům většinové společnosti vyjádřil obdobný názor i respondent 3: „Co se týká 

homosexuality, měla by společnost dospět k toleranci, ale nikoli k absurdně vykládané 

rovnoprávnosti. Vyhovoval by mi víceméně současný stav plus umožnění adopce biologického 

dítěte jednoho registrovaného partnera druhým registrovaným partnerem. Nic víc. Současná 

heteronormativita je zcela v pořádku. Sám nejsem sexuálně normální a přijetí tohoto faktu mi 

nečiní žádné problémy, být nenormální přece neznamená být špatný. Nechápu, proč by toto 

nemohli přijmout i někteří hlasitě křičící homosexuálové. Heterosexualita se podle mě dá 

přirovnat pravorukosti a ostatní sexuální orientace k levorukosti. Leváci mají stejně práv jako 

všichni ostatní a nikdo proti nim nic nemá, ale není třeba dohánět rovnoprávnost do absurdní 

situace, kdy by nikdo nesměl dát najevo ani sebenepatrnější předpoklad, že průměrný člověk 

je obvykle spíše pravák než levák.“  

Jak vyplývá z výše uvedeného, příslušníci zkoumaných sexuálních menšin se cítí být 

jinými, ale nikoli lepšími nebo horšími, a neusilují o zvláštní přístup, ale naopak o rovný 

přístup ke všem lidským bytostem, který v současné době necítí.  

5. Závěr 

V práci jsem se zabýval otázkou společenského postavení příslušníků sexuálních 

menšin. Toto téma jsem si vymezil poměrně široce, od přístupu okolí, včetně případné 

diskriminace, přes historický vývoj přístupu veřejnosti v řádu desetiletí, hlavní hybatele změn 
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a zdroje pozitivních i negativních společenských reakcí až po činnost samotných komunit 

sexuálních menšin nebo rozdíly mezi Českou republikou a zbytkem Evropy.  

Hlavním výzkumným prostředkem byly dotazníky (v některých případech doplněné 

krátkým rozhovorem upřesňujícím nebo rozvíjejícím některé odpovědi), na něž odpovídalo 

celkem sedm respondentů, přičemž se jednalo o tři příslušníky BDSM komunity a čtyři 

příslušníky pedofilní komunity; tři ženy a čtyři muže a jejich věk se pohyboval od 16 do 52 let. 

Autentické odpovědi jsem následně při analýze výsledků dával do vzájemných souvislostí a 

srovnával s některými dosavadními zjištěními či teoriemi. V některých případech jsem 

provedl kódování dat za pomoci metody trsů a výsledná data pro větší přehlednost 

uspořádal do tabulky (otázka, v čem spatřují respondenti nejdůležitější zdroj pozitivních 

změn a v čem naopak spatřují největší problém).  

Ze získaných dat je podstatný všeobecně pociťovaný pozitivní společenský trend, 

který dávají respondenti nejčastěji do souvislosti s dostupností informací, rozvojem 

internetu, činností samotných komunit a rozvojem sexuologie. Zdaleka to však neznamená 

dobrou situaci, respondenti si stěžují na předsudky a strach z odlišnosti, neinformovanost, 

mediální zkreslování skutečnosti či zákony zakazující adopci dětí homosexuály a 

homosexuální manželství a špatnou podobu legislativy o dětské pornografii. Se zjevnou 

diskriminací se ze sedmi respondentů setkali jen dva, určitou míru nepochopení, které s ní 

v některých případech hraničilo, však zažilo hned pět, a zbylí dva se ke své odlišnosti 

nepřiznali. Za důležité považuji rovněž zjištění, že příslušníci sexuálních menšin se cítí být 

většinově v první řadě lidmi, nepožadují pro sebe žádné zvýhodňování a zdůrazňují spíše to, 

co je s většinovou společností spojuje.  

Výzkum se od většiny dosavadních výzkumů odlišuje svým kvalitativním zaměřením, 

které jde dosti do hloubky, a s tím související značnou otevřeností respondentů. Bohužel 

však nelze potvrdit všeobecnou platnost výsledků, neboť je omezen dvěma skutečnostmi. 

První je poměrně nízký výzkumný soubor sedmi respondentů. Druhou je poté výběrové 

zkreslení, jež je způsobeno tím, že respondenty jsou výhradně lidé, kteří se rozhodli 

dobrovolně věnovat jisté množství času účasti na výzkumu. Nejedná se tedy o průměrné 

zástupce menšin, nýbrž o jejich vzorek, který se může odlišovat například zvýšenou 

kreativitou, zvýšenou mírou aktivity v komunitě, ochoty uvažovat o problémech či jinými 

vlastnostmi, které je motivují k účasti.   
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7. Přílohy 

Příloha 1 – Dotazník respondenta 1 

Osobní část: 

1) Je mi 16 let. Jsem homosexuální pedofil(ka), tedy žena, kterou přitahují (nejen) děvčátka. 

Nelíbí se mi přechýlená varianta, tak používám mužský tvar slova pedofil. 

 

2) Odkdy se u vás vyskytují příznaky odlišnosti? 

Dalo by se říct, že už od školky. Už tam jsem si říkala, že nikdy nechci vyrůst a měla jsem 

velmi ráda své spoluškolkačky.  

 

3) Kdy jste pochopili, co to znamená, a seznámili se se skupinou, do níž se řadíte? 

Ve svých 12 letech (asi) jsem se zamilovala do své stejně staré kamarádky. Byla jsem z toho 

celkem rozpačitá a nikdy jsem jí to neřekla. Smířila jsem se s tím, že jsem lesba. To, že bych 

mohla být orientovaná i na mladší, než jsem já, jsem zjistila až poté co jsem přišla na ČEPEK. 

Tam mě přivedla hlavně zvědavost. Říkala jsem si, že jsem možná úchyl, ale aspoň nejsem 

pedofil. Vycházela jsem z toho, že malí chlapci mi vůbec nic neříkají, tak přeci nemůžu být 

pedofil! V té době jsem měla s mladšími holčičkami minimální možnost setkání a vlastně 

jsem nad nimi moc nepřemýšlela. V 15 letech mě Danielův svět – dokument o 

homosexuálním pedofilovi – přivedl na ČEPEK, kde jsem narazila i na heterosexuální pedofily, 

což mi otevřelo oči. Postupným přemýšlením nad celou věcí jsem zjistila, že se mi líbí to 

samé, co jim. S tím jsem se smířila vcelku hladce, protože jsem přeci viděla pár lidí, kteří už 

sebepřijetí měli za sebou a byli s tím OK. Střet s realitou přišel, když jsem se setkala s tulivou 

tříletou holčičkou. Když mě přiběhla obejmout, vzrušilo mě to a padl na mě chmurný obláček 

viny, protože to přeci není normální. Takže jsem se s tím musela nějak srovnat nejen 

teoreticky, ale i prakticky, že zkrátka na některé věci si mám dávat pozor. S tím mi naštěstí 

trochu pomohli i přátelé z ČEPEKu. Jsem za tuto skupinu vděčná, protože nebýt jich, tak bych 

stále žila v mylné představě, že sexuální aktivity s domnělým souhlasem dítěte jsou vlastně v 

pořádku. V tom také tkví nebezpečnost neinformovanosti o pedofilii.  

 

4) Kdy jste se se svou odlišností vnitřně smířili? 

Od doby, kdy jsem přišla na ČEPEK, asi půl roku. Tedy když mi bylo 16 let. 
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5) Komu ze svých blízkých jste svou odlišnost prozradili? 

Ví to o mně asi čtyři moji kamarádi. A mojí sestře a mamce jsem se jen zmínila o tom, že jsem 

bisexuál. 

 

6) Setkali jste se s nepochopením či dokonce diskriminací? Pokud ano, popište. 

U mých kamarádů ne. Ani u mé sestry. Moje mamka jen měla proslov o tom, že to přeci ve 

svých 15 letech nemůžu vědět. Vzhledem k tomu, že vím, že se mi líbí dívky již od mých 12 

let, tak jsem se tomu musela poťouchle usmívat. Snažila jsem se jí to vysvětlit, že to člověk 

prostě pozná, bohužel mám za to, že marně.  

Jinak nevidím coming comoutování jako nutný čin. Ostatním lidem to může být ukradené, ale 

jde spíše o to, aby to v člověku nepěnilo soustavným tutláním. 

 

7) Jak vypadá váš partnerský život? 

Nijak. 

 

Neosobní část:  

1) Zajímáte se o dějiny sexuality a sexuální menšiny? 

Otázkou je, co mají být dějiny sexuality. Pohled společnosti na různé úchylky? Nebo vývoj 

sexuálních menšin samotných? Fascinují mě sexuální menšiny, jejich dělení a škatulkování. 

Ještě více mě však fascinují lidé s úchylkou, kteří sami mají výhrady proti jiné orientaci. 

Například homofobní heterosexuální pedofilové. 

 

2) Fandíte sociálním komunitám sexuálních menšin nebo je považujete za způsob vlastní 

segregace a vzdalování se většinové společnosti? 

Ano, fandím. Zase na druhou stranu mi přijde, že je někdy internet až příliš zahlcen LGBT 

tématikou. Jinak v tom nevidím žádnou segregaci, spíše je fajn být mezi svými, ale proto, aby 

to člověk ocenil, je dobré střídat s jakými skupinami lidí se bavíte. Je skvělé, když si s někým 

můžete promluvit o tom co vás trápí a víte, že vás neodsoudí. 

 

3) Vidíte ve společenském přístupu za poslední desítky let nějaký posun? Popište. 

Oproti době, kdy se homosexuálové zavírali do blázinců, aby se tam „vyléčili“, je samozřejmě 

velký posun.  
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4) Pozorujete sami osobně ve svém okolí nějaký hmatatelný posun? 

Teď, když lidem mého věku řeknete, že jste lesba, tak jsou s tím naprosto v pohodě. Tedy 

většina z nich. Což je podle mě úžasné, že už lidé začínají chápat, že to, že se někomu líbí 

někdo stejného pohlaví, není nic zvráceného a začínají to přijímat jako normální věc. 

 

5) Pokud jste na otázky 3 a 4 odpověděli kladně, zkuste vymyslet, čím je způsoben. 

Myslím, že je to především zásluha činných LGBT skupin, které uskutečňovaly první Pride 

pochody za svá práva a jednotlivých gayů a lesbiček, kteří dokazují, že jsou naprosto běžní a 

zároveň výjimeční lidé. Co se týká historie těchto skupin tak doporučuju film Pride. A zároveň 

pomoc od lidí, kteří nemají žádnou „úchylku“ a to nejen od celebrit a politiků. 

 

6) Co vidíte v současné době jako nejhorší překážky v přístupu společnosti k příslušníkům 

sexuálních menšin? 

Škatulkování a stereotypizace díky zjednodušování médii. Zvláště mi vadí automatické 

předpokládání, že pedofil = zneužívač dětí. 

 

7) Existují nějaké překážky ze strany státu a zákonná diskriminace? 

Zcela zřejmá je nemožnost homosexuálních manželství a adopce dětí do duhových rodin. 

 

8) Vidíte výraznější rozdíl mezi situací v ČR a jiných státech Evropy? 

Z mého pohledu jsou všude i homofobové a všude jsou i lidé, kteří vás přijmou takové, jací 

jste.  

 

9) Jaký je podle vás ideální přístup společnosti k sexuálním menšinám? Do jakého bodu byste 

byli rádi, aby tolerance dospěla? 

Doufám, že se velmi brzy povolí adopce homosexuály, aby si konečně byli lidé opravdu rovni 

v tomto ohledu. Jinak bych byla ráda, kdyby se média naučila, že ten, kdo zneužije dítě, není 

nutně pedofil. K člověku jakékoliv orientace by se mělo přistupovat stejně jako ke všem 

ostatním. Žádné znevýhodňování, žádné výhody, pokud se tedy nejedná o lékařskou pomoc 

lidem, kteří mají problém se zvládání svých pudů. Byla bych ráda, kdybych jednoho krásného 
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dne mohla nahlas říct, že jsem pedofil a lidi by neoněměli úžasem, jak to, že si dovoluju 

pracovat s dětmi.  

 

Já: 

Děkuji za tvé odpovědi a čas, který jsi jim věnovala. Je hezké slyšet, že už v šestnácti máš 

všechno takhle srovnané. Trochu mě překvapilo, že v otázkách 3 a 4 nezmiňuješ pedofilii. 

Vidíš tam také nějaký posun nebo je podle tebe (na rozdíl od homosexuality, kde ten posun 

je vidět) pořád stejné? 

 

Respondent: 

U informovanosti o pedofilii mezi širší veřejností stále ještě žádný posun nevidím. Lidé si 

stále dělají srandu z pedofilů, jako z těch, co znásilňují děti, a asi to budou dělat vždycky. 

Ostatně já se občas taky zasměju dobrému vtipu o zlých lidech s bonbóny, ale myslím, že 

většina prostě neví, že pedo můžou být i ti hodní a že vážně existují lidé, které děti vzrušují, a 

přesto jim nikdy nic neudělali a neudělají. Jistě to časem bude lepší, když budeme i nadále 

chodit na Prague Pride a dělat rozruch. 

 

Já: 

Děkuju za upřesnění. Na závěr se musím zeptat, jestli je něco, co bys chtěla ještě dodat nebo 

na co jsem se podle tebe zeptat zapomněl? 

 

Respondent: 

Chtěla bych dodat jen to, že jsem velmi ráda, že do takového projektu zahrnuješ i pedofily, 

kteří jsou mnohdy opomíjení. 

 

Příloha 2 – Dotazník respondenta 2 

Osobní část: 

1) Kolik vám je let? Chcete se před zahájením dotazníku popsat jednou dvěma větami? 

Momentálně je mi šestnáct let a studuji již několikátým rokem na nejmenovaném víceletém 

gymnáziu. Líbí se mi chlapci od zhruba jednoho roku do sedmi let. Za život jsem se do dítěte 

zamiloval jenom jednou, a to v jeho čtyřech letech. Lásku k němu pociťuji dodnes, i když je již 

několik let mimo můj preferovaný věk. V současnosti se také věnuji dětem jakožto jeden 
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z vedoucích zájmového kroužku a troufám si tvrdit, že tuto aktivitu vykonávám dobře. Jsem 

velmi silně proti týrání a zneužívání dětí, sám jsem totiž byl v dětství opakovaně sexuálně 

obtěžován. 

  

2) Odkdy se u vás vyskytují příznaky odlišnosti? 

Poprvé jsem začal pociťovat, že se mi líbí chlapci, když mi bylo zhruba jedenáct let, kdy jsem 

se zamiloval do čtyřletého bratrance. Několik let jsem si ale velmi naivně myslel, že jsem jenom 

homosexuál. 

  

3) Kdy jste pochopili, co to znamená, a seznámili se se skupinou, do níž se řadíte? 

To, že nejsem gay, jsem si plně uvědomil až ve třinácti letech. Začal jsem si všímat, že se mi 

stejně staří kluci nelíbí, ale že největší zájem mám o děti, které v té době byly o nejméně šest 

let mladší, než jsem byl já. Také jsem si poprvé přiznal pojem pedofil. Myslel jsem, že to je 

člověk, co dětem ubližuje, tedy jsem se nejdříve bál, že dětem také budu ubližovat. 

Československou pedofilní komunitu jsem objevil zhruba měsíc před svými patnáctými 

narozeninami, ale registroval jsem se až po narozeninách, kdy jsem se konečně odhodlal tam 

přijít a představit se. Poté jsem se setkal s vřelým přístupem. Od té doby (zhruba již rok a půl) 

v komunitě působím a v současnosti jsem jeden člen jejího administrátorského a 

moderátorského týmu. 

  

4) Kdy jste se se svou odlišností vnitřně smířili? 

Na tuhle otázku se velmi těžko odpovídá, protože smíření s tím bylo zdlouhavé a rozhodně 

nepřišlo ze dne na den. Do doby, než jsem pochopil, co znamená pedofilie, jsem byl vnitřně 

velmi nesrovnaný a nešťastný. Teprve když jsem se poprvé setkal se správnou definicí pedofilie 

– což je člověk, kterého děti přitahují, nikoliv člověk, který je zneužívá – ucítil jsem první 

záchvěv nějakého uklidnění. Den ode dne to pak bylo lepší a lepší, náhled na mě se mi měnil, 

již jsem se nebral jako stvůru. Takže zhruba tak půl roku od nalezení komunity už se snad dá 

říct, že jsem byl smířený. 

  

5) Komu ze svých blízkých jste svou odlišnost prozradili? 

Jako první jsem se se svojí pedofilií svěřil své nevlastní matce, u které jsem cítil naději na 

pochopení a naslouchání. Hned poté jsem se s její pomocí svěřil i svému otci. Následně se to 
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dozvěděla i moje teta – matka chlapce, do kterého jsem dosud zamilovaný – a strýc. Následně 

i ten chlapec samotný, když mu bylo osm let. A později moje budoucí přítelkyně. To jsou asi 

mí nejbližší lidé, které jsem měl a dosud mám, a kterým jsem se dokázal svěřit. 

  

6) Setkali jste se s nepochopením či dokonce diskriminací? Pokud ano, popište. 

Poprvé jsem narazil při svěřování právě u své tety. Když jsem se jí svěřil, pocítil jsem, že tomu 

nerozumí, a tedy stejně tak nechápe moji náklonnost k jejímu synovi. Několik následujících 

týdnů mezi námi panoval velký chlad. Nakonec jsme se udobřili, ale o tomto tématu s ní již 

nehovořím a dá se říct, že děláme, že jsem se jí nikdy nesvěřil. I když tento coming out skončil 

nepochopením, přesto se dá říct, že stále skončil dobře. 

Druhá situace, kdy jsem zažil naprosté nepochopení, a dokonce dá se říct šikanu a útlak, se mi 

stala celkem nedávno. Jedna z matek dětí z kroužku, který vedu, se rozhodla šťourat do toho, 

jaké jsem orientace, protože cítila zášť vůči mé nevlastní matce. Následně se jiná žena, které 

jsem věřil, a které jsem řekl, jak na tom jsem, prořekla a následoval několikatýdenní stres, kdy 

jsem byl obviňován z toho, že na děti nevhodně sahám. Po čase se to lehce uklidnilo, ale přesto 

vnímám, že u rodičů dětí již nemám takovou důvěru, jakou jsem míval – přestože jsem pořád 

stejný. 

  

7) Jak vypadá váš partnerský život? 

Jelikož se mi chlapci nad sedm let obvykle nelíbí a dívky a ženy se mi sexuálně nelíbí vůbec, 

dlouho jsem si myslel, že nemám na vztah s dospělou osobou ani tu nejmenší naději. 

V současné době ale téměř půl roku chodím s dívkou, která je o rok mladší než já. Náš vztah je 

určitě jiný, než mívají „obvyklé páry“. Je založený spíše na citové náklonnosti. Ona toužila po 

někom, kdo by k ní byl pozorný a byl tu pro ni, já toužil po někom, ke komu bych se takto mohl 

chovat. Jsme spolu zatím jen pár měsíců, a tudíž netuším, jak se to dále bude vyvíjet a jestli to 

bude fungovat, ale velmi v to doufám, protože ji mám rád. 

  

Neosobní část: 

1) Zajímáte se o dějiny sexuality a sexuální menšiny? 

O dějiny sexuality jsem se nikdy nijak zvlášť nezajímal. Téma samotných sexuálních menšin je 

mi trochu bližší, nejspíš i proto, že kolem sebe mám pár kamarádů, kteří se odlišují orientací. 
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Nemůžu říct, že bych tématem sexuálních menšin byl nějak fascinován, ale nějaké informace 

si přečtu vždycky rád, líbí se mi odlišnosti. 

  

2) Fandíte sociálním komunitám sexuálních menšin nebo je považujete za způsob vlastní 

segregace a vzdalování se většinové společnosti? 

Myslím si, že sociální komunity a stránky jsou velmi důležité, už jen kvůli informacím a 

uklidnění lidí, kteří se odlišují a hledají, kdo a co vlastně jsou. Podporuji tvrzení, že lidé s jinou, 

než většinovou orientací jsou rovni „normálním“ heterosexuálům. Ale co velmi živelně 

nesnáším, tak tvrzení, že pro svou odlišnost má být člověk něčím či někým „víc“. S tím mají 

někteří lidé a potažmo komunity problém. Pokud se nějaký člověk považuje za něco víc a dává 

to najevo kolem sebe, považuji to za způsob vlastní segregace a vzdalování jak sama sebe, tak 

i lidí kolem od většinové společnosti. Myslím, že sociální komunity, které s tím mají problém, 

více ubližují, než pomáhají. Takže komunita od komunity. 

  

3) Vidíte ve společenském přístupu za poslední desítky let nějaký posun? Popište. 

Určitě tam nějaký posun je. Většina společnosti již dokáže být více tolerantní. Můžeme to vidět 

už jen třeba u přístupu k homosexuálům, kdy běžný člověk není znechucený, sotva mu někdo 

řekne, že je lesba či gay. Co se týče přístupu k pedofilům, tak i to myslím, že se postupně 

zlepšuje. I když jsem se v životě setkal párkrát s pohrdáním a odsouzením, stále jsem našel 

mnoho lidí, kteří mě dokázali pochopit a přijmout takového, jaký jsem. Pravdivé informace o 

pedofilii se šíří nejen přes média čím dál víc a myslím, že bude čím dál lépe. 

  

4) Pozorujete sami osobně ve svém okolí nějaký hmatatelný posun? 

Ano, u kamarádů a přátel vnímám, že jsou informovanější, když dojde na nějaké 

kontroverznější téma, jako například odlišné sexuální orientace a deviace, potažmo i pedofilii. 

Jsou otevřenější, nechají si leccos vysvětlit a dokážou i pochopit lidi, co se odlišují. Samozřejmě 

to tak není u každého. 

  

5) Pokud jste na otázky 3 a 4 odpověděli kladně, zkuste vymyslet, čím je způsoben. 

Řekl bych, že je to právě informováním, možností vyhledat si informace a odpovědi na své 

otázky, ale také samotným posouváním společnosti kupředu. Kolektiv se vyvíjí, lidé se čím dál 
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více setkávají s kontroverzními tématy, tudíž se stávají více tolerantními a chápavými. 

Odlišnost už se nebere vždy jako vada. 

  

6) Co vidíte v současné době jako nejhorší překážky v přístupu společnosti k příslušníkům 

sexuálních menšin? 

Možná to bude trochu zvláštní, když to budu říkat jakožto pedofil, ale já si vůbec nemyslím, že 

společnost je k sexuálním menšinám nějak démonická. Společnost je v dnešní době prostě 

taková, že hodně podléhá tlaku z médií, kterým věří s prominutím „každý žblept“. A právě 

média mají ve zvyku z komárů dělat velbloudy, démonizovat a tvořit senzace podporou 

nenávisti. Největším problémem společnosti je tudíž z mého pohledu právě ona velmi častá 

důvěra v média, někdy v hotový bulvár. 

  

7) Existují nějaké překážky ze strany státu a zákonná diskriminace? 

Nemyslím si, nic mi nechybí. 

  

8) Vidíte výraznější rozdíl mezi situací v ČR a jiných státech Evropy? 

Osobně Českou republiku považuji za jeden z tolerantnějších států Evropy. Musím ale říct, že 

jsem se nikdy příliš o přístup společnosti k sexuálním menšinám v jiných státech nezajímal. 

Jsem spokojený tam, kde jsem a nemám důvod hledat nějaké příznivější podmínky. Je to jistě 

zajímavé téma a v budoucnu se tím možná budu zaobírat více. 

  

9) Jaký je podle vás ideální přístup společnosti k sexuálním menšinám? Do jakého bodu byste 

byli rádi, aby tolerance dospěla? 

Tolerance by měla být taková, aby se člověk nemusel bát vyjít na světlo s tím, jaký ve 

skutečnosti je. Ale myslím si, že stoprocentní tolerance od všech lidí nebude nikdy. Naprosto 

ideální nemůže být nikdy nic. 

 

Já: 

Děkuji za tvoje odpovědi a čas, který jsi jim věnoval. Zajímavý příběh. Je hezké slyšet, že ses 

dokázal se vším vyrovnat už v šestnácti letech. Tvoje přítelkyně je běžné sexuální preference 

a orientace? 
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Opět vidím chválu na ČEPEK, tak jako ze všech ostatních odpovědí i nejrůznějších příběhů u 

vás na fóru. Chci se zeptat, jestli jsi už někdy zažil nepochopení ze strany většinové 

společnosti pro její činnost a nějaké útoky na komunitu. Předpokládám, že člověk, co o 

existenci ČEPEKu ví, obvykle o problematice něco tuší a netrpí předsudky, ale zajímá mě, 

jestli se to už stalo? 

 

Respondent: 

Nedovedu říct, jaké to bylo v začátcích komunity, ale za doby mého členství jsem se s 

takovými názory setkal a nejsou ani moc výjimkou. To, že by člověk, který o ČEPEKu ví, byl s 

problematikou seznámen, se vždy říct nedá. Párkrát do roka se stane, že přijde nějaký 

návštěvník, který, aniž by vůbec tušil, o čem stránka je, nám začne nadávat do zneužívačů, 

konzumentů dětské pornografie, vrahů, prasat a podobně. Je to proto, že se někde na 

internetu, obvykle na nějakém fóru, může vyskytnout odkaz na ČEPEK, kde někdo vylíčí, jak si 

tam pedofilové básní o sexu s dětmi a podobné hlouposti, načež spousta lidí přijde a už má 

sto výtek, co by nám řekla, aniž by si přečetla aspoň titulní stranu. Někdy se nám podaří 

podobného člověka přesvědčit, aby se na nás nedíval jako na stvůry, doporučit mu články na 

webu a podobně, ale obvykle to končí tak, že dotyčného vykopneme z chatu nebo mu na 

web musíme kvůli opakovanému obtěžování na nějaký čas zablokovat IP adresu. Obvykle jde 

o jednotlivce a titěrné případy.  

Někdy se ale stane, že se do toho vloží média, která začnou démonizovat obsah a směřování 

webu. Typický a asi nejhorší případ, co jsem zažil, se stal s Českým Rozhlasem. V podstatě z 

našeho webu a hlavně seznamky, která slouží pouze pro osoby nad patnáct let, udělali místo, 

kde si pedofilové hledají děti na sex, a nakonec náš web kvůli tomu vyšetřovala policie.90 Pak 

ještě doporučím reportáž na Barrandově.91 

Moje přítelkyně je běžný heterosexuál, ale kvůli těžšímu dětství a nynějším psychickým 

problémům má problém s navazováním sociálních vztahů. Možná to je důvod, proč jí 

vyhovuje být ve vztahu s někým, kdo také není úplně v souladu s pohledem společnosti a 

chápe, že je jiná.  

                                                      
90 Podrobnosti o případu, včetně odkazu na jednotlivé reportáže nebo jejich přepisu lze nalézt na fóru ČEPEKu, 
dostupné online: http://www.pedofilie-info.cz/forum/viewtopic.php?f=42&t=3449 
91 Přepsanou reportáž lze najít společně s diskuzí, která ji doprovázela, online zde: http://www.pedofilie-
info.cz/forum/viewtopic.php?p=31030#p31030 (odkaz jsem obdržel od respondenta) 

http://www.pedofilie-info.cz/forum/viewtopic.php?f=42&t=3449
http://www.pedofilie-info.cz/forum/viewtopic.php?p=31030#p31030
http://www.pedofilie-info.cz/forum/viewtopic.php?p=31030#p31030


65 
 

 

Já: 

Děkuji za podrobnou odpověď. Napadla mě v té souvislosti ještě jedna věc. Všechny 

rozhovory jsou z pohledu uvědomělých pedofilů činných v komunitě. Zažili jste někdy naopak 

nějakého potížistu, kterému vadilo, že nepodporujete možnost svazků dospělých osob s 

dětmi nebo jiná podobná „umírněnost“? 

 

Respondent: 

Ano, za dobu, co tam jsem, jsem jich zažil několik. Pedofilové jsou hlavně lidé. A stejně jako 

existují i zlí heterosexuálové, co znásilňují ženy, tak bohužel existují i pedofilové, co jsou pro 

zneužívání dětí. 

Přestože se mnohdy stává, že zneužívající pedofil po prozření, že i dobrovolné sexuální 

aktivity jim mohou ublížit, obvykle změní názor a snaží se již dítěti neublížit, najdou se i lidé, 

kteří si odmítají přiznat, jak to je. Nadále tvrdí, že dětem sex neškodí a obhajují jej. A ani 

postoj jiných pedofilů a promlouvání do duše jim bohužel nemůže pomoct. Několikrát se v 

historii webu stalo, že na chat přišel nějaký nováček, který tvrdil, že zneužívá nějaké dítě. 

Nejdříve jsme se mu snažili domluvit, přesvědčit ho, ale když nereagoval, byli jsme nuceni 

nahlásit jeho IP adresu a registrační údaje na Policii. 

U jiných, kteří sice tvrdili, že nezneužívají, ale tvrdili, že sex s dětmi přece neubližuje, jsme 

museli přistoupit k blokaci účtu a IP adresy. A to hlavně proto, že komunita je proti 

zneužívání dětí a v pravidlech má jasně psáno, že obhajování sexu s dětmi je na celém webu 

zakázáno. 

Osobně pamatuju ještě na jednoho člověka, který byl kdysi celkem dobrým člověkem, ale 

poté, co se psychicky zhroutil a bylo mu takříkajíc všechno jedno, tak se trochu zbláznil a 

začal dělat v komunitě problémy, dohadovat se o správnosti zákonu o zneužívání dětí, 

nabádat jiné ke zneužívání a podobně. 

 

Já: 

Děkuju za odpověď, ještě se chci zeptat, jestli bys byl ochotný rozvést svou odpověď na 

druhou otázku a popsat, u kterých komunit ses s tím setkal a jak to vypadalo? 
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Respondent: 

Poprvé jsem se s tím setkal u stránek, které sdružovaly a nabízely seznámení mezi 

homosexuály. Byl jsem zvědavý, a tak jsem tyto stránky navštívil. Z postojů mnohých tam mi 

přišlo, že ostatní, kteří nejsou gayové, jsou vlastně nudní, nezajímaví a naopak ti, kteří se 

odlišují víc, třeba já jako pedofil, jsou vlastně jenom nechutná prasata. Zvláštní bylo, že tyto 

postoje v sobě potom upevňovali i mladí kluci kolem patnácti let, kteří tyto stránky objevili. 

Ale je fakt, že i tam to bylo člověk od člověka. 

Druhý případ je právě z řad pedofilně orientovaných, a je o dost jiný než ten předešlý. 

Komunitu, která nedávno vznikla, tam vede jeden pedofil, který se vyvyšuje nad všechno a 

všechny ostatní. Připadá mi, že tímto svým názorem kazí i ostatní, kteří k němu do komunity 

docházejí. Ale je nutno podotknout, že to může být i třeba jen můj pohled a jiní uživatelé to 

vnímají jinak. 

 

Příloha 3 – Dotazník respondenta 3 

Osobní část: 

1) Kolik vám je let? Chcete se před zahájením dotazníku popsat jednou dvěma větami? 

Je mi 28 let. Jsem pedofil, líbí se mi holčičky ve věku 4-12 let. Mám pravděpodobně 

Aspergerův syndrom nebo vyhýbavou poruchu osobnosti, tj. téměř netoužím po 

mezilidských vztazích a neumím je navazovat. 

 

2) Odkdy se u vás vyskytují příznaky odlišnosti? 

Od 13 let mi bylo jasné, že se mi víc líbí holčičky než vrstevnice. 

 

3) Kdy jste pochopili, co to znamená, a seznámili se se skupinou, do níž se řadíte? 

Ve 14 letech jsem na internetu narazil na pedofilní komunitní stránky a hned jsem pochopil, 

že to je o mě. S ostatními pedofily jsem pak navázal kontakt v 15 letech a ti mi vysvětlili, co 

pedofilie znamená, jak smýšlet o dětech a jak se k nim chovat, měl jsem totiž předtím mysl 

ještě trochu zatemněnou pubertálními hormony. 

 

4) Kdy jste se se svou odlišností vnitřně smířili? 

V podstatě ihned, nikdy jsem neměl problém to přijmout. 
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5) Komu ze svých blízkých jste svou odlišnost prozradili? 

Nikomu. Nemám potřebu se svěřovat a nevidím proto důvod riskovat negativní reakci. 

 

6) Setkali jste se s nepochopením či dokonce diskriminací? Pokud ano, popište. 

V osobním životě ne. V internetových diskusích jsou nepochopení tuny.  

 

7) Jak vypadá váš partnerský život? 

Nijak. Jsem samotář a partnerku bych pravděpodobně neměl, i kdybych byl heterosexuál. 

 

Neosobní část: 

1) Zajímáte se o dějiny sexuality a sexuální menšiny? 

Ano, zajímám. Jsem nekriminální pedofil, a tak si v internetových diskusích musím často 

obhájit to, že se odvažuju na tomto světě vůbec existovat. Abych měl dost argumentů, 

musím se pochopitelně o sexuální menšiny zajímat, protože se mě to osobně dotýká. 

 

2) Fandíte sociálním komunitám sexuálních menšin nebo je považujete za způsob vlastní 

segregace a vzdalování se většinové společnosti? 

Obecně proti těmto komunitám nic nemám, sám jsem jedné takové součástí. Téměř každý 

člověk je součástí nějaké komunity, ať už oficiální (spolek zahrádkářů), polooficiální 

(internetové komunita sexuální menšiny) nebo zcela neformální (kamarádi a známí). Je to 

přirozené, člověk potřebuje někam patřit, bez těchto komunit by člověk jako sociální tvor 

snad ani nemohl existovat. V každé komunitě vzniká názorová bublina a hrozí segregace a 

vzdalování se většinové společnosti – a musí s tím bojovat každý, nejen členové komunit 

sexuálních menšin. Pokud se z průzkumů veřejného mínění dozvím, že nějaký názor má ve 

společnosti významnou podporu, a já přitom neznám nikoho, kdo by takový názor zastával, 

musí se mi v hlavě ihned rozsvítit „aha, tady jsem v názorové bublině“. Není špatné být v 

názorově bublině, být segregován a vzdálen od většinové společnosti, špatné je si to 

neuvědomovat. 

 

3) Vidíte ve společenském přístupu za poslední desítky let nějaký posun? Popište. 

To snad nejde nevidět. Každý dnes ví, že heterosexualita není jediná orientace. Někteří lidé 

souhlasí s oficiálním postojem odborníků, jiní ne, jiní jen zčásti, ale každopádně probíhá 
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diskuse a už není nic jasné a jednoznačné jako před třiceti lety. 

Samozřejmě to platí jen o homosexualitě, bisexualitě a možná transsexualitě. U pedofilie 

jsem sice také mnohdy příjemně překvapen, kolik lidí už je informovaných, ale každopádně 

se nedá říct, že by situace byla stejná jako u homosexuality apod. Lidí, kteří za posledních 

třicet let nedostali žádný podnět ke změně svého postoje k pedofilii, je stále mnoho, 

pravděpodobně většina. 

 

4) Pozorujete sami osobně ve svém okolí nějaký hmatatelný posun? 

Nevím, jak moc je ten posun hmatatelný. Samozřejmě se v mém okolí mimo pedofilní 

komunitu – tedy u běžných lidí, kteří jsou heterosexuálové a žádného neheterosexuála 

neznají, resp. o tom nevědí – je současná situace reflektována třeba tak, že když někdo 

dlouho nemá žádný heterosexuální vztah, začne se spekulovat, jestli to není homosexuál, což 

by se před třiceti lety asi nestalo. Nebo si lidé uvědomují, že zatímco dřív se muži báli si k 

ženě dovolit určité věci, třeba učitel se bál vstoupit do pokoje k žákyni, dokud se dostatečně 

dlouhým klepáním neujistil, že se právě nepřevléká, aby nebyli obviněni ze sexuálního 

obtěžování, dnes se v těchto situacích nově musí bát i žena muže, muž muže nebo žena ženy, 

což před třiceti lety nebývalo. 

 

5) Pokud jste na otázky 3 a 4 odpověděli kladně, zkuste vymyslet, čím je způsoben. 

Posun je způsoben prostě tím, že informace o jiných sexuálních orientacích se dostaly z 

odborných sexuologických knih do běžného povědomí a hlavně do povědomí politiků. Takže 

se k tomu každý musí nějak postavit a mít na to nějaký názor, ať už kladný nebo záporný, i 

kdyby nechtěl. Už to není tak, že se mlčí a každému je vše jasné. 

 

6) Co vidíte v současné době jako nejhorší překážky v přístupu společnosti k příslušníkům 

sexuálních menšin? 

Asi je stále dost lidí, kteří neznají žádného neheterosexuála. Mnoha lidem prostě chybí to 

uvědomění, že se s jinou orientací může narodit každý a že neheterosexuál nemá žádný 

důvod se svou orientací vnitřně bojovat a potlačovat ji. Sám nevím, jaký názor bych měl na 

jiné sexuální orientace, kdybych byl heterosexuál, možná bych patřil k ultrakonzervativcům a 

vykřikoval bych, že neheterosexuálové o tom nemají veřejně mluvit a mají se léčit. 

Další problém je, že heterosexálové si často neuvědomují, do jaké míry je v naší společnosti 
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sexualita věcí veřejnou. Když pak svou sexualitu dá trochu na odiv neheterosexuál, vyčítají 

mu exhibicionismus: „O sexualitě se přece nemluví!“ Nu dobře, ale když se o sexualitě 

nemluví, proč se pořád někoho na jeho sexualitu ptáte: „už máš holku?“, „už máš kluka?“ 

Divíte se mu, že nechce pořád lhát a zamlouvat to? 

 

7) Existují nějaké překážky ze strany státu a zákonná diskriminace? 

Tady asi musím odpovědět pro každou orientaci zvlášť. A pro úplnost začnu 

heterosexualitou. Domnívám se, že státní regulace manželství by měla být zrušena, slovo 

„manželství“ by se v zákonech vůbec nemělo vyskytovat. Slovo „manžel“ by mělo mít před 

zákonem stejnou váhu, jako má třeba slovo „kamarád“. Podle současných zákonů je hlavní 

funkcí manželství to, že jeden manžel platí dluhy druhého manžela a bez jakéhokoli 

rozumného důvodu má nižší sociální dávky, než kdyby v manželství nežil (s výjimkou 

vdovského důchodu, ten má naopak vyšší). Za situace, kdy v manželství už nežije 99 % 

populace, ale je to téměř půl na půl, opravdu nevidím důvod dávat jiné zacházení jedné velké 

části populace, která žije v manželství, oproti druhé velké části populace, které v něm nežije. 

Současný stav je diskriminační. V případě potřeby by zákon místo o manželovi měl hovořit o 

druhém rodiči společného dítěte, ale to je vše. 

Z hlediska homosexuality se domnívám, že registrované partnerství není nutné a nemuselo 

by existovat (ať už zákonná úprava manželství existuje, nebo ne). Registrované partnerství 

chápu jen jako vstřícný symbolický krok, kdy se homosexuálům dává najevo: „To, že z 

trestního zákoníku zmizel postih za pohlavní styk osob stejného pohlaví, není jen nějaký 

legislativní omyl, který bude při nejbližší příležitosti napraven; tolerance k homosexualitě je 

zamýšlena jako trvalá. A na potvrzení toho vám dáváme o jeden stupeň větší toleranci, než 

by jinak bylo nutné.“ A pokud už existuje registrované partnerství, měl by se stát jasně a 

konzistentně postavit k dětem, které v takových partnerstvích vyrůstají. Za současné situace 

stát těmto dětem vzkazuje „my vás necháme v registrovaných partnerstvích vyrůstat, tomu 

nijak bránit nebudeme, ale jakmile se něco tomu registrovanému partnerovi, který je vaším 

biologickým rodičem, něco stane, bude druhý registrovaný partner, ke kterému máte citový 

vztah, považován za cizího člověka a bude vám hrozit vrácení do biologické rodiny, ke které 

žádný významný citový vztah nemáte.“ Proto jsem pro umožnění adopce těch dětí, které už v 

registrovaném partnerství vyrůstají, tím registrovaným partnerem, který není biologickým 

rodičem dítěte. Pokud to stát udělat nechce, je možné zvolit restriktivnější přístup, kdy by 
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stát aktivně bránil tomu, aby takové rodiny vůbec vznikaly a dítě registrovaných partnerů by 

tak bylo ihned po narození odebráno registrovaným partnerům a vráceno do biologické 

rodiny. Ale pokud to stát neudělal včas a nechal dítě v rodině registrovaných partnerů 

zakořenit, je sviňárna tuto rodinu později rozbíjet. 

V transsexualitě se nevyznám a nevím, jak vypadá třeba legislativní úprava změny pohlaví. Je 

možné, že do této citlivé procedury úřední šiml v nějakých jednotlivostech zasahuje příliš 

necitlivě, a pak bych samozřejmě nic neměl proti změně zákona. Nicméně s dotyčným 

transsexuálem musejí nějak vyjít i ostatní lidé, kteří logicky předpokládají, že pohlaví je u 

každého člověka jednoznačné a neměnné, a i na tento předpoklad musí zákon brát ohled. 

U pedofilie se sice tolerance společnosti nemění, v Česku možná mírně roste, jenže o české 

legislativě se rozhoduje v Bruselu a v legislativě tak probíhá sexuální revoluce naruby. Před 

rokem 2007 bylo trestné zneužívat děti a vyrábět a šířit dětskou pornografii, od roku 2007 je 

trestné dětskou pornografii mít u sebe, od roku 2011 se za dětskou pornografii považuje i 

zobrazení mladě vypadajících dospělých, např. ženy s malými prsy, a od roku 2014 je trestné 

se na dětskou pornografii pouze dívat, i když ji nemáte u sebe. Navíc se za dětskou 

pornografii považují i animace a texty. Počty zneužívání dětí rostou, restrikce pornografie 

obecně zvyšuje počet sexuálních trestných činů ve skutečném světě, a zneužitelnost je 

obrovská, komukoli stačí cokoli podstrčit a bude zahájeno trestní stíhání. Čeští poslanci to 

vědí, ale hlasují pro, aby nebyli označeni za pedofily a aby se nedostali do konfliktu  

s EU. 

 

8) Vidíte výraznější rozdíl mezi situací v ČR a jiných státech Evropy? 

Určitě ano. V mnoha evropských státech jakýkoli posun ve vztahu k sexuálním menšinám 

blokuje křesťanská lobby. Jako křesťan bych tyto „křesťany“ spíše označil za farizeje. Jiné 

evropské státy jsou sice liberální a situace sexuálních menšin tam bývala velmi dobrá, ale 

tyto liberální státy se většinou nacházejí v západní Evropě, kde liberalismus ničí sám sebe a 

podporuje imigraci antiliberálů, kteří tyto liberální výdobytky opět brzy odstraní. Zbývají 

liberální východoevropské státy, a to je opravdu asi jen Česko a možná Estonsko. Domnívám 

se, že žiju v jedné z nejlepších zemí světa, a to opravdu příliš nepřeháním. 

 

9) Jaký je podle vás ideální přístup společnosti k sexuálním menšinám? Do jakého bodu byste 

byli rádi, aby tolerance dospěla? 
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Co se týká homosexuality, měla by společnost dospět k toleranci, ale nikoli k absurdně 

vykládané rovnoprávnosti. Vyhovoval by mi víceméně současný stav plus umožnění adopce 

biologického dítěte jednoho registrovaného partnera druhým registrovaným partnerem. Nic 

víc. Současná heteronormativita je zcela v pořádku. Sám nejsem sexuálně normální a přijetí 

tohoto faktu mi nečiní žádné problémy, být nenormální přece neznamená být špatný. 

Nechápu, proč by toto nemohli přijmout i někteří hlasitě křičící homosexuálové. 

Heterosexualita se podle mě dá přirovnat pravorukosti a ostatní sexuální orientace k 

levorukosti. Leváci mají stejně práv jako všichni ostatní a nikdo proti nim nic nemá, ale není 

třeba dohánět rovnoprávnost do absurdní situace, kdy by nikdo nesměl dát najevo ani 

sebenepatrnější předpoklad, že průměrný člověk je obvykle spíše pravák než levák. 

Také odmítám, aby si homosexuální páry, ať už registrované nebo neregistrované, mohly 

adoptovat cizí děti z dětského domova. Dětské domovy jsou přeplněné proto, že jsou v nich 

děti nezvladatelné, postižené či právně nevolné. Dítě, které adoptovat lze, z dětského 

domova rychle zmizí, protože heterosexuálních zájemců je dostatek, takže nevidím důvod 

dítě dávat homosexuálům a vystavovat ho posměškům a šikaně. V ideálně tolerantní 

společnosti by s posměšky a šikanou sice problém nebyl, ale zákony se musejí přizpůsobit 

tomu, jaká společnost je, ne tomu, jaká by měla být. 

Stejně tak odmítám manželství osob stejného pohlaví. Slovo manželství má prostě jasný 

význam svazku muže a ženy, takže pod pojmem „homosexuální manželství“ si představím 

leda manželství gaye s lesbou. Klidně ať se v zákonech jakýkoli výskyt slova „manželství“ 

nahradí výrazem „manželství nebo registrované partnerství“. Tím registrovaní partneři 

automaticky získají stejná práva a povinnosti jako manželé, ale bez nesmyslného 

přeznačování zažitých pojmů. 

Co se týká pedofilie, měly by se zákony vrátit do tolerantnějších dob plus mínus před rokem 

2007. Mělo by být zakázané prostě a jednoduše jen zneužívání dětí a výroba a šíření takové 

dětské pornografie, která zobrazuje reálné dítě, a možná její přechovávání, to je sporné. Ne 

ty tuny dalších věcí, které jsou navíc zakázány dnes. 

 

Já: 

Moc děkuju za odpovědi, je vidět, že sis s tím dal poměrně dost práce. Zaujalo mě, jak dobře 

máš nastudován vývoj kriminalizace dětské pornografie. Zatím jsi jediný z respondentů, kdo 
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to téma zmiňuje. Myslíš, že pro ostatní to není důležité a nedotýká se jich to anebo že o tom 

neradi mluví, protože je dětská pornografie zatížena dost velkými emocemi? 

 

Respondent: 

Spíše se hodně zajímám o politiku a oblast kriminalizace DP je asi to jediné, co by politici 

mohli snadno a rychle změnit. Nejspíš proto to zmiňuju. Samozřejmě by bylo hezké, kdyby se 

změnila tolerance společnosti celkově, ale to politici zavést nemůžou, společenské nálady se 

nedají měnit zákonem. Leda, že by se zavedla cenzura, což by bylo ve výsledku 

kontraproduktivní. Ostatní respondenti se asi o politiku tolik nezajímají. Jinak si nemyslím, že 

zrovna já bych byl nějaký velký prasák, kterému jde o DP. Na rozdíl od mnoha pedofilů se mi 

hnusí i ta měkká. Mně se líbí pouze legální rodinné fotky, jen mi jde o to, aby mi policie 

nemohla zabavit počítač a několik měsíců či let vyšetřovat podezření, jestli to není DP. 

 

Já: 

Aha, když jsi o tématu DP hovořil, myslel jsem, že ti jde hlavně o menšinu jako takovou a 

mladší pedofily, co se ještě nenaučili se svojí sexualitou pracovat a občas si něco pro 

uvolnění napětí pustí, ale přitom nejsou žádní zločinci, co by za to tvůrcům platili a stahovali 

si to hromadně a časem se srovnají, stejně jako průměrný puberťák, co sleduje běžné porno. 

To téma neřešíš kvůli tomuhle, ale vyloženě kvůli prostoru pro šikanu a buzeraci? Popřípadě 

mám nějak zásadně zkreslenou představu? 

 

Respondent: 

Naopak, řekl jsi to ještě lépe, než jsem to já napsal. Samozřejmě mi jde také o šikanu a 

buzeraci, ale druhá stejně důležitá věc je právě to, že sledování porna je přirozenou součástí 

dospívání a dotyčný se časem srovná. Je lepší, když si pedofil uvědomí, je že pedofil, v klidu 

domova při sledování dětského porna, než když dětské porno nebude dostupné a on si to 

uvědomí až v přítomnosti reálného dítěte v rizikové situaci, kdy nemusí být dost času na 

promyšlení důsledků a pokušení může být příliš silné. 

 

Příloha 4 – Dotazník respondenta 4 

Osobní část: 

1) Kolik vám je let? Chcete se před zahájením dotazníku popsat jednou dvěma větami? 
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Je mi 21 let, pracuji jako pedagog volného času a primárně mě přitahují chlapci v přibližném 

věkovém rozmezí 7-12 let. Na ČEPEKu působím jako správce poradny.92 

 

2) Odkdy se u vás vyskytují příznaky odlišnosti? 

Od začátků puberty. 

 

3) Kdy jste pochopili, co to znamená, a seznámili se se skupinou, do níž se řadíte? 

Mezi 17 a 18 rokem. 

 

4) Kdy jste se se svou odlišností vnitřně smířili? 

V 18 letech. 

 

5) Komu ze svých blízkých jste svou odlišnost prozradili? 

Všem, u koho jsem to uznal za vhodné a pro mě důležité – části rodiny, velké části blízkých 

přátel. 

 

6) Setkali jste se s nepochopením či dokonce diskriminací? Pokud ano, popište. 

Setkal jsem se s nepochopením ve skautském oddíle, ze kterého jsem byl nucen odejít. Oddíl 

jsem změnil, i s plnou otevřeností jsem v novém neměl žádný problém. 

 

7) Jak vypadá váš partnerský život? 

Jsem smířený s jeho neexistencí, ač jsem zamilován do jednoho chlapce.  

 

Neosobní část: 

1) Zajímáte se o dějiny sexuality a sexuální menšiny?  

Zajímám se o sexualitu jako takovou, dějiny sexuality ani sexuálních menšin mě zvláště 

nezajímají. 

 

2) Fandíte sociálním komunitám sexuálních menšin nebo je považujete za způsob vlastní 

segregace a vzdalování se většinové společnosti? 

                                                      
92 Zakryta příslušná administrátorská pozice respondenta pro zajištění alespoň základní míry anonymity. 
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Myslím, že mají smysl, a to jak pro členy, tak pro otevřenost k tématu sexuality ve 

společnosti. V jisté míře se ale skutečně mohou svým přístupem většinové společnosti 

vzdalovat, pokud se příliš vymezují nebo se snaží na sebe upozorňovat za každou cenu. 

 

3) Vidíte ve společenském přístupu za poslední desítky let nějaký posun? Popište. 

Ano, vidím. K menšinám obecně i k pedofilii konkrétně. Na rozdíl od zákonů se společenské 

povědomí stává tolerantnější a chápavější, minimálně v České republice. Je to poznat i v 

diskuzích u článků, nejedná-li se zrovna o bulvární média. Za poslední dobu se tématem 

objektivně zabývalo několik médií a podle mě stále více lidí chápe, že sexuální preference a 

sexuální chování je něco odlišného. Pojem pedofilie a pedofil se také stále častěji užívá ve 

správném slova smyslu, částečně možná i díky snaze ČEPEKu působit osvětově a s médii být v 

kontaktu.  

 

4) Pozorujete sami osobně ve svém okolí nějaký hmatatelný posun? 

Ve svých 21 letech si nebudu hrát na pamětníka. Posun ale přišel u konkrétních lidí, kterým 

jsem se coming outoval. Před tím třeba neměli o tématu nejmenší ponětí, když jsme se o 

něm začali bavit, mnohé se dozvěděli a leccos pochopili.  

 

5) Pokud jste na otázky 3 a 4 odpověděli kladně, zkuste vymyslet, čím je způsoben. 

Máme v ČR několik mediálně známých sexuologů, kteří se k tématu pedofilie vyjadřují, 

zejména MUDr. Brzek a MUDr. Weiss, a média, která téma dobře uchopila – Hyde Park s 

MUDr. Weissem na ČT24, poskytoval jsem rozhovor pro dobře napsaný článek v časopisu 

Týden, s administrátorem ČEPEKu vyšel článek v MF a na webu idnes. Veronika Lišková 

natočila jedinečný film věnující se tématu pedofilie, a v neposlední řadě jsou členové ČEPEKu 

aktivní v reagování na média, účastnění se výzkumů atd., což veřejný obrázek o pedofilech 

taktéž může postupně měnit. 

 

6) Co vidíte v současné době jako nejhorší překážky v přístupu společnosti k příslušníkům 

sexuálních menšin?  

Podle mě to vždy byly a vždy budou předsudky a nedostatek pochopení. U některých lidí se 

může jednat pouze o nedostatek informací, ale stále jsou lidé, kterým ani informace 
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nepomůžou vžít se do situace někoho jiného a budou se stavět proti všemu odlišnému. Dost 

často si tihle lidé jenom kompenzují vlastní komplexy. 

 

7) Existují nějaké překážky ze strany státu a zákonná diskriminace? 

Ne, ze strany zákona ne. U dřívější odpovědi jsem sice naznačil, že se podle mě zákony 

neubírají šťastným směrem, ale stále se z mého pohledu nejedná o diskriminaci. Mluvím 

jenom o podivné a zneužitelné novele zákona o dětské pornografii a kriminalizace 

vyhledávání dětské pornografie, kromě jejího vlastnění, šíření a vyrábění. Těžko říci, jakým 

způsobem se posuzuje, kdy si člověk vyhledává dětskou pornografii a kdy si vyhledává 

informace o dětské pornografii. Pedofil není zákonem diskriminovaný ani co se týče práce s 

dětmi, opatrovnictví, pěstounství nebo tak. Pohled veřejnosti je ale samozřejmě jiný a 

situace, kdy je učitel otevřeně pedofilní, není v současné době moc reálná.  

 

8) Vidíte výraznější rozdíl mezi situací v ČR a jiných státech Evropy? 

Ano, vidím. Pracoval jsem jako instruktor na táboře v USA a názory veřejnosti, stejně jako 

atmosféra na pracovišti, byly odlišné, i přesto, že jsem pracoval v jedné z nejliberálnějších 

částí USA, severovýchodu. Na fyzický kontakt s dětmi se nahlíželo nepřívětivě. Myslím 

kontakt typu objetí iniciované dítětem, kontaktní hry apod. Dospělý nesměl být s dítětem 

nikdy o samotě, v dohledu musel být jiný dospělý. Co se týče amerických skautů, jako 

organizace silně spojené s křesťanstvím, lze některé stanovy organizace jistě vyhodnotit jako 

diskriminační k sexuálním menšinám, včetně homosexuálů. Do nedávné doby, jara 2013, 

nesměl být členem Boy Scouts of America gay, a to ani, pokud se jednalo o dítě. Dnes už je 

dle stanov možné, aby byl v oddíle gay, ale někteří rodiče toto rozhodnutí napadají a vyžadují 

například, aby se takové dítě sprchovalo odděleně nebo nebydlelo s jejich dítětem ve stanu 

či na pokoji. Oficiálně stále není možné, aby byl skautský vedoucí gay a v 18 tedy musí dítě z 

oddílu odejít. V praxi to ale třeba na severovýchodu USA není uplatňované. Momentálně 

pracuji v Německu a situace zde mi nepřijde od ČR příliš odlišná. 

 

9) Jaký je podle vás ideální přístup společnosti k sexuálním menšinám? Do jakého bodu byste 

byli rádi, aby tolerance dospěla? 

Tolerance podle mě není ideální slovo, jak popsat přijetí lidí s odlišnou sexualitou. Jedná o 

schopnost snášet něco spíše nepříjemného nebo nežádoucího. Neměli bychom brát 
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odlišnosti v sexuálních preferencích jako nežádoucí. Ideální stav je podle mě takový, že se lidé 

na sebe nedívají skrze filtry a škatulky, dokázali se odprostit od předsudků a začali se 

vzájemně respektovat jako lidské bytosti. 

Co se legislativy týče, jsem pro možnost adopcí dětí partnera v registrovaných partnerstvích 

a potenciálně i pro možnost adopcí dětí homosexuálními páry. Myslím, že registrované 

partnerství by mělo upravovat stejné aspekty společného života, jako manželství, např. 

majetkové vztahy. Osobně bych byl rád, abychom jednou dospěli do stavu, kdy se manželství 

a registrované partnerství nebude rozlišovat. Ohledně zákonů ovlivňujících pedofily, 

nemyslím si, že se v současné době dá něco legislativně zlepšit, snad kromě zmiňované 

novely zákona a legalizace držení, sdílení a vytváření virtuální dětské pornografie. Co se 

reálné pornografie týče, myslím si, že by se bezpečnostní složky měli spíše soustředit na 

zamezování vyrábění dětské pornografie, jejího prodeje a na špatné zacházení s dětmi 

obecně než na postih koncových uživatelů, kteří sledováním videa nikomu neublíží. Jako 

ideální vnímám společnost, kde zákony nejsou třeba, ale to je utopická vize, do které nikdy 

nedospějeme.  

 

Příloha 5 – Dotazník respondenta 5 

Osobní část: 

1) Kolik vám je let? Chcete se před zahájením dotazníku popsat jednou dvěma větami? 

52 let. Jsem 20 let profesionální dominou a spisovatelkou odborné BDSM literatury a BDSM 

beletrie. 

 

2) Odkdy se u vás vyskytují příznaky odlišnosti? 

Odmalička. 

 

3) Kdy jste pochopili, co to znamená, a seznámili se se skupinou, do níž se řadíte? 

BDSM komunitu jsem založila společně s několika dalšími před dvaceti lety organizováním 

společných setkávání. 

 

4) Kdy jste se se svou odlišností vnitřně smířili? 

V podstatě ihned, jak jsem si ji definovala. Vidím ji jakou součást mé osobnosti. 
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5) Komu ze svých blízkých jste svou odlišnost prozradili? 

Rodině. 

 

6) Setkali jste se s nepochopením či dokonce diskriminací? Pokud ano, popište. 

Po mém coming outu v TV NOVA na téma BDSM jsem dostala výpověď ze zaměstnání, takže 

asi pouze tehdy. Což na tehdejší dobu bylo i celkem pochopitelné. 

 

7) Jak vypadá váš partnerský život? 

Manžel je fetišista a já si své dominantní touhy realizuji víceméně ve studu. I doma si občas 

hrajeme s prvky BDSM, ovšem má to své hranice. Manžel není submisivní, takže spíš naše hry 

orientujeme na fetišistické hry.  

 

Neosobní část: 

1) Zajímáte se o dějiny sexuality a sexuální menšiny?  

Samozřejmě. 

 

2) Fandíte sociálním komunitám sexuálních menšin nebo je považujete za způsob vlastní 

segregace a vzdalování se většinové společnosti? 

Fandím, rozhodně nejde o segregaci. BDSM komunita vznikla proto, aby si lidé vyměňovali 

navzájem své zkušenosti a především proto, aby se svojí orientací netápali a neměli pocit, že 

jsou v tom sami.  

Přirovnala bych to k tomu, že pokud máte nějakého koníčka, taky vyhledáváte partu se 

stejnými zájmy. Navíc spousta BDSM orientovaných lidí žije s tzv. „vanilkovým partnerem“, 

naopak naše komunita se snaží, aby BDSM orientovaní i doma sebrali odvahu svěřit se 

partnerovi. 

 

3) Vidíte ve společenském přístupu za poslední desítky let nějaký posun? Popište. 

Rozhodně ano. Před dvaceti lety bylo BDSM tabu, dnes povědomí o BDSM existuje i mezi 

širokou veřejností, navíc média již dnes rozlišují mezi patologickou sexuální agresivitou a 

mezi BDSM, což dříve nebylo, a snaží se, ve většině případech, BDSM prezentovat objektivně. 

Dokonce bych řekla, alespoň podle mé klientely, že BDSM se stalo i jakousi módou i pro páry, 
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kteří nejsou takto orientovaní a nepatří do BDSM komunity jako takové, ale spíše hledají, jak 

si oživit jejich sexuální vztah.   

 

4) Pozorujete sami osobně ve svém okolí nějaký hmatatelný posun? 

Rozhodně. Žiji na malé vesnici a o BDSM hovořím s lidmi zcela otevřeně. Překvapilo mě, že je 

tato tematika nejen zajímá, ale snaží se ji i pochopit, a to i starší generace. Rozhodně ji 

neodsuzují.  

 

5) Pokud jste na otázky 3 a 4 odpověděli kladně, zkuste vymyslet, čím je způsoben. 

Dostupností informací o BDSM. Internet, knihy, videa. Jak říkám, dokonce mám pocit, že 

BDSM se stalo určitou módou. 

 

6) Co vidíte v současné době jako nejhorší překážky v přístupu společnosti k příslušníkům 

sexuálních menšin?  

Předsudky, způsobující jakýsi strach z odlišnosti lidí. 

 

7) Existují nějaké překážky ze strany státu a zákonná diskriminace? 

Myslím, že ne.  Snad jen v šíření videí a fotografií, obsahující zvláště tvrdé SM praktiky a 

ponižování lidí.  

 

8) Vidíte výraznější rozdíl mezi situací v ČR a jiných státech Evropy? 

Řekla bych, že ano. 

 

9) Jaký je podle vás ideální přístup společnosti k sexuálním menšinám? Do jakého bodu byste 

byli rádi, aby tolerance dospěla? 

Já osobně jsem se s netolerancí nikdy nesetkala. Dnes máme právo se shromažďovat, dělat 

společné večírky, vydávat knihy s BDSM tematikou, neřekla bych, že by nás společnost jako 

taková nějak omezovala.  

 

Já: 

Děkuji za váš čas. Doplnila byste, v čem spatřujete hlavní rozdíly mezi přístupem v ČR a 

v jiných státech Evropy? 
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Respondent: 

Těch rozdílů jsem vypozorovala víc. Například v Belgii, kam jsem byla před patnácti lety 

poprvé pozvaná na večírek k jedné domině, mě překvapila tolerance veřejnosti k 

transvestitům či subíkům s obojky nebo v kůži, kteří naprosto bez problémů chodili po 

veřejnosti a nikdo to nekomentoval ani se nepodivoval. Mám zkušenosti i z Itálie, kam 

jezdíme fotit. Když fotíme kůži, latex nebo lak v zahraničí, když už se někdo kolemjdoucí 

vůbec zastaví, hodnotí módu, kdyžto u nás jsme několikrát byli svědky hloupých poznámek, 

co za divný sado maso porno fotíme, i když jsme zrovna fotili jen kožichy a kozačky na 

vysokém podpatku. Ale třeba i v komunitě v Belgii mě překvapila určitá disciplína při 

večírcích všech zúčastněných. Dodržovali určitá pravidla a neexistovalo, že by třeba někdo 

zasahoval do vystoupení, nebo že by některou ze zapůjčených pomůcek nevrátil na své msto. 

U nás tomu tak dodnes není. Podle mě je to tím, že v zahraničí jsou v toleranci k BDSM a 

vůbec sexuálním menšinám mnohem dál než u nás, a to díky totalitnímu režimu u nás, kdy se 

o těchto věcech ani nesmělo hovořit. 

 

Příloha 6 – Dotazník respondenta 6 

Osobní část: 

1) Kolik vám je let? Chcete se před zahájením dotazníku popsat jednou dvěma větami? 

Je mi 28. Jsem programátor a mimo jiné se věnuji akrobacii. 

 

2) Odkdy se u vás vyskytují příznaky odlišnosti? 

Pokud je tím myšleno BDSM, tak konkrétně jsem si toho začala všímat někdy ve čtrnácti, ale 

když vzpomínám na dětství tak se tam dají najít nějaké znaky i dříve. 

 

3) Kdy jste pochopili, co to znamená, a seznámili se se skupinou, do níž se řadíte? 

Chápání, co to znamená, nikdy nekončí. Ale v praxi jsem začala někdy v těch patnácti čtením 

různých zdrojů a psaním si s jedním podobně založeným člověkem. Do komunity jsem přišla 

na přelomu sedmnácti a osmnácti. 

 

4) Kdy jste se se svou odlišností vnitřně smířili? 
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To je podobné jako minulá otázka, někdy i dnes mám chuť to celé odmítnout, ale v zásadě 

jsem smířená někdy od těch osmnácti. 

 

5) Komu ze svých blízkých jste svou odlišnost prozradili? 

Postupně všem. 

 

6) Setkali jste se s nepochopením či dokonce diskriminací? Pokud ano, popište. 

Ještě v době, kdy jsem byla na střední se někteří vyjadřovali odmítavě. Pamatuji si jednoho 

konkrétního kamaráda, který mi řekl, že někomu, kdo dělá takové věci jako já, se nedá 

důvěřovat. Ale od té doby si to nikdo netroufl. Lidi jsou občas nepříjemní na internetu, ale 

naživo mě za to nikdo nediskriminoval, nebo to alespoň nevím. 

 

7) Jak vypadá váš partnerský život? 

Proměnlivě. Momentálně v žádném sm vztahu nejsem. Naposledy, kdy by se to dalo tak 

označit, jsem byla v takovém vztahu, když mi bylo 24. Mám partnera, se kterým máme 

takový platonický vztah.  

 

Neosobní část: 

1) Zajímáte se o dějiny sexuality a sexuální menšiny? 

Přiměřeně. Když se ke mně něco dostane, tak si to ráda přečtu. Ale za svůj koníček bych to 

neoznačila. 

 

2) Fandíte sociálním komunitám sexuálních menšin nebo je považujete za způsob vlastní 

segregace a vzdalování se většinové společnosti? 

Určitě fandím. Lidé se rádi sdružují a navzájem se podporují. Je úlevné, potkat podobně 

laděné lidi, posdílet svoje problémy, vidět, jak to řeší ostatní a podobně. 

 

3) Vidíte ve společenském přístupu za poslední desítky let nějaký posun? Popište. 

Určitě ano, a správným směrem. BDSM se čím dál víc normalizuje, čím dál víc lidí chápe že 

nejde o nic špatného, a že je to validní volba. Předpokládám, že vývoj bude podobný jako u 

přijetí homosexuality. Lidé si prostě zvyknou. 
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4) Pozorujete sami osobně ve svém okolí nějaký hmatatelný posun? 

Ano, čím dál víc je možné se o těchto tématech otevřeně bavit, lidé už se tolik neskrývají. 

 

5) Pokud jste na otázky 3 a 4 odpověděli kladně, zkuste vymyslet, čím je způsoben. 

Hodně pomohlo třeba 50 odstínů šedi. Najednou je možné o tom veřejně mluvit. Taky 

dorůstá generace, která vyrostla s internetem, a víc se s těmito věcmi setkala.  

 

6) Co vidíte v současné době jako nejhorší překážky v přístupu společnosti k příslušníkům 

sexuálních menšin? 

Strach z neznáma, předsudky.  

 

7) Existují nějaké překážky ze strany státu a zákonná diskriminace? 

Homosexuálové například u nás pořád nemají stejná práva jako heterosexuálové. Mluvím o 

manželství, adopci. 

 

8) Vidíte výraznější rozdíl mezi situací v ČR a jiných státech Evropy? 

Ani ne. 

 

9) Jaký je podle vás ideální přístup společnosti k sexuálním menšinám? Do jakého bodu byste 

byli rádi, aby tolerance dospěla? 

Tak já bych hlavně byla ráda, aby tolerance nebyla brána jako cíl. Tolerujeme něco, co nám 

vadí. To není dost dobré. Přála bych si, aby to dospělo do stavu, kdy budou mít menšiny 

stejný respekt jako většina. Aby nikdo neříkal „mně to nevadí, ale ať si to dělají doma.“ 

 

Já: 

Setkáváš se s členy komunity na nejrůznějších srazech aktivně dodnes? Zatím jsi 

nezaznamenala důvod obávat se určitého vzdálení zbytku společnosti z důvodu způsobu 

trávení volného času, specifických vtipů nebo hantýrky jako vanilka a pistácie? 

 

Respondent: 

Měla jsem dlouhou pauzu, kdy jsem se událostí komunity neúčastnila, ale teď se zas začínám 

objevovat, převážně na shibari workshopech a setkáních. Důležité je si uvědomit, že 
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úchylové jsou taky lidi. I když se seznámíme přes BDSM, tak jak se kontakty prohlubují, tak se 

pak spolu bavíme stejně jako jiní známí. Chodili jsme grilovat, jezdili na vodu, povídali si o 

práci, o koníčcích. Těch pár BDSM specifických vtipů to nepřebije.  

 

Příloha 7 – Dotazník respondenta 7 

Osobní část: 

1) Kolik vám je let? Chcete se před zahájením dotazníku popsat jednou dvěma větami? 

Je mi 18 let, jsem mužského pohlaví a mám masochistickou úchylku.  

 

2) Odkdy se u vás vyskytují příznaky odlišnosti? 

V podstatě od narození. Už někdy okolo třetího, nanejvýš čtvrtého, roku života mě 

v pohádkách fascinovaly ježibaby, zlé královny, zlé čarodějnice apod. Poměrně záhy jsem 

pohádky přestal mít rád, protože mi přišly hloupé. I když v reálném světě nefandím zlu, 

vadilo mi, že je ten smyšlený příběh pokaždé tak předvídatelný, že vyhraje dobro, i když 

dobrý hrdina je obvykle hloupější a slabší než charismatická záporačka.  

 

3) Kdy jste pochopili, co to znamená, a seznámili se se skupinou, do níž se řadíte? 

To už tak rychlé nebylo. Dlouho jsem si neuvědomoval, co je to erotika a sexuální vzrušení. 

Když jsem to snad kolem jedenácti let pochopil, netušil jsem, že by mohlo jít o masochismus. 

Myslel jsem si, že jsem se svou úchylkou buď jediný na světě anebo jde o přechodné stádium 

normálního vývoje, které časem odezní. Později mě napadlo, že by mohlo jít o vývojové 

stádium nějaké jiné deviace. Snažil jsem se zjišťovat informace o homosexualitě, protože mě 

napadlo, že vzrušení z krutého a mnohdy vyloženě zlého chování žen, které jsem rozumově 

odsuzoval, může být přechodným stádiem odporu a příchylnosti k mužům. Taky jsem 

vyhledával informace o pedofilii, protože mě přitahovaly především ženy ubližující dětem – 

což dnes přisuzuji tomu, že jsem byl sám ještě dítě.  

 

4) Kdy jste se se svou odlišností vnitřně smířili? 

Když jsem pochopil, co to je masochismus, že osoby s touto úchylkou mohou žít v běžném 

partnerském vztahu se sadistickým protějškem, žít spořádaný život a omezit své hrátky jen 

do soukromí. Myslím, že to bylo ve čtrnácti. 

 



83 
 

5) Komu ze svých blízkých jste svou odlišnost prozradili? 

V podstatě nikomu. Myslím, že jenom dvěma kamarádům. 

 

6) Setkali jste se s nepochopením či dokonce diskriminací? Pokud ano, popište. 

Osobně ne. 

 

7) Jak vypadá váš partnerský život? 

Zatím nijak, partnerku nemám a doteď jsem nikdy neměl. Neumím si představit, že bych 

dokázal žít se ženou, která není sadistka, a k tomu potřebuju jako ve všech vztazích společné 

zájmy, podobný smysl pro humor, vzájemnou důvěru, takže hledání nebude jednoduché.  

 

Neosobní část: 

1) Zajímáte se o dějiny sexuality a sexuální menšiny?  

Ano, poměrně dost. 

 

2) Fandíte sociálním komunitám sexuálních menšin nebo je považujete za způsob vlastní 

segregace a vzdalování se většinové společnosti? 

Činnost komunit podporuju, ačkoli má i své nevýhody – například, že komunity sdílejí jistou 

kulturu, především vtipy, kterým většinová společnost nerozumí. Strašně mě baví nadhled 

sebeironického hesla české BDSM komunity „my jsme ti lidé, před kterými nás rodiče 

varovali“, ale předpokládám, že nepomáhá přijetí většinovou společností. Za největší chybu 

považuju, že někteří mají určitý pocit nadřazenosti a cítí se lepší, protože se nebojí vykročit 

z davu a odlišit se. Všeobecně jsem ale toho názoru, že je činnost komunit většinově 

prospěšná. Osvětová činnost přispívá k našemu pochopení a přijetí ve společnosti, a 

především pomáhá mladým a nezkušeným lidem získat včas informace a najít sama sebe. Já 

přišel na to, že jsem masochistou jen díky tomu, že jsem při prohlížení jiných webových 

stránek s násilným obsahem náhodou nalezl odkaz na video s BDSM pornem, které mě 

zaujalo, a tak mě napadlo po jeho shlédnutí vyhledat význam pojmu BDSM. Myslím, že 

ostatní devianti by se měli dozvědět svoji diagnózu citlivěji než skrze pornografickou stránku, 

na kterou je přivede násilí v reálném světě, nemluvě o tom, že mnozí ani nemusí mít to 

„štěstí“, aby na ni narazili. 
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3) Vidíte ve společenském přístupu za poslední desítky let nějaký posun? Popište. 

Řekl bych, že ano. Velmi viditelné to je u homosexuální menšiny, která dosáhla plného přijetí 

ve společnosti. Není to tak dlouho, co byla považována za nemoc. V českém prostředí vidím 

pozitivní posun i u mé komunity. Za komunismu byly tyto deviace tvrdě potlačovány, 

nesmělo se o nich mluvit, byly léčeny. Dnes se legálně scházejí BDSM komunity, vycházejí 

články v novinách, knihy. Trochu mi ale vadí, že se poslední dobou dělá ze sexuální poruchy 

módní záležitost. V tomto ohledu mám spíše negativní vztah ke knize 50 odstínů šedi.  

 

4) Pozorujete sami osobně ve svém okolí nějaký hmatatelný posun? 

V bezprostředním okolí bych řekl, že ani ne, ale neprobírám toto téma s lidmi okolo sebe.  

 

5) Pokud jste na otázky 3 a 4 odpověděli kladně, zkuste vymyslet, čím je způsoben. 

Rozvojem vědy, sexuologie. Určitě internet, snadnější přístup k informacím, internetové 

stránky a fóra komunit a snad i sociální sítě. 

 

6) Co vidíte v současné době jako nejhorší překážky v přístupu společnosti k příslušníkům 

sexuálních menšin?  

Pořád značnou míru neznalosti a předsudků. Řekl bych, že ostudně selhává vzdělávací 

systém. Tuším, že je to asi tři roky, co jsem dostal od rodičů knihu rad pro dospívající chlapce 

schválenou ministerstvem školství. Homosexuálům tam byl věnovaný poměrně velký prostor 

a byli bráni za rovnocenné, ale potom tam bylo řečeno něco ve smyslu, že kromě chlapců, 

kterým se líbí děvčata a jiní chlapci, existují ještě velmi vzácné případy zlých lidí, kterým se 

líbí něco jiného a mohou nám ublížit. Nemám ponětí, jak se jmenovala. Hned, jak jsem to 

přečetl, jsem ji vyhodil a jsem rád, že jsem ji dostal až potom, co jsem si zjistil potřebné 

informace na internetu. 

 

7) Existují nějaké překážky ze strany státu a zákonná diskriminace? 

Řekl bych, že diskriminace ani ne. Změnil bych ale tragický způsob sexuální výchovy, která 

děti učí, jak probíhá těhotenství, jak fungují menstruační cykly, jaké existují pohlavní nemoci, 

jaké jsou druhy antikoncepce a jak se používají, a další cenné informace, ale v lepším případě 

naprosto ignoruje, že statisticky se nachází v každé třídě hned několik příslušníků sexuálních 

menšin. V horších případech o nich hovoří jako o zlých lidech, co nám mohou ublížit. Z vlastní 
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školní zkušenosti mohu říci, že už první možnost ignorace je pro dospívající, kteří naivně 

doufají, že se v sexuální výchově konečně dozvědí něco o své deviaci, dosti zdrcující, protože 

poměrně těžko nesou, když si kvůli tomuto hloupému a nesmyslnému tabuizujícímu přístupu 

připadají ve své „obzvláště výjimečné zvrácenosti“ osamocení. Pamatuji si z té doby 

sebevražedné myšlenky, nepochybuji, že některé „nepochopitelné“ sebevraždy známé 

z televize měly podobnou příčinu a chci toho všechny lidi ušetřit. 

 

8) Vidíte výraznější rozdíl mezi situací v ČR a jiných státech Evropy? 

Nejsem v BDSM komunitě aktivně činný a mám špatné srovnání, ale při povrchním pohledu 

bych řekl, že nikoli. Jistě jsou rozdíly v přístupu k sexuálním menšinám obecně, především 

homosexuálům. Nejhůře jsou na tom katolické státy v jižní Evropě nebo taktéž katolické 

Polsko či Irsko.  

 

9) Jaký je podle vás ideální přístup společnosti k sexuálním menšinám? Do jakého bodu byste 

byli rádi, aby tolerance dospěla? 

Jednou jsem četl v médiích poměrně střízlivý rozhovor s mladou sadistkou, který končil 

nečekaně slovy, že by si přála, aby mohla vodit muže po ulici na vodítku jako psa. Přesně 

s tímto názorem se neztotožňuji. I když nejde přímo o sex, jedná se o soukromou záležitost a 

přijde mi to podobné jako chtít na ulici někomu líbat prsa. Přístup k příslušníkům sexuálních 

menšin by měl být stejný jako k ostatním lidem, protože všichni jsme v první řadě lidé. 

Přístup k praktikám, které provozují, by se neměl lišit od přístupu k normálnímu sexu – 

přílišná otevřenost není na místě, ale tabuizace nebo předsudky rovněž ne.  

 

Já: 

Děkuji za tvoje odpovědi. Mohl bys upřesnit svůj vztah ke komunitě? Na jednu stranu píšeš, 

že považuješ činnost komunity za důležitou, ale na druhé straně tvrdíš, že v ní nejsi aktivně 

činný. Můžeš upřesnit, co to znamená, nakolik vůbec komunitu znáš a kdy ses s ní seznámil? 

Jak tě vůbec napadlo zapojit se do mého výzkumu, když ne skrze činnost v komunitě?  

 

Respondent: 

Já jsem za BDSM komunitu strašně vděčný. Různé internetové stránky zabývající se BDSM 

jsem začal číst právě ve čtrnácti, kdy jsem pochopil, o kterou úchylku se jedná. Dozvěděl 
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jsem se díky tomu strašně moc informací o zásadách bezpečného vztahu a zjistil, že stejnou 

deviaci jako já má hromada dalších lidí a často jsou úspěšní, šťastní a vyrovnaní. Díky tomu 

jsem se s ní taky dokázal smířit. Od té doby pravidelně pročítám stránky s touto tématikou, 

zejména různá fóra, sleduji aktivity komunity, nejrůznější videa či reportáže, ve kterých 

členové vystupují. Snažím se stále zpřesňovat svůj náhled na věc. Informuji se o problémech, 

kterým čelí, bavím se dobrými vtipy – i když mi občas přijdou nekorektní a myslím, že nás 

mohou vzdálit většinové společnosti, jak jsem už řekl – a zároveň se poučuji o nejrůznějších 

praktikách a jejich správném a chybném užívání jako inspiraci, až budu mít jednou partnerku. 

Na tvůj dotazník jsem narazil na jednom z fór, které čtu, a není první, do kterého se zapojuju. 

Dělám to rád, protože věřím, že osvěta veřejnosti má smysl a moje zkušenosti s coming 

outem stojí za to šířit. O činnosti komunity mám dobrý přehled, dlouhé roky ji sleduji a znám 

její nálady a názory. Zatím jsem ale jen nezúčastněný pozorovatel, nikdy jsem neměl potřebu 

vstoupit do diskuze. Nejsem příliš společensky založený a v současnosti toho vím dost na to, 

abych se nemusel už na nic ptát, ale málo na to, abych mohl ostatním odpovídat. 


