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Petice Senátu PČR:

Už nikdy bezmocně nepřihlížejme zrodu epidemie v přímém přenosu!
Poučme se u epidemie syfilidy mezi pornoherci jako z varovného precedentu a 
kategorizujme zcela přesně, co je a co není rizikový sex.

Důležité předběžné upozornění: 
Autor tohoto dopisu zastává sexu-přátelské stanovisko, viz doporučení v druhé 
části dopisu, a hovoří zcela nezávisle, sám za sebe. Není tedy mluvčím žádného 
náboženského ani zdravotnického sdružení, nepracuje v distribuci tzv. erotických 
materiálů apod.

Vážení členové Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice,

rok 2006 a první polovinu roku 2007 jsem strávil pokusy komunikovat s institucemi, 
které jsem považovat (dílem chybně) za relevantní, pokud jde o přeshraniční hrozby 
epidemií sexuálně přenosných nemocí. Kromě těch mých dopisů a akcí, které zůstaly 
zcela bez odezvy, setkal jsem se se širokým spektrem reakcí, od plachého uznání 
závažnosti mých iniciativ, přes zlehčování, až po lhostejnost a přímou aroganci. 
Přestože můj osobní dojem z těchto jednání je emocionálně velmi různý, výsledek byl 
u všech stejný: nulový. Dnes už vím, že tomu tak bylo proto, že jsem byl (dost možná 
záměrně?) forwardován z odpovědných institucí na instituce, které nemají 
rozhodovací a kontrolní pravomoc, ani zákonnou odpovědnost za případné škody. 

Asi je zde namístě připomenout, že historickým kontextem tématu tohoto dopisu je 
40 miliónů lidí nakažených HIV/AIDS a 13 miliard dolarů, které ročně protečou 
pornografií v USA. Statistiky sečetly, že je to „víc, než výdělek Microsoftu, Googlu, 
Yahoo! a e-Bay dohromady“. Je tedy celkem pochopitelné, že za neurovnané 
ekonomické situace řady našich občanů nemůže být pro porno-magnáty z USA problém 
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sehnat si k předvádění rizikového sexu, který chtějí vidět jejich zákazníci, dost 
„umělkyň“ a „umělců“ u nás, popř. si je importovat ze zemí ex-SSSR. - Jsem rád, že 
president republiky řekl 28.10.2007 o našem vztahu k USA, že „...hledáme vhodný 
„tmel“ našeho spojenectví a zamýšlíme se přitom nad tím, kde jsou − i nás se dotýkající 
− hrozby současného světa. Obojí si musíme u nás doma zcela otevřeně „vyříkat“, 
neboť u nikoho nesmí zůstat pachuť manipulace či absence dialogu.“ Kéž by to platilo i  
pro hrozby ochraně veřejného zdraví!

Na hrozbu rizikového sexu v pornografii jsem upozorňoval rok předem a celkově se 
staly tři formální chyby, které zavinily, že hlavní hygienik ČR reagoval veřejně vydáním 
svých doporučení (která osobně považuji za nedostatečná) až poté, co propukla mezi 
pornoherci epidemie syfilidy. Nemohu se zbavit dojmu kolapsu systému způsobeného 
neochotou přijmout určitou hrozbu jako reálný úkol k řešení. Kdybych byl na místě 
oněch pracovníků, kteří dostávali mé podněty – jež nedávná historie ověřila jako 
opodstatněné – vyvodil bych z toho osobní důsledky pro setrvávání ve funkci. Pokud to 
neučiní, měli by je na to upozornit zákonodárci a soudci.

První chyba se stala, když mě Oddělení ochrany zdraví a spotřebitele při Evropské 
komisi forwardovalo zpět na národní úroveň:





Hrozící epidemie je totiž typický přeshraniční problém, tím spíš, že 

 jsou otevřené hranice do zemí bývalého SSSR, v nichž je vysoký výskyt 
HIV/AIDS,

 pornografická produkce v ČR se až do zásahu hlavního hygienika v srpnu 2007 
vyhýbala používání kondomů; přesněji řečeno: firmy z USA, na jejichž 
objednávku se u nás točilo, si vysloveně přály, aby byl natáčen penetrační sex 
bez ochrany, 
[pozn.: Níže se zmíním o vlivu sexuální kultury z USA jako o „downgradu“ naší, 
středoevropské. Analogické orgány USA by měly být informovány o aktivitách 
jejich občanů na našem území.]

 potřeba „nových tváří“ a ekonomické faktory jako nezaměstnanost vrstev s 
nižším vzděláním ještě urychlily pravděpodobnost šíření sexuálně přenosných 
nemocí,

 jako rizikový faktor musíme započítat i neochotu veřejnoprávních médií hovořit 
o sexu opravdu do hloubky (včetně kontroverzních debat) a – na rozdíl od 
pornofilmů – prezentovat na obrazovce „nové tváře“.

Druhá chyba se stala, když mě – poté, co mě Vláda ČR forwardovala na Ministerstvo 
zdravotnictví ČR – toto ministerstvo odkázalo místo na hlavního hygienika (který má 
rozhodovací pravomoci) na Sexuologickou společnost ČLS JEP (která má jen expertní, 
poradní hlas).

Třetí chyba se stala, když jsem ztrácel čas pokusy oslovit Sexuologickou společnost 
ČLS JEP, abych se teprve v únoru 2007 dozvěděl na závěr Bohnických sexuologických 
dní z úst jejího předsedy, že tato společnost „není Ministerstvem sexu“. 
[Druhou věcí je, že sama ČLS JEP má ve svých stanovách – v souladu s lékařskou přísahou – jasné 
signály aktivního přístupu k ochraně zdraví. Z tohoto hlediska byly porušeny zásady této 
Společnosti, když mi bylo v závěrečné diskusi výročního setkání odebráno slovo ve chvíli, kdy jsem 
začal přítomné lékaře informovat o mém marném pokusu komunikovat s UNAIDS.org. - Uvádím to 
zde jednak, abych už nebyl nadále forwardován na tuto Společnost, a také proto, abych dokreslil, 
jak těžké to má řadový občan, když chce upozornit na obecné riziko.]

 
Kromě marného pokusu o komunikaci s UNAIDS.org, jimž jsem předal svůj dopis 
„What is wrong in the 100% Safe-Sex Studio?“ cestou našeho zastoupení OSN, abych 
se od nich nedočkal vůbec žádné odpovědi, jsem jeden z případů rizikového sexu na 
naší komerční pornografii oznámil Policii ČR (zatím bez odezvy). 

Během konference o zaměstnatelnosti lidí infikovaných HIV jsem před celým plénem 
hovořil s paní ministryní Stehlíkovou o tom, že jsou v ČR dvě scény jasně odlišné z 
hlediska rizikovosti: národní a nadnárodní, kdy občané ČR mají relativně nízký počet 



infikovaných, zatímco ale na svém území hostíme setkávání anglických rowdies s 
ukrajinskými prostitutkami. Paní ministryně uznala můj pohled jako velmi závažný, 
nicméně nevím, zda v této oblasti podnikla nějaké iniciativy? Bylo by potřeba ji v 
zákonodárných sborech interpelovat.

Bez konkrétního výsledku jsem i 9.5.2006 promluvil před proti-AIDS-ovou komisí 
Ministerstva zdravotnictví o tom, aby byly videokazety s rizikovým sexem označeny 
varováním jako cigarety. Bůh ví, co se asi s mým podnětem ve Státním zdravotním 
ústavu stalo...?

O všech těchto zkušenostech jsem mluvil na konferenci O sexualitě a mezilidských 
vztazích (Uherské Hradiště, 2007) v příspěvku „Tlučte, a bude vám natlučeno“.

Jaký je můj postoj ke stávající situaci a co navrhuji

Především se obracím na naše zákonodárce i se všemi experty a poradními orgány, 
které si přizvou, aby otázku přeshraničních hrozeb řešili standardními prostředky, 
které k tomu mají, včetně vědy, prostředků k propagaci, ale i s nasazením policie, vč. 
mezinárodní. Pozornost si zaslouží, že pan Huebel z EK dal spíš přednost forwardování 
mě na národní úroveň s argumentem, že „nemá dost prostředků“, místo aby celou věc 
oznámil evropským ústředním orgánům, které by pochopitelně musely celou věc řešit, 
včetně případné alokace zdrojů na rizikové situace!

Jedním dechem ale dodávám, že zastávám pozici řadového občana, pro něhož jsou 
závazné právě a jen zákony, a který platí svou státní správu za to, aby je sama 
dodržovala i ona – tedy ho především chránila, zejm. navzdory nadnárodním zájmovým 
„sdružením“. 

Nezajímají mě tedy stanoviska jednotlivých lobbies – v oblasti sexu typicky 
náboženských, lékařských či porno-bankovních: zákon má platit pro všechny občany, ne 
být ochranou zájmů mocnějších a bohatších proti bezbranným.

V jedné věci jsme ale země „demokratická až příliš“: v otázce „Tak co bys poradil 
ty?“ (se skrytým předpokladem, že „zadavatel úkolů“ těm, kdo jsou za jejich řešení 
placeni, sám věci nerozumí, popř. nemá odvahu jít s vlastní kůží na trh, což je 
argumentem, že je nemusejí umět řešit ani ony orgány).

Nuže, pokud jde o mne, mám zcela jasné tipy, jak zlepšit situaci, které si činí nárok 
být ne více a ne méně, než jednou stranou budoucí, jak doufám, širší celospolečenské 
diskuse. Tato diskuse samozřejmě přispěje i k řešení otázky prostituce a možná i k 
řešení krize rodinného života, atd.



Ne všechno z USA je upgrade

Mou základní příručkou, skoro Písmem, byla kniha G.F.Kellyho „Sexuality Today“. 
Následující směrnici k bezpečnému sexu cituji i ve své knize „Sexuárium ve středu 
města“:







Z uvedené citace vyplývá otázka, jak by vypadal střet názorů prof. Kellyho, kdyby se 
utkal ve veřejné debatě s nějakým katolickým aktivistou. Kelly by mu musel především 
vysvětlit, že „sex“ se nemusí nutně rovnat „soulož“. To by znamenalo plné zveřejnění a 
sociální propagaci nekoitálních praktik, onoho OUTERCOURSE, jako nejbezpečnější 
ochrany před nemocemi i těhotenstvím (při zachování partnerské intimity). Katolík by 
byl zřejmě překvapen tím, že existuje  i jiný typ párového sexu (nebudu zde vtipkovat  
o sólovém, protože je to extrémně bolestné místo katolicismu), který není ani „souloží 
k početí“, ani „prostitucí“. - Z občanského hlediska má jistě nábožensky smýšlející 
člověk právo uvalit na sebe požadavky, které nejsou obecným zákonem. Nicméně nemá 
právo těmito svými omezeními spammovat právo-pro-všechny, tím spíše, když jsou jeho 
omezení riziková v době epidemií, jako zákaz antikoncepce!

Kupodivu to byl právě prof. Kelly, který – jak tak se mnou komunikoval e-mailem s 
přátelskostí, o které se mi v Sexuologické společnosti ČLS JEP nemůže ani zdát – mě 
upozornil na daleko vyšší stupeň sexuální osvícenosti v Evropě, než v USA! (Děkoval 
jsem mu za jeho výše citované kompendium, a on mě zaskočil gratulací k naší evropské 
svobodomyslnosti...) - I proto mě mrzí, když se stáváme pornografickou kolonií USA a 
ztrácíme naši prestiž... V pohledu na zemi, odkud přišla má nejsystematičtější 
učebnice bych si nikdy nedovolil předpokládat, že by z ní mohl přijít i „downgrade“ naší 
civilizace v podobě infekce latentně šířené pornoherci.

Mají-li „naše“ sdružení zabývající se bezpečným sexem svou „pupeční šňůru“ nataženou 
do zemí marketingově daleko zdatnějších, nicméně sexuálně – přiznejme si – 
zaostalejších, působí pak jako rozpor, když internetové zobrazení sexu (v celé jeho 
šíři, nikoli tedy jen komerční pornografie) předestírá mladým lidem celou  „džungli“ 
sexuálních praktik (včetně těch bezrizikových), aby se pak „s USA na věčné časy a 
nikdy jinak“ dozvěděli, že „sex = koitál, orál, anál“. Chyba je to už proto, že naše 
vlastní kultura nekomunikuje s mladými natolik upřímně, aby se jejich vlastní 
vyhodnocování jevů, které poznávají na Internetu, mohlo do naší kultury „zapasovat“. 

Pokud jsou sexuální praktiky redukovány na penetrační (tedy zmíněné tři), vyplývá z 
toho jediná metoda ochrany při sexuální komunikaci v páru: kondom. Monopol na 
bezpečnost v podobě distribuce kondomů pak tedy – spolu s většinou komerční 
pornografie - jen upevňuje v povědomí penetrační standardy jako „jediný sex hodný 
toho jména“.

Sexuální signály z USA musíme vždy vidět perspektivou případu jejich vlastní hlavní 
hygieničky, Dr J. Elders, která byla odvolána za to, že chtěla šířit informace o 
neškodnosti autoerotiky!
http://www.jackinworld.com/library/articles/elders.html



Konkretizace mých návrhů:

Tváří v tvář epidemii syfilis by se zřejmě měl hlavní hygienik zcela veřejně vyjádřit k 
tomu, zda to, co splňuje až lékařské standardy doteku s tělem druhého člověka, je či 
není bezpečné i jako kontakt navozující sexuální vzrušení a uspokojení.



Totéž se týká pomůcek – jistě si již sami dovedete představit dívku s vibrátorem...?

Zajímavé je ale i rozhraničení, k čemu vlastně slouží peep-show, coby tzv. 
„nekontaktní sex“ ...jakkoli ve skutečnosti jde o sex dílem adspektní, dílem sebe-
kontaktní: problémem totiž je, že peep-shows (nakolik jsem je poznal) sloužily spíše 
jako náborové útvary sexu kontaktního, obvykle o patro výš, česky řečeno: nevěstince. 
Tím se ovšem otáčí znaménko takového podnikání z plusu na mínus: z bezpečnosti na 
rizikovost, a tak také má být hodnoceno hygienickou službou.

Dalším úkolem pro hlavního hygienika bude od-nálepkování některých standardních 
„deviací“ - zrovna v souvislosti se zmíněnou peep-show je to exhibicionismus a 
voyerismus. 



Tím bude vymezeno 

 povolení určitých druhů sexuálních služeb (a zákaz jiných), 

 zvýhodnění při zdanění určitých typů pornofilmů (a zákaz, tvrdší zdanění nebo 
přinejmenším varovné slogany na rizikových pornofilmech),

 cenová politika ohledně pomůcek použitelných jen pro bezpečný sex.

Je opravdu zcela nezbytné postavit komerční nechráněný penetrační sex mimo 
zákon! I když může pro některého zákazníka prostitutky např. masáž v rukavicích 
znamenat „újmu“, musí být ona dáma poskytující sexuální služby postavena (pokud by 
byl po ní požadován sex rizikový) před analogickou (ba přísnější) otázku jako výčepní, 
který by dával do piva metylalkohol: musí jí hrozit naprostého zrušení koncese a soud. 
Dnešní bezzásadové lavírování zákonodárců ohledně ne-/zákonnosti sexuálních služeb 
vychází – podle mého názoru – z nedostatečné informovanosti o všech možnostech 
sexu, včetně jeho bezpečných variant.

Na druhou stranu není důvod, proč by skutečně 100% bezpečné praktiky nemohly být 
poskytovány i komerčně, stejně jako např. masáž chodidla (placená zdravotní  
pojišťovnou), jež je nicméně - jako by-product - vpodstatě „erotická“... Nic nového. 
[Tento odstavec je můj názor, s nímž vstupuji do diskuse. Nepřeji si, aby jeho 
zamítnutí bylo důvodem k popírání veškerého obsahu tohoto dopisu! - Nicméně bych 
byl rád, kdyby k němu hlavní hygienik musel zaujmout jasné ano/ne stanovisko. V 
případě, že bude negativní, bude možno se ještě odvolat na biologickou expertizu.]

Přesné rozhraničení bezpečného sexu od rizikového bude mít – domnívám se – 
pozitivní dopad i na tzv. „amatérskou“ scénu (které raději říkám „commons“, protože 
toho možná víme o sexu víc, než tzv. „profesionálové“).

Shrnutí:

Navrhuji zákonodárcům, aby požadovali po hlavním hygienikovi ČR jasné, vědecky 
otestované a veřejně propagované stanovisko jednoznačně odlišující 100% bezpečné 
sexuální praktiky (v širokém pojetí toho slova) od rizikových (třeba i jen sebeméně), 
aby se od tohoto stanoviska pak odvíjely i další zákony a směrnice. 

Se srdečným pozdravem 
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