
Muž, kterého vzrušovalo 
policejní vyšetřování

MUDr. Petra Sejbalová - sexuologické odd. FN Brno a znalkyně KS Brno



Tr. stíhání

• Na FB zaslal několika dívkám ve věku 

11-17 let  fotografie svého ztopořeného 

penisu či videa s vlastní masturbací 

• Několik nezletilých přiměl k výrobě a zaslání 

intimních fotografií a videí s masturbací



Průběh tr. stíhání

• I přes opakované poučení v průběhu tr. 
stíhání v jednání několikrát pokračoval, 
zvažováno umístění do vazby

• Policejní komisařka z obv. téměř zoufalá

• Přibrána znalkyně – prosba o urychlené 
vyšetření a event. zahájení léčby



Příprava na znalecké vyšetření

Znalkyni  došlo 12 emailů s dotazy:

• mohu požádat ve zkratce jakým způsobem vyšetření 
probíhá?

• vyšetřuje se i prohmatáním ?
• budete mi prohmatávat i břicho?
• bude i vyšetření přes konečník…ptám se ze zvědavosti?
• ještě k tomu tělesnému vyšetření genitálu...znamená to i 

odběr spermatu?
• kdo mi to bude dělat?
• může se stát že si mě tam i necháte?
• … a budu při vyšetření ležet a do naha? 



Příprava na PPG vyšetření

Po zjištění, že bude podroben PPG vyšetření, 
přišly emaily s dotazy:

• jaké druhy obrázků tam budou promítány?

• kde a  jak je umístěn snímač?

• bolí to?



Anamnéza

• 42 roků starý
• Opakoval 5. třídu ZŠ
• Vrstevníky neoblíbený 
• Ostrakizován až šikanován 
• Samotář 
• Vyučen  zahradníkem
• Posledních 6 let nepracuje a stará se 

o imobilní matku
Crimina: vydíral cizí paní  po telefonu o kredit do 

mobilu



Vita sexualis

• Panic

• Líbal se třemi ženami

• Jednu osahával pod šaty



Ipsační fantazie

• velmi mladou či nezletilou dívkou je svázán, 
dušen rukama nebo plynovou maskou 

• masturbuje s těmito představami denně 

• polévá se čistidly (Savo, Bref), štípání ho 
přivede k ejakulaci



Motivace 

• S nezletilými dívkami komunikuje 10 let

• Vzrušuje ho představa, že dívky na něj podají 
tr. oznámení 

• Vzrušován představou, že je vyšetřován 
ženou policistkou



PPG

Zachyceny jen dvě signifikantně pozitivní 
reakce:

- na podnět  koitu dospělého muže s dítětem 

- na skupinu nahých prepubertálních dětí  

Závěr: aktuálně celkově nízká reaktivita 

s naznačenou pedofilní preferencí



Tělesné vyšetření 

• Kvůli  zjevnému zájmu posuzovaného nebylo 
tělesné vyšetření cíleně realizováno

• Znalkyně by byla první žena  v kontaktu 

s jeho tělem, 

respekt. genitálem



Psychiatrické hodnocení 

• Intelekt je podprůměrný, ale nevybočuje z 
pásma normy

• Osobnost vyjma nezralosti nejeví  známky 
výraznější disharmonie ve smyslu specifické 
poruchy osobnosti

• Nezjištěno škodlivé užívání nebo syndrom 
závislosti na návykových látkách včetně 
alkoholu



Sexuologické hodnocení 

• Mnohočetná porucha sex. 
preference - hebefílie a 
masochismus

• Je vzrušován, když mu pubertální 
dívenky, působí  psychickou nebo 
fyzickou bolest, ponížení nebo 
utrpení

• Rozpoznávací schopnosti plně 
zachovány, ovládací podstatně 
sníženy 



Doporučení  znalkyně

• Ambulantní ochranné léčení nařídit do 
zdravotnického zařízení, kde může být 
ošetřujícím lékařem muž

• Tr. stíhání a soudního  jednání by se měli 
účastnit pouze muži, protože  skutečnost, že 
obv.  bude v podřízené pozici a bude 
vyslýchám či jiným způsobem  pro něj 
ponižován ženou, by byla pro něj eroticky 
vzrušující a snažil by se toto cíleně 
protahovat a mohl by tímto jednat ve svůj 
neprospěch



Dobrovolná léčba 

• Na žádost  posuz. po znaleckém vyšetření 
ihned ordinována hormonální a psychiatrická 
medikace – podíl i pohrůžky vazby

• Riziko, že si medikaci sám vysadí, protože ho 
policejní vyšetřování vzrušuje

• Převeden na regionální sexuologické 
pracoviště ke kolegovi – muži



Po měsíci léčby

• Cítí se dobře a nemá potřebu či nutkání 
opakovat šíření fotek a videí po netu

• Jeho kauzu převzal plešatý obézní policejní 
komisař – už ho neláká představa být 
vyšetřován policií



Děkuji za pozornost


