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Úvod 

 

 V devatenáctém století podléhala prostituce na mnoha území střední Evropy 

reglementačním nařízením, jejich detailní znění si měla možnost města upravovat sama, a 

proto se jednotlivá nařízení a jejich provedení mohla v různých krajích lišit (Černý, 2001, 

čas. Kuděj, str.61-62; Flexner, 1925, str.11-14, Lenderová, 2002, str. 33-34). Jejich 

zavedení ale nepřineslo očekávaný výsledek, a sice snížení pohlavních nemocí a 

dostatečnou zdravotní a policejní kontrolu prostituujících osob, proto v druhé polovině 

dvacátého století začala některá města v Evropě reglementační nařízení rušit a obracet se 

k jinému systému regulace venerických nemocí a kontroly účastníků obchodu se 

sexuálními službami (Flexner, 1925, str. 156-201; Stein, 1922, str. 8-12). V českých 

zemích se vytvořila skupina osob, která se rozhodla sepsat nový zákon, který by rušil, 

tedy aboloval, všechna dosavadní reglementační nařízení a zavedl nový řád, který měl, 

podle nich, docílit snížení pohlavních nemocí a zároveň změnit náhled na prostituci a 

„prostitutku“ (Lenderová, 2002, str. 49-51). 

 Názory na to, co dělá z ženy „prostitutku“, se během devatenáctého a dvacátého 

století radikálně měnily. Ještě v devatenáctém století se objevovaly rozdílné náhledy na 

definici pojmu „prostitutka“. Ty se lišily v návaznosti na dobu, region a podle hledisek 

(mravních, lékařských, hygienických, právních, společenských atd.), ze kterých bylo na 

problematiku prostituce nazíráno. Žena, která byla společností nazývána „prostitutkou“, 

nemusela nutně poskytovat sexuální služby za úplatu, ale mohla tak být označena proto, 

že vybočila ze společenských norem, které jí byly dány. Důvodů mohlo být mnoho, např. 

mimomanželský či předmanželský styk nebo časté střídání partnerů. Nálepka 

„prostitutky“ jí mohla být také díky podnětům, které neměly s jejím sexuálním životem 
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žádnou spojitost, jako bylo např. oblečení, doplňky, oblé boky a velká ňadra nebo 

dokonce i díky vlastnostem jako byla nepořádnost, lenost nebo sklony k tuláctví, a které 

pro některé lékaře a lékařky  znamenaly vrozené povahové rysy „prostitutky“. „Obchodní 

záměr“ tedy nebyl při etiketaci ženy jako „prostitutky“ nejdůležitější (Procházka, 1924, 

str. 638; Flexner, 1925, str.11-24).  

 Definice pojmu „prostitutka“ se lišily i během století. Ottův slovník naučný z roku 

1903 představuje možné náhledy na jev tzv. prostituce a říká, že „definice prostituce 

kolísá podle různosti hledisek “ (Ottův slovník naučný, 1903, str. 787-790). Zdůrazňuje, 

že se nejedná o termín, který by byl jasně definován, neboli neexistuje jedna definice, se 

kterou by souhlasily všechny obory, které se tímto jevem zabývají. Ottův slovník naučný 

upozorňuje na nerovnoměrné přiřazení odpovědnosti k oběma pohlavím, když říká, že: 

„Společnost definujíc prostituci nestejně se má k jednotlivým pohlavím. Mluví se sice o 

padlé ženě, nikoliv však o padlém muži.“ (Ottův slovník naučný, 1903, str. 788). 

Dokumentuje a vysvětluje tuto skutečnost na konkrétních historických poznatcích a 

literatuře. Je tedy zřejmé, že na počátku dvacátého století byla myšlenka dvojího 

morálního metru zcela přítomna. Snaha o jeho zrušení byla jedním z hlavních bodů 

připravovaného zákona (Stein, 1922, str. 5). Ve slovníku je tato informace napsána jako 

fakt, který je spojený s různými pohledy na „prostitutku“. 

 Naproti tomu Ottův slovník naučný z roku 1938 definuje prostituci pouze 

z lékařského hlediska a jako hlavní zdroj pohlavních chorob. Čili šestnáct let po zavedení 

zákona je prostituce vysvětlena ve slovníku jako zdroj nákazy venerických chorob a oproti 

Ottovu slovníku naučnému z roku 1903 nepřipouští Ottův slovník naučný o třicet tři let 

později žádné jiné pohledy než pohled lékařský. Definice prostituce, které by byly 

zatížené mravní či jinou myšlenkou chybí. Slovník přímo říká, že „prostituce z hlediska 
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zdravotního a lékařského je trvalý, vždy se obnovující a tím také nejdůležitější zdroj 

vzniku pohlavních nemocí, příjice, kapavky a měkkého vředu“ (Ottův slovník naučný, 

1938, str. 167). Slovník se opírá o aboliční zákon, který pokládá za pokrokový a moderní. 

Na prostituci nahlíží jen jako na problém, který je spojený s přenášením pohlavních 

chorob. V textu jsou uvedeny některé části zákona, které jsou označeny za nové a 

přínosné. Jedná se např. o povinnost lékaře pátrat po příčině nákazy, což mělo mít za 

následek odhalení nemocných osob, které se nechtěly nechat léčit.  Slovník mluví pouze o 

„ženách-přenašitelkách“, samotný zákon se ale právě tomuto pohlavnímu rozlišení snažil 

vyhnout tím, že výraz žena nahradil slovem osob,  které v sobě zahrnuje obě pohlaví. Ve 

slovníku dochází tedy ke snaze o výklad slova „prostitutka“ v atmosféře nového zákona, 

který se snažil ženu nedávat do spojení se slovem „přenašitelka“ a stejně tak ve slovníku 

je vidět snaha tento pojem nezatížit, když říká, že „v minulém století a ještě před světovou 

válkou podrobovaly se tak zvané prostitutky pravidelné zdravotní prohlídce…“ (Ottův 

slovník naučný, 1938, str.167). Nazývá účastnice obchodu se sexuálními službami, tzv. 

prostitutkami, aby se vyhnul možnosti různého chápání a generovým stereotypům, které 

jsou kladeny na tento pojem. Zároveň komentuje oddíl zákona o povinnostech lékaře tak, 

že je „dána možnost vypátrati pohlavní onemocnění i u žen, jež byly dříve označovány 

jako tajné prostitutky a jež nebyly povinny docházeti k prohlídce a byly snad mnohem 

nebezpečnějšími šiřitelkami chorob pohlavních nežli prostitutky zapsané“ (Ottův slovník 

naučný, 1938, str. 167). Zde dává do souvislosti s ženou nejen pojem „prostitutka“, ale i 

„přenašitelka“. Z této citace je patrné, že i přes zavedení zákona, který obsahově 

zrovnoprávnil prostitutku s ostatními ženami a ženy s muži, tak stále přetrvávají některé 

genderové charakteristiky a stereotypy.  
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 Oba slovníky, Ottův slovník naučný z roku 1903 i Ottův slovník naučný z roku 

1938 definují pojem prostituce a „prostitutka“ již s ohledem na Zákon o potírání 

pohlavních nemocí, který se v prvním případě teprve připravoval a v druhém byl již 

šestnáct let legalizován. Největší rozdíl v jejich výkladech patrně spočívá v různosti 

náhledů na tento pojem. Starší slovník předkládá dlouhou definici, která je složena 

z několika možných pohledů na prostituci a snaží se je podložit historickými příklady. 

Mladší slovník přiřazuje k definici slova prostituce pouze lékařský výklad, jedná se o jev, 

který je úzce spjat s pohlavními chorobami, ale nijak nevymezuje samotnou „prostitutku“. 

Zároveň se ale v definici uchovaly některá spojení a role, které byly před zavedením 

zákona běžné, a sice např. spojení ženy s prostitucí a přenášením pohlavních nemocí a její 

výhradní postavení v této záležitosti oproti muži. Důležitým faktem ovšem je, že 

prostituce zde vystupuje jen ve spojení s lékařem a v souvislosti se zdravotnictvím a je na 

ni nahlíženo jako na možný „zdroj vzniku pohlavních chorob“ (Ottův slovník naučný, 

1938, str. 167), ale výraz není zatížen morálními, či společenskými náhledy. Prostituce je 

zde vysvětlena čistě jako lékařská záležitost. A tato změna přístupu k „prostitutkám“ je 

jedním z hlavních témat, které budou v této práci diskutovány. 

 Přítomnost genderových stereotypů a náhledů je zřejmá i z jiných slovníků, které 

vycházely v první polovině dvacátého století. Příkladem je Komenského slovník naučný 

z roku 1938, který shrnuje pojem „prostitutka“ krátce, a to vpodstatě jako ženu, která 

poskytuje své tělo za nějakou odměnu, nejčastěji peněžitou. Více se ale věnuje důvodům, 

ze kterých se žena „prostitutkou“ stane: „Popudy, ze kterých se ženy oddávají prostituci, 

jsou především duševní méněcennost, nechuť k práci a hospodářská nouze.“ 

(Komenského slovník naučný, 1938, str.132).  Nejčastější příčinnou je, podle slovníku, 

duševní slabost, nechuť k práci, hospodářská nestabilita, nemanželský původ a život ve 
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městě. Jsou to tedy bud okolní vlivy, které na ženu působí nebo vrozený nedostatek 

intelektu. Myšlenka, že se žena „prostitutkou“ rodí, neboť má určité vlastnosti, které ji 

předurčují k tomuto osudu je obsažena i v některých lékařských článcích, které byly psány 

zastánci reglementace (Trýb, 1925, str. 638). Příčiny, které vedou ženu k tomu, aby se 

stala „prostitutkou“, byly diskutovány  v dobovém tisku a náhled na ně byl nejednotný. 

 Pojem „prostitutka“ je, jak jsem ukázala na předchozích citacích, zatížen mnoha 

náhledy, předpoklady a definicemi a hlavně normativními představami. Proto je pojem 

„prostitutka“ psán v práci s uvozovkami. 

 Tato bakalářská práce si dává za úkol zmapovat a kriticky nahlédnout na Zákon o 

potírání pohlavních nemocí a na diskuze, které kolem něj probíhaly v dobovém tisku, na 

argumenty lékařů, kteří vyjadřovali své názory pro a proti zavedení výše zmíněného 

zákona. Zaměřím se zvláště na diskuze v dobovém lékařském tisku, obsah zákona a na 

způsob, jakým se vymezuje role lékaře a lékařky v boji s pohlavními chorobami a definuje 

se jeho poslání v disciplinaci prostituce. Přiblížím, jaké postupy v boji proti pohlavním 

chorobám lékaři a lékařky zvolili a jak je argumentují. Pokusím se zhodnotit, zda nahlíží 

soudobá medicína na sexualitu a přenos pohlavních chorob jinak u mužů a u žen a 

z jakého hlediska nahlížejí lékaři a lékařky na tzv. morální dvojí metr. A v neposlední 

řadě, jakým způsobem vstupuje medializace „prostitutky“ do pojímání vztahu „ženy-

prostitutky“ a „muže-klienta“. 

 Zavedení Zákona o potírání pohlavních nemocí přineslo nové myšlenky, které se 

tato práce pokusí zhodnotit a kriticky nahlédnout na obsah a přínos zákona, stejně jako na 

lékařské diskuze, které ho provázely.   
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Cesta k zavedení Zákona o potírání pohlavních nemocí procházela nejen obdobím 

reglementace, ale státy a větší města se snažily o pevné uchopení prostituce již před 

reglementačními nařízeními. Během osmnáctého a devatenáctého století bylo zavedeno 

několik zákonů či nařízení proti prostituci, zahálce a tulákům, proti pohlavním chorobám 

a kuplířům. Od sedmdesátých let devatenáctého století začala většina českých měst brát 

reglementační nařízení za svá. Prostituce se tak stala regulovanou a tím pádem i trpěnou 

(Lenderová, 2002, str. 38). Reglementační opatření vyčlenila konkrétní ulice a části města, 

kde mohla být prostituce provozována a kde se „prostitutky“ mohly pohybovat. Zároveň 

reglementační opatření jasně stanovovala frekvenci a způsob lékařské i policejní kontroly. 

Během devatenáctého století byl tento systém zaveden téměř ve všech evropských státech. 

Severské státy reglementaci nepřijaly a v  Británii byla nastolena jen velmi mírně, jinak 

byla reglementační myšlenka přítomna v celé Evropě (Černý, 2001, str. 62; Stein, 1922, 

str. 7-11). Již v době zavedení reglementace se objevila skupina osob, která tento počin 

ostře kritizovala a vytýkala reglementaci zejména neefektivitu lékařských prohlídek, 

degradaci registrovaných žen, nemožnost jejich návratu do společnosti, opomíjení mužské 

odpovědnosti, čili podporu morálního dvojího metru a nedostatečné zajištění veřejného 

pořádku. Obhájci a obhájkyně reglementace si byli vědomi některých jejích nedostatků, 

největší problém však shledávali v nedokonalé práci policistů a lékařů a lékařek. Z jejich 

pohledu nebyl špatný systém, nýbrž nástroj (Stein, 1922, str. 9). 

 První světová válka s sebou přinesla zvýšený výskyt pohlavních chorob. Tento fakt 

měl za následek vydání Základních pravidel pro úpravu prostituce, jež byla přijata 

rakouskou vládou roku 1916. Jednalo se o celozemské reglementační nařízení, které mělo 

zpřísnit dohled nad prostitucí a zdokonalit lékařské prohlídky. Hlavními body nařízení 
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byly stejnopisy určené pro lékaře a policisty k registraci a kontrole prostituce, v rámci 

pokusu o centralizaci, aby bylo možné informace porovnat na celém území země 

(Lenderová, 2002, str. 49). 

 Již na konci devatenáctého století docházelo ke  kritice reglementace, a to nejen ze 

strany lékařů a lékařek, ale i z okruhů filozofie, sociologie, právního prostředí atd.. 

Protireglementační hnutí se nazývá abolicionismus. Můžeme říci, že toto hnutí sdílelo 

některé cíle s reglementační politikou, např. boj proti šíření pohlavních chorob nebo snahu 

o ochranu a vzdělávání mládeže. Hlavním bodem sporu byl fakt, že policejní kontrola 

nezasáhla prostituci celou měrou, ale dosáhla jen na zaregistrované „prostitutky“  

(Pelc, 1923, str. 202-203). Myšlenka snížení venerických nemocí byla úzce spjata 

s pravidelnými lékařskými prohlídkami, a pokud byly praktikovány jen u části ohrožených 

skupin, tak nebyl jejich účinek zdaleka stoprocentní. Válka přinesla velký počet pohlavně 

nakažených a po roce 1918 začaly abolicionisté tlačit na změnu systému v ochraně před 

pohlavními nemocemi. Lékaři a lékařky tlačili na vytvoření nového zákona a snažili se 

svými články přesvědčit ostatní lékaře a lékařky o potřebě jeho zavedení. Vydání zákona, 

který nesl název O potírání pohlavních nemocí bylo schváleno 11. 7. 1922. Hlavní změna, 

kterou zákon přinesl, bylo zrušení policejní kontroly nad prostitucí, tím, že předal 

kontrolu nad „prostitutkami“ do rukou lékařů a zrušil všechna reglementační nařízení (z.č. 

241/1922 Sb., O potírání pohlavních nemocí). 

 Dobový tisk se před zavedením zákona zabýval problematikou prostituce jen 

okrajově a jeho zájem se zvýšil až s přibližujícím se zavedením. Po jeho odsouhlasení a 

přijetí vycházely v tisku články, ve kterých našli prostor přívrženci i odpůrci (nebo 

přívrženkyně a odpůrkyně) zákona, kteří hodnotili jeho obsah a funkčnost. Jedním 

z nejvýznamnějších časopisů, který se problematikou zabýval, byl Časopis českých 
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lékařů, který se v souvislosti s prostitucí zabýval převážně pohlavními nemocemi. Mezi 

další lékařské noviny a časopisy, které v této době vyjadřovaly svůj názor prostřednictvím 

lékařských článků byl Časopis pro veřejné zdravotnictví, časopis Přítomnost, Pohlaví atd. 

 Odborná literatura, která byla psaná nebo překládána českými lékaři a lékařkami, 

kteří se zabývali problematikou prostituce na počátku dvacátého století, poskytuje 

společně s dobovými články hlavní část pramenů této práce. Lékaři, kteří otevřeně 

podporovali abolicionismus publikovali knihy s tématem prostituce, které byly určeny jak 

pro laickou veřejnost, kterou se snažili obeznámit s novým zákonem, tak pro společnost 

lékařskou. 

 Hlavními zastánci zákona byli členové Spolku proti potírání pohlavních chorob. 

Spolek se snažil lékaře i veřejnost seznámit s klady nového zákona a členové spolku se za 

tímto účelem účastnili dobových diskuzí. V čele stál dermatolog a venerolog  František 

Šamberger, který byl společně s Karlem Ulrichem nejaktivnější v lékařských příspěvcích 

do dobových časopisů a novin, kde obhajovali aboliční zájmy. Významným krokem 

Spolku pro potírání pohlavních chorob byl překlad knihy Abrahama Flexnera, Prostituce 

v Evropě. Autor byl zastáncem aboličního hnutí a tato kniha byla inspirací při sepsání 

jednotlivých ustanovení zákona. Zastánci a zastánkyně abolice z ní přebrali důležité 

myšlenky, které jsou hlavními pilíři argumentů pro aboliční zákon, a na kterých stojí 

jejich myšlenky v časopiseckých diskuzích (Lenderová, 2001, str. 55;  

Flexner, 1925, str. 3-4).  

 Lékaři a lékařky, ve svých článcích, odkazovali a citovali z některých evropských 

děl. Zásadní publikací pro příznivce reglementace byla kniha berlínského lékaře Alfréda 

Blaschka. Dílo se zaměřuje především na berlínské prostředí, ale autor se zmiňuje i o 

ostatních evropských zemích. Autor byl zastáncem umírněné reglementace. Blaschko se 
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ve své knize věnuje pohlavním nemocem a prostituci. Rozebírá způsob a podmínky 

léčení, stanovení diagnosy a profylaxe venericky nemocných. Tato práce byla pro české 

lékaře a lékařky velmi inspirativní, zejména však pro zastánce reglementace, neboť 

Blaschko sám byl odpůrce abolice (Lenderová, 2001, str.54). Zastánci a zastánkyně 

abolice i reglementace měli své pilíře v evropské literatuře, o kterou se opírali a hojně z ní 

čerpali myšlenky. Tento fakt je vidět i v jejich vlastních publikacích, kde se odkazují na 

světové autory a nechávají se inspirovat jejich knihami. 
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Zákon o potírání pohlavních nemocích a medikalizace prostituce 

 

 V této kapitole představím obsah Zákona o potírání pohlavních nemocí a zaměřím 

se hlavně na nové myšlenky a změny, které přinesl. Kromě starých nařízení, které prošly 

novelizací nebo byl upraven způsob jejich provádění, byly do zákona začleněny i zcela 

nové paragrafy, které si naopak kladly za cíl vyvarovat se chybám reglementace a 

nařizovaly v boji proti pohlavním nemocem postupovat jinou cestou.  

 Zákon se pokouší zrušit praxi „dvojího metru“, která byla během reglementace 

praktikována, zavádí nový systém snižování pohlavních nemocí a podstupuje kontrolu nad 

prostitucí lékařům a lékařkám (z. č. 241/1922 Sb., O potírání pohlavních nemocí, odd.I a 

odd.2; Stein, 1922, str. 21-39). Část z nich, většinou zastánci a zastánkyně reglementace, 

nechtěla přebírat prostituci a problém pohlavních nemocí plně do svých rukou. Jejich 

argumentem bylo, že venerické nemoci úzce souvisí s komerčními sexuálními službami, 

což je problém, který nepřísluší řešit lékaři (nebo lékařce), ale policii (Flexner,1925, 

str.96-97). Osob, které byly vyškoleny ve venerickém oboru bylo málo a schválení zákona 

vyžadovalo od lékařů větší aktivitu jak v praktickém léčení, tak i v preventivní a 

výchovné části boje proti venerickým nemocem (Eisler,1926, str.105). 

 Lékaři a lékařky, kteří podporovali zavedení zákona se snažili prezentovat 

medicínu jako obor, který se zabývá záležitostmi lidského těla bez výjimky a poukázat na 

to, že její provozovatelé jsou stoprocentně znalí svého oboru a nikdo jiný nemá tudíž větší 

právo zasahovat do věcí těla a zdraví. Sázeli na profesionální vystupování v článcích, 

diskuzích a ve svých publikacích a snažili se mít svá tvrzení většinou lékařsky podložená, 

aby dodali předloženému vyjádření důležitost (Šamberger,1926, str.369-373). Otázka 
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ohledně zavedení a obsahu zákona byla lékaři s lékařkami diskutována také s ohledem na 

jejich společenské role a případnou změnu jejich postavení v boji proti venerickým 

nemocím. Zavedení zákona mělo za následek medikalizaci „prostitutky“ a prostituce. 

Termín medikalizace označuje změnu role lékaře nebo lékařky v oblastech, které byly 

doposud považovány za sociální. Lékaři a lékařky přebírali kompetence nad záležitostmi, 

které se týkaly lidského těla a zdraví a začali k nim přistupovat jako k seriozním 

lékařským problémům. Jedná se např. o medikalizaci porodů, smrti, alkoholismu nebo 

např. o medikalizaci duševních poruch, které byly do té doby považovány za šílenství atd. 

A právě i prostituce a pohlavní nemoci byly jedním z oborů, kterým se začala medicína 

věnovat. Medikalizace prostituce měla dopad na vztah „prostitutky“ a lékaře nebo 

lékařky, neboť zákon zplnomocňoval lékaře a lékařky k úkonům, které do té doby mohl 

plnit jen stát. 

 Při snaze porozumět z jaké atmosféry se vyvinulo aboliční hnutí proč a jak byly 

vytvořeny jeho cíle, je nutné přiblížit i období, ve kterém byla zavedena reglementační 

nařízení. Neboť odstavce, které jsou obsaženy v novém zákoně, jsou vytvořeny i na 

základě nefunkčnosti některých reglementačních pravidel ve snaze vyvarovat se 

opakování chyb a nastolit nové postupy. Některé myšlenky naopak abolicionisté převzali 

nebo jen upravili způsob jejich realizace. 

             Reglementace by se dala vyložit jako úprava prostituce podle jistého 

„reglementu“, tj. soupisu předpisů a pravidel. Pelc píše, že „skutečně zákonný podklad má 

reglementace podle zákonů uherských, kde se o ní mluví § 91, č.z. XXIV, 1876“ a že 

„podrobnější nařízení o provádění dozoru nad prostitucí byla vydána jen v Čechách 

výnosem c.k. místodržitelstvím pro království České ze dne 28. listopadu 1916“ 

(Pelc,1929, str. 196). Tento výnos byl později označován jako prostituční regulativ a 
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Lenderová o něm říká, že: „Regulativ představuje až do této doby nejrozsáhlejší a 

nejpodrobnější dokument týkající se prostituce. Jednalo se o první reglementační nařízení, 

které mělo celozemskou platnost.“ (Lenderová, 2002, str. 41) Toto nařízení vyšlo až téměř 

na sklonku reglementačního systému kontroly prostituce. Reglementace nebyla do té doby 

dána zákonem, ale pravomocemi, které byly přiřknuty obecním a městským úřadům, které 

si je samy upravovaly a měnily. Reglementační nařízení se tedy mohla v jednotlivých 

městech lišit (Černý, 2001, str. 62). V podstatě se jednalo o úřední úpravu prostituce 

zvláštním předpisem, který byl vydán šest let před zavedením nového systému, a sice 

aboličního. 

  Reglementace se snaží uchopit obchod se sexuálními službami pevně do rukou, 

vymezit mu určitá teritoria a vtisknout mu pravidla, pod kterými může být provozován. 

Staví prostituci pod policejní a zdravotní kontrolu. Městské a policejní úřady měly v této 

věci nejvyšší moc (Pelc, 1926, str. 200; Lenderová, 2002, str. 40-41). „Prostitutky“ byly 

zaregistrovány policejním ředitelstvím a musely docházet na lékařské kontroly, které měl 

na starosti městský lékař (nebo lékařka), případně okresní nemocnice. Registrace ovšem 

nebyla stoprocentní a tudíž ani lékařské kontroly neměly předpokládaný výsledek ve 

snížení pohlavních nemocí. (Flexner, 1926, str. 200, Lenderová, 2001, dostupné z: 

http://www.gyne.cz/clanky/2001/101cl10.htm). Hlavním orgánem, který řídil praktické 

provádění vydaných opatření, byl městský úřad (Lenderová, 2002, str.30). 

 Během období reglementace se objevili lékaři a lékařky, „mravokárci“, 

sociologové a socioložky a osoby z řad veřejnosti, kteří reglementačním nařízením  

vyčítali neúčinnost v boji proti pohlavním chorobám, upozorňovali na fakt, že se kontrole 

vyhnulo mnoho „prostitutek“, které nebyly zaregistrovány. Otázka venerických chorob 

byla v rukou úřadů a policie. Reglementace, jako taková, popuzovala její odpůrce také 
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propagací „dvojího mravního metru“. Nikdy nemluvila o prostituci ve spojení s muži, ale 

za „přenašitelky“ pohlavních nemocí byly považovány, podle lékařů  a lékařek, kteří 

podporovali reglementaci, pouze ženy, „prostitutky“. Téma etiketizace „prostitutek“ je 

v Čechách diskutováno převážně v literatuře, která byla psaná zastánci a zastánkyněmi 

aboličního hnutí. Objevuje se také ve světových publikacích, kde vystupuje žena coby 

„nositelka nemravnosti“ a „přenašitelka“ některých nemocí, v tomto případě nemocí 

pohlavních. Sander L.Gilman se zabývá tímto tématem ve své knize, která nese název 

Nákaza a její spodobnění: zobrazení nemocí od šílenství k AIDS "(překlad vlastní)". Ve 

čtrnácté kapitole této knihy jsou popsány způsoby vyobrazení nemocných s určitými 

chorobami (AIDS, lepra, syfilis). Období, o kterém Gilman píše, je starší než doba, kterou 

se zabývá tato práce, ale některé genderové stereotypy se shodují, zejména v pohledu na 

ženy coby „přenašitelky“ pohlavních nemocí a také v bodě, který se týká zbavení muže 

veškeré zodpovědnosti v rámci venerických chorob. V souvislosti s pohledem na 

syfilitické ženy říká: „V 18. století vyobrazení pacienta, jednotlivce nesoucího stigmata 

syfilitydy přechází do obrazu zkažené ženy. Například populární vyobrazení koncem 18. 

století bylo rozkládající se hlava prostitutky se syfilidem.“ (Gilman, 1988, str. 269), 

"(překlad vlastní)". Gilman zde píše, že od 18. století se žena stává symbolem některých 

nemocí a bývá podle toho vyobrazena. „Prostitutky“ představují, díky povaze obchodu se 

sexuálními službami, většinou nemoci pohlavní. Označování ženy jako „přenašitelky“ 

bylo běžnou praxí. „Prostitutky“ byly, v duchu reglemetačních opatření,  považovány za 

zodpovědné v šíření venerických nemocí a musely se podrobovat registraci, která mohla 

přinášet odsouzení ze strany společnosti a nemožnost začlenit se zpět, podstupovaly 

policejní a zdravotní kontrolu a případné léčení . Role muže „zákazníka“ v komerčním 

sexu nebyla komentována ani nikterak tematizována, jeho chování bylo částečně 
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omlouváno silnými sexuálními tužbami a jeho důsledky byly přehlíženy. Flexner se k této 

praxi, ke které docházelo během reglementace, vyjadřuje kriticky a říká: „O prostituci se 

obyčejně píše a mluví s toho hlediska, jako by byla pouze záležitostí žen. Avšak tento 

problém zůstane tak dlouho nesrozumitelným, pokud budeme naň pohlížeti jen s této 

stránky.“ (Flexner, 1925, str. 36). Flexner v knize na několika místech ukazuje na zažitý 

model „dvojího metru“ a na neobjektivní náhled na ženu coby „přenašitelku“ a ostře tento 

náhled kritizuje a ukazuje na pokrokovost aboličního zákona. Reglementisté obhajovali 

mužské návštěvy „veřejných domů“ tím, že muži mají silný sexuální pud a styk s 

„prostitutkou“ je „nezbytné zlo“. Flexner na tento náhled argumentuje tím, že říká, že „ať 

je spontánní pohlavní pud jakkoliv silný, může být jako každý jiný pud udržen na uzdě 

vypěstováním zabraňujících vlivů“ (Flexner, 1925, str. 40). Tímto v podstatě říká, že 

pohlavní pud mužů není důvod pro podporování „dvojího metru“ mezi „prostitutkou“ a 

klientem, neboť se nejedná o neovladatelnou záležitost a snaží se tak vyvrátit jeden 

z nejsilnějších argumentů, které reglementisté pro podporu „dvojího metru“ měli. Flexner 

zároveň ukazuje na to, že existoval „dvojí metr“ i mezi prostituující osobou a „kuplířem“. 

Nový zákon ošetřoval tento fakt tím, že ve II.oddíle zákona odkazuje na §204 trestního 

zákona – kuplířství, který jasně říká, že prostituce sama o sobě není trestní čin, ale že 

„kdo jiného zjedná, přiměje nebo svede k provozování prostituce, nebo kdo kořistí 

z prostituce provozované jiným, bude potrestán“ (z. č. 140/1961 Sb.), (jedná se o současné 

označení-pozn.autora). Aboliční hnutí si tedy kladlo za cíl i odstranění kuplířství, tím, že 

zrušilo nevěstince a lákání osob k prostituci označilo za trestné. 

     Pod vlivem argumentů, které zastávali odpůrci a odpůrkyně reglementace se 

zrodilo aboliční hnutí, neboli tzv. abolicionismus. Slovo abolice ve smyslu zavedení 

nového zákona je právní výraz, který označuje zrušení stávajících pravidel, nebo odvolání 
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existujícího zákona. Abolicionismus se snažil zrušit reglementační pravidla v plné míře. 

Zákon o potírání pohlavních nemocí ruší tato nařízení a nastoluje nová. V sekundární 

literatuře je tedy některými autory (např. Lenderová, Černý) označován jako aboliční 

zákon, tedy zákon rušící stávající a zavedené normy. Jeho hlavním cílem bylo zrušení 

státní regulace prostituce, zákaz používání morálního „dvojího metru“ a podpora 

medikalizace prostituce. Tzn. převedení zdravotního stavu a kontroly nakažených osob do 

rukou lékařů a lékařek, osvěta a sexuální vzdělávání mládeže. Všechna preventivní 

opatření by měla být také prováděna lékaři a lékařkami. Abolicionisté vyčítali 

reglementaci i její nákladnost, neboť účty za lékařské prohlídky platili kuplíři, u kterých 

ženy provozovaly obchod se sexuálními službami nebo byly zasílány domovské obci 

„prostitutky“, často však docházelo k nevyrovnání dluhů (Lenderová, 2001, dostupné z 

:http://www.gyne.cz/clanky/ 2001/101cl10.htm). Zastánci a zastánkyně abolice 

vyzdvihovali i několik emancipačních otázek, ve kterých, podle nich, reglementace 

narušovala práva ženy na rovnoprávnost před soudem, vylučovala ženy označované za 

„prostitutky“ ze společnosti, bránila jim začlenit se zpět a preferovala mužské „potřeby“. 

Zákon prosazuje, aby se na komerční sex pohlíženo jako na trestní čin pouze tehdy, bude-

li trestný čin či přestupek spáchán. A mělo se tak dít bez ohledu na pohlaví dotyčné osoby. 

Druhý oddíl zákona tedy ruší všechna reglementační policejní nařízení (z.č. 241/1922Sb., 

odd. 2,§ 13). Stein vykládá tuto část tak, že: „osoby, které se prostituují, nedopouštějí se 

činu trestného, nesmějí býti pronásledovány – dokud jest, jejich počínání nebezpečné 

státu, tj. dokud se jejich činnost nestřetne s předpisy veřejného zdravotnictví a veřejné 

mravnosti.“ (Stein, 1922, str. 35).   

 V roce 1919 byla snaha abolicionistů České společnosti pro potírání pohlavních 

chorob zmobilizována a do poslanecké sněmovny se dostaly první návrhy na zrušení 
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„nevěstinců“ a zavedení povinnosti venericky nemocných dát se léčit (Lenderová, 2002, 

str. 49). Tímto činem se rozpoutala veřejná diskuze v tisku i ve vládě a myšlenka začala 

dostávat jasnější podobu. 

 Zákon O potírání pohlavních nemocí byl schválen 11.7.1922 a ve sbírce zákonů 

byl uveřejněn 22.8.1922 (Zákon č. 241/1922 Sb., O potírání pohlavních nemocí). 

K zákonu byla sepsána ještě dvě vládní nařízení, a to prováděcí pokyny, které vyšly až 

23.9.1923 a průvodní výnos, který byl zapsán 21.1.1924 (Lenderová, 2002, str.51). Pozdní 

vypracování prováděcích nařízení bylo terčem kritiky ze strany společnosti, politiků a 

lékařů. Policisté, stát i lékaři a lékařky byli postaveni do situace, kdy nevěděli jakým 

způsobem mají zákonně postupovat. Stát neměl peníze na realizaci zákona, chyběly mu 

finance na zřizování odborných ústavů, školení odborníků na venerické nemoci atd. 

(Procházka, 1926, str. 200).  

 Hlavními zastánci a zastánkyně abolice byli členové Spolku pro  potírání 

pohlavních chorob. Spolek se snažil lékaře i veřejnost seznámit s klady nového zákona a 

jeho členové se za tímto účelem účastnili dobových diskuzí. V čele spolku stál dermatolog 

a venerolog František Šamberger, který byl společně s Karlem Ulrichem nejaktivnější 

v lékařských příspěvcích do dobových časopisů a novin, kde obhajovali aboliční zájmy.  

Důležitým faktem je i skutečnost, že celá Evropa přecházela postupně od reglementace 

k aboličnímu hnutí a emancipace žen začala být velmi aktuálním tématem. Aboliční hnutí 

využívalo tyto dvě fakta ke svému prospěchu a i to mu zcela jistě pomohlo při 

prosazování schválení zákona (Stein, 1922, str. 8-12). 

 Přes to Zákon o potírání pohlavních nemocí přináší některé myšlenky, které jsou 

pro české prostředí nové. Mezi hlavní patří zpravomocnění lékařů a lékařek do role státu, 

tzn., že přebírají některé povinnost a pravomoci, které měl dosud jen stát a policie. Tedy 
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snaha o medikalizaci prostituce. „Prostitutky“ a pohlavní nemoci se stávají záležitostí 

medicíny a nikoliv sociální sféry. Dále prevence a osvěta před pohlavními chorobami, 

která měla být prováděna otevřenou formou, jednalo se v podstatě o sexuální výchovu. 

Dalším význačným bodem bylo zrovnoprávnění obou pohlaví v souvislosti s prostitucí a 

pohlavními nemocemi. Všechny tyto body přinášejí jiný náhled na řešení prostituce a 

venerických chorob. Nejvýznamnějším faktem, který se objevuje ve všech těchto 

tématech, či oddílech, je právě medikalizace prostituce. Je důležité podívat se na zákon 

právě z tohoto hlediska, neboť snahu o medikalizaci můžeme najít ve všech článcích, 

které byly uveřejněny a ve všech oddílech zákona.  

 Za doby reglementace prostituce byla nastolena jasná pravidla ohledně kontroly 

„prostitutek“ i ohledně boje proti pohlavním chorobám. Žena, která pracovala 

v sexuálních službách, byla považována za hrozbu pro společnost jako možná 

„přenašečka“ pohlavních chorob. V momentě kdy se „prostitutka“ nakazila, mohla nemoc 

šířit geometrickou řadou na své klienty. Na počátku dvacátého století patřily mezi 

nejčastější pohlavní nemoci: kapavka, měkký vřed a syfilis. Jejich léčba byla obtížná a 

dlouhodobá a vyžadovala pravidelné lékařské kontroly. Fakt nebezpečí těchto pohlavních 

chorob byl znám zastáncům reglementace i abolice a obě tato hnutí se snažila najít cestu, 

jakým způsobem proti němu zakročit.  

 Zákon přinesl zcela nový přístup k prostituci. Lékaři a lékařky přebírají roli státu a 

disponují pravomocemi, které doposud náležely jen policii. Přenos pohlavních nemocí, ke 

kterému dochází v rámci obchodu se sexuálními službami, i mimo něj, se tak stal 

problémem medicínským a Zákon o potírání pohlavních chorob dal lékaři nebo lékařce 

pravomoc zastupovat nevyšší instanci, čili stát a vtiskl mu tak příslušnou moc i 

povinnosti. Zastánci a zastánkyně abolice nakonec prosadili v zákoně prakticky všechny 
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důležité body, o které se snažili. Zákon byl rozdělen právě podle těchto bodů na oddíly, a 

to na oddíl proti pohlavním chorobám, oddíl prostituce, oddíl ustanovení trestní a oddíl 

ustanovení všeobecná (z. č. 241/1922 Sb., O potírání pohlavních nemocí). 

 V oddílu I. Zákona o potírání pohlavních nemocí jsou jasně vymezeny pravomoci 

lékařů a lékařek. Ti vystupují nově v roli státu, přebírají jeho povinnosti i výsady. Celý 

první oddíl se zabývá definicí a vymezením této nové role, lékaři a lékařky jsou stavěny 

do zcela jiného světla, a sice zastupitelů zákonné moci. Pohlavní nemoci se stávají 

záležitostí medicínskou, je na ně pohlíženo jako na ostatní nemoci a problém jejich 

vysokého výskytu je řešen lékařskou cestou. Během reglementace existovala zakořeněná 

domněnka, že nejlepším způsobem, jak se uchránit společnost před nákazou je vymezit 

„prostitutkám“ a všem lidem, kteří obchodovali se sexuálními službami konkrétní ulice do 

kterých „slušní“ lidé nechodili. V podstatě se jednalo o jistý druh karantény s tím, že se 

předpokládalo, že venerické nemoci se podaří takto také uchovat v izolaci. Nový zákon 

přistupuje k pohlavním nemocem a k pacientovi jiným způsobem. První oddíl zákona 

vymezuje pravomoci lékařů a lékařek, ale zároveň mluví poprvé o pohlavních nemocech 

jako o celoplošném problému, který se neomezuje na pohlaví, sociální vrstvy nebo určené 

lokality. Lékaři a lékařky díky novému chápání problematiky „prostituce“ a šíření 

venerických chorob zaujímají nové postavení a novou roli v ochraně zdraví společnosti.  

Venerické nemoci se musí léčit, neboť ohrožují zdraví jedince a právě skrze jedince se 

chrání a reguluje celá společnost, Lékaři a lékařky se snažili vymýtit předsudky vůči 

tomuto druhu onemocnění a zdůrazňovali, že pohlavní nemocí se může nakazit kdokoliv, 

ale pacient se musí dát léčit, aby nerozšiřoval nemoc dál. V tomto bodě přináší aboliční 

zákon nový postoj, který se zakládá na stejném přístupu k pohlavním nemocem, jako 

k nemocem nevenerickým. Někteří lékaři, kteří podporovali reglementaci, mluvili o 
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prostituci jako o sociálním problému a venerické nemoci pro ně byly spojeny výhradně 

s prostitucí, tudíž se jednalo o tzv. sociální nemoci. Zrůnek přímo říká, že „pohlavní 

nemoci patří mezi nemoci sociální“ (Zrůnek, 1926, str. 104). A právě tomuto trendu se 

snaží tvůrci nového zákona zamezit a převést problematiku pohlavních nemocí na pole 

lékařské. Ze záležitosti, která byla doposud převážně sociální, dělá nový zákon věc čistě 

medicínskou. Zákon ustanovuje nové postavení lékaře a jeho pravomoci a povinnosti. 

Mezi nejdůležitější patří např. ustanovení nuceného léčení nakažených osob. Lékařům a 

lékařkám je svěřena i kontrola nemocných a rekonvalescentů. Byly zavedeny nucené 

lékařské prohlídky. Pokud hrozilo, že by nakažená osoba dál roznášela nemoc, tak měli 

lékaři a lékařky pravomoc nechat ji odvést do nemocnice na nařízenou léčbu, kde měla 

zůstat až do úplného vyléčení. Když byl pacient (nebo pacientka) doléčen, mohly mu být 

nařízeny pravidelné kontroly (z.č. 241/1922, O potírání pohlavních nemocí). 

 Stát tedy předal lékařům a lékařkám diktát v prevenci před pohlavními chorobami, 

v samotném způsobu léčby, kde měl dokonce možnost nechat osobu zavřít na dobu, 

kterou sám určil a zodpovídal také za prohlídky a kontrolu doléčených pacientů. Před 

zavedením zákona mohly být k prohlídkám donuceny jen „prostitutky“ a vojáci, kteří byli 

považováni za rizikové skupiny (Zrůnek, 1926, str. 98). Zákon tuto pravomoc rozšířil na 

všechny, kteří spáchali trestní čin proti Zákonu o potírání pohlavních nemocí, jako tomu 

bylo například u osob, kteří se odmítaly léčit atd. Jednalo se o snahu zrovnoprávnit 

pacienty, nezávisle na jejich pohlaví a postavení. Nucené prohlídky nařizuje úřad a úřad 

je zastupován lékařem. Zákon se tak snažil zabránit šíření pohlavních chorob tím, že dal 

lékaři (nebo lékařce) pravomoc zasáhnout do osobních svobod jednotlivce. Tento bod do 

přijetí zákona neexistoval a jeho zavedením měl lékař možnost ovlivňovat osobní život 

pacienta v zájmu ochrany společnosti. Do schválení zákona byla prostituce kontrolována 
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policií a ta vůči ní postupovala danými kroky, ovšem právo, které dával zákon lékařům a 

lékařkám, policie postrádala, neboť dostali tímto zněním zákona moc jakoukoliv osobu, 

kterou shledali za nebezpečnou nebo nakaženou, podrobit lékařské prohlídce. Pokud 

potvrdili své podezření, mohli ji zavřít a pustit ji, až když, opět lékaři a lékařky, schválili, 

že je uzdravena (z.č. 241/1922, O potírání pohlavních nemocí, § 5). Právo zbavit osobu 

osobní svobody a zavřít ji měla do té doby v podstatě jen policie v případě, že někdo 

spáchal trestný čin nebo ohrožoval společnost či sebe. Ne všechny nakažené osoby byly 

zavřeny a léčeny přes jejich vůli, jednalo se v podstatě jen o pacienty, u kterých lékař 

shledal podezření, že by mohli léčbu zanedbat a rozšiřovat pohlavní nemoci dál, zákon 

říká, že:  

hrozí-li nebezpečí, že osoba pohlavní nemocí stižená může způsobem svého 

života nebo tím, že nezachovává lékařských nařízení, přenésti nemoc na 

osoby, s nimiž se stýká, může býti k úřednímu rozkazu (§ 23) dodána do 

ústavu léčebného a tam podržena až do vyléčení příznaků nakažlivosti“. (z.č. 

241/1922 Sb., Zákon o potírání pohlavních nemocí, § 5)  

 

Tím, kdo určoval, kdo se podrobí nucenému léčení, byl lékař nebo lékařka, a ti 

rozhodovali i o tom, kdy bude pacient propuštěn. Argumentace lékařů a lékařek, proč jsou 

to právě oni, kteří mají mít toto právo, byla jasná. V případě venerických chorob se jedná 

o nemoci, které mají léčit jen lékaři nebo lékařky a pokud nemoc ohrožuje společnost tak 

právě lékaři a lékařky jsou postaveni do rolí ochranitelů zdraví jednotlivců a společnosti, a 

proto mají mít téměř veškerá práva v rámci léčebných postupů.  Toto je zcela nová 

myšlenka. Zastánci a zastánkyně získali zavedením zákona takové postavení, které jim 
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dovolovalo daleko více, než předtím polici. Měli v jistém smyslu absolutní moc nad 

pacienty. Lékaři a lékařky měli pravomoc jednat v roli policie i státu.  

 Lékaři a lékařky měl ke svým pacientům, ke státu a veřejnosti také povinnosti, 

které zákon pevně vymezoval. Svým způsobem tím ovšem zákon legitimoval i další 

pravomoci, které z předepsaných povinností vycházely (z.č. 241/1922, odd.I, §4, §5, §6, 

§7, §8, §9, §12). Pokud nemocný jakkoliv narušil léčebný proces nebo byl hrozbou pro 

společnost, byl lékař povinen pacienta nahlásit úřadu (z.č. 241/1922, odd.I, §7). 

V pasážích zákona, ve kterých se píše o úřadu je vždy odkaz na §23, který vysvětluje 

použitý výraz úřad následovně:  

„Prováděti a zabezpečiti opatření v tomto zákoně předepsaná přísluší za 

spolupůsobení obcí a policejních úřadů oněm politickým úřadům (na 

Slovensku a v Podkarpatské Rusi příslušným vrchnostem administrativním), 

které obstarávají veřejnou správu zdravotní. V nejvyšší instanci rozhoduje 

ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.“ (z.č. 241/1922, odd.I, 

§23) 

Lenderová mluví o úřadu jako o „autonomním úřadu – pražském fyzikátu, respektive V. 

oddělení fyzikátu Hlavního města Prahy“ (Lenderová, 2002, str. 54) a zároveň říká, že 

„instituce byla vyňata z pravomoci policejního ředitelství“ (Lenderová, 2002, str. 54). Ze 

zákona, ale není patrné, že se jedná o pražský fyzikát, proto pokud se tedy bude v práci 

mluvit v souvislosti se Zákonem o potírání pohlavních nemocí o úřadu, tak bude vždy 

připojen odkaz na příslušný §23. 

 Nemocný měl být tedy obeznámen s nakažlivostí choroby a se svými povinnostmi. 

V zákoně je též pamatováno na vyhledání zdroje nákazy. Lékař se musí pokusit zjistit, kde 
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se pacient nakazil. Pokud zjistí konkrétní jméno je povinen dotyčného nahlásit. Pouze 

tam, kde lékařská autorita nestačí, se může obrátit na úřad (z.č. 241/1922, O potírání 

pohlavních nemocí, §23). Dále zákon ukládá lékařům a lékařkám za povinnost informovat 

pacienta (nebo pacientku) o povaze nemoci. Tento bod vštepuje lékaři a lékařce část 

zákona ohledně poučení pacientů za povinnost, do této doby bylo na nich, zda tak činili či 

nikoliv. Důležitou a novou částí oddílu je, že lékaři a lékařky mohli varovat před sňatkem 

a pokud je pár neposlechl, mohl na úřadu (z.č. 241/1922, O potírání pohlavních nemocí, 

§23) nahlásit, že se chystají vzít a úřad (z.č. 241/1922, O potírání pohlavních nemocí, 

§23) zakročil (z.č. 241/1922, O potírání pohlavních nemocí, odd.I, §9). Toto ustanovení je 

příkladem medikalizace prostituce, kterou zákon přinesl. Jedná se o rozšíření 

medicínského dohledu i nad soukromým a privátním životem, což do této doby 

neexistovalo. Lékař (nebo lékařka) má právo zabránit sňatku nakažené osoby a dělá tak 

v zájmu ochrany společnosti. Tento fakt také souvisí s myšlenkou zabránění „reprodukce“ 

a tím i přenosem choroby do další populace. Dohledem nad jedincem dochází k ochraně 

celé společnosti. Některé pohlavní nemoci byly dědičné a lékař tak znemožnil pacientovi 

plodit další nakažené osoby, které by mohly nemoc šířit dál. Fakt, že je v zákoně obsažena 

pasáž, která dává lékařům a lékařkám za povinnost zasáhnout do osobního života 

jednotlivce, i když v zájmu celé společnosti, je dokonalým příkladem postupující 

medikalizace.  

 Toto jsou nejdůležitější body, které se vztahují k povinnostem lékařů a lékařek. 

Z jejich obsahu je patrno, že ačkoliv se jedná o paragrafy, které měly lékařům a lékařkám 

stanovit nové povinnosti, tak i v těchto odstavcích jim zároveň vkládá nové pravomoci. 

V zákonu se píše, že: 
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 „Lékař, ošetřující osobu stiženou pohlavní nemocí, jest povinen: 

1. činiti úřadu (§ 23) písemné oznámení: 

a) nedbá-li nemocný jeho předpisů a vzniká-li tím nebo z jakékoli jiné příčiny 

nebezpečí, že přenese nákazu na jiné osoby, nebo 

b) přeruší-li nemocný léčení a nevykáže-li se, že léčí se u jiného lékaře neb v 

ústavě léčebném, nebo 

c) nesplní-li povinností v § 6 uvedených; 

2. pátrati dotazem u nemocného po prameni nákazy a sdělení nemocného 

oznámiti úřadu (§ 23); 

3. upozorniti nemocného na nakažlivost nemoci a na trestnost přenesení 

nákazy (§ 18), po případě varovati ho před uzavřením sňatku a doručiti mu na 

řádné potvrzení tištěné poučení, jež mu úřad (§ 23) za tím účelem bezplatně 

dodá. 

Jde-li o ošetřování v ústavech léčebných, mají tyto povinnosti přednostové 

těchto ústavů (klinik, oddělení).“ (z.č. 241/1922, O potírání pohlavních 

nemocí, odd.I, §7) 

 V tomto případě se jedná již o pacienty (a pacientky), u kterých byla nákaza zjištěna 

a potvrzena lékařem nebo lékařkou. Pokud měl lékař nebo lékařka podat příslušnému 

úřadu (z.č. 241/1922, O potírání pohlavních nemocí, §23) oznámení, tak to vpodstatě 

znamenalo, že nemocného nahlásil, určil jeho diagnózu a doporučil postup, např. zda se má 
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osoba zavřít do ústavu, nebo jestli má být po ní vyhlášeno pátrání, pokud není známo kde 

je atd. Úřad (z.č. 241/1922, O potírání pohlavních nemocí, §23) byl pak vykonavatelem 

nařízení, které lékař vydal a ten byl zase, podle zákona, povinen toto oznámení úřadu (z.č. 

241/1922, O potírání pohlavních nemocí, §23) poskytnout ve výše uvedených případech. 

Jednalo se zejména o zamezení dalšího přenosu pohlavních nemocí u lidí, kteří nebyly, 

z nějakého důvodu, schopni dodržet léčebný režim a existovalo u nich riziko dalšího 

přenosu venerického onemocnění. Jde tedy opět o snahu ochránit celou společnost skrze 

jednotlivce. Stejně jako v případě, kdy mohl lékař či lékařka zabránit sňatku, tak i v tomto 

případě se jedná o vkročení lékařské moci na pole svobody jednotlivce. A opět, i v tomto 

případě, přebírají lékaři a lékařky roli státu. Odstavec 6, říká, že: „kdo stižen byl pohlavní 

nemocí, jest povinen i po skončeném léčení podrobiti se v určitých obdobích opětovnému 

lékařskému vyšetření, považuje-li to ošetřující lékař nebo úřad (§ 23) za nutné a nařídí-li 

tak“ (z.č.241/1922, O potírání pohlavních nemocí, § 6). Pokud tedy toto pacient neučinil, 

tak se provinil proti zákonu a lékař (nebo lékařka) ho oznámil úřadů.  

 Paradoxem je, že v podstatě celý zákon vytvořili hlavně lékaři a lékařky, což 

znamená že vymysleli systém, jakým se bude v případě venerických nemocí postupovat a 

zároveň si stanovili pravomoci a povinnosti (Lenderová, 2002, str. 49) při potírání 

pohlavních nemocí. Během reglementace byla prostituce v rukou policie a policejních 

lékařů a prostituci omezovaly konkrétní lokální nařízení. Po roce zavedení zákona došlo 

k tomu, že všechny jednotlivé způsoby kontroly se spojily v jeden, a ten byl dán do rukou 

lékařů a lékařek. Lékaři  a lékařky tedy přebrali kompetenci v diagnostice nemoci, 

stanovení léčby i nařízení potřebných úkonů, které byly podle nich nezbytné k zachování 

dobrého zdravotního stavu jednotlivce či společnosti. Dochází k tomu, že práva a 

kompetence, které byly lékařům přiřknuty, se staly i povinnostmi, tzn., že pokud měl lékař 
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právo umístit nemocného do ústavu i přes jeho vůli, tak to byla zároveň jeho povinnost. 

Dochází k tomu, že „zdraví“ jako takové je deklarováno jako hlavní státní zájem v této 

věci, a že problém nejen zdravotní je na zdravotní redukován. Lékaři a lékařky přebírají 

roli státu a skrze zdraví mají možnost kontrolovat osobní život občanů, a to vše v zájmu 

ochrany společnosti. 

 Snaha předat záležitosti těla, zdraví, nemocí a tudíž i venerických chorob jen do 

rukou lékaře se odrážela i v nařízení, které se snažilo zabránit léčení na dálku 

nekvalifikovanými lékaři (z.č. 241/1922, O potírání pohlavních nemocí, §10). Pohlavní 

nemoc bylo možné diagnostikovat až po řádné prohlídce kvalifikovaným doktorem, který 

předepíše léčebný postup a zároveň nemocného nahlásí. Ani jedna z těchto věcí by nebyla 

možná při písemném styku. Systém kontroly a ochrany by byl narušen tím, že by se 

pacienti nedostavili na prohlídku. Vzhledem k tomu, že podobné nabídky vycházely 

v dobovém tisku, tak stát zakročil a označil je za nelegální. V zákoně se tedy píše, že „je 

zakázáno léčiti pohlavní nemoci bez osobního vyšetření pouze dopisováním nebo 

zasíláním návodů k léčení“ (z.č. 241/1922, O potírání pohlavních nemocí, §10) a  dále, že 

„je zakázáno nabízeti se k léčení nemocí pohlavních způsobem vtíravým neb lékařského 

stavu nedůstojným“ (z.č. 241/1922, O potírání pohlavních nemocí, §11).  I kdyby došlo 

pomocí písemného léčení k vyléčení, nebyla by nemocná osoba dále kontrolována a 

unikla by tak v podstatě ze systému, který byl vytvořen právě proto, aby se již nic 

takového nestávalo. Zákonodárci a zákonodárkyně se snažili myslet na způsoby úniku 

před zákonem a zařadit je do jeho znění.  

 Nabízí se také otázka zda, některé postupy nenarušovaly slib mlčenlivosti a 

zachování lékařského tajemství. V zákoně je pamatováno i na toto, je v něm totiž jasně 
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řečeno, že lékař (nebo lékařka) musí zachovat přísnou diskrétnost ohledně jména a povahy 

pohlavní nemoci, neboť venerické choroby byly pokládány za ožehavé téma a nebylo 

možné pacienta postavit do nepříjemné situace. Zároveň však toto nařízení přebíjí 

povinnost lékaře a lékařky nemocného oznámit úřadům (z.č. 241/1922, O potírání 

pohlavních nemocí, §23). Otázka je, do jaké míry skutečně zůstalo lékařské tajemství 

zachováno, vzhledem k povinnosti nahlašovat nemocné úřadům (z.č. 241/1922, O potírání 

pohlavních nemocí, §23). Před zavedením zákona se lékaři a lékařky chovali podle 

etického kodexu a nenahlášení nemocné osoby by nebylo považováno za přestupek. Ve 

chvíli zavedení zákona přichází nová skutečnost a to sice, že  

“každý lékař ošetřující pohlavně nemocného je povinen zachovati nejpřísnější 

mlčelivost o povaze nemoci, vyjímajíc ustanovení § 7, jakož i o všech jiných 

okolnostech na tuto nemoc se vztahujících, pod následky stanovenými v 

příslušných předpisech zákonů trestních   “ (z.č. 241/1922, O potírání 

pohlavních nemocí, §9). 

Paragraf 7, který tvoří výjimku v paragrafu 9 je právě ten výše psaný, ve kterém se jako 

povinnost lékařů a lékařek stanovuje nahlásit úřadu (z.č. 241/1922, O potírání pohlavních 

nemocí, §23) osoby, které jakkoliv ohrozí sebe či společnost. Tzn., že „v zájmu dobra 

společnosti“ se lékařské tajemství porušit může. 

 V zákonu se objevuje ještě jedna myšlenka, která by se dala považovat za novou, a 

to sice realizace výchovného a vzdělávacího programu. Tím, že se vztah k pohlavním 

nemocem a sexuálnímu styku uvolnil a zákon mluvil otevřeně o prostituci a venerických 

chorobách, tak  se i lékaři a lékařky v dobových debatách vyjadřovali otevřeně o 

sexuálním životě, partnerských vztazích atd. Tento nový postoj je cítit ze zákona, z debat i 
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z publikací, které lékaři a lékařky vydávali. A protože se prostituce se všemi svými 

projevy přesunula do prostoru medicínské kompetence, tak také v oblasti sexuální 

výchovy, prevence a vzdělávacích přednášek, měl být hlavní činitel lékař či lékařka. Jak 

za reglementace, tak po zavedení zákona, se lékaři a lékařky shodovali na tom, že 

výchova mládeže je velmi důležitá k její ochraně. Rozdíl spočívá ve způsobu, jakým ji 

prováděli. Reglementisté považovali „mravní čistotu“ za základ „čistého“ života . Trýb 

(reglementista) přímo říká, že „proto musí výchova mravní díti se toliko cestou 

vybudování zdraví tělesného a nervového“. Snažili se jí však dosáhnout izolací mladých 

lidí od informací a „mravnost ohrožujících“ osob, v tomto případě „prostitutek“. Role 

lékaře – učitele nebo lékařky - učitelky se nám představuje v nařízení, které ukládá 

vyučovat zdravovědu na školách buďto pověřeným osobám, které vyučovali mládež podle 

stanov, které navrhli lékaři či lékařky nebo přímo jimi. Zavedení předmětu - zdravověda 

je novinkou. Tato část je v zákoně uvedena v „povinnostech lékaře“:  

„Státní správa (§ 29) učiní opatření, aby mládež ve škole a mládež školu 

opustivší poučována byla vhodnými osobami, zejména školními nebo k tomu 

určenými lékaři a způsobem věku svému přiměřeným o pohlavním životě, 

nebezpečí pohlavních nemocí a ochraně proti nim, o nebezpečí prostituce, 

jakož i aby bylo zahájeno na širokém podkladě všeobecné poučování tiskem o 

pohlavních nemocech, za součinnosti sociálně pojišťovacích ústavů a 

příslušných zdravotně-kulturních korporací v dohodě s příslušným 

ministerstvem.“ (z.č. 241/1922, O potírání pohlavních nemocí, §12) 

Myšlenka výchovy a preventivních opatření ve věci sexuálně přenosných pohlavních 

nemocí byla také jedním z hlavních pilířů aboličního hnutí.  
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 Nejdůležitější myšlenkou první části zákona je, že dochází k  předání moci z rukou 

policie do rukou lékařů a lékařek, kteří začali zastupovat nejvyšší instanci, stát. Lékaři a 

lékařky jsou nejvyšší kontrolní, výchovnou a zdravotní instancí, která kontroluje nakažené 

pohlavními chorobami. Zcela novým bodem je povinnost nemocného dát se léčit. Pokud 

tento paragraf nemocný poruší, tak opět přichází moc lékaře nebo lékařky, kteří ho mohou 

k léčně nedobrovolně přinutit. Tento zásah do osobního života jednotlivce je ospravedlněn 

ochranou společnosti před nakažením venerickými nemocemi Nakonec vznikl i nový 

pohled na lékaře coby učitele (lékařku coby učitelku) a jako na osobu, která je povinna 

provádět osvětu.  

 Druhý oddíl zákona se týká přímo prostituce. Zde bylo hlavním cílem zrušit 

všechna reglementační nařízení, zrušit „nevěstince“ a zavést nápravná zařízení a možnost 

převýchovy pro „prostitutky“. Zrušení reglementačních nařízení byl cíl, který měli 

abolicionisté od samotného počátku. Konkrétně ruší všechna policejní a správní opatření, 

která byla zaměřena proti obchodu se sexuálními službami: „Všechna dosavadní policejní 

a jinaká správní opatření, směřující k dozoru na prostituci, se zrušují“ (z.č. 241/1922, O 

potírání pohlavních nemocí, §13). Významným faktem, který je v tomto oddíle zahrnut je 

to, že prostituce sama o sobě není trestná, každá osoba má právo zacházet se svým tělem 

podle svého uvážení. Trestné je mravní nebo zdravotní ohrožení společnosti, které je 

definováno v jednotlivých částech zákona. Komerční sex sám o sobě není protiprávní. 

Tím se stává až tehdy, když se daná osoba, ať je to kdokoliv, proviní proti novému 

zákonu. Abolicionisté bojovali za rovnoprávnost „prostitutek“ a ostře se ohrazovali proti 

registraci, kterou reglementace zavedla, protože vyčleňovala „prostitutky“ ze společnosti, 

znevýhodňovala je a komplikovala jim možnost opětovného se začlenění. Právě 

„začlenění se“ se zákon věnuje ve své poslední části oddílu o prostituci. Zřizuje ústavy 
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pro „prostitutky“, které se chtějí vrátit do společnosti a živit se jiným způsobem: „Státní 

správa (§ 29) postará se, pokud toho bude třeba, o zřízení ústavů, ve kterých se dostane 

řemeslným prostitutkám dočasného útulku a příležitosti k nápravě.“ (z.č. 241/1922, O 

potírání pohlavních nemocí, §14) 

 V tomto oddílu můžeme najít dvě nové a velmi důležité myšlenky. První je, že 

osoba, která poskytuje sexuální služby za úplatu není stíhána pro fakt, že obchoduje se 

svým tělem, je jí naopak přiřknuto plné právo s ním zacházet podle svého uvážení, pokud 

ovšem neporuší zákon. Prostitutky nejsou tedy vyjmuty apriori ze společnosti, naopak, 

jsou v rámci boje s pohlavními chorobami zrovnoprávněny s ostatními nemocnými. A 

druhým faktem je, že zrovnoprávněna je i žena vůči muži. V textu se záměrně ve spojení 

s prostitucí neobjevuje slovo žena, ale osoba. Do výrazu osoba je totiž možné zahrnout i 

muže. Každopádně toto ustanovení staví „prostitutky“ mezi „ostatní“ lidi, dochází ke 

změně v tom, že se nepohlíží špatně na “ženy-přenašitelky“, ale na trestní čin, kterého se 

osoba dopustí, když překročí zákon. Ruší se morální „dvojí metr“, který byl během 

reglementace běžnou praxí. Zákon rušil i nevěstince. Stejně jako v případě 

nedobrovolného léčení se jedná o legitimní omezení. Lékař či lékařka mohl omezit osobní 

svobodu nebo zakázat osobě vykonávat určitý druh podnikání, pokud sledoval „ušlechtilý 

mravní cíl“ a ochranu společnosti. Myšlenka ochrany zdraví společnosti skrze jednotlivce 

je základem systému, který měl přinést snížení venerických chorob a který Zákon o 

potírání pohlavních nemocí přináší. 
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Diskuze k zavedením Zákona o potírání pohlavních nemocí 

 

V první třetině dvacátého století vycházely v českých zemích časopisy a noviny, 

kde byly pravidelně uveřejňovány debaty a články, ve kterých lékaři a lékařky 

komentovaly přípravu, zavedení a dopad Zákona o potírání pohlavních nemocí. Jednalo se 

o tiskoviny, které byly buď výhradně lékařského zaměření nebo o časopisy, které 

nechávaly lékaře a lékařky publikovat své články ve vyhrazených rubrikách. Mezi 

nejznámější odborné lékařské časopisy patřil Časopis lékařů českých, byl vydáván od 

konce devatenáctého století a se zabýval mimo jiné i sekundárními projevy prostituce, 

jako byly např. pohlavní choroby a jejich prevence a léčba a Časopis pro veřejné 

zdravotnictví, který vydával pražský hygienický ústav, a ve kterém uveřejňovali své 

články zejména přívrženci abolicionismu. Vycházel od roku 1900 (Lenderová, 2002, s.19; 

Lenderová, 2001, str.56). Lékaři a lékařky dále uveřejňovali své články např. v kulturním 

a politickém týdeníku Přítomnost, kde publikovali své názory zastánci i odpůrci (nebo 

zastánkyně i odpůrkyně) zákona. Jeho první číslo bylo vydáno v roce 1924 a 

šéfredaktorem časopisu byl v té době Ferdinand Peroutka. Od roku 1922 vycházel 

v Pardubickém kraji časopis Láska a pohlaví, ve kterém uveřejňovali své články zejména 

lékaři a lékařky, kteří podporovali zrušení reglementace. V časopisu se objevují články 

s tématikou prostituce, homosexuality, pohlavních chorob, „travestie“ atd. Někdy 

uveřejňovaly lékařské články i politické časopisy, příkladem je článek profesora 

Šambergra, který vyšel roku 1925 v časopisu Právo lidu, což bylo periodikum sociálně 

demokratické strany, které vycházelo od 90.let 19.stol. Ojediněle vycházely podobné 

články i ve Věstníku obecního královského hlavního města Prahy nebo v Moderní  revue, 

časopise, který začal vycházet na přelomu století a vydávala ho pražská dekadence. 
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V uveřejněných článcích publikují lékaři a lékařky své názory na boj s pohlavními 

chorobami.V některých bodech se zastánci abolice a reglementace shodují. Diskutují 

hlavně témata, ve kterých se rozcházejí a snaží se v nich obhájit svůj postoj. Ústředním 

tématem lékařských debat se stalo předání zdravotního dozoru nad prostitucí z rukou 

policie do rukou lékařů a lékařek. Propagace medikalizace prostituce a způsob jakým ji 

zastánci nového zákona v dobovém tisku obhajovali bude hlavním tématem této kapitoly. 

Díky tomuto cíli se totiž liší nejen obsah článků a argumenty, ale mnohdy i způsob jakým 

lékaři své postoje obhajují Téma přetransformování sociálního problému, za který byla do 

té doby prostituce považována, na medicínský problém, je obsaženo ve všech oddílech 

nového zákona, je proto nutné věnovat v článcích pozornost všem diskutovaným bodům, 

nejen samotnému předání kompetencí z policejního aparátu na lékaře a lékařky.  

Když mluví reglementističtí lékaři a lékařky ve svých článcích o sociálním 

problému, mají tím na mysli problémy, které jsou zapříčiněny společností nebo v rámci 

společnosti vznikly a mohou mít dopad na zdraví člověka. V případě prostituce jsou to 

např. venerické nemoci, které byly považovány za negativní důsledky prostituce. Někteří 

lékaři a lékařky nazývají nemoci, které vznikají v rámci sociálních problémů za „nemoci 

sociální“ (Zrůnek, 1926, str.104). Reglementisté zastávají názor, že pokud se jedná o 

„sociální nemoc“, tak se musí léčit také „sociální cestou“.  Zrůnek ve svém článku 

k tomuto tématu píše:  

„V boji proti sociální chorobám upouštíme od isolace, protože ji nelze 

provést z kvantitativních důvodů. Ježto též není v naší moci změnit sociální 

poměry tak, jak bychom si přáli, vysíláme do boje proti sociálním nemocem 

osobní profylaxi, již propagujeme zdravotní výchovu nejširších vrstev.“ 

(Zrůnek, 1926, str.104)  
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 Tento pojem je možné vypozorovat hlavně v článcích lékařů a lékařek, kteří 

podporovali reglementaci. Abolicionisté zastávali jiný názor, že „jediným možným 

prostředkem omeziti nákazu jest onemocnělé po dobu nemoci a nákazy léčiti a izolovati, 

ať jest to první infekce nebo recidiva“ (Blaschko, 1921, str. 151). Zde se postoje zastánců 

a odpůrců (nebo zastánkyň a odpůrkyň) reglementace rozcházejí. Lékaři a lékařky, kteří 

tento systém podporovali, zastávali názor, že nejefektivnější je účastníky obchodu se 

sexuálními službami izolovat, ale pouze lokálně. Do vyhrazených ulic a čtvrtí, což mělo 

za následek oddělení „nemravných lidí“ od „slušné společnosti“ (Flexner, 1925, str.128-

156). Odpůrci a odpůrkyně reglementace se snažili snížit nebezpečí pohlavních nemocí 

izolací nemocného jednotlivce a ne celé skupiny osob. Navíc se snažili prosadit „nucené 

léčení“, právo lékaře zasáhnout do osobních svobod jednotlivce a moci ho nedobrovolně 

zavřít do léčebného ústavu, aby dál neroznášel nakažlivou chorobu (z.č.241/1922, O 

potírání pohlavních nemocí, § 5). Reglementace naopak zavedla jistý druh lékařských 

prohlídek, na které chodili nemocní sami. U „prostitutek“ to byly povinné lékařské 

prohlídky, ale pouze u registrovaných žen, takže systém nebyl stoprocentní (Černý, 2001, 

str. 61). Pohlavní nemoci byly považovány za ostudu nebo za trest a nemocní byli 

vystavováni posměchu. „Úzkoprsý názor, kterým pohlíženo na nakaženého jako na viníka 

a nemoc jeho považována za trest jeho výstřednosti, byl mylný.“ (Blaschko, 1921, str151). 

Abolicionismus se snaží na pohlavní nemoci naopak pohlížet jako na ostatní choroby. 

V této kapitole se pokusím ukázat jakým způsobem reflektovali lékaři a lékařky 

zavedení zákona. Zaměřím se na to, jak obhajovali nový postup, který spěl k medikalizaci 

prostituce a jak skrze tuto obhajobu definovali vlastní role ve společnosti. Dále jakým 

způsobem zavedení zákona lékaři a lékařky obhajovali či vyvraceli a jaké pro ně byly 

hlavní argumenty proč zákon podpořit či naopak. Z článku můžeme vyčíst reakci lékařů a 
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lékařek jejich postoje k tomuto tématu. Zastánci abolice i reglementace ve svých článcích 

řešili otázku  mravní a zdravotní stránky prostituce. Snažili se ochránit zdraví a morálku 

společnosti a k tomuto cíli sloužily konkrétní osoby a orgány. „Morálka společnosti“ a 

„výchova mládeže“ byla pro oba systémy důležitými tématy. Podle některých lékařů a 

lékařek byla morálka s prostitucí v přímé úměře. Například abolicionista Ladislav 

Procházka říká, že „je stoupání a klesání prostituce vázáno těsně na pohyb mravní úrovně 

národa.“ (Procházka, 1924, str. 88). To znamená, že pokud morálka poklesla, tak se 

prostituce úměrně zvýšila a naopak. Vysoká úroveň mravního života přinášela snížení 

prostituce a následně i venerických nemocí. Ladislav P. Procházka uveřejnil v roce 1924 

článek Prostituce a zákon v časopise Přítomnost. V článku dává najevo své proaboliční 

cítění a kladný přístup k zavedení nového zákona, ale zároveň na něj nahlíží kriticky. 

Představím nyní dva proaboliční články a jeden protiaboliční a ukáži na nich jakým 

způsobem lékaři a lékařky obhajovali svá stanoviska.   

 Procházka byl v letech 1920 až 1921 ministrem zdravotnictví a zároveň 

vystudovaný lékař. Jeho zájem o zavedení aboličního zákona byl evidentní. Ačkoliv měl 

k jeho obsahu a k pozdnímu vydání prováděcích nařízení, četné připomínky, tak byl při 

utváření zákona přítomen. Chválí novou myšlenku a pokrokové opatření, které zákon 

přináší ve snaze snížit počet pohlavně nemocných osob: 

„náš zákon je z těch, které byly pracovány s největší opatrností a rozvahou za 

spolupráce nejlepších našich lidí toho oboru, po bedlivém prostudování 

zákonodárství obdobného v celém světě a obsahuje po stránce mravní, 

zdravotní i právní úplný dostatek ustanovení, jež umožňují vykázání prostituce 

do pravých mezí a dobrou ochranu obyvatelstva před škodami mravními i 
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zdravotními, jež by z prostituce mohly vzejít“ (Procházka, čas. Přítomnost, 

1924, str. 89)  

 

V článcích zastánců a zastánkyň zavedení Zákona o potírání pohlavních nemocí se 

často mluví o „našem zákoně“, „našem novém systému“ atd. (např. Šamnerger, 

1926, str. 396-375). Slovo „náš“, které je uveřejňováno v lékařských článcích, které 

souvisí s novým zákonem, představuje lékaře a lékařky. Označují ho za „svůj“ 

zákon, za zákon, na jehož obsahu se podíleli a který se jich svým obsahem také 

významně týká. Tento obrat, který používá ve svých článcích i Procházka, např., 

„zákon náš postavil se za toto stanovisko“ nebo „netvrdím, že náš zákon je schopen 

prostituci a nebezpečí z ní plynoucí vůbec odstraniti“ (Procházka, 1924, str. 89 a 90) 

ukazuje na to, že si byli lékaři a lékařky vědomi svého výlučného postavení, které 

jim nový zákon přinášel. Většina článků, které byly uveřejňovány v časopisech byla 

určena také pro lékaře a lékařky a měla informativní charakter. Čili lékaři a lékařky 

informovali své kolegy a kolegyně o „svém zákoně“. Toto je jeden z důležitých 

bodů, který je přítomen pouze v lékařských článcích zastánců a zastánkyň 

aboličního hnutí. 

 Dále diskutuje Procházka otázku pohlavních nemocí a prostituce dává ji do 

souvislosti s „morálkou“ a „zdravím“. Dívá se na problém prostituce z lékařského 

hlediska a řeší, že u člověka neexistuje přírodní regulace pohlavního styku a lidé si ji musí 

stanovit sami. Manželství považuje za jedinou formu regulace pohlavního styku, které 

lidstvo vymyslelo, a to regulaci na jednoho sexuálního partnera. Ideální model pohlavního 

vztahu tedy, podle něj, vychází z monogamního manželství, které si je věrné a 

z předpokladu, že před sňatkem došlo k sexuální zdrženlivosti: „nejdokonalejší regulací, 
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na kterou se doposud lidstvo zmohlo, je manželství s jedinou ženou a požadavek omezení 

pohlavních styků jen na tuto jedinou ženu a jediného muže“ a dále “k tomuto ideálu patří 

ovšem druhý: zachování abstinence pohlavní u mladých lidí obojího pohlaví až do svatby“ 

(Procházka, čas. Přítomnost, 1924, str. 88). Procházka zde naznačuje úměru mezi čistě 

mravním životem a mírou prostituce, když vyslovuje teorii, že pokud je manželství 

v harmonii a plní své funkce, tak prostituce má komplikovanější možnost vzniku, neboť 

muži žijí v monogamním svazku se svými ženami a prostitutkám chybí klienti. Procházka, 

vyslovuje teorii jejíž hlavní myšlenkou je, že prostituce má své uplatnění pouze pokud 

jeden, druhý nebo oba způsoby regulace ztroskotají:  

 „Tam, kde obojího tohoto ideálu se nedbá, vzkvétá a bují prostituce: slovo 

to znamená v širším smyslu každé ukájení pudu pohlavního mimo manželství. 

Znamená, že dobrovolné omezení styků pohlavních, dobrovolná jejich 

regulace, možná pouze dobrovolným, uváženým a vědomým odříkáním, či-li 

pouze na podkladě zákona mravního povolila. Proto je stoupání a klesání 

prostituce vázáno těsně na pohyb mravní úrovně národa“ (Procházka, 1924, 

str. 88)  

 

Nárůst prostituce je, podle Procházky, úzce spojen s mravním poklesem národa. Při 

katastrofách, během válek nebo ve velkých městech mravní úroveň klesá, a proto 

prostituce stoupá přímou úměrou. Prostituce byla tedy pro lékaře a lékařky příznakem 

mravní nemoci a Procházka se vyjadřuje, že příznaky se nedají vyléčit, pozornost by se 

měla upínat k nemoci samotné, tedy k podstatě (Procházka, 1924, str. 90). Pokud je 

prostituce nemoc a venerické choroby jsou příznaky, tak je zapotřebí zlikvidovat 

především prostituci a tím se automaticky vyřeší i problém pohlavních nemocí, které by, 
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podle jeho teorie, měly zaznamenat snížení. Procházka dává do souvislosti sociální a 

politické dění ve státě s manželskými krizemi. Říká, že v době morálního úpadku dochází 

k poruchám manželství.     

 Zastánci a zastánkyně reglementace se stavěli především do role „mravokárců“ a 

samotnou zdravotní stránku prostituce a zodpovědnost nad kontrolou pohlavních chorob 

předávali policejnímu ředitelství. Dávají prostituci do spojitosti s hanbou, pokleslou 

morálkou a lékaře staví do role toho, kdo by měl informovat o „zlu prostituce“, jejím 

špatném vlivu především na mládež a snažit se ji vyeliminovat do vyhrazené části města 

(Stein, 1922, str.5, Blaschko, 1921, str. 50-51). Procházka, naopak, ve svém článku 

přichází s myšlenkou, že za šíření prostituce, a tedy i pohlavních chorob, mohou zákazníci 

a klienti prostitutek, tudíž „nemravné“ nejsou jen prostitutky, ale především jejich klienti, 

kteří jsou také „přenašitelé“ venerických nakažení: „Je křivdou a nespravedlností, že ze 

společnosti vyvrhuje se a pronásleduje jen prostituující se žena. Podíl obou pohlaví na 

prostituci je stejný, ba u mužů vyšší, poněvadž od nich vychází poptávka“ (Procházka, 

1924, str. 88). Praxi „dvojího metru“ kritizovala většina zastánců abolice, a proto byla 

také  myšlenka zrovnoprávnění ženy a muže v rámci přenosu pohlavních nemocí přítomna 

v novém zákoně (např. Šamberger, 1926, ČLČ, str. 370; Pelc, 1924, str. 4) .  

Toto jsou v podstatě hlavní myšlenkové pilíře zákona. Na konci devatenáctého a na 

začátku dvacátého století bylo na  „prostitutky“ pohlíženo buď jako na oběti společnosti a 

mužů, které neměly jinou možnost než se začlenit do obchodu se sexuálními službami 

nebo jako na ženy (protože o prostituujících mužích se většinou do devatenáctého století 

mnoho nepsalo), které ve společnosti vzbuzovaly pohrdání a odpor (Gilman, 1988, str. 

268-269). Zákon o potírání pohlavních nemocí je napsán způsobem, který se snažil 
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neprotežovat žádné pohlaví, slovo žena je nahrazeno pojmem osoba a v textu se nikde 

nemluví výlučně o prostitutkách jako o ženách, které přenášejí pohlavní nemoci.  

 Procházka, stejně jako někteří jiní lékaři nebo lékařky, vytýká reglementaci fakt, že 

zdravotní kontrola nebyla dobře zavedena a že prohlídkám unikalo mnoho žen a dívek 

(Černý, 2001, str.62; Lenderová, 2001, dostupné z:http://www.gyne.cz/clanky/ 

2001/101cl10.httm). Zajistit zlepšení zdravotní stránky obyvatel v souvislosti 

s venerickými nemocemi byl hlavní cíl tvůrců zákona, toto je patrno již z jeho názvu. 

Otázka „zdraví“ se staví do popředí a ochrana jednotlivce před pohlavními, i jinými 

nemocemi, byla pro aboliční lékaře a lékařky způsobem jak ochránit celou společnost. 

Tato změna společenské role přinášela lékařům a lékařkám pravomoci a povinnosti, které 

během reglementace neměli. 

 Ladislav Procházka napsal do časopisu Přítomnost další článek roku 1926. 

Jmenoval se Zkušenosti s prostitučním zákonem a zabýval se také disputací nad 

„aboličním zákonem“. Autor již na začátku článku přistupuje k tématu „jako lékař“. O 

sexuálních otázkách mluví otevřeně, což je pro zastánce abolice typické a své argumenty 

se snaží vždy podložit a vysvětlit. Opakuje některé teorie, které již uveřejnil v článku 

z roku 1924. Například, že spatřuje základy prostituce ve stálém sexuálním napětí mezi 

ženou a mužem. Podle něj došlo ke vzniku prostituce vývojově tím, že žena je neustále 

připravena k aktu plození a muž může být stále sexuálně vzrušen Toto tvrzení má 

souvislost s výše uvedenou teorií o manželství, ale také se zažitým generovým 

stereotypem, který označuje ženu za „ploditelku“ a muže za „oplodňovatele“. Autor tím 

vlastně říká, že pokud budou role „ženy – ploditelky“ a „muže – oplodňovatele“ 

v rovnováze z jejich rolemi manželky a manžela a sexuální styk bude probíhat jen mezi 

nimi, tak je vznik prostituce obtížnější. Procházka odůvodňuje absenci mužské prostituce 
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tím, že ženám chybí pocit zodpovědnosti, povinnosti a ochraňovatelství za rodinu. Muži 

mají tyto vlastnosti vrozené, tudíž jsou to pudy, se kterými se rodí a které jim zakazují být 

lehkovážnými. Říká přímo, že:  

„Je to rozhodně símě přírody, jež stará se pečlivě, aby příští matka měla 

ochránce, rodina živitele. Tento pocit však mají výhradně muži: ženám je 

neznámý. Odtud snadnost, se kterou se mladé dívky přenášejí přes mravní 

překážky a vnitřní pochybnosti, když se prostituují.“ (Procházka, čas. 

Přítomnost,1926, str.199)  

Někteří lékaři a lékařky (z řad odpůrců i zastánců reglementace) píší o vrozených 

vlastnostech „prostitutek“ a o vlivech, které působí na její rozhodnutí stát se 

„prostitutkou“ (Flexner, 1925, str. 17-36; Trýb, 1925, str. 638). Bylo zažitou představou, 

že žena je nositelkou nemravnosti a „prostitutky“ se rodí s danými vlastnostmi, které 

prostituci charakterizují. Tento postoj reprezentuje např. článek Antonína Trýba z roku 

1925, odpůrce aboličního hnutí, který přisuzuje prostitutkám nízkou inteligenci, lenost, 

tuláctví a „mravní pokleslost“. Přičemž označuje pouze „mravní pokleslost“ za získanou a 

ostatní vyjmenované, včetně sklonu k nepořádnosti, za vrozené vlastnosti. Podle Trýba se 

tedy prostitutky mohou prostitutkami již rodit nebo se jimi stanou díky okolním vlivům, 

jako je např. rozpad rodiny, neosobnost velkoměsta, alkohol, pornografická literatura atd. 

(Trýb, 1925, str. 638). Genderově stereotypní pohled na ženu, coby nositelku 

nemravnosti, daných vlastností a pohlavních nemocích byl ještě na konci devatenáctého a 

na počátku dvacátého století běžnou praxí (Gilman, 1998, str. 269). Trýb se v článku 

zmiňuje, že prostitutky, které nemají vrozené být „prostitutkami“ se mohou zachránit tím, 

že půjdou na převýchovu a změní způsob svého života a hodnoty, které uznávají. 
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„Prostitutky“ „rozené“ nemají v podstatě žádnou šanci na záchranu a měly by být 

odděleny od společnosti, aby ji neohrožovaly: 

 “Ohromná většina prostitutek, hlavně mladších, lákána je volností a 

neukázněností života, nezávislostí a lehkým výdělkem, takže sklon k tuláctví a 

nepořádnosti a hlavně lenost jsou základními motivy prostituce a všeho co s ní 

souvisí (kuplířství, pasáctví). Tyto sklony jsou mnohdy stejně vštípeny jako 

tuláctví, zlodějství nebo i zločinnost, takže je těžko v individuu jim už 

oddaném je vykořeniti. To jsou prostitutky rozené. Menší část prostitutek myslí 

a uvažuje o svém stavu a považuje jej za přechodnou fázi života, kterou by se 

dobrala zase řádnějšího způsobu života. Tyto lze účelným a vhodným 

způsobem zachrániti, ony sotva.“ (Trýb, Přítomnost, r. 1925, str. 639) 

 

Nastoluje se zde tedy opět otázka izolace z důvodu ochrany mládeže před prostitucí a 

hlavně před vlastnostmi, které podle Trýba, prostituce přinášela. Podle něj se jedná o 

největší hrozbu prostituce, nemluví o pohlavních nemocích, ale o mravním poškození 

mládeže a navrhuje „prostitutky“ z tohoto důvodu izolovat, aby neměly na mladé osoby 

„špatný vliv“. 

“Prostitutky rozené možno považovati velmi často za neuroticky úchylné a 

nutno je zvláštním způsobem opatřiti, jednak aby společnosti lidské staly se 

neškodnými, jednak aby samy svůj život pokud možno snesitelně a účinně 

trávily.“ (Trýb, Přítomnost, r. 1925, str. 639) 

 

Myšlenka izolace jedince v zájmu ochrany společnosti je přítomna v systému 

reglementačním i aboličním. Její důvody a způsob jak lékaři a lékařky izolaci argumentují 
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se však rozcházejí. Trýb, coby zastánce reglementace, zde navrhuje izolaci „prostitutek“ 

z důvodu ochrany „mravní čistoty“ mládeže. Mluví pouze o „prostitutkách“, pouze o 

ženách. Lékaři a lékařky, kteří podporovali zavedení nového zákona považovali izolaci 

jedince jako jediné východisko při léčbě venericky nemocných osob, nikoliv jen 

„prostitutek“. Jednalo se o oddělení nemocných pacientů, mužů i žen, od zdravé 

společnosti. Abolicionisté v rámci izolace nemocného sledovali snahu ochránit hlavně 

zdraví společnosti, reglementisté mravní stav mládeže. Myšlenka lokální izolace je pro 

reglementaci významná. Osobám, které byly zaangažovány v sexuálních službách byla 

vymezena vždy část města, kde mohli provozovat své obchody. Pokud byly tyto hranice 

udržovány, tak měli lékaři pocit, že je město bezpečnější (Černý, 2001, str. 62). Děti a 

mládež byly drženy stranou od těchto čtvrtí a o problému pohlavních nemocí a jejich 

přenosu se nemluvilo. Hlavním mottem prevence byla mravnost, takže prevence a 

výchova nespočívala v sexuální nauce a poučení jak se ochránit, ale ve výuce mravních 

ctností a jak se vyhnout nemravnému. 

   Procházka přichází s myšlenkou, že význam prostituce se příliš zveličuje. 

Argumentuje tím, že procento „prostitutek“ a „prostitutů“ (bere v potaz i mužskou 

prostituci) není vysoké a označuje boj proti prostituci za „nesmysl“: „proto považuji 

dosavadní úvahy a obavy z prostituce za přehnané, vyvolané spíše sensačností látky než 

vážnými důvody“ (Procházka, čas. Přítomnost,1924, str. 199). I přes své přesvědčení o 

nesmyslnosti boje proti prostituci má autor potřebu čtenáři vysvětlit pravý význam abolice 

a reglementace. Pojem reglementace pro něj představuje zasazení prostituce do jasných, 

pevně daných pravidel. „Prostitutky“ by měly být všechny pod kontrolou, jak zdravotní, 

tak policejní. To se však nedělo a dohled nad prostitucí byl velmi nedůkladný a 

nedostačující, proto vycítili lékaři potřebu reformy. Abolice pro něj znamenala odstranění 
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zla. V tomto případě se nejspíš jednalo o odstranění prostituce, respektive pohlavních 

nemocí. Lékaři a lékařky, kteří zastávali aboliční myšlenku ve svých publikacích často 

vysvětlují rozdíly mezi systémem reglementace a abolice. Mají snahu informovat 

převážně lékaře a lékařky, kteří nezaujali proaboliční postoj o výhodách tohoto systému 

(Blaschko, 1921, str. 151-153, Šamberger, 1926, str.369-371, Bondy, 1926, str. 739-745). 

  Procházka píše, že muselo dojít k nějaké reformě či změně v kontrole prostituce a 

že Zákon o potírání pohlavních nemocí se přiklonil k abolici, neboť to „vyžadovala doba“.  

„Náš zákon o pohlavních nemocech nemohl jináče, než přikloniti se 

k abolici: žádá toho neúprosně nejenom duch času, ale i pojem rovnosti 

občanské v demokratickém zřízení státním. Krom toho v abolici je pojem 

reglementace obsažen: při správném provádění zákona dospějeme k daleko 

důkladnějšímu dozoru – zvláště když zákon obsahuje i povinnost, dáti se léčit.“ 

(Procházka, čas. Přítomnost,1924, str. 199) 

 V tomto případě se jedná o teorii, která respektuje tlak Evropy této doby a díky tomu 

nebylo možné zavedení zákona zabránit, neboť se jednalo o předem daný vývoj. Ze slov 

Procházky vyplývá také propojení myšlenky „pokroku“ (emancipace) a nové právní 

úpravy. 

 Autor hodnotí zákon jako přínosný, ale těžko realizovatelný. Poukazuje na to, že je 

v zákoně několik částí, které ukládají státu mnoho povinností, ale ten není schopen je 

zrealizovat neboť na ně nemá finance a potřebnou kapacitu zaměstnanců. Kritika 

utopistické myšlenky zákona a pozdní vydání prováděcích nařízení k zákonu 241/1922 se 

v dobových publikací objevovala jak z řad zastánců reglementace, tak jejích odpůrců 

(Lenderová, 2002, str. 55-57). Eisler, který pracoval jako okresní lékař roku 1926 napsal 

článek do časopisu Pohlaví, ve kterém kritizuje praktické zvládnutí zavedení aboličního 
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zákona. Článek se jmenuje Boj proti pohlavní nákaze v Praze. Jeho hlavní myšlenka je 

v kritice nedokonalého zvládnutí přijetí aboličního zákona. V tomto případě se jedná o 

kritiku nezvládnutí situace hned po zavedení zákona. Eisler se nevyjadřuje k bodům 

zákona, ale čistě jen k jeho provedení. Lékaři a lékařky v této debatě kritizovali 

nefunkčnost zákona a zvýšení pohlavně nakažených krátce po jeho zavedení. Členové 

pro-aboličního Spolku proti potírání pohlavních chorob se snažili na tuto kritiku reagovat 

pomocí statistik a lékařských teorií, které dokazovaly úspěch zákona. Karel Ulrich 

vystoupil již před zavedením aboličního zákona na schůzi Spolku českých lékařů a 

představoval své návrhy jak zamezit prostitučnímu chování (Lenderová, 2002,str.53). 

František Šamberger se z tohoto důvodu prostřednictvím svých článků snažil dokázat 

pozitivní výsledky zákona a v letech 1925-1926 několikrát vystoupil v Časopise lékařů 

českých a Právu lidu. Roku 1926, tedy čtyři roky po zavedení zákona, vystoupil 

Šamberger v Časopisu lékařů českých, aby obhájil svůj proaboliční postoj (Šamberger, 

ČLČ, 1922, s. 369-372). Svůj článek píše především jako informativní text pro lékaře, 

zejména pro ty, kteří uveřejňovali statistiky o zvýšení počtu pohlavně nemocných po 

zavedení zákona. Pokud by se skutečně zjistilo, že po roce 1922 došlo k zvýšení 

venerických chorob, autor tento jev vysvětluje jako „přirozené“ doznění světové války a 

zcela odmítá dát tento fakt do spojitosti s novým zákonem. Procházka se k této kritice také 

vyjadřoval. Jeho hlavním argumentem byl fakt, že prováděcí nařízení byla k zákonu 

vydána až téměř o dva roky později, a proto se ptá: „Jak může se tvrditi, že se neosvědčil 

zákon, který se vůbec neprovádí?“ Podle Procházky je nemožné publikovat grafy a 

tabulky, které by měly dokazovat nefunkčnost aboličního systému, pokud nejsou vydána a 

praktikována prováděcí nařízení. Podobné články psali do časopisů také např. lékaři Karel 

Růžička, Hynek Pelc, Karel Ulrich, Hugo Bondy atd. Pokud se jednalo o články, které se 
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zabývaly jen tématikou nového zákona, tak měly povětšinou stejnou strukturu, tudíž 

vzdělávací a vysvětlovací. Zastánci nového zákona zdůrazňovali především klady změny 

celkového systému v kontrole a léčbě prostitutek. Lékaři a lékařky nevystupují 

v bulvárních časopisech nebo jiných tiskovinách, které byly určeny pro širokou veřejnost, 

ale většinou působí v lékařských nebo politických časopisech. 

Antonín Trýb se ve svém článku z roku 1925 se pokouší představit postoj zastánců 

reglementace k problematice prostituce a k novému zákonu. V článku diskutuje hlavní 

témata třecích ploch, které mezi reglementisty a abolicionisty vyvstávaly v rámci 

zavedení aboličního zákona. Trýb hned na začátku článku označuje zastánce abolice za 

„ukvapené reformátory“, upřednostňuje nechat věci při starém: 

 „Je lépe šetrným mlčením přes tyto věci přejíti. Jsem rozhodně názoru, že je 

v tom více (v odporu proti výchovnému zasahování do pohlavní sféry dětí – 

pozn. autora) pravdy než v názorech ukvapených reformátorů, kteří si 

představují, že v několika hodinách pohlavního poučení vykonati lze zázrak 

nápravy v sexuálním životě dětí. Než tak, to je věru lépe, nechati vše při 

starém.“ (Trýb, Přítomnost, r. 1925, str. 637)  

 

Pro některé lékaře, kteří stáli na straně reglementace byly myšlenky abolice naprosto 

nepřijatelné. V článcích, které psali lékaři a lékařky, kteří podporovali aboliční systém, 

je možné vypozorovat snahu vysvětlit čtenáři (většinou také lékaři) v čem spočívá 

nefunkčnost reglementačního systému a představit, či uvést na pravou míru, obsah 

nového zákona. Lékaři a lékařky, kteří se shodovali s reglementačními myšlenkami 

volili jiný způsob obhajoby systému a ukazovali ve svých článcích především na 

„nemravnost“ otevřené debaty aboličních lékařů a lékařek, kteří diskutovali o a ochraně 
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jedince před pohlavními nemocemi. Trýba tato otevřená diskuze nad sexuálními tématy 

pohoršovala také. Ve svém článku prosazuje svědomitou výchovu a snahu uchránit 

mladé lidi před sexuálními tématy, když říká, že  

„Máme tudíž za úkol naznačiti směr sexuální výchovy, jejíž cíl je ostře 

vyhrazen: uchrániti mládež od nákaz pohlavních. Zásady, od nichž tu můžeme 

vycházeti, jsou několikeré. Především je to snaha oddáliti sexuální styk na 

dobu co možná nejdelší. Pak je to úsilí odstraniti nebo potlačiti příležitost 

svodu.“  (Trýb, Přítomnost, r. 1925, str.368)   

Za žádnou cenu nechce Trýb záležitosti ohledně sexu medializovat. Veškeré sexuální 

praktiky, včetně onanie, jsou tabu a mají tak podle autora i zůstat. Reglementisté 

považovali otevřený rozhovor o sexuální výchově, sexuálním životě nebo tématech, které 

s ním souvisely za nemravný a vyhýbali se mu. Mluví hodně o mravní čistotě a ochraně 

mládeže. „Svou“ mládež chtějí chránit před nemravnými tématy, lidmi a prostředky, které 

by je k nim mohly přivést (literatura, alkohol atd.). Abolicionisté mluví o vzdělávání 

mládeže. Snaží se děti a mladé lidi poučit v oblasti sexuálního života, hygieny svého těla a 

duše. Přiklánějí se ale k otevřenému výkladu a domnívají se, že to je způsob ochrany.

 Myšlenky abolice a reglementace se v některých bodech shodují. Některé cíle, jako 

např. právě snížení pohlavních chorob, mravní výchova mládeže a prevence, jsou stejné, 

pouze cesty jsou různé. Myšlenka, že mravní pokleslost vede k prostituci a prostituce 

potom k pohlavním chorobám není nová. Rozdíl ovšem nastává ve způsobu ochrany 

mládeže. Reglementističtí lékaři a lékařky pokládali prostituci za sociální problém, nikoliv 

lékařský a pohlavní choroby za hanbu, která je výsledkem nemravného chování (Zrůnek, 

1926, str. 104). Během reglementace se na prostituci a pohlavní nemoci pohlíželo jako na 

„mravní problém“, abolicionisté dávají oba tyto okruhy do souvislosti se zdravím a 
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zdravotním stavem společnosti. Můžeme tedy říci, že lékaři a lékařky, kteří podporují 

reglementaci se snaží ochránit mravní čistotu společnosti, zatímco abolicionističtí lékaři a 

lékařky kladou důraz na zdravotní stav společnosti. A tento fakt tvoří zásadní rozdíl 

v prezentaci společenských rolích lékaře nebo lékařky, jako zastánců reglementace či 

abolice. Jejich argumentace a obhajoby postojů se rozcházejí i díky rozdílnému postavení 

ve společnosti.  

 Téma mravní výchovy mládeže a celkově ochrany společnosti je oblast, kterou 

podporují lékaři a lékařky zastávající oba systémy. Způsoby jak dosáhnout ochrany se ale 

liší. Lékaři a lékařky propagovali zavedení sexuální výchovy, která měla mládež poučit o 

sexuálním styku a jeho hrozbách.. Tato část byla ustanovena i v novém zákoně 

(z.č.241/1922, O potírání pohlavních nemocí, § 12).  Trýb se, coby reglementista, naopak 

ve svém článku pasuje do role mravokárce. Výchovu vkládá do rukou rodině, případně 

škole. Na sexuální akt nepohlíží z lékařského hlediska, ale čistě etického. Čili pokud 

Procházka jej považoval za něco, co je přirozené lidskému tělu a potřebě, s tím, že musí 

sexuální styk provázet určitá pravidla, tak Trýb jej přijímá jako nucené zlo, se kterým by 

mladí lidé měli přijít do kontaktu co možná nejpozději. Odsuzuje velkoměsta, literaturu, 

prostituci a alkohol, protože tyto podněty, podle něj, svádí k hříchu. Jako obranu navrhuje 

izolaci mladých lidí a důslednou výchovu a prevenci. Veřejný život ve špatném směru 

působí na dorůstající děti hlavně trojí formou. Je to literatura, prostituce a alkohol (Trýb, 

Přítomnost, 1925,str. 638). Tyto tři formy považuje Trýb za „urychlovače mravní zkázy“. 

Literaturou zde má na mysli hlavně pornografické materiály: „sjednocujeme se ve snaze 

oddáliti propuknutí pohlavní činnosti dětí do nějakých dvaceti let, pak ovšem musíme 

z jejich života odstraniti všechno, co pracuje přímo proti této snaze.“ (Trýb, Přítomnost, r. 

1925, str. 639). 
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  S myšlenkou izolace souvisel i fakt, že reglementace považovala za přenašitelku 

pohlavních nemocí jen ženu. Prostitutka byla izolovaná, ale klient – většinou muž – který 

využil jejích služeb nebyl nijak omezen. Toto je další z důležitých bodů diskuze mezi 

abolicionisty a reglementisty.  Trýb považuje prostitutky za nebezpečné a za mravně 

ohrožující společnost. V porovnání s prvním článkem Procházky se jedná o naprosto 

protichůdné názory. Procházka, coby zastánce abolice, považuje prostitutky v podstatě za 

„vykořisťované ženy“, které jsou využívány muži (Procházka, 1924, str. 88-89). A tito 

muži jsou klienti, kteří vytvářejí poptávku po komerčním sexu a tím i trh se sexuálními 

službami a roznášejí pohlavní nemoci (Flexner, 1925, str. 36-51). Během reglementačního 

období existovala zažitá myšlenka, že muži musí svůj „sexuální tlak“ vypouštět 

v pravidelných intervalech a pokud se tak nedělo za účelem plození dětí, tak bylo 

přijatelné, aby „pouhý“ sexuální akt vykonal spíše s prostitutkou než se svou manželkou 

(např. Šamberger, 1926, ČLČ, str. 372). Aboliční lékaři a lékařky tento argument popírají 

a zdůrazňují, že každý pud se dá potlačit. (Flexner, 1925, str. 40). 

 Reakce a argumenty lékařů na zavedení aboličního zákona se lišily svým obsahem 

i formou. Z článků je ale patrný jeden důležitý fakt, a to sice, že zastánci reglementace 

většinou spojovali prostituci a pohlavní choroby s mravní pokleslostí a přistupovali 

k problému jako k sociální záležitosti. Zastánci abolice tento přístup zcela obracejí a 

nastolují nový pohled, který prostituci a venerické nemoci zařazuje plně do kompetence 

lékařů a činí tak z něj záležitost medicíny. 
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Závěr 

 

 Závěrem bych chtěla říci, že je nesporným faktem, že obsah Zákona o potírání 

pohlavních nemocí i lékařské debaty, které kolem něj probíhaly, přinesly nový pohled 

nejen na venerické choroby (jak by mohl název zákona napovídat), ale také na 

„prostitutky“ samotné, na generové stereotypy obou pohlaví a na společenské role lékařů 

a lékařek.  

 Nový zákon kladl důraz na ochranu zdraví společnosti a v praxi tak činil 

prostřednictvím jednotlivců, kteří byli zákonem kontrolováni, omezováni a vychováváni. 

Představuji zde proces medkializace prostituce, který probíhal vrámci vymezení postavení 

a pravomocí lékařů a lékařek. Policejní složka ustupuje lékařskému tlaku, a sice 

z postavení ve kterém kontrolovala a dohlížela do pozice, ve které pomáhá lékařskému 

aparátu. Lékaři a lékařky začali zastupovat stát a přebírali některé jeho výsady. 

 Debaty, které probíhaly k zavedení nového zákona ukazovaly tyto proměny 

v praxi. Můžeme říci, že obsah a struktura zákona nám předkládají ideální formu jeho 

provádění a debaty představují výše zmíněné posuny v praxi. Před zavedením zákona 

vyzdvihovali zastánci a zastánkyně reglementačního hnutí ve svých článcích a jiných 

publikacích jednotlivé body „svého“ systému a vyjadřovali se k jeho možnému zavedení 

negativně. Své argumenty zaměřovali převážně na ochranu mládeže před „sexuálními 

tématy“ a jejich izolaci od „prostitutek“. Reglementační systém lékařských prohlídek 

kontroly „prostitutek“ považovali za dostačující. Abolicionisté naopak před zavedením 

Zákona o potírání pohlavních chorob ukazují na nefunkčnost reglementačního systému a 

snaží se všem lékařům a lékařkám vysvětlit v čem spočívají jeho „špatné“ výsledky ve 

snižování pohlavních nemocí. Zároveň představují nový systém, který zavádí odlišný 
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způsob kontroly a předkládají a vysvětlují jeho výhody. Po zavedení zákona se systém 

„obránce a útočníka“ otočil a abolicionisté začali čelit tlakům z řad reglementistů, kteří 

útočili na nedokonalé provádění zákona a jeho velkou nákladnost. Lékaři a lékařky, kteří 

zákon podporovali se ze své pozice snažili dokázat opak, a sice, že dochází ke snížení 

pohlavních nemocí. Debaty pokračovaly dál. Spory abolicionistů a reglementistů přerušila 

až 2.sv. válka během které se zvýšilo prostituční chování i pohlavní nemoci. Po válce 

přijala ČSR několik úmluv o regulaci prostituce a pohlavních nemocí. Důležitým faktem 

ovšem zůstává, že přijetím zákona 241/1922 se Česká republika přidala k abolicionismu a 

zákonně tak přijala jeho myšlenku a obsah. 
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