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Přepis rozhovoru s Petrem Sakařem, Ph.D. 

Kdo jste? Vaše pracovní zkušenosti se sexuálně zneužívanými dětmi? 

Já jsem 10 let pracoval v Krizovém centru pro děti a dospívající. A tam byla část klientely 

tvořena dětmi zneužívanými, týranými apod. Teď už přes rok jsem pouze soukromý 

psycholog. Takže je rozdíl ve skladbě klientely tenkrát a teď. Je pravda, že s  případy 

sexuálního zneužívání se potkávám i ve své soukromé praxi. A možná že právě klienti, kteří 

vás zajímají, tvoří většinu klientů v té soukromé praxi. Často se setkávám s tendencí 

rodinného prostředí vyřešit incest v tichosti, bez nějakých oficialit. Nebo spíš jde o to ujistit se 

a zorientovat se v tom, co se stalo a proč, a nějakým způsobem to napravit. Je totiž otázka, 

zda tyto záležitosti nutně kriminalizovat, zvlášť v některých případech. 

Co se týče rodiny, dozvídáte se od klientů během terapie, jak to v jejich rodině vypadalo? 

Ano, někdy ano. Je to součást vytváření si pracovních hypotéz, kde je potřeba taky něco vědět 

o rodině a o rodinném prostředí. Já teda napracuji s rodinnou, nejsem rodinný terapeut, ale 

děti jsou od svých rodičů neoddělitelné. Donald Winnicott popsal, že není nic jako malé dítě, 

že vždy je dítě a mateřská péče, resp. matka nebo rodič. Tyto věci spolu vždy souvisí, vždy je 

tam propojení. Otázka je, jestli se vědeckými metodami můžeme dobrat nějaké jednoznačné 

kauzality – co s čím souvisí. Spíš je to nějaké metodologicky správné vyzkoumání toho, co se 

děje v rodinách, kde se objevuje incest mezi sourozenci. Jestli to s tím nutně souvisí? Zdá se, 

že ano, ale nikdy si nemůžeme být jistí, jak to vlastně v té konkrétní rodině je. Něco jiného je 

abstrakce na základě nějakého většího vzorku, ale ten nám stejně nic neřekne o tom, jak je to 

v té jedné konkrétní rodině. 

Co v rodině může podpořit výskyt sourozeneckého incestu? 

Co mě napadá, tak že jsou to rodiny, co jsou často neúplné. Například tam chybí otec. Může 

dojít, jak se říká, k parentifikaci jednoho ze sourozenců, třeba zrovna staršího bratra. Ten si 

může činit nárok na výchovu mladšího sourozence, třeba sestry. Samozřejmě pak může dojít 

k tomu, že součástí výchovy je nějaké sexuální zneužívání nebo sexuální experimentování. 



Určitě jsou případy, kdy by se tohle dalo považovat za nějaký faktor. Je ale otázka, jestli je to 

pouze a jedině ten chybějící otec, jestli to nesouvisí s tím, že maminka, která je zaměstnaná, 

ať už sama sebou a tím, že je sama, nebo protože má moc starostí, např. nestačí s penězi apod. 

Tady už se dostáváme k dalšímu faktoru, a to je nízká míra rodičovské kontroly. K této situaci 

může docházet například tím, že je doma k dispozici jenom jeden rodič, nebo tím, že jsou 

rodiče nějak pracovně vytížení nebo jsou vytížení konzumací alkoholu či drog. Prostě nejsou 

přítomní v rodičovské funkci. Nižší kontrola umožňuje dětem experimentovat i způsobem, 

který by se pak později dal popsat jako sexuální zneužití.  

Jaký je nejčastější věkový rozdíl sourozenců? 

To se nedá říci. Jsou případy, kdy sexuální kontakty provozuje bratr se starší sestrou, starší 

bratr s mladší sestrou, nebo starší bratr s mladším bratrem. Ty rozdíly mohou být minimální, 

mohou být de facto vrstevnicí, kteří si z nouze, například protože nemohou najít adekvátního 

partnera, uspokojí sexuální potřeby. V takovém případě je ale otázka, zda je to zneužití. 

Pokud se to děje konsenzuálně a není tam nějaký věkový rozdíl nebo mocenský rozdíl, není 

vlastně jasné, kdo koho by měl zneužívat k uspokojení svých potřeb. Může docházet 

ke vzájemnému uspokojení potřeb. Takže já nemám vypozorovaný nějaký jednoznačný 

věkový rozdíl. Někdy to může být výrazné, dospívající chlapec a předškolní děvče, ale někdy 

ty rozdíly mohou být rok nebo dva. Tady bych odkázal na nějaké statistické práce.  

Co si myslíte o zraňujících účincích sourozeneckého incestu? 

Já už jsem narazil na to, že někdy není zřejmé, zda jde o zneužití. David Finkelhor definoval 

dvě podmínky toho, co je zneužití. Jedna je, že by mělo dojít k uplatnění nějaké výhody na 

straně agresora (věk, autorita, cokoli). Druhá podmínka je, že k tomu zneužití dojde v oblasti 

sexuality, kde jde o jednostranné uspokojení a kde agresor uspokojuje své sexuální potřeby a 

zneužívá mocensky vyššího postavení. Jenže tohle často u sourozenců chybí. Je tedy otázka, 

jestli to klasifikovat jako zneužití, protože ve výzkumech, kde se výzkumníci neptali na 

zneužití nebo nechtěli po obětech, aby se sami identifikovali jako oběť zneužití, se ukazuje, že 

sexuální experimentování mezi sourozenci je dost obvyklé. Je to nejobvyklejší incestní vztah 

vůbec. A je otázka, kde je ta hranice, kdy experimentování už není experimentováním a 

objevováním anatomických rozdílů, ale je to sexuální zneužití vedené snahou útočníka 

uspokojit svoji sexuální potřebu. Myslím si, že v běžných praxích se s experimentováním 

setkáváme výjimečně. Většinou jde o případy, kdy je to docela zřejmé a rodiče potřebují 

jenom ujistit a poučit, jak děti informovat o sexuální osvětě, aby nedocházelo k situacím, kdy 

například na návštěvě dělají děti něco, co rodiče ví, že dělají i doma, ale najednou zjistí, že je 



to divné, že by se nemusely koukat na svoje pohlavní orgány a neměly by na ně sahat, když 

jsou na návštěvě, protože to budí pohoršení. Takže jde o to odkázat sexuální aktivity, které 

mají explorativní cíl (zjistit rozdíly, jak to funguje, co se s tím dá dělat) do nějakých 

patřičných mezí. Toto je zase otázka chybějící sexuální osvěty. Rodiče se tomu vyhýbají, 

přijde jim to divné, trapné s tím začít, a pak už je pozdě a děti tam vymýšlejí něco svého.   

Má vliv sexualizované nebo naopak puritánské prostředí na rozvoj sourozeneckého 

incestu? 

Já si myslím, že příležitostí se zahloubit do rodinných tajemství je docela málo. Pokud rodiče 

zjistí, že bratr zneužívá mladší sestru, a přijdou s tím za mnou, tak já pak často zjistím, že 

bratr vůbec nebyl poučen o sexualitě. Pak to tedy znamená, že sbíral z  drobků, kdo co řekl, 

nebo co kde viděl, a z nějakých vnitřních nejistot si to chtěl vyzkoušet na něčem dostupném. 

Co je dostupnější než sestra, kterou má pořád doma? Takže došlo k sexuálnímu napadení, 

samozřejmě nenásilnému, a je jasné, že pachateli chyběla informovanost. V těchto případech 

to chtějí mít rodiče rychle za sebou a moc nestojí o to svěřovat se s  rodinným prostředím a 

ještě hledat nějaké hlubší souvislosti. Protože samotný sex je už na začátku něco, co je fuj a 

co se musí držet pod pokličkou, po tmě nebo mimo dům. Takže případů v praxi, kdy máte 

příležitost se dostat na spodnější patra dění, je docela málo. A zvlášť v těch případech, kdy 

dochází k sourozeneckému incestu a opravdu to nenaplňuje charakteristiku nějakého 

znásilnění, není to nějaký sadismus, nebo něco podobného. Spíš by to člověk pojmenoval jako 

hloupost, protože soudit se to nedá, jelikož oba dva aktéři tím nějak můžou trpět a nejspíš i 

budou. Ve chvíli, kdy dospějí, si uvědomí, že to, co dělali, není jenom v rozporu se zákonem, 

ale i s obecným povědomím. A s tímto vědomím se budou muset nějak vyrovnávat, a to není 

vůbec snadné. 

Může být doplňkovým faktorem i sdílení stejného pokoje? 

Já bych odkázal na to, že příležitost dělá zloděje. Příležitost nabízí možnost k této aktivitě. 

Ale je to zase otázka. Jsou výzkumy, kdy „nesourozenci“ spolu vyrůstali jako sourozenci a 

nemají k sobě žádnou přitažlivost. Děti v kibucích, které zvlášť v 50. letech byly brzo 

odebrány a vyrůstaly spolu v jeslích či školce, se mezi sebou nebraly, ani spolu nechodily. 

Vznikla jakási averze. Mluví se vlastně také o protektivním faktoru v případě zneužití otcem. 

Pokud otec participuje odmalička na výchově dítěte, tak v těchto rodinách většinou ke 

zneužívání nedochází. Musí tam být nějaká vztahová mezera, aby k tomu došlo. Já si myslím, 

že samotná přítomnost v pokoji nemůže být faktor. Je to otázka spíš té příležitosti. Ale není 

rozhodující. 



Je jeden z možných faktorů předchozí zneužití rodičů v dětství? 

Ano, vybavuji si dva případy. Spíše šlo o zneužívání v širší rodině. Maminka byla zneužita 

bratrancem nebo strýčkem a to stejné se stalo i dceři, přes veškerou ochranu. Tady ta spojitost 

je popsaná. Otázka je, jak se tahle záležitost přepojuje. Zda je to otázka výchovy toho 

zneužitého rodiče, anebo zda je to otázka toho, že dítě se nachází v rodině, kde se se 

sexualitou zachází patologickým způsobem. Samozřejmě jsou rodiny, kde dochází ke zneužití 

dítěte otcem a pak v tom pokračuje syn, respektive starší bratr. Takže existují rodiny, kdy 

k tomu zneužívání dochází jak ze strany otce, tak ze strany starších sourozenců. Pak tedy zase 

tento zneužitý sourozenec může zneužívat mladšího sourozence. Potom se bavíme o jakési 

kultuře rodiny, která je takto patologická. Tam je potom možné vystopovat řetěz skrze 

generace. 

Může být faktorem, který přispívá k rozvoji sourozeneckého incestu i izolace rodiny? 

Obecně to nemohu říct, ale zase bych dokázal si vybavit případ, že rodina žila třeba na malé 

vesnici, kde tím charakterem, jakým fungovala, byla jiná než ostatní. Stejně jako je to 

v  příměstských satelitech, kde je to zabydleno příměstskými měšťáky. Tam, kde je ta rodina 

jedna a všichni třeba říkají „To jsou ti Pražáci“, tam samozřejmě dochází k jakési izolaci. 

Když s tím ta rodina nic aktivně nedělá, tak se uzavírá. Často je i argument „Oni nám tam 

závidí, ani domů je nepozveme, oni by nám záviděli ještě víc“.  Ta uzavřenost může být dána 

i určitými psychickými a psychologickými charakteristikami rodičů. Jsou depresivní, 

uzavření, introvertní. Pak se k tomu navíc nabaluje to, že introvertní rodič může mít problémy 

dítěti ozřejmit, co je to ta sexualita. Ta uzavřenost nemusí být jen interpersonální a může být i 

intrapersonální (že je člověk svým charakterem uzavřený). Tyhle věci se pak mohou 

potencovat. Já mám pocit, že v těchto rodinách to byl vždycky takový svébytný model 

fungování. Kauzální souvislosti ale zůstaly pouze na úrovni hypotéz. Člověk mohl říct, že to 

asi souviselo s tím, že chlapec se neadaptoval v prostředí, dojížděl do školy daleko, nebyl 

místní a měl problém se seznámit s děvčaty i s chlapci. Pak přišel sexuální impuls a on 

nevěděl co s tím, protože nikdy nebyl poučený o sexualitě. Takže na internetu zjistil, co se má 

dělat, pojal velkou touhu, aby něco takového vykonal, a dostupná byla třeba mladší sestra 

nebo mladší bratr. Nikdy ale nemůžeme vědět, jestli se ten člověk nevyvíjí ve smyslu nějaké 

sexuální deviace, to se u dětí nedá vždycky potvrdit. První exces může a nemusí znamenat 

něco dalšího. Je pak dobré, pokud je oběti pomoženo. Ale nelze pominout ani pachatele. Ten 

také může být upřímně zděšený z toho, co provedl. 



Může nerovnost mezi sourozenci v rodině podněcovat agresivní chování ve formě odplaty a 

potažmo i rozvoj sourozeneckého incestu? 

Sex a agrese mají k sobě blízko. I v tom mozku je to tak nějak vedle sebe. Takže motiv nějaké 

odplaty tam určitě může být. Tady se už ale bavíme o nějakých sadistických motivech. Možná 

by se dalo spekulovat o tom, že nejde jen o problém s regulací v systému sexuality, ale i 

v systému agresivity. Ale myslím si, že je to možné. Já jsem se s tímto motivem nesetkal, ani 

s tím, že by byla výrazná nerovnováha mezi sourozenci v tom, jak k nim rodiče přistupují, a 

že by v důsledku toho došlo k takovému aktu. Ale myslím si, že sexuální agrese mezi 

sourozenci se velice málo dostanou na povrch. Teď je otázka, proč to tak je? Je to možná 

bagatelizace ze strany rodičů, kteří v tom raději uvidí jen experimentování, řeknou: „tohle už 

nedělejte“ a nechají to být. A děti s tím skutečně přestanou. Ale rodiče třeba nezkoumají, jak 

moc dlouho to trvá a co všechno to obnášelo, nebo se spokojí s první odpovědí, která není 

celá. Je to skoro železné pravidlo, že dítě napoprvé neřekne všechno. Řeknou toho míň než 

víc. Já jsem se setkal s tím, že dítě s odstupem rok a půl u soudu ještě doplňovalo dál, co bylo 

součástí sexuálního trýznění ze strany pachatele. Prostě ty věci nejdou hned. Takže i když to 

rodiče nezkoumají, nevěnují tomu pozornost, tak skutečně může jít z jejich pohledu o to, že 

děti jenom blbli a teď už to dělat nebudou. A při tom mohlo dojít k dlouhodobému 

trýznivému zneužívání, včetně nějakých praktik, které mohou být bolestivé nebo ponižující. 

Ti rodiče to takhle spláchnou. Je časté, že se k těmto případům dostanu ex post, až v důsledku 

jiného problému, např. sebepoškozování, poruch příjmu potravy, poruch osobnosti. Případy 

zneužívání jsou dost časté pro klienty, kteří přicházejí např. s hraniční poruchou osobnosti 

nebo emočně nestabilní poruchou osobnosti (podle MKV- 10). Když terapie funguje dobře, 

tak se často dostaneme k takovéto události a občas to bývají právě sourozenci. Často se 

objevuje situace: „Neřekla jsem to, protože maminka a tatínek to nechtěli slyšet, nebo měli 

radši toho staršího silnějšího sourozence, tak jsem myslela, že mi stejně nebudou věřit“. 

Problém je zneužívání mentálně nebo tělesně postižených. To může platit i pro incestní 

vztahy mezi sourozenci. Oslabený terč je snadnější. Ale já jsem něco takového ve své praxi 

nezaznamenal.  

Je ovlivňující faktor více sourozenců v rodině? 

To nemohu potvrdit. U většiny incestů mezi sourozenci byly dvě děti. Většinou starší bratr a 

mladší sestra. Byly i výjimky, a to byly situace, kdy docházelo ke zneužívání otcem. Tam 

bylo více sourozenců, kteří se na zneužívání spolupodíleli. Někdy to může být tak, že dítě je 

zneužíváno otcem a samo začne zneužívat sourozence. Tam jde o obranný mechanismus 



identifikace s agresorem, kdy se dítě snaží zvládat bezmoc tím, že učiní bezmocným někoho 

jiného. To, že zneužívaní dál často zneužívají, je dost častý efekt zneužívání. Případně to 

může být tím, že sexuálním zneužíváním byly spuštěny sexuální potřeby a dítě potřebuje 

sexuální dráždění. Ve chvíli, kdy otec je uznaný vinným, tak dojde na situaci, kdy si například 

holčička domlouvá sex se svým skoro stejně starým bratrem. Ty potřeby byly nějakým 

způsobem otevřené a funguje to dál. Je to stejné, když chlapec nebo dívka začnou 

masturbovat, tak s tím pravděpodobně už neskončí. Může tedy dojít ke spuštění potřeb 

zneužitím a to dítě pak, protože není poučené a neví, že by si to mohlo dělat samo tak 

pokračuje v uspokojování a hledá náhradní objekt. Také podvědomě předpokládá, že všichni 

ostatní, stejně tak jako ten tatínek, ta milovaná bytost, po ní budou chtít sex. 

Co si myslíte o odhalení? Proč k němu dochází tak málo? 

Já si myslím, že to, že se to dá těžko rozlišit, je jeden ten faktor. Rodiče mají tendenci v tom 

vidět něco nezávadného, něco, co když řeknou, ať děti nedělají, tak ony to přestanou dělat a 

rodiče to nechají být. Druhá věc je pak nepoučenost – děti ani neví, že dělají něco špatného do 

doby, než to zjistí. A když to zjistí, tak se za to stydí a radši to schovají. Je tam dynamika viny 

– i když dojde ke zneužití ze strany toho silnějšího a má to charakter zneužití, tak se oběť cítí 

vinná. Těch faktorů je spousta – třeba se jí to začne líbit. Měl jsem jednu dívku, které se to na 

začátku líbilo, a vůbec netušila, že tohle bratr se sestrou nedělá, a přišlo jí to docela fajn a 

bylo jí to příjemné. Najednou však zjistila mezi kamarádkami, že tohle bratrové nedělají, a 

pak přišlo to hrozné zjištění, že se to nejen nedělá, ale že to je i špatné. Pak se teprve 

rozvinuly pocity viny, které bránily to říci. Důvodů je spousta. Hlášení těchto případů je 

v řádech jednotek procent.  

Jaký je socioekonomický status rodiny? Jedná se častěji o sociálně slabší rodiny? 

To nemohu potvrdit. Teď se spíše bavíme o americké perspektivě. Tam se sociální status moc 

řeší. Já si myslím, že to není důležité. Tenhle údaj nám nic neříká o tom, které dítě se obětí 

zneužití může stát. Naše země je spíše rovnostářská a existující rozdíly nejsou tak markantní 

jako v Americe. Já jsem měl případ jak na nejnižší sociální úrovni, tak na úrovni výkonných 

podnikatelů. Myslím, že to prostě není důležité. U nižších příjmových skupin může být 

faktorů víc, to nejsou jen peníze, ti lidé mají i nižší vzdělání i nižší inteligenci, a to znamená i 

nižší úroveň kontroly sexuálně agresivních impulsů. Klidně to tak být může, ale já ve své 

praxi nepozoruji, že by to bylo nějak výrazné. Většina zneužití proběhla někde uprostřed. 

Samotné zneužití může být spíše způsobeno nedostupností rodiče, která je dána nějakou jeho 

psychopatologií, ať už se jedná o alkoholismus nebo deprese. Například ačkoli domů tatínek, 



autoritativní podnikatel, vozí spoustu peněz, maminka dohled nad dětmi stejně nevykonává, 

jelikož má spoustu starostí sama se sebou. 

 


