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Anotace

Bakalářská práce Historie a vývoj pohlavní výchovy sleduje počáteční snahy 
o zavedení pohlavního vzdělávání na našem území a postupné začleňování 
pohlavní výchovy do života lidí, a to jak v rodinném, tak i ve školním pro-
středí. V práci se zaměřuji především na období, kdy se na tomto poli udály 
největší změny, tedy na rozmezí mezi druhou polovinou 19. století do polo-
viny 20. století. V souvislosti s pohlavní výchovou se práce věnuje i otázkám 
souvisejících  s  pohlavní  zdravovědou,  prostitucí,  pohlavními  nemocemi, 
onanií, mimomanželskou sexualitou, homosexualitou, potratovostí a anti-
koncepcí. Jako podklad pro vypracování práce mi většinově sloužily dobové 
publikace.

Annotation

This bachelor thesis, The History and Development of Sex Education, exa-
mines the  implementation of sex education  into  the  lives of people  living 
in  the  Czech  lands.  It  analyzes  how  sex  education was  both written  into 
school curricula and practiced in families. The thesis focuses on the period 
in which the most significant changes were made, i.e., between the middle 
of the 19th century and the middle of the 20th century. In addition to sex 
education, this work covers sexual hygiene, prostitution, venereal diseases, 
masturbation,  extramarital  sexuality,  homosexuality,  abortions,  and  con-
traception. The sources for this thesis are drawn mainly from historical pu-
blications.
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Úvod

Informovanost  o  věcech  spojených  s  lidskou  sexualitou  a  pohlavností  je 
v  dnešní  „přesexualizované“  době  naprostou  samozřejmostí.  Jen  stěží  si 
v době, kdy je velice jednoduché si během pár chvil vyhledat v podstatě ja-
kékoli informace, dokážeme představit, že bychom v tomto ohledu byli ne-
dostatečně nebo  i  zcela neznalí. Druhá polovina 20.  století odtabuizovala 
většinu do té doby zakázaných témat. 
Svou práci zaměřuji na vývoj pohlavního vzdělávání mládeže v českých 

zemích. Zaměřím se na období od půlky 19. století do půlky 20. století, jež 
považuji pro toto téma za historicky nejvýznamnější. 
Lidská pohlavnost  byla určitým  způsobem  regulovaná  ve  všech  společ-

nostech i historických epochách. Nejčastěji prostřednictvím mýtů, zákonů, 
náboženství, nebo byla regulátorem její  tabuizace. V evropském prostředí 
sílil od počátku průmyslové revoluce vliv církve a regulátorem sexuality byla 
tedy především ona.
První náznaky snahy pohlavně vzdělávat mládež se v našem prostředí ob-

jevují na konci 18. století, kdy se převážně filantropové, a zpočátku jen vel-
mi nesměle, snažili o odtabuizování sexuality. Tabuizace sexuality byla tak 
velká, že prudérní společnost v podstatě předstírala, že něco jako sex vůbec 
neexistuje. 
Ve většině rodin se o pohlavních věcech zřejmě příliš nemluvilo. Mnohé 

dívky, převážně středostavovské, vstupovaly do manželství s malými, nebo 
vůbec žádnými informacemi o průběhu svatební noci. Pro dívky, vychová-
vané v přesvědčení, že nahota je bezbožnou a neřestnou věcí, mohla být sva-
tební noc šokující zkušeností. Až do přelomu 19. a 20. století nosili někteří 
lidé při pohlavním styku košile s otvory na intimních místech.
Ukázkou této přehnané pruderie může být historka Stefana Zweiga1 uve-

dená  v díle Svět včerejška,  která  se  v  jeho  rodině  tradovala  o  jedné  jeho 

1/ Stefan Zweig (1881–1942), rakouský prozaik, esejista, básník a překladatel. 
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tetě, „která se o své svatební noci v jednu hodinu ráno náhle opět objevila 
v bytě svých rodičů a zvonila na poplach, že toho příšerného člověka, za 
něhož ji provdali, nechce už nikdy vidět, neboť tato obluda a šílenec se na-
prosto vážně pokoušel ji svléci. Jen stěží se prý tomuto zjevně úchylnému 
požadavku ubránila…“.2 Druhou ukázkou naprosté neznalosti pohlavního 
života je zápis z deníku Marie Karolíny, dcery Marie Terezie, která si roku 
1786 po první noci s hrubým manželem zapsala „Vím teď, co je manželství. 
A cítím hluboký soucit k Marii Antoinettě,3 kterou manželství teprve čeká. 
Otevřeně přiznávám, že bych raději zemřela, než abych to musela zažít 
znovu. Kdyby mě má víra nenaučila myslet na Boha, byla bych se zabila, 
neboť to bylo peklo“.4

Pohlavní vzdělávání se prosazovalo pomalu. Rodiče, veřejnost, ani učite-
lé a  lékaři nebyli  těmto požadavkům zpočátku nakloněni. Panovala veliká 
obava, že poučování svede mládež na nemravnou cestu. Postupně se však 
hlasy volající po osvětě ozývaly stále častěji a i díky sekularizaci a s tím sou-
visejícím oslabením církevního dohledu nad intimním životem lidí, se také 
začínaly prosazovat. Vzhledem k rostoucí migraci obyvatelstva za prací se 
v průmyslových centrech šířily pohlavní nemoci, jež přenášely prostitutky, 
a proto po pohlavní výchově začali volat  i  lékaři, kteří doufali, že správná 
osvěta ochrání mládež před svody prostituce. 

2/ Lenderová, Milena; Krupičková, Božena; Burešová, Jana; Maur Eduard, Žena 
v českých zemích od středověku do 20. století, 2009, str. 231.
3/ Marie Antoinetta (1755–1793), francouzská královna, manželka krále Ludvíka XVI. 
Popravena během Velké francouzské revoluce.
4/ Lenderová, Milena; Krupičková, Božena; Burešová, Jana; Maur Eduard, Žena 
v českých zemích od středověku do 20. století, 2009, str. 231.
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1. Pohled církve na sexuální život

Tomáš Akvinský5 formuloval ve 13. století pojetí sexuální morálky, ve které 
je pohlavní styk povolen pouze za splnění tří podmínek: za prvé, pokud je 
proveden správným způsobem (vaginální soulož), za druhé, pokud je konán 
se správným partnerem (manžel či manželka) a za třetí, pokud je provozo-
ván za správným účelem (plození dětí). Jiné sexuální aktivity označil Akvin-
ský za hříšné.6 
Církevně potvrzené manželství bylo běžné až od  17.  století. Do  té doby 

byl pro manželství rozhodující pouze novomanželský slib. Na tridentském 
koncilu konaném 11.  listopadu 1563 byla přijata norma zakotvená v  textu 
Do reformatione matrimonii, podle které se manželský svazek mezi mužem 
a ženou stává svátostí a je plně podřízen církvi.7 Zcírkevnění sňatků s sebou 
přineslo absolutní odmítnutí předmanželských sexuálních styků.
I v  sekularizovaném 19.  století měla církev velký vliv na běžný život  li-

dí. Muž  a  žena měli  jasně  danou úlohu  i  roli. Katolická mravouka praví: 
„V křesťanském manželství jest muž hlavou rodiny a domácnosti! Tak žá-
dá zákon přirozený, neboť příroda nadala muže oněmi vlastnostmi, jichž 
jest k řízení rodiny a domácnosti třeba, kdežto ženě vykázala jiné, stejně 
blahodárné působení u domácího krbu“.8 
Církev využila rozšíření gramotnosti a začala vydávat mravoučné publi-

kace o manželství, o zpovědi a o správném životě pro dospělé i pro mládež. 
Většinou byly rozdělené na publikace určené dívkám a ženám a na publika-
ce pro chlapce a muže. Obsahovaly poučení o manželství a o správné, bo-
hulibé přípravě na něj, návody na správné náboženské jednání, povinnosti, 

5/ Tomáš Akvinský (1225–1274), katolický filosof a teolog scholastické tradice.
6/ Weiss, Petr; Zvěřina, Jaroslav, Sexuální chování v ČR – situace a trendy, 2001, str. 15.
7/ Lenderová, Milena; Jiránek, Tomáš; Macková, Marie, Z dějin české každodennosti. 
Život v 19. století, 2009, str. 149.
8/ Čadková, Kateřina; Lenderová, Milena; Stráníková, Jana, Evropská žena od 
středověku do 20. století v zajetí historiografie, 2006, str. 498.
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které přísluší pannám, manželkám a vdovám. Příkladem jsou práce kněze 
Františka Poláška z první poloviny 19. století, ve kterých katolickou morál-
ku čtenářům demonstruje na biblických příbězích.9 Z takto laděných spisů 
vždy vyplývá, že se žena má muži podřizovat. Od dívek se očekávala cudnost, 
zbožnost, pracovitost a podřizování všech svých zájmů zájmům rodině, a od 
chlapců schopnost rodinu finančně zabezpečit.
Církev zasahovala a řídila i intimní stránky lidského života. Ideálem pro 

ni bylo udržení dívčiny nevinnosti až do manželství a proto zůstávaly dívky 
v pohlavních otázkách často  zcela nepoučené,  což platilo především pro 
střední měšťanskou vrstvu, kde panovala neprolomitelná pruderie. Stejný 
ideál platil  i pro muže, ale od nich se nevyžadoval s  tak přísnou důsled-
ností, jelikož se neočekávalo, že jsou úplné pohlavní zdrženlivosti schopni 
dostát.
Účelem manželství má být  zachování  lidského  rodu –  tedy  plodit  děti. 

Pohlavní styk byl manželskou povinností a manželé neměli z pohledu církve 
právo navzájem si svá těla upírat. Církví byla povolena jediná sexuální polo-
ha a to misionářská, veškeré ostatní polohy a praktiky byly hříšné a označe-
né za smilstvo. Jediným důvodem k pohlavnímu styku mělo být plození dětí. 
Pohlavní styk, který měl za cíl tělesnou rozkoš, nebo takový, který nevede 
k plození, byl hříšný také. Za nenormální byl tedy považovaný i sexuální ži-
vot lidí ve středním věku. Manželskou lásku spojenou s vášní církev sice zce-
la nezatracovala, ale křesťan by si měl uvědomit, že to není „život zásadně 
utvářející pohnutka“.10

Manželství je pro katolickou církev nerozlučitelnou svátostí, ve které žena 
představuje církev a muž Krista. Pouze v civilním necírkevním sňatku, který 
byl povolen od roku 1852, byla rozluka možná. Nevěru církev odsuzovala 
a označovala za rozvraceče manželské lásky se špatným vlivem na mravní 
výchovu dívek. Do přelomu 19. a 20. století byla nevěra zcela neomluvitel-
nou činností. Později církev svůj pohled zmírnila a nevěrným manželkám 
radila, aby se k nevěře nepřiznávaly, ale aby se usilovně kály, a to s co nej-
větší pokorou a poslušností.
Aby církev zjistila,  zda se  lidé po  intimní  stránce chovají  správně, měli 

zpovědníci za úkol vyptávat se při zpovědi na jejich intimní život. Zpovědní-

9/ Čadková, Kateřina; Lenderová, Milena; Stráníková, Jana, Evropská žena od 
středověku do 20. století v zajetí historiografie, 2006, str. 497.
10/ Tamtéž, str. 499.
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ci se snažili odhalit případné uměle vyvolané potraty, infanticidu, používání 
prostředků k zabránění početí, nepovolené sexuální praktiky a podobně. 
Církev uznávala pouze tři situace, ve kterých je možné zamezit početí po-

tomka a  to v případech, kdy manželé neměli dostatečné hmotné zajištění, 
v případech, kdy by další těhotenství mohlo ohrozit zdraví ženy a při neocho-
tě ženy mít další děti. Lidem, kterých se výše uvedené osvobození od početí 
týkalo,  doporučil  zpovědník  sexuální  zdrženlivost.  Přerušovaná  soulož,  na 
kterou církev nahlížela jako na lehčí formu potratu, nepřipadala v úvahu. Ve 
výjimečných případech doporučil zpovědník metodu počítání plodných dnů. 
Představy o plodných a neplodných dnech ženy byly ale velmi zkreslené, což 
dokládá zpovědní zrcadlo z  roku 1905, podle kterého byla žena nesprávně 
považovaná za neplodnou od čtrnáctého dne menstruačního cyklu.11 
Velká pozornost byla věnovaná i zpovědi mládeže, při které měl zpověd-

ník zjistit, zda nebylo dítě vystaveno hříchům proti čistotě. Zpovědník zjiš-
ťoval, jestli spí v posteli se sourozenci, děvečkami, pacholky a zda děti něco 
nepočestného neviděly, neslyšely, nebo se nenaučily. Hříchem byl jakýkoli 
náznak erotična,  i pouhý  tanec byl považovaný za možný spouštěč hříšné 
žádosti. Dívky  byly  varované před  svůdci  a  zpovědníci  je  strašili možnou 
pohlavní nákazou, nemanželským těhotenstvím, pohlavně nakaženými po-
tomky, kteří pohlavně nakazí zase své dítě a podobně.
Církev zakazovala veškeré antikoncepční praktiky a pomůcky. Plodnost 

lidí regulovala zákazem pohlavního styku v době půstů a církevních svát-
ků, což před osvícenskými reformami představovalo přibližně jednu třetinu 
z roku. Po reformách svátků sice ubylo, ale stále jako regulátor fungovaly. 
Pohlavní styk církev i lékaři doporučovali jednou až dvakrát za měsíc.
Bohulibá mládež by podle církevního učení neměla číst špatné knihy, na-

vštěvovat necudná divadla, stýkat se se zkaženými a bezbožnými vrstevníky, 
neměla by vést necudné hovory, mrhat penězi a časem, v noci se toulat a ne-
měla by se zbytečně stýkat s opačným pohlavím.
Nad intimním životem lidí začala církev ztrácet kontrolu koncem 19. sto-

letí, kdy se začala šířit osvětová populárně naučná i lékařská literatura, která 
zaujala nesouhlasný postoj k pohlavnímu styku s pruderním podtextem bez 
jakékoli rozkoše. Začala se projevovat reglementace sňatků a zvyšovat počet 
mimomanželských porodů. 

11/ Lenderová, Milena; Krupičková, Božena; Burešová, Jana; Maur Eduard, Žena 
v českých zemích od středověku do 20. století, 2009, str. 237.
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2. Počátky pohlavní výchovy

V první  polovině  19.  století  začala  vycházet  literatura pro matky  a  dívky, 
která měla matkám pomoci s výchovou dcer. Z dívek měla za cíl vychovat 
správné hospodyňky, manželky a matky se slušným chováním. Literatura 
obsahovala mravní zásady a představy o poslání a údělu žen. Poprvé v his-
torii dívkám přiznávají období dospívání,  tedy dobu mezi prvním svatým 
přijímáním a sňatkem. První knihou s touto tématikou byla kniha Magdale-
ny Dobromily Rettigové12 z roku 1840 – Mladá hospodyňka v domácnosti, 
jak sobě počínati má, aby své i manželovy spokojenosti došla. Dárek dcer-
kám československým od Magdaleny Dobromily Rettigové.13 Rettigová se 
zaměřila na vzdělávání českých měšťanských dívek, které měly za životní cíl 
dosáhnout spořádaného manželství. Společností byla Rettigová vnímaná ja-
ko symbol české vlastenky a jako vzor ctnostné a vzorné manželky a rádkyně 
v mravnostních věcech. Věnceslava Lužická14 se ve svých knihách snaží dív-
ky mravně povznášet. Všímá si i nerovností ve výchově dívek a chlapců, kdy 
se dívky odmalička výchovou připravují na svou roli v rodině – manželka, 
matka, hospodyně,  ale  chlapci podobně  cílenou výchovu nemají. Předpo-
kládá se, že to chlapci nepotřebují, že vědí jak být správným manželem a ot-
cem sami od sebe.15 V publikacích tohoto druhu jsou návody, jak by se ženy 
a dívky měly správně chovat. Ačkoliv si však kladou za cíl vychovat správnou 
manželku, není v nich ani náznak intimní stránky manželství, zmínky o po-
hlavním dospívání, menstruaci,  početí,  těhotenství,  nebo  o  porodu.  I  jen 
pouhé slovo láska zbavují tyto autorky jakéhokoli nádechu erotična.16 Celá 
dívčí výchova směřovala k mateřství, ale o těhotenství směly vědět jen málo 
a o početí vůbec nic.
Spolu s počátky zájmu o pohlavní výchovu se začala vyvíjet i hygiena, te-

12/ Magdalena Dobromila Rettigová (1785–1845) byla česká vlastenka a autorka mnoha 
spisů včetně dodnes známé kuchařky.
13/ Lenderová, Milena, K Hříchu i k modlitbě, Žena v minulém století, 1999, str. 51.
14/ Věnceslava Lužická (1832–1920), česká vlastenecká spisovatelka a publicistka, 
autorka řady próz určených především pro dívky s cílem vychovávat je, vzdělávat 
a mravně povznášet.
15/ Lenderová, Milena; Krupičková, Božena; Burešová, Jana; Maur Eduard, Žena 
v českých zemích od středověku do 20. století, 2009, str. 58.
16/ Lenderová, Milena, K Hříchu i k modlitbě, Žena v minulém století, 1999, str. 96.
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dy „zdravotními zásadami podmíněná nauka o správném způsobu života 
jedince i společnosti“.17 Osobní hygiena i hygiena obydlí se v 19. století sice 
zlepšila, ale díky nedostatku vody a neexistující kanalizaci byla komplikova-
ná. Dalším zdrojem nechuti k časté hygieně byla velká pruderie, díky které 
byla nahota tabuizovaná natolik, že se ženy koupaly v košilích a při převlé-
kání zavíraly oči. Od poloviny 19. století začali za tělesnou čistotu bojovat 
i lékaři a hygienická situace se začala zlepšovat. Do té doby lékaři lidem po 
koupeli doporučovali několikahodinový klid na lůžku, aby se mohlo tělo zre-
generovat.
Díky celospolečenské pruderii se ženy při gynekologických obtížích nechtě-

ly nechat vyšetřit lékařem, proto rozvoj gynekologie jako vědního oboru stag-
noval. Většina ženských neduhů byla jednoduše označena za „zánět dělohy“. 
Roku 1874 vydal Vilém Šela18 publikaci Domácí lékař, ve které vysvětlil fungo-
vání ženského těla a jeho pochodů a ženy nabádal k pečlivé intimní hygieně.19

Pohlavní  výchova,  někdy  také  výchova  k  rodičovství,  je  předchůdkyní 
dnešní sexuální výchovy. Její základy, ze kterých čerpali mnozí autoři a fi-
lantropové,  položil  Jean-Jacques Rousseau20  v  knize Emil, čili o výchově 
poprvé vydané roku 1762. Ve čtvrtém díle knihy je vylíčena změna povahy, 
která přichází při pohlavním dospívání. V Emilovi je ukázáno, že věk nástu-
pu puberty může být ovlivněn tím, jakým způsobem je člověk vychováván. 
Rousseau nechce, aby byly děti obeznámeny s pohlavními věcmi příliš brzy, 
protože neznalost a nevědomost pohlavních věcí může prodloužit dětskou 
nevinnost.21 Na otázky o původu člověka by se ale odpovídat mělo, a to váž-
ně, stručně a zřetelně, tak, aby dítě nezpozorovalo nejistotu, nebo zaváhání 
dospělého. Varuje před onanií, nejškodlivějším zvykem, který vyčerpává tě-
lo a zanechává na člověku trvalé následky.
Za  prvního  českého  iniciátora  pohlavní  výchovy  je  považovaný  učitel 

a kněz Bernard Bolzano,22 který v první polovině 19. století přednášel aka-
demické mládeži o pohlavních otázkách. Domníval se, že zatajování veške-

17/ Lenderová, Milena; Jiránek, Tomáš; Macková, Marie, Z dějin české každodennosti. 
Život v 19. století, 2009, str. 75.
18/ Vilém Šela (1830–1912), spoluzakladatel Jednoty sokolské, lékař s osvětovými 
tendencemi.
19/ Lenderová, Milena, K Hříchu i k modlitbě, Žena v minulém století, 1999, str. 131.
20/ Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), francouzský filozof a spisovatelem.
21/ Šteich, Radek, O pohlavní výchově, 1920, str. 10.
22/ Bernard Bolzano (1781–1848), český, německy mluvící kněz, matematik a filosof.
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rého pohlavna před mládeží nepovede k jejich vyšší mravnosti, ale naopak je 
pro mravní čistotu nebezpečné. Zvědavost je přirozená, a pokud se mládež 
odpovědi na otázky nedozví od autorit, hrozí, že je nesprávně poučí ti, kdo 
k tomu nejsou způsobilí.23

Otázkám pohlavní výchovy se věnoval i pedagog Aleš Vincenc Pařízek,24 kte-
rý roku 1790 vydal překlad Wilbaumovy knihy pod názvem Praktické knihy 
ruční. V knize doporučuje pohlavní poučování mládeže, a stejně jako Rous-
seau tvrdí, že zatajování pohlavních věcí s sebou nese více škody, než užitku.25

Roku  1824  vydal  Filip Neděla  překlad  spisu  J.  Jaise Věc nejdůležitější 
pro rodiče, školní učitele a dohlídače mládeže i také a zvláště pro duchovní 
pastýře,  který  doplnil  vlastní  předmluvou. Kniha  se  zabývá  onanií,  jejím 
neblahým účinkem na mládež  a  vážnými následky. Varuje před pouhými 
výstrahami,  dětem by  se na otázky mělo  odpovídat  bez  rozpaků, úsměvů 
a tajemných pohledů a jen tolik, kolik by v tom kterém věku dítě mělo vě-
dět.26 Ještě sto let po jejím vydání byla tato kniha, s výjimkou pohledu na 
následky onanie, stále aktuální. 
Spis Zdravověda českého vlasteneckého lékaře Filipa Stanislava Kodyma 

z roku 1853 věnuje „tajnému hříchu mládeže“, tedy onanii, celou kapitolu. 
Onanie je zde popsaná jako neřest, která podrývá životní sílu. Pochází z buj-
nosti a předrážděnosti, proto pro předejití onanie doporučuje střídmou, ne-
kořeněnou stravu, nespat v příliš pohodlných postelích a především fyzické 
vyčerpání, které je nejúčinnějším lékem.27 Ve spisu není žádná zmínka o se-
xualitě, nebo alespoň o těhotenství.
V otázkách pohlavní výchovy relativně aktivní první polovinu 19. století, 

vystřídala pasivnější druhá polovina. Na samém konci 19. století nabádal T. 
G. Masaryk k pohlavní čistotě, hovořil o pohlavní otázce a ukazoval, že lid-
stvo směřuje k jednoženství a jednomužství, jako jedinému možnému kon-
ceptu života. Prosazoval také rovnost mužů a žen. Cílem pohlavního vzdělá-
vání má podle něj být mravně čisté manželství.28

23/ Šteich, Radek, O pohlavní výchově, 1920, str. 16.
24/ Aleš Vincent Pařízek (1748–1822) pedagog, filosof, teolog a člen dominikánského 
řádu.
25/ Šteich, Radek, O pohlavní výchově, 1920, str. 13.
26/ Tamtéž, str. 13–14.
27/ Tamtéž, str. 15–16.
28/ Tamtéž, str. 17.
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Všechny snahy o pohlavní vzdělávání se soustředily na co nejdelší pozdr-
žení pohlavního dospívání a uvědomování si vlastní sexuality, a snažily se 
zamezit neřestnému chování, především  rozšířené onanii,  ale  i  jakýmkoli 
předmanželským pohlavním stykům. Za nejúčinnější prevenci byla považo-
vaná tělesná výchova, jelikož se obecně předpokládalo, že fyzické vyčerpání 
nedovolí pohlavnímu pudu předčasné probuzení.
Na přelomu století se snahy o zavedení pohlavní výchovy začaly stále ví-

ce ozývat. Nejprve narážely na odpor laické i odborné veřejnosti, ale spolu 
s rozvojem průmyslové výroby začali po pohlavní a osvětové výchově volat 
i lékaři. Do průmyslových center se stěhovali noví obyvatelé, lidé se začali 
odtrhávat od svých komunit a společnost přestávala respektovat a dodržo-
vat zažité konzervativní konvence. Ve městech rostl počet prostitutek i na-
kažených pohlavními nemocemi a lékaři v pohlavním poučování a v osvě-
tě mládeže viděli možnou cestu k omezení těchto nežádoucích jevů. Různé 
spolky se osvětovým programem snažily ochránit chlapce před nakažením 
pohlavní nemocí a dívky před svody prostituce. Příkladem pořadatele tako-
vých akcí byla například Armáda spásy.
V okolních zemích se pohlavní vzdělávání a osvěta mládeže rozvíjelo rych-

leji, než v českých zemích. Po osvětě volaly především feministické spolky, 
které u nás nebyly tak vyhraněné. V našem prostředí bylo ale také mnoho 
pokusů o zavedení pohlavní výchovy do škol. Jedním takovým byl požada-
vek školního vzdělávání v pohlavních otázkách, který byl předložen roku 
1907 na kongresu Volné myšlenky  
12. března  1905 proběhla v ukrajinské Kolomyji schůze rodičů a učite-

lů pro projednání tělesné a pohlavní výchovy mládeže.  Byla  zde  přijata 
rezoluce, ve které se vyslovují k potřebě zařadit do výchovy pohlavní otáz-
ky s  tím, že by žákům měl být ukazován především ideál pohlavní čistoty 
a zhoubné následky onanie a předmanželského pohlavního styku. Věstník 
českých profesorů na tuto rezoluci reagoval souhlasně a vyslovil přání věno-
vat podobnou pozornost pohlavní otázce i u nás.29

I přes mnohé snahy o ukotvení pohlavního vzdělávání do školních osnov 
se až do uvedení nových československých školních osnov roku 1919 nepo-
dařilo ucelenou pohlavní výchovu ve školách prosadit.

29/ David, Klement; Kraus, František; Šašek, Alois, Nová knižnice učitelská, v níž se 
vydávají praktické spisy pro učitele obecných i měšťanských škol, VIII, str. 219–220.
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3. Pohlavní vzdělávání před první světovou válkou

Jak, kdy, a v  jaké míře probíhalo poučení dospívajících dcer a synů v ro-
dinách, je velmi těžké zjistit. Jelikož se jedná o téma, o kterém se veřejně 
nemluvilo, nemáme o něm příliš informací. Místo poučení se dívky většinou 
setkaly se zastrašováním, a pokud o pohlavním styku něco slyšely, tak jen 
jako o nezbytném předpokladu mateřství. O samotném styku se nemluvilo, 
a když ano, tak s odporem. Ani deníky, které si některé ženy psaly a které 
často bývají zdrojem intimních informací, nám v tomto bádání příliš nepo-
mohou, protože dívky  jsou  i  zde prudérní. Do deníků si  většinou nepsaly 
nic o svém dospívání a jeho projevech, nebo o intimním životě. Ojedinělým 
zdrojem je deník Marie Červinkové-Riegrové,30 která si 10. 1. 1867 do deníku 
zapsala „Bože, otče všemohoucí. O ty znamenitý dne. Této noci stala jsem 
se pannou! Bože, ty mě řiď, ty mě spravuj. Díky ti, že jsem to tak šťastně 
odbyla. Je mi zrovna 12 let a 7 měsíců. Ráno mi to matka vyjevila, dala mi 
potřebné ponaučení i požehnání své, což i otec učinil…“ Z tohoto zápisu vy-
plývá, že se jí před tímto dnem ponaučení o projevech fyzického dospívání, 
tedy menstruaci, nedostalo.31

Úplně první zmínku o pohlavní zdravovědě, můžeme nalézt ve Třetí knize 
Mojžíšově, kde jsou udány normy pro pohlavní život a všechny zvrácenosti 
pohlavního pudu se zde zapovídají.
Školy  mívaly  ve  svých  disciplinárních  řádech  požadavky  na mravnost, 

slušnost a uctivost  žáků a  studentů. Některé  školy  i  specifikovaly,  jak má 
takové chování vypadat. Příkladem může být disciplinární řád jindřichohra-
decké  školy  z  roku  1897,  ve  kterém  je mravní  jednání  specifikováno  jako 
jednání v souladu s vírou. Nemravné  je například hlučné chování při bo-
hoslužbách, o nedělích a ve svátcích, a pohoršlivé chování v kostele a před 
svatými sochami. Nemravné je také koupat se bez plavek, psát necudnosti 

30/ Marie Červinková-Riegrová (1854–1895) česká spisovatelka, dcera politika Františka 
Ladislava Riegra 
31/ Lenderová, Milena, a kolektiv, Eva nejen v ráji; Žena v Čechách od středověku do 
19. století, 2002, str. 177.
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a kreslit po zdech a lavičkách, číst a šířit oplzlé spisy, mluvit s opačným po-
hlavím, za šera se potloukat po promenádě (aby chlapci nespatřili prostitut-
ky) a procházet se úzkou Panskou ulicí (byla úzká, se spoustou lidí – těsnost 
napomáhá ke sbližování dívek a chlapců) a podobně.32 
Studentské  lásky profesoři neviděli  rádi,  zamilovanost prý  totiž snadno 

odvádí od studia a navíc by mohla ohrozit jejich mravnost. Na perspektivní 
vztah, tedy ten, který vede ke sňatku, mají studenti podle učitelů dost času.
Profesoři si uvědomovali, že puberta se projevuje i na psychice žáka. Byly 

vydávané doporučení pro školy, jak s žáky tohoto věku pracovat. Doporu-
čovalo se laskavé a trpělivé zacházení s žáky, špatné zacházení by se mohlo 
odrazit i do dospělého věku. Prof. Dr. Steffal doporučoval v období dospí-
vání dívkám fyzickou práci a přiměřený tělocvik, pro chlapce doporučoval 
tělesné  cviky  upravit  tak,  aby  se  cvičila  obratnost,  ne  síla.33 Po chlapcích 
by se nemělo vyžadovat šplhání, jelikož nesprávný šplh by mohl podráždit 
genitálie, což by mohlo vést k nejobávanější z neřestí, k onanii. Kvůli obavě 
z onanie se žákům neměly trpět ani ruce v kapsách.
Roku 1896 byl vydán český překlad přednášek pro vysokoškoláky sepsa-

ných  švédským  lékařem Sevedem Ribbingem. Do  roku  1914 byla pro  svou 
oblíbenost vydaná v pěti vydáních. Ribbing v publikaci píše o mužském i žen-
ském dospívání, o anatomii pohlavních orgánů, o manželském životě, pohlav-
ních chorobách, o škodlivosti onanie a o poluci a pederastii. Ribbing byl pro 
ovládnutí sexuální touhy skrze poučování mládeže. Řekl, že každého manžela 
odpuzuje takové chování ženy, které je „v rozporu jsoucí s bezprostředností, 
panenstvím a čistotou, jež každý muž od své manželky žádá a očekává“.34

Jan Funtíček35 roku 1889 napsal, že při výchově dětí je velmi důležité ne-
být lehkomyslní a o výchově přemýšlet. Problémy ve výchově dětí jsou podle 
něj často způsobené tím, že rodiče ještě nemají dostatek opravdových vědo-
mostí, které člověk získá až ve druhém třicetiletí svého života.36

32/ Řezníčková, Kateřina, Študáci a kantoři za starého Rakouska; České střední školy 
v letech 1867 – 1918, 2007, str. 76.
33/ David, Klement; Kraus, František; Šašek, Alois, Nová knižnice učitelská, v níž se 
vydávají praktické spisy pro učitele obecných i měšťanských škol, VIII, str. 212.
34/ Lenderová, Milena; Krupičková, Božena; Burešová, Jana; Maur Eduard, Žena 
v českých zemích od středověku do 20. století, 2009, str. 223.
35/ Jan Funtíček (1856-1921), český učitel a národopisný sběratel.
36/ Funtíček, Jan, Listy vychovatelské, které otcům a matkám napsal Jan Funtíček, 
1889, str. 11.
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Názory na to, zda žáky o pohlavní stránce života poučovat, či ne, se různi-
ly. Někteří se domnívali, že plošné poučování žáků ve škole by mohlo uško-
dit  těm, kteří  jsou ještě nevinní a žádnou neřest neznají. Jiní byli naopak 
toho názoru, že je pohlavní poučování nezbytné pro správný mravní vývoj 
a pohlavní pud potřebuje, stejně jako jiné pudy, správné vedení. Problém 
spatřovaly obě skupiny v tom, že se v lidech pohlavní pud probouzí ve chvíli, 
kdy tělo ještě není zcela vyvinuté.

Kniha Elizabeth Blackwellové,37 Rada rodičům o mravní výchově dětí se zřete-
lem na pohlaví, kterou z anglického originálu přeložil roku 1900 Josef Úlehla,38 
se věnuje mravní výchově v souvislosti s pohlavní výchovou. Blackwellová byla 
lékařkou, proto si byla vědoma důležitosti tématu, ačkoli věděla, že se jedná 
o téma, o kterém veřejnost nechce slyšet. Knihu napsala a doufala, že si lidé 
uvědomí, že je důležité mládež o pohlavních věcech poučovat a zamezit tak po-
učování ze strany nezpůsobilých lidí, což s sebou nese škodlivé následky.39 Je 
potřeba naučit se pohlavní žádostivost korigovat vlastním rozumem.
Pohlavní pud považuje Blackwellová za hybnou sílu a nezbytnou podmín-

ku lidského života. Lidé se o tomto tématu stydí hovořit, ale je potřebné, aby 
se v něm vzdělávali stejně jako v jiných oblastech. Pohlavní mravnost je pod-
statou celé mravnosti, proto se o tématu musí začít mluvit.40 Děti by měly 
být vychovávané v souladu s představou, jaké dospělé by z nich rodiče chtěli 
vychovat a jak by se měli chovat k ostatním lidem. Mravní čistota pozdrže-
na až do manželství je nutná k získání správných vlastností, které rodiče ke 
správné výchově dětí musejí mít. Správný rodinný život je tedy podmíněn 
pohlavní výchovou, a proto je nezbytná.41 Za nejvyšší ctnost mužů považuje 
právě pohlavní čistotu,  jelikož  jejím prostřednictvím zabezpečuje cudnost 
žen a tím i věrnost, lidskost a pravdivost.
Velký důraz  klade na mravní  výchovu  a  funkčnost  rodiny,  což  dokládá 

zprávou z newyorské vězeňské jednoty z roku 1876. Jeden z členů této jed-
noty sledoval po pět až šest pokolení nazpět zločineckou rodinu The Jukes, 

37/ Elizabeth Blackwellová (1821–1910), britská lékařka, první diplomovaná lékařka na 
západní polokouli.
38/ Josef Úlehla (1852–1933), významný moravský pedagog.
39/ Blackwellová, Eliška, Rada rodičům o mravní výchově dětí se zřetelem na pohlaví, 
1900, str. 2.
40/ Tamtéž, str. 4.
41/ Tamtéž, str. 27.
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jejíž členové mezi sebou uzavírali sňatky, a která produkovala velké množ-
ství zločinců a prostitutek. Studium této rodiny potvrdilo, že pohlavní nevá-
zanost, nemanželské potomstvo a zvrácené vychovávání dětí přímo souvisí 
se zločinností a chudobou.42

Pohlavní  dospělost  je  podle  Blackwellové  obdobím,  kdy  se  člověk mění 
a připravuje se na roli být rodičem. Zralost pro manželský život přichází ale až 
mnohem později. Je důležité, aby v tomto meziobdobí zůstalo tělo čisté a ne-
poskvrněné, aby mohlo nabrat sílu. Problémem může být, že se zároveň jedná 
o období, kdy jsou lidé nejnáchylnější ke svodům a ochabnutí vlastní vůle. Je 
tedy třeba, aby byli dostatečně poučeni jak svodům odolávat a jaké následky 
by tyto svody mohly přinést. Za největší dráždidlo pro chlapce považuje Blac-
kwellová prostituci, a pokud jí chlapci podlehnou, je návrat ke ctnosti velice 
obtížný. Chlapec, který poznal tělesné rozkoše, se jich vzdává jen velmi těžce. 
Poskvrnění mravní čistoty ženy  je  také špatné, žena  je díky tomu marnivá, 
lenivá a nedbalá. Není schopna svých přirozených povinností, tedy péče o do-
mov, pilnosti, střídmosti a čistotnosti. Je v ní ubita žena a matka.43

Volný projev přirozeného pudu musí být omezován už jen proto, že se ob-
jevuje ve velmi mladém věku, kdy je k dospělosti ještě příliš daleko. Sedm-
náctiletý chlapec je sice fyzicky schopný stát se otcem, ale psychicky je k to-
mu zcela nezpůsobilý. Rodičům Blackwellová doporučuje směřovat výchovu 
k tomu, aby si na své děti zachovali takový vliv, který zabezpečí čistotu synů 
do věku dvaceti pěti  let. Poté by  je naopak měli ponoukat ke sňatku. Pro 
zdraví je nutná pohlavní zdrženlivost muže alespoň do jednadvaceti let, ale 
ani celoživotní celibát tělu neškodí. Aby si takový vliv rodiče zajistili, musí si 
ze svých dětí udělat přátele, se kterými mají důvěrné vztahy. Mají celý jejich 
život dohlížet na studium, společenské styky a ostatní aspekty života.

V Nové knižnici učitelské vydané roku 1906 se objevují doporučení pro 
učitele jak s dospívajícími žáky zacházet. Výchova by měla být koncipovaná 
tak, aby mládež nebyla svedena na scestí. Je potřeba s mládeží komuniko-
vat, být na ni mírný a pečlivě se jí věnovat. Ve školách by se měli dozvědět 
význam pohlaví, nejprve na ukázkách z  fauny a flory, poté  i o pohlavním 

42/ Blackwellová, Eliška, Rada rodičům o mravní výchově dětí se zřetelem na pohlaví, 
1900, str. 23–24.
43/ Tamtéž, str. 48.
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životě lidí a následcích hříchu mládí.44 Důraz by měl být kladen na varování 
o mimomanželských pohlavních stycích a pohlavních nemocech. 
Roku 1907 vyšla první kniha určená ženám, zabývající se zdravím, man-

želstvím, početím, průběhem těhotenství i porodem. Jednalo se o překlad 
knihy drážďanské  lékařky Anny Fisherové Duckelmannové – Žena lékař-
skou. O překlad knihy se postarala významná česká lékařka Anna Bayero-
vá45 a knihu i upravila k obrazu svému. V knize se klade důraz na mravy a na 
požadavek manželské sexuality jako jediné možné podoby sexuality. Svatbu 
ale neprezentují jako jediný možný cíl ženského života. Pokud je žena schop-
ná sama se uživit, vdávat se nemusí. Musí ale zůstat pohlavně zdrženlivou.46 
Jak Anna Fisherová Duckelmannová,  tak  i Anna Bayerová odsuzují velmi 
rozšířenou dvojí morálku a apelují na muže, aby do manželství vstupovali se 
stejnou pohlavní čistotou jako ženy.

4. Pohlavní vzdělávání po první světové válce

Po první světové válce panují velké obavy z úbytku obyvatel. Lidé si uvědo-
mují, že je potřeba rozšířit poučení o pohlavní zdravovědě, protože jde pře-
devším o zdraví a sílu budoucích potomků. Mnozí autoři začali publikovat 
články o potřebě pohlavního vzdělávání. Radek Šteich považoval pohlavní 
výchovu  za mravně důležitou,  jelikož  „v tom, jak národové pohlavně žili 
a žijí, jak se na otázku pohlavní dívají, projevuje se jejich mravnost, stupeň 
jejich mravní vyspělosti.“47 

44/ David, Klement; Kraus, František; Šašek, Alois, Nová knižnice učitelská, v níž se 
vydávají praktické spisy pro učitele obecných i měšťanských škol, VIII, str. 220.
45/ Anna Bayerová (1852–1924), po Bohuslavě Keckové historicky druhá česká lékařka  
Anna Bayerová plné vzdělání získala v českých zemích jako první žena.
46/ Lenderová, Milena; Krupičková, Božena; Burešová, Jana; Maur Eduard, Žena 
v českých zemích od středověku do 20. století, 2009, str. 233.
47/ Šteich, Radek, O pohlavní výchově, 1920, str. 5.
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Na pohlavní výchovu působí také názory prezidenta republiky T. G. Ma-
saryka, který říká „Cílem našeho pohlavního vývoje je čisté manželství, po-
stavené na základech mravní čistoty“.48

Přístup k sexualitě se začal proměňovat a společnost reagovala na šířící se 
promiskuitu mládeže voláním po prevenci, kterou spatřovala v pohlavním 
poučování. Spolu se vznikem Československé republiky se začala řada vě-
cí měnit. Zrušila se reglementace (registrování) prostitutek, přijal se zákon 
o potírání pohlavních chorob, začalo se řešit, jak by pohlavní výchova měla 
reálně vypadat a co by mělo být jejím obsahem. Díky tomu, že byla prvoplá-
nově prezentovaná jako prostředek k potírání prostituce a šíření pohlavních 
nemocí,  byla  lidmi  tato  představa  přijata.  Jejím  cílem mělo  být  oddálení 
uvědomění si vlastní sexuality a potírání onanie.49 Spolu s těmito změnami 
rovněž slábl vliv katolické církve.
V počátcích byla pohlavní výchova vnímaná jako potřebná zejména kvůli 

regulování pohlavního pudu a udělení nutného pohlavního poučení a broje-
ní proti jakýmkoliv výstřelkům, především proti onanii a předmanželským 
pohlavním stykům. Pohlavní pud bylo potřeba držet na uzdě, aby se nepro-
jevil příliš brzy.50 Pohlavní výchova byla tedy v podstatě negativní sexuální 
výchovou, která cílila na potlačování pudů a pohlavna.51

Na povrch vytanula i otázka možné koedukace52 ve školách. Podle mno-
hých  odborníků  oddělování  pohlaví  ničemu nepřispívá,  ale  naopak  škodí 
a mysl mládeže naplňuje pohlavními myšlenkami. Propagátoři demonstro-
vali prospěch koedukace na venkovských školách, kde byla běžnou praxí, 
a na kterých jsou pohlavní poměry mládeže příznivější, než na striktně od-
dělených městských školách.53 Cílem pohlavní výchovy by mělo být mateř-
ství, ne celibát. Má vést k čistému jednomužství a jednoženství, což je jediná 
přirozená forma pohlavních styků. To je ale podmíněno naprostou sexuální 
abstinencí až do svatby.54

48/ Janiš, Kamil, Vývoj cílené pohlavní výchovy v 1. polovině 19. století, 2012, str. 206.
49/ Tamtéž, str. 205.
50/ Janiš, Kamil, Sexuální výchova – včera dnes a zítra, 2008, str. 13.
51/ Tamtéž, str. 14.
52/ Koedukace – společná školní výchova chlapců a dívek.
53/ Šteich, Radek, O pohlavní výchově, 1920, str. 39.
54/ Tamtéž, str. 43.
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Zastánkyní koedukace byla i E. B. Duffeová55, která ve svém spise Co ženy 
věděti mají z roku 1922 považuje za nevhodné pohybovat se a žít v místech, 
kde je přítomno jen jedno pohlaví. Říká, že takto to příroda nechtěla. Proti 
pohlavnímu poblouznění doporučovala  časté poučování od matky,  správ-
nou výživu, tedy stravu ne příliš masitou a kořeněnou, bohatou na mléko, 
vajíčka  a  ovoce,  dále  pohyb na  čerstvém vzduchu,  vydatný  spánek,  volné 
oblečení a krátké vlažné, nebo studené ranní koupele, večerní koupele by 
mohly pud rozdráždit. Děti by od mala měly být vedeny k mravnosti nejen 
vůči sobě, ale i vůči ostatním.56

Postupně se začaly objevovat názory, že sexualita má dobrý vliv na zdraví 
ženy a že harmonický pohlavní život vzbuzuje touhu po dětech. Neuspoko-
jená pohlavní touha mohla podle dobových názorů vést k chudokrevnosti, 
nebo hysterii. Na zdravý pohlavní život začal být kladen důraz. 
Roku 1921 byl v Praze při Dermatovenerologické klinice lékařské fakulty 

UK v Praze založen Ústav pro studium sexuální patologie, který byl prv-
ním sexuologickým pracovištěm na světě. Ústav se zabýval především po-
ruchami pohlavního vývoje, plodnosti, homosexualitou, prostitucí a dalšími 
problémy.57 Od roku 1935 stál v jeho čele profesor Josef Hynie,58 zakladatel 
české sexuologické školy. Jeho publikace Dospíváte v muže z roku 1954 byla 
přeložena do několika světových jazyků.59 

Roku 1928 vznikla Světová liga pro sexuální reformu, ke které se přidalo 
i Československo. Kongres této ligy se roku 1928 konal v Kodani a vyhlásil 
deset hlavních cílů hnutí:60 
1. Politické, hospodářské a sexuální zrovnoprávnění ženy
2. Uvolnění manželství (zejména rozvodů od církevního a státního poruč-
níkování)

55/ Eliza Bisbee Duffeyová, americká feministka a spisovatelka.
56/ David, Klement; Kraus, František; Šašek, Alois, Nová knižnice učitelská, v níž se 
vydávají praktické spisy pro učitele obecných i měšťanských škol, VIII, str. 218.
57/ Sexuologický ústav Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy. http://www.vfn.cz/pracoviste/kliniky-a-oddeleni/sexuologicky-
ustav/historie-ceske-sexuologie/
58/ Josef Hynie (1900–1989), zakladatel české sexuologie.
59/ Weiss, Petr, a kolektiv, Sexuologie, 2010, str. 693.
60/ Sexuologický ústav Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy. http://www.vfn.cz/pracoviste/kliniky-a-oddeleni/sexuologicky-
ustav/historie-ceske-sexuologie/
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3. Regulace porodnosti ve smyslu zodpovědného plození dětí
4. Eugenické ovlivňování kvality potomstva
5. Ochrana nemanželských dětí a jejich matek
6. Správné chápání „intersexuálních variant“, zejména pak homosexua-
lity mužů a žen

7. Bránění prostituci a pohlavním nemocím
8. Hodnocení poruch sexuálního pudu nikoliv jako zločinů, hříchů a ne-
řestí, nýbrž moderně, jako více či méně chorobných stavů

9. Sexuální trestní kodex, který by trestal  jen skutečně těžké přestupky 
proti  sexuální  svobodě  jiného  člověka,  a  který  by  netrestal  sexuální 
jednání, konané dobrovolně a s dodržením vzájemnosti mezi dospě-
lými lidmi 

10. Plánovitá a cílevědomá sexuální výchova a osvěta. 

Světová liga pro sexuální reformu se rozpadla roku 1933, kdy ji nacisté po 
svém nástupu k moci v Německu rozehnali. 

Miloslav Skořepa61 sepsal roku 1930 publikaci Náš dorost, jeho dospívání 
a výchova, která měla sloužit rodičům jako poučení o pubertě dospívající 
mládeže. Vyvrací zde jednak představu mnohých badatelů, kteří tvrdili, že 
projevy pohlavního pudu u dětí jsou buď naučené, nebo jsou jen náhodou, 
ale i představu, jejímž podkladem je učení Sigmunda Freuda,62 která naopak 
říká, že již malé děti mají pohlavní pud vyvinutý, je jen skrytý. Freud se do-
mnívá, že i sání mléka, nebo kopání nožiček novorozenců je projev pohlav-
ního pudu a mazlení se se členy rodiny je skryté pohlavní cítění. Miloslav 
Skořepa se domnívá, že pravda leží někde uprostřed. Domnívá se, že projevy 
pohlavního pudu napodobují děti od ostatních a to formou hry, prvním pro-
jevem pohlavního pudu je náklonost k ostatním dětem.63 Děti mnohdy mezi 
pohlavími nedělají rozdíly, což nesignalizuje žádnou budoucí úchylku, je to 
přirozené.
V mravní výchově dětí nejde o kázání a umravňování, ale o cílenou vý-

chovu tělesné a duševní zdatnosti vedenou pečlivě už od dětství. Největším 

61/ Miloslav Skořepa (1895–1942), český pedagog a pedopsycholog.
62/ Sigmund Freud (1856–1939), rakouský lékař-neurolog, psycholog a zakladatel 
psychoanalýzy 
63/ Skořepa, Miloslav, Náš dorost, jeho dospívání a výchova, 1930, str. 27.
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omylem, kterého se rodiče a učitelé dopouštějí,  je představa, že dítě bude 
mravné, pokud je vychovávané jen teoreticky, tedy v náboženství a v mra-
vouce. Mravnost je však potřeba vyučovat především prakticky.64

Pro děti  je  lepší, když se pohlavní dospívání dostaví opožděně. Toho  je 
možné dosáhnout, a proto Skořepa rodičům doporučuje, aby dbali na správ-
nou společnost svých dětí, na správnou výchovu, na otužování a nepřejídání 
se, a na častý pobyt svých dětí na čerstvém vzduchu.

Pedagogická  encyklopedie  z  roku  1939 pohlavní  výchovu uvádí  jako  „po-
hlavní výchova znamená záměrný vliv na mládež a dospělé, aby svoje cí-
tění i jednání v pohlavní oblasti udrželi v souladu jak s obecnou hygienou 
těla i ducha, tak i s řádem eticko-sociálním.“  „Nemá za účel vypěstova-
ti individuum bez pohlaví, nýbrž člověka, jehož pohlavnost by jako sou-
část ostatních vznětů a cítění harmonicky zapadala do disciplinovaného 
celku.“65 Pohlavní výchova by se od obecné výchovy neměla oddělovat. Cí-
lem pohlavní výchovy dětí je, aby si pohlavní sféry života všímaly co nejmé-
ně.66 V období kolem puberty by měli být rodiče připraveni na zvýšenou péči 
a  dohled,  ale  obecné  poučování  autoři  encyklopedie  nedoporučují.  V  po-
hlavní výchově dětí je potřeba pouze dbát na hygienu a zabraňovat dětem 
stýkat se s pochybnými společníky.67

Reforma školství z roku 1919

Úvahy o reformě školství existovaly už před 28. říjnem 1918, tedy před vzni-
kem Československa, ale nejprve bylo třeba vybudovat školství na Sloven-
sku a na smíšeném území. Proto se reforma uskutečnila až roku 1919 a spolu 
s ní se na školní půdu dostalo poprvé i pohlavní vzdělávání. Aby se k refor-
mě školství mohli vyjádřit všichni, kdo mají zájem o změny, bylo provedeno 

64/ Skořepa, Miloslav, Náš dorost, jeho dospívání a výchova, 1930, str. 149.
65/ Chlup, O.; Kubálek, J.; Uher, J., Pedagogická encyklopedie, II., 1939, str. 416.
66/ Tamtéž, str. 416.
67/ Tamtéž, str. 417.
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dotazníkové šetření. Vytištěné dotazníky dostaly všechny české i německé 
střední školy, ministerstva, redakce časopisů a společnosti se vzdělávacím 
zájmem. Na požádání byly zaslané i ostatním subjektům a jednotlivcům. Vý-
sledky šetření následně zpracoval pedagogický ústav J. A. Komenského.68 
Většina respondentů se vyjádřila negativně na návrh vyučovat ve školách 

morálku. Pokud by se vyučovala, měla by být včleněna do hodin nábožen-
ství.  Postoje  k  zařazení  zdravovědy  do  školních  osnov  byly  naopak  pozi-
tivní. Většina dotazovaných chtěla ve školách větší zastoupení zdravovědy 
a za velký nedostatek označili neexistenci hygienického poučení. Stejně tak 
by měla být posílena mravní výchova, která by měla být doplněna o výklad 
z oblasti morálky. Také byl vznesen požadavek na prohlubování mravních 
zásad učitelů, kteří budou žáky učit mravnosti. K mravouce by měly směřo-
vat všechny předměty, které jsou ve škole vyučované.69 

Poučení o pohlavních věcech bylo po reformě ve školách koncipované  ja-
ko mravní  osvěta,  která  měla  studenty  nabádat  k  pohlavní  zdrženlivosti 
a  upozorňovat  je  na možná nebezpečí  pohlavního  života. Aby nevzbudila 
pohoršení, hlavně u dívek, mělo se používat příkladů ze zoologie a botaniky. 
Chlapci měli být poučováni vždy otcem, nebo učitelem, dívky zase matkou, 
nebo učitelkou. Pohlavní výchova ale i v této krotké formě vzbuzovala u uči-
telů i rodičů nesouhlas. Roli hrál stud dospělých i představa rodičů, že o ně-
kterých věcech se prostě nemluví.70

Cílem pohlavní výchovy by měl být stav, kdy mládež nebude muset hledat 
poučení tajně a pokoutně u lidí, kteří k poučování nejsou způsobilí, a aby 
pro ně takováto poučení byla zbytečná. Studenti by měli být poučeni a varo-
váni před pohlavním poblouzněním, před mimomanželskými styky a před 
pohlavními nemocemi. Spornou otázkou bylo, kdo, jak a kdy má poučovat 
a také obava z příliš brzkého poučení, jelikož pohlavní vývoj se u každého 
jedince liší.71

První stručná poučení by měla proběhnout, když se děti o toto téma za-

68/ Československý pedagogický ústav J. A. Komenského, Výsledky ankety ministerstva 
školství a národní osvěty z roku 1919 o reformě střední školy, 1922, str. 4.
69/ Tamtéž, str. 118.
70/ Lenderová, Milena; Krupičková, Božena; Burešová, Jana; Maur Eduard, Žena 
v českých zemích od středověku do 20. století, 2009, str. 224.
71/ Šteich, Radek, O pohlavní výchově, 1920, str. 24.
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čnou zajímat a začnou klást otázky. Důležité je poučit děti ještě před obdo-
bím, ve kterém hrozí onanie, tedy přibližně před dvanáctým rokem. Další 
poučení musí proběhnout před obdobím, kdy hrozí nemanželský pohlavní 
styk, tedy mezi šestnácti a osmnácti lety.72

Poučení by mělo přijít především ze strany rodiny, což je nejkompetent-
nější místo pro takový rozhovor, a to díky vzájemné důvěře a lásce. Mnozí 
rodiče ale sami nejsou dostatečně poučeni, případně poučovat své děti ne-
chtějí, nebo se o tomto tématu stydí mluvit. Proto je důležité, aby toto po-
učení zaštítila škola.
V hodinách náboženství jsou děti často poučovány velmi nejasně a v jino-

tajích: „Nedělejte nic, za co byste se museli stydět, kdyby to rodiče viděli!“. 
Taková poučení začala být označovaná za zbytečná a nedostatečná. Je potře-
ba dětem odpovídat konkrétně.
Poučení o pohlavní morálce nezajistí pohlavní ochranu. K té  je potřeba 

tělesná výchova a to už před nástupem puberty, protože cvičení tělo zacho-
vává zdravé, odolné a silné. Hygienikové žádají omezení dlouhého vysedá-
vání ve školách, poukazují na důležitost vyučování v přírodě a na pohyb na 
zdravém vzduchu.73 

Koncept Zdeňka Záhoře

Významnou osobností pohlavní výchovy byl Zdeněk Záhoř.74 Jeho cílem by-
lo přeučit celou společnost. Nelíbilo se mu, že společnost musí fungovat po-
mocí zákazů, zákonů a cenzury, kterými se snaží potlačovat prostituci, šířící 
se pohlavní nemoci a nemorální chování. Tato nutná omezení shora však 
nejsou lidské duši přirozené.75 Za velmi důležité považuje vést děti tak, aby 
byly duševně i  tělesně obrněné proti všem pokušením. K tomu je potřeba 

72/ Šteich, Radek, O pohlavní výchově, 1920, str. 25.
73/ Tamtéž, str. 36.
74/ Zdeněk Záhoř (1881–1931), český středoškolský profesor, literární historik a kritik, 
spisovatel a dramatik 
75/ Záhoř, Zdeněk, Praktický rádce v pohlavní výchově mládeže, 1931, str. 9.
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obeznámit je s pohlavními otázkami tak, aby to bylo vhodné a pochopitelné 
jejich věku. Ve svých publikacích se snaží rodiče, vychovatele a učitele nau-
čit, jak dětem pohlavní otázky, například menstruaci nebo početí, správně 
vysvětlit a jak se postavit k boji proti onanii.
Publikoval mnoho knih  i  článků. Jeho výchovné a vzdělávací publikace 

byly určené pro různé kategorie čtenářů – pro dívky, pro chlapce, pro ro-
diče, učitele, pro širokou veřejnost i pro mládež celkově, rozdělenou podle 
věkových kategorií. Byl velkým zastáncem školní pohlavní výchovy, respek-
tive výchovy k rodičovství. Poučovat o pohlavních věcech je podle Záhoře 
možné v podstatě v kterémkoli předmětu, ale základem poučování by měly 
být hodiny občanské výchovy, přírodopisu a tělocviku.76

Učitelé, kteří mládež o pohlavní stránce života poučují, by měli být starší, 
aby byli schopni stoprocentně odolávat pokušení, musí mít pevný mravní 
základ a čisté srdce. Není správné na pohlavní styk nahlížet jako na cosi ne-
čistého, takové úvahy mají podle Záhoře pouze primitivní národy. Ideálem 
je  zachovat  sexuální  zdrženlivost  až do  svatby. Mládež musí  být poučena 
o možných následcích styku, čili o možnosti, že bude zplozen potomek. Pro-
to by pohlavní styk neměl být nikdy realizován bez lásky a bez odpovědnosti 
vůči možnému budoucímu potomkovi.77

Pohlavní výchova by měla směřovat k monogamii a ovládání své pudovos-
ti. Zdůrazňuje naučit se ovládat svou pudovost, jelikož u lidí se pohlavní pud 
probouzí dříve, než jsou dospělí natolik, aby jej dokázali ovládnout.78 
Od  roku  1922,  kdy byl uveden v platnost Zákon o potírání pohlavních 

chorob, má mít pohlavní výchovu na starosti státní správa, která má zajis-
tit, aby školy žáky dostatečně poučily v pohlavních otázkách. Přesto Záhoř 
pohlavní poučování považuje  za nedostatečné. Žákům se pohlavního po-
učení dostává jen v malém procentu škol, ostatní školy se tomuto tématu 
vyhýbají. Školy jako by v žácích viděli bezpohlavní tvory a jejich učebnice 
a metody výuky jsou zbaveny jakýchkoliv témat, která by se byť jen okrajově 
dotkla erotična.79

Škola by na správné pohlavní poučení svých žáků měla dbát a měla by se 
starat i o to, aby se vymýtil zvyk vnímat nahotu člověka jako cosi nemrav-

76/ Záhoř, Zdeněk, Rukojeť výchovy k rodičovství na školách, 1930, str. 10.
77/ Tamtéž, str. 7.
78/ Tamtéž, str. 21.
79/ Tamtéž, str. 29.
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ného. Měla by děti naučit rozlišovat mezi studem z odhalení těla a mezi po-
citem hnusu z odhaleného těla. Problém je v tom, že se nedělá rozdíl mezi 
tím, co je nemravné jen za určitých okolností a tím, co je nemravné celkově 
– například obnažování se na veřejnosti a v soukromí nesmí splývat v jedno.
Hlavním  atributem  pohlavní  výchovy  by  nemělo  být  pouhé  poučení 

o vzniku života, pohlavní hygieně a o nebezpečí pohlavních chorob, ale dů-
raz by měl být kladen na výchovnou stránku. Pohlavní výchova tedy je „sou-
stavným pěstěním povahy pro příští život rodinný, směřuje k zušlechtě-
ní erotického života, k sebevládě, pohlavní zdrženlivosti a odpovědnosti, 
k ryzosti pohlavních styků. Jest výchovou k jednomužství a jednoženství, 
k příštímu otcovství neb mateřství.“80

Záhoř byl pro koedukaci ve školách, která, podle jeho mínění, otupí po-
hlavní dráždivost. Zájem o druhé pohlaví je přirozený, proto by měla mládež 
být i poučena o fyziologii druhého pohlaví. O menstruaci by tedy měli být 
poučeny jak dívky, tak i chlapci.81 
Od roku 1929 vychází v časopise Národní osvěta populárně naučná rub-

rika na pokračování vedená Z. Záhořem s názvem „Výchova k rodičovství“, 
díky čemuž se Záhořovy koncepty dostaly i mezi neodbornou veřejnost.82

Žáci by měli být poučovaní systematicky s ohledem na jejich věk. Záhoř pro-
to rozdělil látku do čtyř stupňů podle věkových kategorií. Jedná se o první 
pokus systematického pohlavního vzdělávacího konceptu, který sám Záhoř 
označuje za soustavný plán převýchovy všech vrstev národa.83 

Prvním stupněm je doba dětství, tedy období do přibližně desátého 
roku. V tomto období se děti začínají ptát na otázky týkající se původu 
života. Dítě by na podobné otázky mělo dostat informaci o tom, že za 
svůj život vděčí matce.
Doba předpubertní je v tomto schématu druhým stupněm vymeze-

ným obdobím od deseti  do dvanácti  let  věku. Záhoř  se  zde odvolává 
na Rousseaua, který byl  toho názoru, že nejpozději v deseti  letech by 
děti o svém původu měly znát pravdu. Pro první poučení doporučuje 

80/ Záhoř, Zdeněk, Rukojeť výchovy k rodičovství na školách, 1930, str. 21.
81/ Tamtéž, str. 31.
82/ Janiš, Kamil, Vývoj cílené pohlavní výchovy v 1. polovině 19. století, 2012, str. 206.
83/ Záhoř, Zdeněk, Rukojeť výchovy k rodičovství na školách, 1930, str. 40 – 50.



28

Záhoř použít příklady ze světa rostlin, díky čemu si pokračování života 
nebudou spojovat s pohlavní stránkou věci a později tak budou na se-
xualitu lidí nazírat jako na přirozenou. Na rostliny doporučuje navázat 
poučením o životě zvířat a starostí o mláďata. Pohlavní ústrojí je možné 
zmínit coby rozplozovací orgány.
Třetím stupněm je doba pubertní, období mezi dvanácti a patnácti 

lety. Zde už je potřeba mluvit konkrétněji. Žáci by se nejprve na příkla-
du zvířat měli dozvědět o kopulaci a nutnosti spojení spermie s vajíč-
kem pro oplození a také o období, kdy plod dozrává a o samotném po-
rodu. Tato fáze má být také vhodná pro poučení o zdraví, onanii, poluci 
i menstruaci. Onanii považuje za mravně zhoubnou, proto by měla být 
mládež varována. Poučeni by měli být všichni. Obavy ostatních pedago-
gů i lékařů o svodu neonanujícího dítěte k onanii, považuje za neopod-
statněné, doporučuje  ale  šetrné poučování. Ve  třinácti  letech má být 
dívkám vysvětlena menstruace jako přirozená součást lidského života, 
která dívkám říká, že je jejich tělo zdravé. Zároveň s tímto poučením je 
možné říci jim základní informace o menstruaci jako přípravě ženského 
těla na mateřství. Také by měly být poučeny o hygienicích náležitos-
tech. Chlapci mají být o poluci poučeni ve čtrnácti letech, což by mělo 
předejít jejich pozdějšímu překvapení a vyděšení. 
Posledním  stupněm  je  období  pubescentní,  období  od  čtrnácti,  či 

patnácti  let. Kolem patnáctého roku by mělo přijít poučení o pohlav-
ních chorobách. Běžnou praxi, tedy poučení mládeže o pohlavních cho-
robách v jejich sedmnácti, či osmnácti letech, považuje za příliš opož-
děnou  a mnohdy  už  zbytečnou.  Škodlivé  následky  nemocí  se  nemají 
zveličovat,  jelikož Záhoř  tvrdí,  že mravnost  založená na  strachu není 
pevná. Prostituce by měla být vysvětlena jako ponížení člověka a zne-
svěcení lásky. Pohlavní styk nemá být zavrhován, mládež k němu však 
nesmí zaujmout negativní vztah spojený s odporem.

Zdeněk Záhoř napsal pro každou z těchto skupin čítanku, kterou při výuce 
doporučuje jako podkladový materiál, jež učitele nasměruje. Navíc doporu-
čoval besedy pro rodiče, kteří by při pohlavní výchově měli mít výraznou roli 
a veškerá zodpovědnost by tak neměla ležet pouze na škole. 
Za nejdůležitější úkol celé pohlavní výchovy však považuje vzbuzení citu 

a odpovědnosti k budoucí rodině. Vztah muže a ženy je posvátný a založení 
rodiny je životním cílem lidí.
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5. Pohlavní vzdělávání po druhé světové válce

Od druhé světové války až do šedesátých let 20. století nastal opět úpadek 
pohlavního vzdělávání. Tématu se věnovali spíše jednotlivci.
Pedagogický slovník z roku 1967 říká, že „cílem pohlavní (sexuální) vý-

chovy je výchova k lásce jako jednomu z nejvýznamnějších citových pro-
jevů člověka“.84 Prvorepubliková snaha o potlačení a pozdržení pudovosti 
byla v této době již překonána.
Komunistický režim nevěnoval pohlavnímu vzdělávání příliš velkou po-

zornost. Neprováděly se ani sociologické průzkumy týkající se pohlavního 
vzdělání nebo sexuálního chování. Ačkoliv na Západě bylo toto období prá-
vě  rozmachem  těchto  tendencí,  které  pomáhaly  sexualitu  zbavovat  tabu. 
Velmi známými se staly studie sexuálního chování lidí, které ve čtyřicátých 
letech prováděl ve Spojených státech Alfred Charles Kinsey85 se svými spo-
lupracovníky. Díky těmto šetřením a průzkumům se ukázal skutečný věk za-
čátku pohlavního života, četnost onanie, nevěr i homosexuálních zkušenos-
tí.86 Zjistilo se, že polovina amerických nevěst již není pannami, že polovina 
mužů provozuje mimomanželské sexuální styky, že většina mužů onanuje 
a třetina jich má homosexuální zkušenost.
V  roce  1963  zorganizoval  Sexuologický  ústav  v  Praze  jeden  z  prvních 

průzkumů  sexuálního  chování  lidí.  Přibližně  šesti  stům  studentů  ve  vě-
ku čtrnácti až osmnácti let byl předložen krátký anonymní dotazník. Prů-
zkum ukázal, že v pohlavní a sexuální výchově je větší poučení věnované 
dívkám a že škola se na sexuální výchově podílí nedostatečně.87 Většinu 
informací má mládež od svých kamarádů, nikoliv ze školy. Začátek sexuál-
ního života se podle průzkumu posunul pod hranici osmnácti let, ale dívky 
mají  jen málo  informací o ochranných pomůckách proti početí. Celkově 
z průzkumu vyplynulo, že mládež není o sexuálním životě ani o pohlavních 
chorobách poučena dostatečně a že se pohlavní výchově ve školách nevě-

84/ Janiš, Kamil, Sexuální výchova – včera dnes a zítra, 2008, str. 13.
85/ Alfred Charles Kinsey (1894–1956), americký psycholog, biolog a etolog, proslavil se 
svou průkopnickou činností na poli sexuologie a sociologie 
86/ Weiss, Petr; Zvěřina, Jaroslav, Sexuální chování v ČR – situace a trendy, 2001, 
str. 17.
87/ Česká socialistická akademie v Hradci Králové, Intimní vztahy mládeže, 1970, str. 28.
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nuje dostatečný čas. I předrevoluční výzkum z roku 1988 provedený Ústa-
vem pro filosofii a sociologii ČSAV ukázal  rizikovost sexuálního chování 
populace. Procento uživatelů prezervativů bylo oproti vyspělejším státům 
poloviční.88

Roku 1960 vydalo Ministerstvo školství ve svém Věstníku pokyn k zahá-
jení výchovy k rodičovství na školách. Jednalo se o první poválečnou normu 
tohoto  typu. Ve Věstníku Ministerstva  školství  z  roku  1972 byly  vytyčeny 
zásady  výchovy k manželství  a  rodičovství.89 Výchova měla být  rozdělena 
do tří okruhů podle věku žáků. První skupině, žákům ve věku od šesti do 
deseti let, mělo být objasněno poslání rodiny, její struktura a význam souro-
zeneckých vztahů. Měli získat základní hygienické návyky a také informace 
o lidském těle. Měli se vyvarovat nemocem, naučit se pečovat o dítě a byli 
varování před neznámými a úchylnými lidmi. Tato poučení měly děti získat 
v hodinách čtení, pracovní výchovy a hudební výchovy. Druhá skupina, děti 
od jedenácti do dvanácti let, měli získat poučení o příčinách změn přichá-
zejících s pubertou. Doplňujícím otázkám neměl být věnován prostor v ko-
edukovaných kolektivech, ale spíše měly být objasněny při  individuálních 
rozhovorech  s  učiteli.  Třetí  skupinou byla mládež  od  třinácti  do  patnácti 
let, u které měla být prohloubena morálka, estetika a vůle. Měly se probrat 
rozdíly mezi mužem a ženou, podstata lásky a přátelství a objasnit význam 
volby vhodného životního partnera.90

Sexuologové s tímto konceptem nebyli spokojeni a v osmdesátých letech 
stále ještě neúspěšně bojovali za zařazení pravdivých a nezkreslených infor-
mací o lidské sexualitě do školních osnov. Roku 1983 se školní osnovy sice 
změnily, ale otázku lidské pohlavnosti či sexuality nechaly nepozměněnou 
v podobě z roku 1972.
Profesor Hynie zorganizoval roku 1968 první mezinárodní sexuologický 

kongres v poválečném Československu s názvem Symposium Sexuologicum 
Pragense, na kterém se probíraly otázky sexuální deviace, poruch, antikon-
cepce a další 91

88/ Weiss, Petr; Zvěřina, Jaroslav, Sexuální chování v ČR – situace a trendy, 2001, 
str. 27.
89/ Weiss, Petr, a kolektiv, Sexuologie, 2010, str. 694.
90/ Tamtéž, str. 694.
91/ Sexuologický ústav Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy. http://www.vfn.cz/pracoviste/kliniky-a-oddeleni/sexuologicky-
ustav/historie-ceske-sexuologie/
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Po revoluci se téma sexuální výchovy opět otevírá, především díky šířící se 
hrozbě AIDS a nutnosti prevence před ní.92

6. Pohlavní dospívání

Termín puberta, označení pro období, kdy člověk pohlavně dospívá, se běž-
ně používá až od přelomu 19. a 20. století. Do té doby se pro toto období po-
užíval jednoduše termín dospívání. V tomto období se pannám a jinochům, 
alespoň v některých domácnostech, dávalo základní poučení.93

Pohlavní  dospívání  s  sebou  přináší  fyzické  i  psychické  změny. Mladý 
člověk může být v tomto období přecitlivělý, mění se mu nálada, může být 
vznětlivý a podobně. Proto by se k dospívající mládeži mělo přistupovat 
citlivě,  jak připomínali mnozí autoři. Nebezpečím, kterého se  lékaři, pe-
dagogové i rodiče báli, je snížený práh obrany vůči vnějším svodům, jako 
je odpor ke škole a autoritám, k prostituci, onanii, i k mimomanželským 
vztahům. Takovéto zakolísání může ale určit celý budoucí život člověka, 
proto je potřeba na mládež dohlížet a kontrolovat ji.94 Dívky jsou ke svo-
dům méně náchylné než chlapci, následky jejich pochybení jsou ale závaž-
nější.
Projevem pohlavního dospívání je u dívek menstruace, slangově se běž-

něji používal výraz čmýra. Ovulační cyklus je sice známý od čtyřicátých let 
19.  století,  ale  jeho podstatu  lidé neznali.  Před objasněním důvodů men-
struačního krvácení byly ženy podle lékařů v neustálém ohrožení, krvácení 
pokládali za zbavování se těla škodlivých látek. Jednou z teorií byla předsta-
va, že menstruační krev slouží k výživě dětí v ženině těle.95 V 19. století byla 
menstruace argumentem pro nemožnost žen studovat na vysokých školách. 

92/ Weiss, Petr, a kolektiv, Sexuologie, 2010, str. 695.
93/ Lenderová, Milena; Krupičková, Božena; Burešová, Jana; Maur Eduard, Žena 
v českých zemích od středověku do 20. století, 2009, str. 82–83.
94/ David, Klement; Kraus, František; Šašek, Alois, Nová knižnice učitelská, v níž se 
vydávají praktické spisy pro učitele obecných i měšťanských škol, VIII, str. 213.
95/ Lenderová, Milena; Krupičková, Božena; Burešová, Jana; Maur Eduard, Žena 
v českých zemích od středověku do 20. století, 2009, str. 50.
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Ještě v pedagogické encyklopedii z roku 1939 se píše, že menstruace snižuje 
ženiny duševní schopnosti.96

Lékaři po matkách už od 19. století požadovali poučování dcer o fyzických 
projevech dospívání,  tedy o menstruaci, ale prameny, které by dokládaly, 
jak a pokud vůbec takové poučení probíhalo, nemáme. Rozšířená předsta-
va, že informace o pohlavním dospívání povedou k předčasnému probuzení 
pohlavního pudu, spíše nahrává tomu, že matky dívky raději nepoučovaly.
Dívčí  puberta  byla  vhodným  obdobím  pro  přípravu  dívky  na  svou  roli 

správné hospodyně, manželky a matky. Na to se v 19. století soustředili i au-
toři knih určených dívkám. O početí, mateřství, ani pohlavním styku se ale 
nikde nepsalo. V domácích lékařích se dočteme pouze o menstruaci a jako 
návod proti nemanželskému otěhotnění se radí vyvarovat se špatné společ-
nosti.97

Ve Stručném slovníku pedagogickém  z  roku 1891  se uvádí,  že městské 
dívky  dospívají  dříve  než  venkovské  dívky.  Je  tomu  tak  údajně  proto,  že 
pohlavní dospívání lze urychlit teplem, hojností stravy, nedostatkem těles-
né i duševní námahy. Proto nezhýčkaná venkovská chasa dospívá později. 
Podle pedagogického slovníku nemyslí v období dospívání panny na nic ji-
ného než na manželství.98

Od 19. století se termín panenství používá pro pohlavně dospělou dívku, 
která ještě neměla sexuální styk. Do té doby se tento termín používal i pro 
všechny neprovdané ženy. Tuto  interpretaci nahradilo od 19.  století oslo-
vení  slečna. Přechodem od dětství k panenství bylo první  svaté přijímání 
(u židovských dívek bat micva), konec školní docházky i změna oblékání.99

Jarek Kálal nesouhlasil s obecným míněním, že se dospívající dívky mu-
sí chovat vážně. Měly by naopak být veselé a živé. Je ale potřeba sledovat, 
s jakou společností se dívka stýká.100 Pokud se dcera zeptá matky na něco 
z pohlavní oblasti, matka by ji měla poučit. Pokud se ale nezeptá, není před-
časné poučení správné.

96/ Chlup, O.; Kubálek, J.; Uher, J., Pedagogická encyklopedie, II., 1939, str. 112.
97/ Lenderová, Milena; Krupičková, Božena; Burešová, Jana; Maur Eduard, Žena 
v českých zemích od středověku do 20. století, 2009, str. 221.
98/ Klika, Josef; Sokol, Josef, Stručný slovník pedagogický. I., 1891, str. 262–263.
99/ Lenderová, Milena; Krupičková, Božena; Burešová, Jana; Maur Eduard, Žena 
v českých zemích od středověku do 20. století, 2009, str. 81–82.
100/ Kálal, Karel, Dívka Dospívající. Listy vychovatelské. Dcerám i rodičům, 1922, 
str. 89.



33

Podle Dr. W. Hellpacha  se  v  pubertě mění  chlapcův  charakter  a  ztrácí 
svou poddajnost. Je to nejčastější období pro vznik hysterických onemoc-
nění. Problémem  je,  že  lidé při výchově se  změnou charakteru a vysokou 
citlivostí nepočítají. Je potřeba, aby se v tomto období, tedy kolem patnácti 
let, ve školách upravila výchova – zvýšila se vyučovací svoboda a ustálila se 
školní práce. Žáci by si měli podle svých preferencí volit vyučované předmě-
ty, ve volných hodinách by měli mít k dispozici studovny a hřiště a vyučovací 
lekce by se měly prodloužit na osmdesát minut.101

Předčasnou pohlavní dospělost může probudit nezřízený život, alkohol, 
špatná rodinná výchova, styk s nemravnými lidmi, četba nemravných knih, 
prohlížení neslušných obrázků. Mnozí lékaři a pedagogové proto doporučo-
vali včasné poučení,  jelikož nevědomost by mohla způsobit mravní zkázu. 
Druhým, opačným, ale také rozšířeným názorem, je ten, že mládež by se ne-
měla poučovat, jelikož ti, kteří ještě pohlavně dospělí nejsou, a neznají žád-
né neřesti, by se mohli díky poučení nakazit a zbytečně předčasně pohlavně 
dospět. Všichni se ale shodují na tom, že je nutné v období před nástupem 
puberty a v pubertě na mládež co nejvíce dohlížet a chránit ji.
V pubertě přicházejí také první lásky. Většina studentských předmanžel-

ských lásek byla cudná. Mládež se vodila za ruce a nanejvýš se líbala. Udr-
žení panenství bylo pro dívky, hlavně ty ze středostavovských vrstev, velmi 
důležité a předmanželský sex pro ně nepřicházel v úvahu. Pro chlapce pa-
nictví tak zásadní nebylo a mnozí předmanželské sexuální zkušenosti měli. 
Většinou je získali ve veřejném domě.102 Mnozí chlapci měli také předman-
želské sexuální vztahy se ženami sloužícími jejich rodinám. 
Období  puberty  je  nebezpečné  i  z  důvodu možného  vypuknutí  některé 

z úchylek.103 Hlavními úchylkami, vznikajícími v pubertě jsou:

1. sklon k jedincům stejného pohlaví
2. sklon ke zvířatům, který se vyskytuje pouze u dědičně zatížených lidí
3. sklon k předmětům, jehož spouštěčem je obvykle onanie

101/ David, Klement; Kraus, František; Šašek, Alois, Nová knižnice učitelská, v níž se 
vydávají praktické spisy pro učitele obecných i měšťanských škol, VIII, str. 214.
102/ Řezníčková, Kateřina, Študáci a kantoři za starého Rakouska; České střední školy 
v letech 1867 – 1918, 2007, str. 143.
103/ Skořepa, Miloslav, Náš dorost, jeho dospívání a výchova, 1930, str. 65–66.
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4. sklon k ukájení pohlavního pudu trýzněním oběti, což je nejnebezpeč-
nější úchylkou

5. sklon k obnažování se, který ale většinou s koncem puberty odezní
6. sklon k ukájení pohlavního pudu s malými dětmi, nebo se starými lidmi
7. nepřekonatelný sklon k onanii
8. sklon k oblékání se do šatů určených druhému pohlaví.

7. Onanie

Cílem a úkolem pohlavního vzdělávání mělo být pozdržení pohlavního do-
spívání a uvědomování si vlastní sexuality, s čímž souvisela snaha zabránit 
mezi mládeží velmi rozšířené onanii.
V raném novověku nebyla onanii věnovaná valná pozornost,  jelikož ne-

byla považovaná za něco, co by nějak škodilo. To se ale změnilo v průbě-
hu 18. století, kdy se na onanii začalo pohlížet téměř až paranoidně. Tento 
trend se v českých zemích začal projevovat od počátku 19. století.104 
Pojmy „masturbace“ a „onanie“ se v češtině používají až od konce 19. sto-

letí. Do té doby se používal výraz „samoprznění“, „samohana“, nebo se akt 
opisoval jako „věc tuze nemilá“ a „tajný hřích mládeže“. 105 Onanie má název 
po Onanovi, synu Jodově, o kterém se dočteme v 1. knize Mojžíšově. Onan 
si měl vzít za ženu vdovu po svém bratrovi, aby zplodil dědice. Nechtěl, aby 
k tomu došlo, a tak sperma vypouštěl na zem. „Kdykoliv vcházel k ženě bra-
tra svého, vypouštěl símě na zem, aby nezplodil synů bratru svému.“106 To 
byl ale hřích natolik závažný, že za něj zaplatil životem.
Jan Ámos Komenský o onanii pronesl – „Běda pošetilosti a hanbě lidé, 

kteří páší to, co žádné zvíře nečiní!“107

Ve zpovědních zrcadlech je masturbace popsaná jako „zbytečné, necud-

104/ Lenderová, Milena; Krupičková, Božena; Burešová, Jana; Maur Eduard, Žena 
v českých zemích od středověku do 20. století, 2009, str. 226.
105/ Tamtéž, str. 227.
106/ Klika, Josef; Sokol, Josef, Stručný slovník pedagogický. III, 1895, heslo onanie.
107/ Tamtéž, heslo onanie.
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né dotýkání se vlastního těla“.108 Masturbací církev považovala za zvrhlost. 
Církevní autority jako lék na onanii doporučovali časté rozjímání, modlitbu 
a zpověď a jako prevenci nepolehávat v posteli, zaměstnávat mládež a správ-
nou životosprávu.
Až od poloviny 19. století se začala brát v úvahu masturbace žen. Do té 

doby se předpokládalo, že se tato aktivita týká jen mužské části populace. 
Onanie byla nejprve považovaná za velmi škodící neřest s vážnými následky 
na celý život. Začátkem 20. století se výčet následků onanie zmírnil a trvalé 
následky ze seznamu víceméně zmizely. Stále ale zůstala v očích  lidí  jako 
nemorální neřest, se kterou je třeba skoncovat.
Lékaři  a  pedagogové  zveřejňovali  návody  na  to,  jak  předcházet  onanii 

a jak ji potírat. Doporučovalo se především nepohodlné spaní na tvrdé po-
steli  a  bez  teplých přikrývek,  otužování,  zájmovou  činnost,  střídmou, ne-
kořeněnou stravou, pobyt na čerstvém vzduchu, fyzickou únavu a mytí těla 
studenou vodou každé ráno. Za příčiny onanie se nejčastěji uvádí svědění 
genitálií z důvodu nedostatečné hygieny, napodobování ostatních, nemrav-
ná četba a prohlížení nemravných obrázků, příliš těsné, nebo naopak volné 
šatstvo, či pití kávy. Od přelomu století se proti onanii začalo doporučovat 
i  správné pohlavní vzdělávání, které bylo důležitým krokem ke zdravému 
životu.
Velká pozornost se v souvislosti s onanií věnovala spaní a  lůžkům. Noc 

byla pro mladého člověka kritickým časem. Příliš měkká a teplá postel a při-
krývky mohou dávat podnět ke snům s pohlavním obsahem a nočním polu-
cím. Nedoporučovalo se spát ani na břiše, což vede k onanii, ani na zádech, 
kvůli zahřívání páteře, která pohlavní úkony řídí. Ruce by měly zůstat po 
celou noc na přikrývce. Před spaním je potřeba vyprázdnit močový měchýř 
i konečník, aby tyto orgány sousedící s pohlavním ústrojím netlačily na po-
hlavní údy.109

S extrémním doporučením k nápravě  ženské onanie přišel  v  roce  1866 
Časopis lékařů českých, který doporučoval amputaci klitorisu. U mužů se 
navrhovalo například používání ostnatých rukavic.

Ve Stručném slovníku pedagogickém vydaném roku 1891 se o onanii píše 

108/ Lenderová, Milena; Krupičková, Božena; Burešová, Jana; Maur Eduard, Žena 
v českých zemích od středověku do 20. století, 2009, str. 227.
109/ David, Klement; Kraus, František; Šašek, Alois, Nová knižnice učitelská, v níž se 
vydávají praktické spisy pro učitele obecných i měšťanských škol, VIII, str. 217– 218.
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jako o tajném, nebezpečném hříchu, nákaze a její potírání a zabraňování jí 
by mělo být hlavním úkolem vychovatele.110 Onanie se na mládeži projevuje 
hubeností, menšími tělesnými silami, nedostatkem pozornosti, tupostí pro 
vyšší zájmy, ospalostí, chabou pamětí, nažloutlou barvou tváře, nepravidel-
ným trávením, bolením hlavy a žaludku, závratí, tlukotem srdce a dalšími 
neduhy. Účinnou obranu dítěte proti této nákaze by mělo být vyhýbání se už 
onanií nakažené společnosti, neposlouchání a nečtení nemravností. Dopo-
ručuje se naopak pěstování tělocviku, chladné koupele a podobné doporu-
čení. Pokud je dítě nákazou již zasaženo, musí být neustále zaměstnané, pod 
dohledem a musí mu být znemožněna příležitost k vykonání skutku. Dítě je 
k onanii nejčastěji svedeno zkaženou chůvou, která ho drážděním pohlavní-
ho orgánu utišuje, anebo spolužáky, se kterými se potají stýká.
Dr. Klika připisuje masturbaci a jejím následkům ve článku „Masturbace 

s hlediska školy“ z roku 1901 daleko větší význam, než jí přisuzují ostatní 
autoři. Mezi následky masturbace řadí nervové poruchy a postižení mno-
hých orgánů. Díky  tomu,  že onanující  člověk si uvědomuje,  že koná něco 
špatného, nastupují nezřídka deprese a strach z následků. Za zdroj náchyl-
nosti k onanii považuje chyby ve výchově, špatnou výživu dětí, lenošení, za-
tajování a odmítnutí objasnění pohlavního života od rodičů či učitelů. Jako 
prevenci onanie doporučuje dr. Klika rozumnější rozvržení vyučovacích ho-
din. Tak, aby se při posledních hodinách žáci nenudili a jejich myšlenky se 
nemohly zabývat sexualitou.111 
Miloslav Skořepa v knize Náš dorost, jeho dospívání a výchova vydané 

roku 1930 považuje onanii, vzhledem k velké rozšířenosti mezi mládeží, za 
mravní vadu, a nikoliv za abnormálnost. Onanii připisuje mnoho následků, 
včetně například zánětu očních spojivek, bolestí v zádech, srdeční neurózy, 
nedostatek energie a podobně. Nikoliv však  trvalých následků,  jako  tomu 
bylo v dřívějších dobách. U děvčat podle něj vede k prostituci. Za příčinu 
onanie uvádí jednak vyměšování pohlavního hormonu, ale i vnější dráždivé 
vlivy jako je svědění pohlavních orgánů, vyrážky a opruzení, těsný oděv, pl-
ný konečník a močový měchýř, teplé přikrývky, pití černé kávy a další výčet 
vlivů. Pokud rodič přijde na to, že jeho dítě onanuje, je důležité, aby z něj ne-
udělal mravního vyvrhele, ale naopak odstranil příčinu jeho neřesti. S dítě-

110/ Klika, Josef; Sokol, Josef, Stručný slovník pedagogický. I., 1891, str. 264.
111/ David, Klement; Kraus, František; Šašek, Alois, Nová knižnice učitelská, v níž se 
vydávají praktické spisy pro učitele obecných i měšťanských škol, VIII, str. 215.
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tem je potřeba si promluvit a domluvit mu. Doporučuje pohlavní poučování 
ještě před nástupem puberty, aby se eliminovala dětská zvědavost.
Podle Zdeňka Záhoře se onanie týká 70 až 90 procent mládeže obojího 

pohlaví.  Záhoř  vyvrací mezi  lidmi  stále  rozšířenou  představu,  že  znakem 
onanie jsou kruhy pod očima a další „zaručené“ návody k rozpoznání. Jedi-
ný důvěryhodným příznakem onanie je přistižení onanujícího dítěte, nebo 
jeho přiznání. Onanii nepovažuje za tak nebezpečnou,  jak si mnozí myslí, 
ale  připouští,  že  častá  onanie  oslabuje  srdce,  otupuje  duševní  schopnosti 
a způsobuje duševní rozvrat.112 V mravní oblasti považuje onanii za zhoub-
nou, proto požaduje preventivní boj proti onanii a snahu co nejvíce mládež 
poučovat. Dětem by se mělo vysvětlit, že onanií sami sobě škodí, jelikož tělu 
ubírá látky potřebné k správnému růstu a vyčerpává tělo. Nepovažuje ale za 
vhodné onanisty trestat. Onanie byla zbavena cejchu čehosi zvráceného až 
na konci 20. století. 

8. Předmanželské a mimomanželské vztahy

Problémem předmanželských vztahů bylo velké riziko nákazy pohlavní ne-
mocí, což bylo zvláště u chudých studentů znásobeno tím, že si mohli dovo-
lit jen nejlevnější prostitutky, které většinou nechodily na povinné lékařské 
prohlídky.113 
Mnozí chlapci měli předmanželské sexuální vztahy s ženami, které slouži-

li v jejich rodinách. Tyto ženy mohly jít za styk s nezletilým synem hospody-
ně na jeden až tři měsíce do vězení.114 
Roku 1899 byla Domovinou115, spolkem pro záchranu hynoucích žen a dí-

vek, vydaná přednáška T. G. Masaryka, ve které upozorňuje na promiskuitní 

112/ Záhoř, Zdeněk, Praktický rádce v pohlavní výchově mládeže, 1931, str. 37.
113/ Řezníčková, Kateřina, Študáci a kantoři za starého Rakouska; České střední školy 
v letech 1867 – 1918, 2007, str. 144.
114/ Čadková, Kateřina; Lenderová, Milena; Stráníková, Jana, Evropská žena od 
středověku do 20. století v zajetí historiografie, 2006, str. 511.
115/ Český spolek Domovina byl spolek na záchranu pražských prostitutek fungující 
v letech 1866 – 1911. 
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chování mládeže. Říká „mnohožensky přece žije již mládež v nedospělých 
letech, téměř děti…“116

Prof. Dr. Emanuel Rádl117 v přednášce zveřejněné roku 1926 uvádí pří-
klady o nemravnosti mládeže, které nasvědčují její uvolněné pohlavní mo-
rálce 118

9. Prostituce a pohlavní nemoci

Marie Terezie zřídila v boji proti prostituci komisi cudnosti, která měla cho-
dit do veřejných domů a smilníky přistihovat a následně postihovat. Přisti-
žené prostitutky byly pranýřované a vypovězené z měst, popřípadě byly od-
souzeny k potupným trestům, které je měly přivést k počestnosti, jako bylo 
například ostříhání vlasů, povinnost zametat ulice a podobně. Prostituci se 
však Marii Terezii vymýtit nepodařilo.
V českých zemích se šířily tři typy pohlavních nemoci – kapavka, měkký 

vřed a  syfilis. Čtvrtá pohlavní nemoc,  tříselný granulom, se v českých ze-
mích vyskytovala velmi ojediněle. Nejzávažnější z nich byla syfilida neboli 
příjice.119 Měkký vřed byl do poloviny  19.  století považovaný za počáteční 
fázi syfilidy. Syfilis se většinou léčila pouštěním žilou, dietami, projímadly, 
různými kůrami, jako bylo například zahrabání pacienta do koňských kob-
lížků nebo speciální mastí z kamence, zinku a koření. Tyto praktiky ale ne-
byly příliš účinné. Pražská všeobecná nemocnice byla díky zvýšenému počtu 
pohlavně nakažených pacientů nucena část nemocnice izolovat a vyhradit 
pouze pro  tyto pacienty.120 V Riegrově Slovníku naučném  je doporučeno, 
aby se lidé po pohlavním styku s osobou, která by mohla být pohlavně naka-
žena, řádně vymočili. 

116/ Česká socialistická akademie v Hradci Králové, Intimní vztahy mládeže, 1970, str. 7.
117/ Emanuel Rádl (1873–1942), významný český biolog, originální vitalistický 
filosof a odpůrce pozitivismu 
118/ Česká socialistická akademie v Hradci Králové, Intimní vztahy mládeže, 1970, str. 8.
119/ Chlup, O.; Kubálek, J.; Uher, J., Pedagogická encyklopedie, II., 1939, str. 415.
120/ Lenderová, Milena, Prostituce a pohlavní choroby: historický diskurz do českého 
prostředí 19. a 20. století, 2001.
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Výskyt pohlavních nemocí na přelomu padesátých a šedesátých let 19. sto-
letí na Starém i Novém městě pražském dokládají zápisky Josefa Podlipské-
ho, který ošetřoval pohlavně nakažené měšťany.
Do konce 19. století se prezervativu a jeho předchůdcům jako možnému 

preventivnímu opatření  proti  nakažení  pohlavní  nemocí  lékaři  spíše  brá-
nili. Až v devadesátých letech 19. století se spolu s počátky pohlavní osvěty 
a začátkem průmyslové výroby prezervativů začalo jeho používání doporu-
čovat.121

Výskyt pohlavních nemocí byl problém, který se dával do souvislosti pou-
ze s prostitucí. S manželstvím se nespojoval, ačkoliv manžel svou manželku 
často nakazil. V Riegrově Slovníku naučném se popisuje průběh a způsob 
léčení  nakaženého muže,  o  léčbě  ženy  se  ale nezmiňuje  vůbec. Nakažené 
ženy o nákaze většinou mlčely. Buď byly v tomto směru zcela neznalé, nebo 
se obávaly veřejného zostuzení. Pohlavní nemoci byly považované za nemo-
rálnost. 
Až s nástupem ženských lékařek, před kterými se nemocné ženy styděly 

méně než před mužskými lékaři, se začaly pohlavní nemoci v manželství brát 
v úvahu.122 Anna Bayerová se zajímala nejen o léčení mužů, ale i o léčení žen. 

Počty prostitutek se mírně snížily spolu s prosazením povinného vzdělání 
pro ženy; vzdělání totiž ženy chránilo před sociálním a mravním úpadkem 
a zajišťovalo jim možnost kvalifikované práce. Mezi prostitutkami se vzdě-
lané ženy téměř nevyskytovaly.123

Názor na prostitutky byl takový, že jsou lehkomyslné, líné a často opilé. 
Mají nechuť k práci, jsou hašteřivé, potřebují silná dráždidla a nápoje, a ne-
ustále drze vyzývají mužskou náklonnost. Necudné ženy jsou nejnebezpeč-
nější skupinou lidské společnosti.
Strach z pohlavních nemocí přenášených prostitutkami byl jedním z hlav-

ních argumentů pro zavedení pohlavní výchovy do škol. Velké množství po-
hlavně nakažených byli totiž právě studenti, kteří kvůli dobové pruderii ne-
byli mnohdy poučeni. 

121/ Lenderová, Milena, Prostituce a pohlavní choroby: historický diskurz do českého 
prostředí 19. a 20. století  
122/ Lenderová, Milena, K Hříchu i k modlitbě, Žena v minulém století, 1999, str. 132.
123/ Lenderová, Milena; Krupičková, Božena; Burešová, Jana; Maur Eduard, Žena 
v českých zemích od středověku do 20. století, 2009, str. 617.
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Prof. Dr. Václav Rubeška124 vyzývá ve své přednášce „O významu nemo-
cí pohlavních pro individuum, manželství a společnost“ k boji proti šíření 
pohlavních nemocí. Je důležité, aby poučování o této problematice začalo 
u ještě zdravých, pohlavně dospívajících chlapců. Upozorňuje na šíření ka-
pavky,  zvláště  ve  velkých městech.  Je  potřeba mládeži  ukázat možné ne-
štěstí, kterému se mimomanželským pohlavním stykem vystavují. Poučovat 
a varovat mladé muže před mimomanželskými pohlavními styky musí léka-
ři, učitelé, vychovatelé, rodiče, spisovatelé i etikové.125

Během první světové války se počty prostitutek a s tím i počty nakažených 
pohlavní nemocí zvýšily. České místodržitelství vydalo roku 1916 Základní 
pravidla pro úpravu prostituce neboli prostituční regulativ. Tento regula-
tiv dal obcím větší pravomoci k boji proti prostituci a pohlavním chorobám. 
Byl tolerantní k nelegitimním partnerským svazkům, milostným poměrům 
a konkubinátu.126

Zákon z července roku 1922 „O potírání pohlavních nemocí“ byl prvním 
středoevropským aboličním zákonem. Státní  správa má podle něj  zařídit, 
aby byla mládež ve školách vhodnými osobami a vhodným způsobem při-
měřeném jejich věku poučena o pohlavním životě, o nebezpečí pohlavních 
nemocí a ochraně proti nim. Rovněž o nebezpečí prostituce, a také aby bylo 
zahájeno  všeobecné poučování  tiskem o pohlavních nemocech.127  Zakázal 
též  zřizování  a  vydržování  nevěstinců,  avšak  pouliční  prostituci  neomezil 
a zbavil ji navíc veškeré kontroly.
Od 20. století vychází stále více spisů týkajících se prostituce a pohlav-

ních nemocí. Od roku 1922 vycházel v Pardubicích časopis Láska a pohlaví, 
později zkrácen na Pohlaví, v němž se některé články věnovali problematice 
prostituce.128 

Podle spisu Náš dorost, jeho dospívání a výchova Miloslava  Skořepy 
z roku 1930 je u některých děvčat sklon k prostituci vrozený. Tato děvčata 

124/ Václav Rubeška (1854–1933), český lékař-gynekolog a profesor pražské univerzity.
125/ David, Klement; Kraus, František; Šašek, Alois, Nová knižnice učitelská, v níž se 
vydávají praktické spisy pro učitele obecných i měšťanských škol, VIII, str. 223.
126/ Lenderová, Milena; Krupičková, Božena; Burešová, Jana; Maur Eduard, Žena 
v českých zemích od středověku do 20. století, 2009, str. 621.
127/ Placht, Otto; Havelka, František, Příručka školské a osvětové správy pro potřebu 
služby školských a osvětových úřadů a orgánů, 1934, str. 55.
128/ Lenderová, Milena; Krupičková, Božena; Burešová, Jana; Maur Eduard, Žena 
v českých zemích od středověku do 20. století, 2009, str. 224.
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bývají nečistotná, nedbalá a nešetrná už v dětských letech. Častou příčinou 
prostituce  je  špatný příklad,  svedení, bída,  těsné byty,  ve kterých  spí obě 
pohlaví dohromady, večerní toulky, touha po parádě, onanie i nevědomost. 
Proto je potřebné, aby rodiče své děti pečlivě poučili a netrpěli jim aktivity, 
které by mohly jejich mravnost ohrozit.129 
Účinná léčba pohlavních nemocí byla možná až díky objevení penicilinu 

ve čtyřicátých letech 20. století.

10. Nechtěná těhotenství a infanticida

I přes zákazy ze strany církve se svobodní lidé i manželské páry nechtěnému 
těhotenství často bránili. Nejčastější metodou bylo coitus interruptus, pře-
rušovaná soulož, zmiňovaná už ve Starém Zákoně. Už ve starověku se proti 
početí používala  intra vaginálně citronová šťáva, nebo bariérová antikon-
cepce ze slupek rostlin. 
Lékaři nedoporučovali přerušovanou soulož, kvůli její údajné škodlivosti. 

Jedinou zdravou a povolenou antikoncepční metodou byla sexuální absti-
nence. T. G. Masaryk byl velkým odpůrcem mechanického zabraňování po-
četí a nazýval ho „zlem moderní společnosti“.130

Některé ženy, které nechtěně otěhotněly, se pokoušely plod z těla vypu-
dit. Potrat nechtěného plodu se pokoušely vyvolat nošením těžkých břemen, 
skákáním, stlačováním břicha, horkými koupelemi, pitím speciálních bylin-
ných odvarů z rozmarýnu, routy, jalovce a námelu, nebo zaváděním špiča-
tých předmětů do rodidel. Potrat byl nelegální a zapovězený, a proto tyto 
praktiky prováděly  tajně, nejvýše s pomocí důvěrné přítelkyně či porodní 
báby.131

V lékařských knihách se o těchto praktikách oficiálně nic nedočteme, ale 
najdeme je v návodech na obnovení menstruace, nebo v návodu na vyhnání 

129/ Skořepa, Miloslav, Náš dorost, jeho dospívání a výchova, 1930, str. 116.
130/ Lenderová, Milena; Krupičková, Božena; Burešová, Jana; Maur Eduard, Žena 
v českých zemích od středověku do 20. století, 2009, str. 238.
131/ Tamtéž, str. 236 a 574.
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mrtvého plodu z těla. Vždy však s poznámkou, že těhotné ženy je používat 
nesmějí.
Potraty byly, pouze s výjimkou starověku, kriminalizované v každé společ-

nosti. Zákoníky z let 1803 i 1852 úmyslné potraty braly v potaz. Zákon „O vy-
hnání plodu ze života“  postihuje  ženy pokoušející  se  o  potrat.  Žena,  která 
provedla úspěšný potrat, byla potrestána odnětím svobody v trvání jednoho 
až pěti  let. Při neúspěšném pokusu o potrat byl stejný trest v délce šesti až 
dvanácti měsíců. Tento trest se nevztahoval jen na samotnou ženu, ale i na 
každého, kdo jí k potratu dopomohl. Zakázané nebyly jen samotné potraty, ale 
i nabízení antikoncepčních přípravků, což zdůrazňoval zákoník z roku 1899.132 
Ženy,  které  dítě  nechtěly, mnohdy  po  porodu  své  dítě  zavraždily.  Jiné 

o dítě přišly nahranou „nehodou“ – časté bylo zalehnutí dítěte v posteli. In-
fanticidum, tedy zavraždění vlastního novorozeného dítěte, bylo v českých 
zemích od raného novověku trestné. Častou příčinou infanticidy byl strach 
z hanby a z odsouzení společnosti a neschopnost uživit sebe i dítě. Trestem 
za vraždu novorozence byla smrt a to buď probodnutím srdce kůlem, nebo 
zahrabáním zaživa do země. Od poloviny 18. století byl trest smrti výjimeč-
ný. Zákoník  z  roku  1852 určoval  jako  trest  za  vraždu manželského dítěte 
doživotní žalář, za vraždu nemanželského dítěte patnáctileté vězení.133 
Z důvodů špatných ekonomických podmínek nebo nelegitimního půvo-

du novorozence nechtěné děti často končily v nalezincích. V nalezincích na-
prostá většina dětí díky špatným hygienickým podmínkám umírala. Příkla-
dem vysoké úmrtnosti může být rok 1858, kdy v pražském nalezinci zemřely 
všechny děti, které byly ve stejném roce přijaté. Šancí pro tyto děti byla pěs-
tounská péče, za kterou pěstouni dostávali peníze. Proto byla většina pěs-
tounů z nižších společenských tříd. Pěstounky musely před komisí doložit 
až do vniku samostatného Československa osvědčení o mravech a majetko-
vých poměrech, které vystavoval  farář  i vrchnost panství, pod které žada-
telka o pěstounství příslušela. Pěstounky byly vyšetřeny lékařem a musely 
odpovídat na otázky úředníků. Vyžadovala se od nich cudnost a katolické 
vyznání.134 Celkově byla až do roku 1895, kdy byla objevena sterilizace mlé-

132/ Lenderová, Milena; Krupičková, Božena; Burešová, Jana; Maur Eduard, Žena 
v českých zemích od středověku do 20. století, 2009, str. 577.
133/ Lenderová, Milena, K Hříchu i k modlitbě, Žena v minulém století, 1999, str. 17.
134/ Čadková, Kateřina; Lenderová, Milena; Stráníková, Jana, Evropská žena od 
středověku do 20. století v zajetí historiografie, 2006, str. 490–491.
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ka, a začaly se připravovat zdravotně nezávadné kojenecké směsi, úmrtnost 
novorozenců velice vysoká. Do poloviny 19. století dosahovala až 28 %.
Společnost začala mluvit o legalizaci interrupcí počátkem 20. století, kdy 

sílily snahy po tom, aby žena mohla svobodně rozhodnout o svém životě. Ar-
gumentem byl také fakt, že nelegální potraty ohrožují ženino zdraví a mnoh-
dy končí její smrtí. Objevovaly se i názory, že by umělé přerušení těhotenství 
mělo být povoleno v případech, kdy by bylo ohroženo zdraví ženy, anebo by 
se jednalo o početí ze smilstva. Či v případech, kdy hrozí narození postiže-
ného dítěte, anebo u rodin, které již několik dětí mají. Kampaň na legalizaci 
potratů byla ale v období první republiky neúspěšná, umělé přerušení těho-
tenství bylo stále nelegální.
Katolická církev svůj postoj k antikoncepci a k potratům na základě této 

kampaně nezměnila. Umělé přerušení těhotenství bylo pro katolickou cír-
kev vraždou, za kterou trestala vyobcováním z církve. I přerušovaná soulož 
byla pro katolickou církev nepřijatelná, považovala ji za lehčí formu potratu.
Betty Karpíšková,135  senátorka od  roku 1922, odmítala potraty, ale  i  to, 

aby byla žena společností do porodu dítěte nucena. Byla pro antikoncepci – 
mateřství by mělo být právem, nikoliv povinností. Tento názor prosazovalo 
i čím dál víc odborníků a lékařů.136

Legálně přerušit z vlastní vůle těhotenství bylo možné až od prosince roku 
1957, kdy vešel v platnost zákon 68/1957 Sb. o umělém přerušení těhoten-
ství. Ženy, které chtěly jít na potrat, musely nejdřív předstoupit před inter-
rupční komisi, bez jejíhož souhlasu nebylo interrupci možné provést. Tyto 
komise byly zrušeny v roce 1986 zákonem 66/1986 Sb.
Od roku 1935 fungoval v Praze Československý spolek pro kontrolu po-

rodnosti a vznikla také sexuologická poradna, která lidem pomáhala s regu-
lací plodnosti. Nejčastěji se zde doporučovalo použití prezervativu, který se 
začal průmyslově vyrábět na začátku 20. století. Představen byl veřejnosti 
roku 1876 na světové výstavě ve Filadelfii.137 Jeho předchůdce se nepoužíval 
k regulaci plodnosti, ale k zamezení přenosu pohlavních chorob. 
Díky pokroku ve zdravotnictví a díky lepším znalostem ženské fyziologie 

135/ Betty Karpíšková (1881–1942), československá politička, poslankyně a senátorka, 
umučena v Osvětimi.
136/ Lenderová, Milena; Krupičková, Božena; Burešová, Jana; Maur Eduard, Žena 
v českých zemích od středověku do 20. století, 2009, str. 577.
137/ Weiss, Petr; Zvěřina, Jaroslav, Sexuální chování v ČR – situace a trendy, 2001, 
str. 17.
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se i antikoncepce vypočítaná z plodných a neplodných dnů ženy stala spo-
lehlivější než v minulosti. Katolická církev vyslovila konsensus, díky které-
mu mohli rodičovství plánovat i katolíci.
Hormonální antikoncepce se na trh dostala v šedesátých letech. Ženě dala 

poprvé v historii možnost kontrolovat si sama svou plodnost.138

11. Těhotenství

V 19. století bylo těhotenství, kojení a porod ve společenských konverzacích 
tabu. Těhotné ženy se společnosti spíše stranily. Mateřství bylo vnímané ja-
ko poslání žen, které je posvěcené utrpením. V denících na informace o po-
rodech a potratech příliš nenarážíme, ženy o nich nic nezaznamenávaly. Po-
rodní bolesti byly díky autoritě církve vykládány jako trest za dědičný hřích.
Těhotenství bylo přirozenou součástí  života. Bezdětná rodina byla ano-

málií, neplodnost byla považovaná za boží trest a neštěstí.
Pro zdraví matky i dítěte v těhotenství se ženám doporučovala veselost, 

žádný smutek a stýskání si, ženy se neměly lekat, měly dostatečně spát, ale 
ne  zase příliš, nepřejídat  se  ani nehladovět, neměly  skákat, běhat  a nosit 
těžké věci a neměly si před blížícím se porodem mýt nohy. Měly jíst kuře-
cí, skopové a telecí maso, vajíčka a bílé víno a vyhýbat se hovězímu, mléku 
a sýrům.
Ještě v druhé polovině 19.  století  se  těhotným ženám doporučovalo pít 

pro posilnění pivo a víno. Většina těhotných žen se stranila nepříjemných 
vizuálních  vjemů,  nechodila  na  pohřby,  nedívala  se  do  plamenů,  nedíva-
la se na mrtvé a podobně. Mnoho z těchto pověr se udrželo až hluboko do 
20. století. Zvyk nechodit na pohřby v těhotenství můžeme nalézt dokonce 
i v dnešní době. 
Úmrtnost rodiček při porodu byla během 19. století kolem 10 %, na konci 

stejného století se však snížila až na 2 %, a to díky odbornému vedení po-
rodu a  lepší hygieně a životosprávě těhotných žen. Úmrtnost se snižovala 

138/ Weiss, Petr; Zvěřina, Jaroslav, Sexuální chování v ČR – situace a trendy, 2001, 
str. 17.
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i díky novým přístupům ze strany lékařské vědy. Na konci 19. století byly 
stanoveny nové, moderní zásady těhotenského chování, doporučená i zaká-
zaná strava, porodní báby musely mít kvalifikaci pro vedení porodu a sta-
rost o těhotnou ženu a kojence.
Kojenecká úmrtnost  se  velmi  snížila  v meziválečném období,  díky péči 

a informovanosti dětských poraden a zlepšení hygienických návyků.

12. Homosexualita

Termíny homosexuál a homosexualita vznikly až na konci 19. století. Homo-
sexualita byla považovaná za vrozenou vadu, nemoc, kterou je potřeba léčit. 
Ve středověku a raném novověku byl za homosexualitu  trest smrti a byla 
připisovaná pouze mužům.139 
Prvním trestním zákonem v rakouské monarchii, který vyšel  i v češtině 

a který se týkal trestné úpravy homosexuálního chování byl Constitutio Cri-
minalis Theresiana z roku 1768. Za smilstvo proti přírodě tento zákon ozna-
čuje zoofilní a homosexuální chování,  i masturbaci. Za homosexualitu byl 
trest setnutí hlavy mečem a následné spálení těla. Josef II. zavedl roku 1787 
Constitutio Criminalis Josephina,140 který trest za homosexualitu snížil na 
odnětí svobody v žaláři. Zároveň dekriminalizoval masturbaci i nemanžel-
ské pohlavní styky. Pohlavní styk mezi jedinci stejného pohlaví zůstal trest-
ný až do šedesátých let 20. století.
Od začátku 20. století se k homosexualitě začali vyjadřovat lékaři. Rozli-

šovali mezi získanou homosexualitou, a konstituční homosexualitou, která 
byla považovaná za duševní poruchu a v případě odsouzení za homosexua-
litu mohla být polehčující okolností. 
Miloslav Skořepa roku 1930 předpokládal, že rozumnou a mírnou výcho-

vou je možné vrozenou homosexuální úchylku zmírnit a potlačit. Homose-

139/ Lenderová, Milena; Krupičková, Božena; Burešová, Jana; Maur Eduard, Žena 
v českých zemích od středověku do 20. století, 2009, str. 227.
140/ Procházka, Ivo; Graupner, Helmut, Historie právních postojů k homosexualitě, 
1997.
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xualita se u chlapců dá odhalit – pokud si chlapec hraje s panenkami, stydí 
se před muži, strojí se, má zvláštní chování, je samotářem a chtěl by se oblé-
kat do dívčích šatů, měli by rodiče zbystřit.141

V pedagogické encyklopedii z roku 1938 je homosexualita popsaná jako 
„zjev úchylného cítění, kdy individuum vábí a pohlavně vzrušuje osoba 
stejného pohlaví“ Je to chorobný stav, který by však neměl být, pokud není 
překročena mez zákona, trestán.142

Trestní  zákoník  z  roku  1961  dekriminalizoval  homosexuální  chování 
v Československu, tudíž se přestalo s trestáním homosexuálních styků mezi 
dospělými  osobami. Homosexuály  znevýhodňoval  danou  věkovou hranicí 
osmnácti let a zákazem styku za úplatu, což mohlo být např. i zaplacení ve-
čeře. Československo bylo jednou z prvních zemí, které dekriminalizovala 
homosexuální  jednání  dospělých  osob.143  Znevýhodnění  byla  odstraněna 
roku 1990 upravením zákona, kdy se homosexualita zrovnoprávnila s hete-
rosexualitou.
Od roku 2006 je v České Republice možné registrované partnerství osob 

stejného pohlaví.

141/ Skořepa, Miloslav, Náš dorost, jeho dospívání a výchova, 1930, str. 33.
142/ Chlup, O.; Kubálek, J.; Uher, J., Pedagogická encyklopedie, I., 1938. 
143/ Procházka, Ivo; Graupner, Helmut, Historie právních postojů k homosexualitě, 
v 1997. 
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Závěr

Bakalářská práce Historie a vývoj pohlavní výchovy si kladla za cíl zmapo-
vat počáteční snahy o pohlavní osvětu v běžném životě i ve školách. Ačkoli 
se první snahy objevují už v polovině 19. století, a na přelomu 19. a 20. sto-
letí se na toto téma vyjadřují mnozí odborníci apelující na veřejnost s po-
žadavkem kvalitního pohlavního vzdělávání mládeže, nebyla ani v polovině 
20. století,  tedy přibližně sto  let po počátečním volání o osvětu, pohlavní 
výchova běžnou součástí školních osnov.
Nutno  říci,  že  dvě  světové  války  a  následná  socialistická  éra  prosazení 

kvalitního pohlavního vzdělávání notně pozdržely. Demokratické  západní 
státy byly v tomto ohledu napřed, u nás se většina otázek otevřela až po lis-
topadu 1989.
Za prvotní impuls snah o pohlavní osvětu je zřejmě možné označit šíření 

pohlavních  chorob prostitutkami. Tehdejší  lidé  viděli  v  pohlavní  výchově 
především možnost,  jak mládež  od pohlavního nakažení  a  od nemravné-
ho života odradit. Pohlavní výchova byla tedy výchovou založenou na oba-
vách ze zhoubných následků nemravného chování a na negativním pohledu 
na vše, co tehdejší společnost nepovažovala za normální. Pozdější výchovy 
k rodičovství, případně rodinné výchovy, byli více zaměřené na rodinu. 
Zajímavým na  tomto  tématu  se mi  zdá energie,  jakou  tehdejší pedago-

gové, lékaři, odborníci i  laická veřejnost věnovali boji proti onanii, kterou 
považovali za velmi nebezpečnou a mravně zcela zhoubnou činnost.
Při  čtení dobových  i  současných publikací  si  člověk,  a především žena, 

uvědomí, jaké má štěstí, že může žít v dnešní době.
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