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SOUHRN

Na základě vyšetření souboru 1129 respondentů ve věku 18 až 30 let (573 žen a 556 mužů) anonymním dotazní-
kem bylo zjištěno, že:  sourozenecký incest se v souboru jedinců se sourozenci (N= 794) vyskytl v 6,5 % případů,
nejčastějšími oběťmi tohoto činu byly  mladší sestry, nejobvyklejším  pachatelem starší bratr, průměrný věk obě-
tí na počátku sexuálních aktivit se sourozencem činil  10,6 roku, průměrný věkový rozdíl mezi sourozenci 4,4
roku, nejčastější doba trvání sourozeneckého incestu byla kolem půl roku, časté ale byly  i jednorázové zkušenos-
ti, mezi nejběžnější formy sexuálních aktivit mezi sourozenci patřilo osahávání a mutuální masturbace, většina
obětí (89 %) popisovala negativní vliv sourozeneckého incestu  na svůj další život, jedná se však převážně pouze
o dočasné následky. Oběti nejčastěji zmiňují deprese a úzkosti, noční můry a somatické problémy. Převážná část
jedinců, kteří zažili sourozenecký incest (93 %), se s touto zkušeností nikomu nesvěřila.  Až na jeden případ čin
nebyl vyšetřován a viník nebyl souzen. Přibližně jedna pětina obětí měla ve své anamnéze kromě sourozenecké-
ho incestu zneužití i dalším pachatelem, přičemž v našem souboru se jednalo nejčastěji o osobu cizí, na druhém
místě však byl vlastní otec. Rodiny s výskytem sourozeneckého incestu byly ve srovnání s rodinami bez této zku-
šenosti častěji neúplné (tvořené kromě dětí pouze jedním z rodičů) nebo oběti vyrůstaly úplně bez vlastních rodi-
čů.
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SUMMARY

Jarošová L., Weiss P.: Sibling Incest and It’s Consequences

The sample of 1129 respondents 18–30 years old (573 women and 556 men) were anonymously asked about
their experiences with the sibling incest. In the sample of 794 men and women with a sibling in 6.5 % this type
of incestuos experience was referred to. The most common victim was a younger sister, the most common per-
petrator was an older brother. The average age of a victim in the beginning of these activities was 10.6 years,
the average age difference between a victim and a perpetrator was 4,4 years. Most cases lasted about six months
and common were also one time abuses. The most common incestuos  activities were touching and mutual mas-
turbation. Most of victims (89 %) felt negative consequences of these experiences, mostly somatic problems,
depression, nightmares and anxiety, in most cases only transient ones. 93 % of victims did not announce this
experience to anybody, only one case was investigated and tried. About one fifth of the victims were beside the
sibling incest abused also by  another offender, mostly unknown, but also frequently by father. Victims and per-
petrators of a sibling’s incest were more often from the incomplete families, grown up with only one of parents
or without own parents at all. 
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ÚVOD

Intrafamiliární zneuÏívání dítûte je jevem, kterému je

v posledních desetiletích vûnován zv˘‰en˘ zájem psycho-

logÛ a psychiatrÛ [napfiíklad 3, 4, 10, 17]. Pfiesto díky jeho

latentnímu a utajovanému charakteru mÛÏeme  jeho sku-

teãn˘ v˘skyt pouze odhadovat. Finkelhor a spol. [9] uvá-

dûjí na základû anal˘zy v‰ech dostupn˘ch empirick˘ch

dat, Ïe sexuální vztah mezi otcem (pfiíp. nevlastním

otcem) a dcerou se vyskytuje u jednoho ze sedmdesáti

dûtí. I v âR byl v letech 1997–1998 realizován v˘zkum

prevalence sexuálního zneuÏívání v dûtství. Retrospektiv-

ní studie pohlavního zneuÏívání v dûtství u dospûlé popu-

lace âR  zjistila, Ïe 26 % dospûlé populace se v dûtství sta-

lo obûtí nûkteré z forem sexuálního zneuÏívání. Témûfi
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60 % zneuÏit˘ch dûtí pfiitom bylo zneuÏito osobou, kterou

znaly. Ve 26 % se jednalo o pachatele z okruhu vlastní

rodiny. Nejvût‰í ãást pachatelÛ tvofiili bratranci (27 %)

a str˘cové (22 %). Pûtinu pfiíbuzn˘ch pachatelÛ tvofiili

vlastní a nevlastní otcové, desetinu vlastní a nevlastní bra-

tfii [15].

Sourozeneck˘ incest  je typ sexuálního zneuÏívání,

jemuÏ je doposud vûnováno jen málo pozornosti. Jeho

v˘skyt je pravdûpodobnû podceÀován, stejnû tak jako i jeho

následky. Data ze zamûfien˘ch v˘zkumÛ pfiitom svûdãí

o tom, Ïe sourozeneck˘ incest je pomûrnû bûÏnou formu

intrafamiliárního sexuálního zneuÏívání [2, 7, 12, 19]. 

Pfiedkládaná práce si klade za cíl zmapovat problemati-

ku sourozeneckého incestu, a to pfiedev‰ím jeho moÏnou

prevalenci, formy a eventuální následky pro dal‰í psycho-

sexuální v˘voj obûtí. Dle definice Caffara a Conn-Caffara

[3] pfiitom pojímáme sourozeneck˘ incest jako: „jakouko-
liv sexuální aktivitu mezi sourozenci, nehledû na vûkov˘
rozdíl mezi nimi, ani na to, zda bylo ãi nebylo pouÏito
fyzického nátlaku na jedince.“ 

SOUBOR A METODA

Pro úãely práce byl vytvofien dotazník o 21 poloÏkách,

rozdûlen˘ na ãtyfii okruhy. První ãást je zamûfiena na zji‰-

tûní obecn˘ch údajÛ o respondentovi a jeho rodinném pro-

stfiedí (pohlaví, vûk, vzdûlání aj.). Ve druhé ãásti se pro-

band vyjadfiuje k tomu, zda byl ve svém Ïivotû sexuálnû

zneuÏit a k˘m, a/nebo zda má zku‰enost se sexuálními

zku‰enostmi se sourozencem. Pokud respondent odpovû-

dûl na poloÏku t˘kající se sexuálních aktivit se sourozen-

cem zápornû, tak pro nûho dotazník skonãil.  Pokud odpo-

vûdûl kladnû, pokroãil do dal‰í ãásti, která je zamûfiena na

obûÈ sexuálních aktivit, neboli na toho, kdo není iniciáto-

rem tûchto aktivit. Poslední, ãtvrtou ãást, vyplÀovali inici-

átofii sexuálních aktivit se sourozencem – koho a jak˘m

zpÛsobem zneuÏívali.

Dotazník byl distribuován dvûma zpÛsoby. Za prvé

byla vytvofiena internetová stránka, na kterou byl dotazník

vyvû‰en, navíc jsme informace o tomto projektu vyvûsili

na nûkolik internetov˘ch fórech. Touto formou jsme zís-

kali 789 vyplnûn˘ch dotazníkÛ. Kromû elektronické podo-

by dotazníku jsme vytvofiili i verzi papírovou. Oslovili

jsme celkem 10 praÏsk˘ch stfiedních ‰kol s prosbou, zda

bychom mohli maturitním roãníkÛm rozdat ná‰ dotazník.

SnaÏili jsme se zvolit rÛzné typy ‰kol, praÏské i mimo-

praÏské. S distribucí souhlasily ãtyfii stfiední ‰koly, celkem

jsme na tûchto ‰kolách rozdali 440 dotazníkÛ, pfiiãemÏ se

nám jich vrátilo

387 vyplnûn˘ch.

Návratnost dotaz-

níkÛ tedy byla

86%.

Celkovû jsme

obûma metodami

získali 1136 vypl-

nûn˘ch dotazníkÛ,

z nichÏ pro neúpl-

nost údajÛ bylo

Tab. 1. Typy sexuálních aktivit se sourozencem.

Legenda:
1. iniciátor osahával svého sourozence po těle
2. iniciátor onanoval sourozence rukou
3. iniciátor dráždil sourozence ústy na genitálu
4. iniciátor vyžadoval, aby byl drážděn na přirození rukou
5. iniciátor vyžadoval, aby byl drážděn na přirození ústy
6. iniciátor vyžadoval soulož do konečníku
7. iniciátor vyžadoval soulož do pochvy

vylouãeno sedm. Koneãn˘ poãet respondentÛ tedy byl

1129 ve vûku 18 aÏ 30 let, 573 Ïen a 556 muÏÛ. PrÛmûrn˘

vûk celého souboru byl 23,7 let (SD=3,79). AlespoÀ jed-

noho sourozence uvedlo 70,3 % respondentÛ (N=794). 

Získané v˘sledky byly dále zpracovány ve statistickém

programu SPSS, v˘znamnost rozdílÛ byla sledována Fis-

herov˘m testem.

VÝSLEDKY

Celkem 52 jedincÛ (tedy 6,6 % tûch, ktefií mûli alespoÀ

jednoho sourozence) uvedlo, Ïe zaÏili sexuální aktivity se

sourozencem. Z uveden˘ch 52 jedincÛ se zku‰eností v této

oblasti bylo 46 obûtí sourozeneckého incestu (z toho pou-

ze tfii muÏi) a 6 jedincÛ bylo iniciátory (pachateli) tûchto

aktivit. PrÛmûrn˘ vûk prvního sexuálního kontaktu obûtí

se sourozencem byl 10,6 roku (SD=3,04), a to v rozsahu

od 5 do 16 let.  V osmi pfiípadech (17,4 %) ‰lo  o jednorá-

zové zneuÏití, nejãastûj‰í doba zneuÏívání pfii opakova-

n˘ch aktivitách byla pÛl roku (9 pfiípadÛ, tedy 19,6 %).

Nejãastûji byl iniciátorem (pachatelem) sourozenecké-

ho incestu star‰í bratr (61 % pfiípadÛ), dále pak mlad‰í bra-

tr (33 %) a star‰í sestra (6 %). Mlad‰í sestra nebyla jako

pachatel uvedena ani v jednom z uveden˘ch pfiípadÛ. 

PrÛmûrn˘ vûkov˘ rozdíl mezi obûtí a iniciátorem sexuál-

ních aktivit byl 4,8 roku (SD=1,77).

V tabulce 1 jsou pak zaznamenány sexuální aktivity,

které byly respondenty a respondentkami uvedeny v rám-

ci sourozeneckého incestu.
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TYPY SEXUÁLNÍCH AKTIVIT SE SOUROZENCEM
1 2 3 4 5 6 7

Počet 8 4 0 4 4 1 7
% 17,4 8,7 0 8,7 8,7 2,2 15,2

Mezi nejãastûj‰í formu sexuálních aktivit patfií v rámci

na‰eho souboru osahávání tûla spolu s onanií rukou souro-

zencem – iniciátorem. K souloÏi do pochvy do‰lo v sedmi

pfiípadech. Orgasmus v rámci sexuálních aktivit se souro-

zencem proÏila ze skupiny obûtí pouze jedna Ïena (2,2 %)

Tab. 2. Úplnost rodiny obûtí sourozeneckého incestu.

RODIČE počet
oba rodiče pouze pouze bez %

matka otec rodičů
Oběť Ano 24 9 6 4 43
sexuálních % 55,8 20,9 14,0 9,3 100
aktivit se Ne 289 59 14 8 370
sourozencem % 78,1 15,9 3,8 2,2 100

Počet 313 68 20 12 413
% 75,8 16,5 4,8 2,9 100
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Legenda:
1. somatické problémy
2. noční můry
3. úzkosti a deprese
4. nedostatek sebevědomí
5. strach z mužů
6. sexuální poruchy
7. nutnost psychiatricky či psychologicky se léčit
8. partnerské problémy
9. myšlenky na sebevraždu

Legenda: 
1. žádný, 2. osoba cizí, 3. jiný příbuzný, 4. vlastní otec, 5. osoba známá

a dva muÏi (4,4 %), a to pouze jedenkrát. Nikdo neuvedl

opakovan˘ orgasmus v rámci dan˘ch aktivit. Îena, která

proÏila orgasmus, byla obûtí jednorázového styku se sv˘m

o tfii roky star‰ím bratrem a aãkoliv o souloÏ nestála, tak se

jí ani nebránila a líbila se jí. MuÏi, ktefií zaÏili orgasmus,

byli manuálnû uspokojováni svou mlad‰í sestrou.

Jako dal‰í krok jsme srovnali skupinu Ïen se zku‰enos-

tí se sourozeneck˘m incestem (N=43) se skupinou Ïen bez

této zku‰enosti (N=370) z hlediska úplnosti v˘chozí rodi-

ny. Z údajÛ uveden˘ch v tabulce 2 plyne, Ïe obûti incestu

vyrÛstaly statisticky vysoce v˘znamnû ãastûji pouze s jed-

ním z rodiãÛ nebo vyrÛstaly úplnû bez rodiãÛ (F=5,379,

p=0,001).

Dal‰í otázkou bylo zji‰Èováno, zda byla respondentka –

obûÈ sourozeneckého incestu - zneuÏita kromû sourozence

navíc i nûjakou dal‰í osobou. Odpovûdi jsou uvedeny

v tabulce 3. Z v˘sledkÛ plyne, Ïe Ïeny se zku‰eností se

sourozeneck˘m incestem byly ãastûji sexuálnû zneuÏité

i nûk˘m jin˘m neÏ jen sv˘m bratrem – aÏ 23,3 % z nich

uvedlo i dal‰í zneuÏití, tedy aÏ ãtyfiikrát více neÏ  5,9 %

zneuÏit˘ch ze skupiny Ïen bez sourozeneckého incestu

(F=18,474, p=0,001).

V odpovûdi na dotaz t˘kající se eventuálních následkÛ

uvedené zku‰enosti uvedly tfii Ïeny, Ïe sexuální zku‰enost

se sourozencem nemûla na jejich dal‰í Ïivot Ïádn˘

vliv (v jejich pfiípadû se jednalo o osahávání  tûla a genitá-

lu svého sourozence a souãasné osahávání sourozencem)

a jedna Ïena uvedla pozitivní efekt zneuÏití, a to zv˘‰ení

sebevûdomí (na základû jednorázové mutuální masturbaci

se star‰ím bratrem). Jedna zneuÏitá Ïena na tuto otázku

neodpovûdûla.

Zbyl˘ch 41 Ïensk˘ch obûtí (tedy 90 %) uvádí, Ïe tato

zku‰enost pro nû mûla negativní následky. Mezi nû res-

pondentky nejãastûji fiadily somatické problémy, noãní

mÛry, úzkosti a deprese, nedostatek sebevûdomí (tab. .4).

MuÏi uvedli jako negativní následky sourozeneckého

incestu nutnost psychiatricky se léãit (N=1) a somatické

problémy (N=2).

Z hlediska trvalosti následkÛ odpovûdûla naprostá vût-

‰ina obûtí (celkem 93 %), Ïe negativní následky souroze-

neckého incestu byly pouze doãasného charakteru, u 7 %

v‰ak byly následky trvalé. 

Pouze ve tfiech pfiípadech se obûti incestu s touto zku‰e-

ností nûkomu svûfiily - v jednom pfiípadû  kamarádce a ve

dvou pfiípadech rodiãÛm. Îena, která se svûfiila kamarád-

ce navíc ãin ohlásila na policii a pachatel - star‰í bratr - byl

odsouzen. Kromû tohoto pfiípadu nikdo nekontaktoval

policii ve snaze ãin nahlásit a sourozence nechat stíhat.

95 % obûtí tedy zneuÏití nikomu nenahlásilo. Jako

dÛvody, proã se nikomu nesvûfiily, uvádûly obûti stud,

strach z reakce okolí, hlavnû sourozence, pfiípadnû i to, Ïe

‰lo pouze o jednorázovou událost. Pûtina pachatelÛ obûti

vyhroÏovala, takÏe dÛvodem mlãení obûti byl i strach ze

msty. 

DISKUSE

V̆ skyt sourozeneckého incestu v populaci je dosud

nejasn˘, odborníci se nicménû shodují v názoru (kter˘ je

potvrzován i na‰imi v˘sledky), Ïe pfiípady nahlá‰ené pfií-

slu‰n˘m orgánÛm tvofií jen vrchol ledovce v‰ech skuteã-

n˘ch pfiípadÛ [13, 18]. DiGiorgio-Miller [7] napfiíklad

uvádí údaje Finkelhora, kter˘ odhaduje v˘skyt sourozene-

ckého incestu aÏ u 13 % populace. Jiní autofii porovnávají

v˘skyt sourozeneckého incestu s incestem typu otec - dce-
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Tab. 3. ZneuÏití dal‰í osobou. 

PACHATEL Počet 
1 2 3 4 5             

Oběť  sexuálních Ano 33 4 2 3 1 43
aktivit % 76,7 9,3 4,7 7,0 2,3 100
se sourozencem Ne 348 7 3 3 9 370

% 94,1 1,9 0,8 0,8 2,4 100
Počet 381 11 5 6 10 413

% 92,3 2,7 1,2 1,5 2,4 100

Tab. 4. Negativní následky sourozeneckého incestu.

NEGATIVNÍ NÁSLEDKY SOUROZENECKÉHO INCESTU
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Počet 13 8 8 5 2 2 1 1 1
% 31,7 19,5 19,5 12,2 4,9 4,9 2,4 2,4 2,4
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ra a tvrdí, Ïe se sourozeneck˘ incest vyskytuje aÏ pûtkrát

ãastûji [3, 5, 19]. I kdyÏ v˘skyt tohoto jevu tedy zjevnû

není zanedbateln˘, ve vût‰inû pfiípadÛ zÛstává latentní.

DÛvodem k utajení tohoto ãinu byl u vût‰iny obûtí na‰eho

souboru stud a strach z reakce okolí ãi sourozence. Stejné

dÛvody uvádûjí i Caffaro a Conn-Caffaro [3], dle kter˘ch

mnohé obûti mûly velké potíÏe s verbalizováním proÏité-

ho zneuÏití, pfiedev‰ím díky snaze tento ãin ve vûdomí

potlaãit. Dal‰í jedinci se snaÏili vliv sourozeneckého zne-

uÏití v rámci psychick˘ch obran minimalizovat. Nedosta-

teãná informovanost jak odborné tak i laické vefiejnosti

spoleãnû s incestním tabu mohou vést nûkteré obûti

k pocitu, Ïe o tomto ãinu se za Ïádn˘ch okolností nemlu-

ví [19]. Za závaÏné pfiitom povaÏujeme i na‰e zji‰tûní, Ïe

obûti sourozeneckého incestu byly statisticky v˘znamnû

ãastûji zneuÏity ãi zneuÏívány i dal‰ím pachatelem ãi

pachateli. Podobnou zku‰enost s dal‰í traumatizací totiÏ

uvedla témûfi ãtvrtina bratrem zneuÏit˘ch dívek na‰eho

souboru.

K sourozeneckému incestu dochází v rodinû, a tak jsou

rodiãe a rodinné prostfiedí dÛleÏitou souãástí dynamiky

tohoto jevu. Odborníci popisují rodinné prostfiedí u incest-

ních pfiípadÛ jako takové, ve kterém dochází

k ãastému v˘skytu distresu [12], kde jsou naru‰eny schop-

nosti rodiãÛ vytvofiit harmonické prostfiedí pro rodinu.

âasto v takovémto prostfiedí naráÏíme na pocity zoufal-

ství, frustraci a na vysokou míru izolace a osamocení jed-

notliv˘ch ãlenÛ rodinného systému [6]. Typická je absen-

ce rodiãovského kontaktu ãi nezájem z jejich strany [1].

Dal‰ím faktorem, kter˘ pfiispívá k rozvoji sourozeneckého

sexuálního zneuÏívání patfií fakt, Ïe jsou sourozenci velmi

ãasto ponecháni bez rodiãovského dozoru a kontroly [3].

V na‰ich v˘sledcích se jednoznaãnû potvrdil vy‰‰í v˘skyt

neúplné rodiny v dûtství ve skupinû obûtí sourozeneckého

incestu.

Literatura uvádí, Ïe nejãastûj‰ími obûÈmi sourozene-

ckého incestu jsou dívky [14]. Tomuto názoru odpovídají

i námi zji‰tûné údaje. Z celkového poãtu 46 obûtí souroze-

neckého incestu je 43 Ïen a pouze tfii muÏi. Toto zji‰tûní

v‰ak potvrzuje i závûry t˘kající se pohlaví obûtí jakéhoko-

liv typu sexuálního zneuÏívání [16].

PrÛmûrn˘ vûk prvního sexuálního kontaktu se souro-

zencem v na‰em souboru odpovídá 10,6 roku. Jedná se

o vûk shodn˘ s tím, co uvádí zahraniãní literatura - napfií-

klad Finkelhor a spol. [9] uvádûjí jako prÛmûrn˘ vûk

poãátku sourozeneckého incestu prepubescenci, Cole [5]

rozmezí 9–10 let. Literatura v‰ak zmiÀuje i v˘jimeãné pfií-

pady, kdy obûti nebyly ani ãtyfii roky a jiÏ byla vystavena

sexuálnímu chování ze strany svého sourozence [17]. 

Ve shodû se zahraniãními prameny i na‰e v˘sledky

svûdãí o jednoznaãné pfievaze star‰ích bratrÛ mezi pacha-

teli sourozeneckého incestu. Podobnû na základû anal˘zy

souboru 73 dospûl˘ch jedincÛ, ktefií zaÏili sourozeneck˘

incest ãi byli obûÈmi sourozeneckého násilí, zji‰Èují i Caf-

faro a Conn-Caffaro [3], Ïe nejãastûj‰ím pachatelem sou-

rozeneckého incestu je star‰í bratr. Nejfrekventovanûj‰í

variantou pachatele a obûti jsou star‰í bratr – mlad‰í sest-

ra. Nejménû ãastou variantou je dle autorÛ sexuální vztah

star‰í sestra – mlad‰í sestra. 

Osahávání a mutuální masturbace byla uvedena jako

nejobvyklej‰í forma sexuálních aktivit. Tsunová [20] na

základû klinick˘ch zku‰eností shodnû s na‰imi závûry

uvádí, Ïe mazlení a osahávání patfií mezi obvyklou formu

sexuálních aktivit se sourozencem, které se v‰ak mohou

v nûkter˘ch pfiípadech projevit nakonec i v koitální podo-

bû. V na‰em souboru skuteãnû v jednom pfiípadû do‰lo

k anální souloÏi a v sedmi pfiípadech k souloÏi do pochvy

(celkovû tedy v 17 % ‰lo o koitální zneuÏití). Cyrová

a spol. [6] uvádûjí, Ïe v rámci sourozeneckého incestu

dochází k souloÏi dokonce ãastûji neÏ u incestÛ typu otec

– dcera.

Z hlediska následkÛ  sourozeneckého incestu hraje roli

– ostatnû podobnû jako pfii jin˘ch typech sexuální trauma-

tizace - jak˘m zpÛsobem probíhal (tzn. jak dlouho, typ

sexuálních aktivit, vûk obûti aj.) a jak na pfiípadné odhale-

ní reagovalo okolí. Greenwald a Leitenberg [11] pfiitom

zastávají názor, Ïe sourozeneck˘ incest je nejménû závaÏ-

n˘m typem incestu a Ïe nemá Ïádné pozitivní ani negativ-

ní následky. Podobn˘ názor zastávají i Emslie a Rosenfeld

[8], ktefií studovali skupinu 65 dûtí a adolescentÛ hospita-

lizovan˘ch pro psychiatrické problémy. Autofii nena‰li

rozdíly mezi psychiatricky hospitalizovan˘mi adolescenty

se zku‰eností se sourozeneck˘m incestem a adolescenty

bez této zku‰enosti. V na‰em souboru obûtí sourozenecké-

ho incestu v‰ak vût‰ina z nich uvedla negativní (i kdyÏ

v naprosté vût‰inû pfiípadÛ pouze doãasné) následky tûch-

to aktivit, nejãastûji úzkosti a deprese, somatické obtíÏe,

noãní mÛry a sníÏené sebevûdomí. Pfii úvahách o pfiíãinách

tûchto stavÛ v‰ak musíme vzít v úvahu i to, Ïe mohou b˘t

vyvolány spí‰e rodinnou disharmonií (která – jak plyne

i z pfiedchozích údajÛ - je bezesporu v incestních rodinách

ãastûj‰í neÏ v rodinách bez nûj) neÏ pfiímo sourozeneck˘m

incestem.

Poslední kategorií v na‰í anal˘ze obûtí sourozeneckého

incestu bylo zneuÏití i nûk˘m jin˘m neÏ pouze sourozen-

cem. K této zku‰enosti se pfiiznalo 10 z 46 jedincÛ – ve

v‰ech pfiípadech ‰lo o Ïeny. Jedná se o ãíslo pomûrnû

vysoké. Zahraniãní v˘zkumy zab˘vající se sourozene-

ck˘m incestem, které jsme mûli k dispozici, bohuÏel

podobné informace neuvádûjí, a tak na‰e v˘sledky nemÛ-

Ïeme porovnat se závûry jin˘ch v˘zkumÛ, zda obûti toho-

to ãinu byly zneuÏity i nûk˘m jin˘m neÏ sv˘m sourozen-

cem.

ZÁVĚR

Na základû získan˘ch údajÛ lze konstatovat, Ïe:

1.  Sourozeneck˘ incest se v na‰em souboru jedincÛ se
sourozenci (N=794) vyskytl v 6,5 % pfiípadÛ.

2.  Nejãastûj‰ími obûÈmi tohoto ãinu jsou  mlad‰í sest-
ry, nejobvyklej‰ím pachatelem je star‰í bratr.

3.  PrÛmûrn˘ vûk obûtí na poãátku sexuálních aktivit
se sourozencem ãiní 10,6 roku.

4.  PrÛmûrn˘ vûkov˘ rozdíl mezi sourozenci ãiní 4,4
roku.

5.  Nejãastûj‰í doba trvání sourozeneckého incestu je
kolem pÛl roku, ãasté ale jsou i jednorázové zku‰e-
nosti.
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6.  Mezi nejbûÏnûj‰í formy sexuálních aktivit mezi
sourozenci patfií osahávání a mutuální masturbace. 

7.  Vût‰ina obûtí (89 %) popisuje negativní vliv souro-
zeneckého incestu  na svÛj dal‰í Ïivot. Jedná se
v‰ak pfieváÏnû pouze o následky doãasné. Obûti
nejãastûji zmiÀují deprese a úzkosti, noãní mÛry
a somatické problémy.

8.  PfieváÏná ãást jedincÛ, ktefií zaÏili sourozeneck˘
incest (93 %), se s touto zku‰eností nikomu nesvû-
fiila. AÏ na jeden pfiípad ãin nebyl vy‰etfiován
a viník nebyl souzen.

9.  PfiibliÏnû jedna pûtina obûtí má ve své anamnéze
kromû sourozeneckého incestu zneuÏití i dal‰ím
pachatelem. V na‰em souboru se jednalo nejãastû-
ji o osobu cizí. Druhé místo v‰ak zaujímal vlastní
otec.

10. Rodiny s v˘skytem sourozeneckého incestu byly ve
srovnání s rodinami bez této zku‰enosti ãastûji
neúplné (tvofiené kromû dûtí pouze jedním z rodi-
ãÛ) nebo obûti vyrÛstaly úplnû bez vlastních rodi-
ãÛ.
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