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Rozhovor o sexuální asistenci a o tom, proč se rodina rozhodla kontaktovat a najít 

svému synovi sexuální asistentku. 

 

Prosím o krátké představení Vás a Vašeho syna:.  

Synovi Petrovi je 40 let, od narození má DMO = Dětskou mozkovou obrnu a žije tak celý 

život na invalidním vozíku. Jeho postižení je kombinované (tj. fyzického i mentálního 

charakteru), ale nám se ho přesto podařilo naučit skoro vše pro samostatný život. 

Posledních cca 20 let tak žije sám. Bydlí v bezbariérovém bytě, cestuje sám Prahou a 

dokáže se o sebe ve většině případů postarat.  

Mě je 69 a celý život pracuji buď jako novinář nebo jako reklamní manager.  

 

Mohl byste prosím představit situaci, které předcházela tomu, že jste se rozhodl najít 

pro svého syna sexuální asistentku?  

Petr má sice kombinované postižení, ale jeho sexualita je v pořádku. Bohužel, poté co 

dospěl a začal hledat partnerku, zjistil, že je to pro něho velmi těžká až nemožná situace.  

Hledal tedy jiné, pro něho přístupnější cesty, a tak se u něho doma střídaly náhodné 

známosti z ulice, ale i bezdomovkyně, střídané dívkami na telefon atd. Většina z nich za 

finanční odměnu. Nakonec se Petr začal stále více zaměřovat na nabídku z Eskortu. Celý 

vývin situace se nám nezdál rozumný, a to nejen pro finanční náročnost, ale i proto, že jsme 

neznali  zdravotní stav ani sociální spolehlivost jeho partnerek. Rozhodli jsme se tedy najít 

cestu, která by vedla k stabilnější sexuální partnerce, a to do doby, dokud nenajde klasický 

partnerský vztah. Zároveň sexuální partnerce, která by odstranila naše hlavní starosti. A v té 

době jsme na PC objevili nabídku prvních sexuálních asistentek u nás. 

 

 Jak probíhala spolupráce s asistentkou? Bylo pro Vás těžké ji kontaktovat? 

Spolupráce s paní Kateřinou probíhala od počátku velmi dobře a profesionálně. Po 

kontaktování přes její e-mailovou adresu jsme jí vysvětlili naši situaci i důvody, proč jsme se 

na ni obrátili a to stačilo.  

 

Jak jste celou situaci komunikoval se synem. Bylo asi nutné mu před schůzkou s 

asistentkou vysvětlit o co jde? Pomáhal Vám v tomto někdo? 

Vzhledem k naší, výše popsané situaci, nebylo až tak složité vysvětlit Petrovi co bude 

následovat. Spíše jsme s ním probírali důvody, proč by se měl, místo předchozích 

náhodných a různých partnerek, sejít a případně scházet právě s Kateřinou. Petr je naštěstí 

rozumný a k první návštěvě se nechal přesvědčit. Další pak už záleželo na Kateřině. A právě 

její milé a přitom profesionální chování způsobilo, že Petr byl nadšen a sám už neměl zájem 

o návrat k předchozím řešením. Celou situaci jsme řešili sami. 
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Vnímáte nějaké přínosy sexuální asistence vůči synovi, Vám, Vaší rodině? 

A případně jaké? 

Přínosy jsou jasné Vyřešený sexuální problém syna s partnerkou, která je (na rozdíl od 

předchozích náhodných slečen) na výši odborně i lidsky. Zároveň pak jistota, že synovi 

nehrozí od partnerky zdravotní nebezpečí a my se nemusíme bát, že by návštěvy zcela 

neznámých dívek v jeho bytě mohly vést např. k „tipařství“ s příp. následnou loupeží. 

 

Objevily se nějaké komplikace během poskytované služby? Případně jaké?  

Naštěstí nikoli.  

 

Doporučil byste sexuální asistenci a v jakém případě?  

Dle mne jsou návštěvy sexuální asistentky vhodné právě pro muže, kteří jsou sexuálně 

v pořádku a přitom – vzhledem ke svému dalšímu postižení – nemohou najít stálý partnerský 

stav. Právě v této situaci vyniknou výše popsané přínosy tohoto řešení.  

 

Jsou nějaká rizika, která v oblasti sexuální asistence vnímáte a na které si dát pozor? 

Jak jim je možno předcházet? 

Napadá mne jediný. Aby se dotyčný mladý muž do své sexuální asistentky nezamiloval a 

nepřestal tak hledat partnerský vztah jinde. Předejít tomu lze profesionalitou asistentky, která 

dokáže udržet situaci pod kontrolou a působením rodičů, kteří synovi stále vysvětlují, o co při 

návštěvách asistentky jde a o co už jít nemůže. 

 
Děkujeme za rozhovor a pokud se o sexuální asistenci chcete dozvědět více, tak klikněte 
sem: https://www.freya.live/cs/sexualni-asistence/o-sexualni-asistence 

https://www.freya.live/cs/sexualni-asistence/o-sexualni-asistence

