
dyž se řekne fetišista, co si vybavíte? Dost mož-
ná slizouna, který pod rouškou noci krade z prá-

delních šňůr dámské kalhotky, na  internetu z  ne-
bohých žen loudí použité spodní prádlo nebo se 
ukájí nad lodičkami s nebezpečně vysokými pod-
patky. Jak už asi tušíte, je to pohled poněkud 
zkreslený, v  takovém případě bychom totiž ten-
hle článek mohli po dvou větách ukončit. Téma 
fetišismu je ale mnohem obšírnější, peprnější 

a také  zajímavější.
Nejprve si pojďme objasnit, co fetišismus vlastně je. 

Jednoduše řečeno, fetišisty vzrušují určité předměty nebo 
části těla  (od  těch „normálních“ až po  bizarní). Může jít 
o  sexuální fascinaci například brýlemi, specifi ckou bar-
vou vlasů, nohama, spodním prádlem, latexem, kůží nebo 
třeba v extrémních případech znetvořenými částmi lidské-
ho těla, nebo dokonce i větvemi stromů. Lehké fetišistic-
ké sklony (ať už jde o posedlost vysokými podpatky, dlou-
hými vlasy, nebo kupříkladu uniformami) má spousta lidí. 
Někteří si to třeba „na první dobrou“ ani ne uvědomují. 

DÁ SE ALE VŮBEC ŘÍCT, KDE je hranice mezi tím, kdy se 
nám jednoduše něco líbí, a situací, kdy už spadáme do ko-
lonky „fetišista“? „Ano, dá. Není potřeba hned uvažovat 
o fetišistickém zaměření, pokud se člověku například líbí 
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ŘÍKÁ SE, ŽE KAŽDÝ MÁ NĚJAKÝ FETIŠ. JE TO ALE SKUTEČNĚ TAK? 
A MÁME SE MÍT PŘED FETIŠISTY NA POZORU, NEBO JDE 

O NEŠKODNOU „ÚCHYLKU“, KTERÁ NÁM NAOPAK MŮŽE 
V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH ZAJÍMAVĚ OKOŘENIT MILOSTNÝ ŽIVOT?

K
F E T I Š I S T É 

MEZI NÁMI

hezké prádlo nebo pěkné křivky. O fetišismu jako menši-
nové sexuální variaci lze hovořit pouze v případě, kdy je 
fetiš nejdůležitější nebo nezbytnou podmínkou sexuálního 
vzrušení – nejde tedy jen o příjemné zpestření intimních 
aktivit, ale o jejich podstatnou součást,“ odpovídá psycho-
ložka Mgr. Zdeňka Pospíšilová z poradny Varias (varias.cz), 
která se zaměřuje na poradenství ve vztazích a intimitě. 

Hlodá ve  vás podezření, že takového skrytého fetišistu 
máte doma? Nemusíte propadat panice a brát nohy na ra-
mena. Podle Zdeňky Pospíšilové jde totiž o  neškodnou 
záležitost: „Nejčastější formy fetišů, se kterými se v  pra-
xi setkávám, nevnímám jako nebezpečné. Jde o zaměření 
na vybrané části těla, například nohy či vlasy, na doplňky: 
boty, korzety a podobně, nebo na specifi cké mate riá ly, jako 
jsou latex či kůže.“

Problém však může nastat, když se s partnerovými chout-
kami neztotožňujete. „Pokud se oba partneři nakloní k za-
pojení těchto prvků do intimního života, nebývá složité fe-
tišistické preference uspokojit. Problematické však může 
být, pokud se fetišista u svého protějšku nesetká s pocho-
pením, anebo jeho partner či partnerka trpí nepříjemnými 
obavami a pocity, že není pro druhého tak důležitý jako fe-
tiš samotný,“ doplňuje psycholožka.

OBDOBNÝ PROBLÉM řešila svého času i Kristýna. „Můj bý-
valý partner měl úchylku na nohy a boty s vysokými pod-
patky. Ze začátku mi na tom nepřišlo nic až tak zvláštního 
a s potěšením jsem sledovala, jak ho vzrušuje, když se ho 
dotýkám nohama nebo mi je může olizovat. Sem tam jsem 
si na sobě při sexu nechala lodičky a byli jsme oba spokoje-
ní. Postupem času ale vyžadoval boty pokaždé, když jsme 
se měli milovat, vlastně byly podmínkou jakékoli erotické 
aktivity, a mně to začalo připadat otravné a nepřirozené. 
Jen si představte tu situaci. Ležíte takhle v neděli odpoled-
ne na gauči, máte na sobě tepláky, díváte se na fi lm, začnete 

Lehké fetišistické sklony 
má spousta lidí. Někteří si 

to ani neuvědomují. Jde 
třeba o posedlost vysokými 

podpatky nebo uniformami.
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Lehký fetiš může milostný život příjemně okořenit. 
Každá změna je vítána, notabene v dlouhodobém vztahu. 

Takže zapomeňte na stud a experimentujte!

se hladit, a když se schyluje k sexu, partner za-
velí, ať si jdete pro boty. Takže se v  těch tep-
lácích zvednete, jdete do předsíně pro vybraný 
model a doklopýtáte zpátky k němu. Připadáte 
si jako idiot, protože máte na sobě tepláky a  lo-
dičky, a  přitom se snažíte tvářit sexy. Nikdo se mi 
nemůže divit, že mě v  tu chvíli jakékoli vzrušení přešlo. 
Nehledě na  to, kolik jsem si takhle zničila bot,“ popisuje 
svou zkušenost pětatřicetiletá žena. S přítelem šli nakonec 
od sebe. Jeho fetišismus nebyl jediným důvodem, ale k cel-
kové partnerské nespokojenosti rozhodně přispěl. 

CO DĚLAT, CHCETE-LI vztah udržet, ale v se xuál ních prefe-
rencích se neshodnete? Psycholožka Mgr. Zdeňka Pospíši-
lová radí: „Pokud bude partner ochotný si o tom promlu-
vit, zajímala bych se, v čem tkví jeho preference. Někdy se 
setkávám s  tím, že je tato oblast pro partnery či partner-
ky fetišistů zcela nová – mají zkreslené představy, z čehož 
pak vyplývají i nejrůznější obavy či předsudky. Mohou být 
v rozpacích, protože vlastně nevědí, jak začít. Je-li v něčem 
takovém háček, domnívám se, že je situace řešitelná a part-
neři mohou začít tuto oblast postupnými krůčky společně 
prozkoumávat.“ Může se však stát, že se partner do realiza-
ce některých praktik nechce pouštět, protože mu jsou ne-
příjemné. Pokud by se do nich nutil, překračoval by tím své 
vlastní hranice, což by ve výsledku pravděpodobně nepro-
spělo ani jemu, ani jeho vztahu. V takovém případě se lze 
podle psycholožky bavit o tom, zda je možné své preferen-
ce realizovat s někým mimo vztah (ať už by šlo o tzv. kama-
rádství s výhodami, nebo o využití profesionálních služeb): 
„V praxi se setkávám s páry, které mají takovou domluvu 
a zároveň velmi dobře fungují. Předpokládá to ale otevře-
nou komunikaci a důvěru obou partnerů.“

TO UŽ ALE MLUVÍME o  opravdu extrémních případech. 
Naopak takový lehký fetiš může milostný život příjemně 
okořenit. Co takhle pro začátek vyzkoušet erotické prádlo, 
latexové či kožené doplňky, zmíněné vysoké podpatky nebo 
třeba paruku a sexy převlek? Každá změna je vítána, nota-
bene v dlouhodobém vztahu, a tak pokud jsou vám nebo 
vašemu protějšku podobné věci blízké, zapomeňte na stud 
a experimentujte. Ostatně se nemůže stát nic horšího, než 
že to tak úplně nevyjde a vy se tomu společně zasmějete. 
Anebo si naopak otevřete nové možnosti. ■  

 ŠTĚPÁNKA FEFFEROVÁ

Otevřený rozhovor 

JAKÉ  TO J E  BÝ T 
F E T IŠ I STOU?
Jiří (45) je sympatický, vtipný a pohledný 
chlapík, úspěšný podnikatel… a fetišista, 
navíc v sexu dominantní a se sklony 
k sadismu. Ochotně nám dal nahlédnout 
do nejintimnějších zákoutí svého soukromí. Jak 
se s takovými sexuálními preferencemi žije? 
Jak byste popsal 
svoje fetiše?
Samozřejmě jsou to pod-
patky, korzety a latex. Ale 
o tom snad ani není potře-
ba mluvit, to už považuju 
za běžnou součást sexu. 
Mojí největší slabostí je, 
když má žena napumpo-
vanou vaginu vakuovou 
pumpou. Tomu pohledu se 
prostě nic nevyrovná. Pořád 
mě to fascinuje a přitahuje.
Jak jste přišel na to, že 
se vám líbí zrovna tohle?
Myslím, že to byla náhoda. 
Prostě jsem to viděl kdysi 
v jednom pornu ještě na 
videokazetě. To mi mohlo 
být tak sedmnáct osmnáct, 
takže jsem svoji zálibu ob-
jevil poměrně brzy.
Je těžké najít partner-
ku, která by sdílela 
vaše libůstky?
Myslím, že je to stejně těž-
ké jako si najít toho pravé-
ho partnera na celý život. 
Prostě to chce štěstí a asi 
taky trpělivost, svou roli 
hraje i náhoda. Pak je urči-
tě dobrá otevřenost v sexu, 
je potřeba říct partnerce 
hned zkraje, co má člověk 

rád. Sice to zní jako klišé, 
ale opravdu to hodně uleh-
čí situaci. Buď vám řekne, 
že je to úchylné, anebo 
to pro vás udělá, když vás 
to tolik vzrušuje. Naštěstí 
existují ženy, které vzrušuje 
totéž co mě.
Můžete vůbec vést 
spokojený život 
s někým, kdo na takové 
věci není?
Určitě ano, neznamená to, 
že bych se nevzrušil, pokud 
nemám všechno, co bych 
si představoval. Ostatně 
spousta lidí touží po prak-
tikách, které doma nemají, 
a není to důvod k rozcho-
du. Člověk prostě nemůže 
mít všechno, ale fantazii 
mu nikdo nesebere. Takže 
když mu partner nepo-
skytne, co by si přál, může 
o tom alespoň snít.
Odráží se nějak vaše 
sexuální preference 
na vašich vztazích?
Těžká otázka. Ale mys-
lím, že podvědomě tíhnu 
k submisivním ženám 
s perverzními sklony, které 
moje přání splní a zároveň 
z toho mají potěšení.
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