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Pij S mírou! Zvracej a moč na záchodě či za rohem! 

Ukaž mi , jak močíš , 
povím ti , jaký jsi 

Bologna 

Osud nám přimíchává ostudu ne proto , abychom nad ní fňukali , nýbrž abychom ji 
překonali a poučili se. Pijan mívá z ostudy kabát a těžko se dokáže z ostudného chování 
poučit. Jde totiž o etotoxické behaviorální schéma v korespondenci na intoxikaci eta
nolem . Toto chování je facilitováno i spouštěno neurochemickou korovou inhibicí kon
troly realitou. 

Nahlížíme na močení jako na soubor vnějšího chování, jako na etogram, ale i jako 
na psychoimpulzivní reakci u opilých. Kterákoliv složka vnějšího chování může být 
ebrietou narušena . I mikce ve svém manifestním etogramu, který můžeme snadno sle
dovat a definovat jeho základními konativními komponentami. Abúzus etanolu, zvláš
tě jde-Ii o větší kvanta piva , reguluje frekvenci a množství urinace , ale i vnitřní nutkání 
k mikci a schopnost tomuto nutkání přiměřeně vládnout. 

Exhibicionista svádí svůj deviantní projev na ebrietu a na mikci , kterou pro značnou 
imperativnost nebyl schopen usměrnit tak , aby byla časově a místem provedení sociál
ně přijatelné. Klame sebe i okolí. Nosí masku . 

Toto mé stlělení je modifikací verze, kterou navazuji na referát ze sexuologické 
konference v Kružberku v roce 1990. Tam mi šlo o pomezí etologie a sexuologie ve 
vztahu ke kamuflovaným ebrietám exhibicionistů, kteří svou mikcí v ebrietě hledají 
alibi pro svou deviaci . Pro kolektiv A T pracovníků se zaměřením více na mikční eto
gram mužů v ebrietě a na to, jak exhibicionisté kamuflují ebrietu, při které museli údaj
ně neodkladně močit , v domnění, že tím omluví svou exhibiční expresi. 

Když jsem o této tématice referoval poprvé na sexuologické konferenci v Kružberku 
v hotelu Úderník , den před tím při večírku byla z asi šedesáti psychiatrů a sexuologů 
přibližně polovina opilá a z těchto třiceti opilých pět močilo z balkónu dolů na chodník. 
To bylo dobrou demonstrací , že opilí rádi močí odněkud někam svrchu, jako by si chtě
li dokázat svou nadřazenost oproti těm dole. 
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Opilí dlaždiči močí při práci i ve městě vkleče . Loužičku zahrabou do písku . Lidé 
se usmívají, ale nepohoršují se . Dámy si berou v kavárně kabelku , odcházejí ponejvíce 
ve dvou . Nejsou-li opilé, řeknou pouze : "Promiňte na chvíli!" 

Kumpáni v hospodě si říkají "Jdu s kamarádem ven" anebo "Jdu venčit ptáka" . Čas
to odcházejí houfně a miktují kolektivně . I opilci se věnují jen mikci , dívají se před 
sebe nebo do pisoáru .. . Ne na kamaráda , jako by se každý bál věty "co čumíš, vole!" 
V této větě může být totiž narážka na homosexualitu a i normální heterosexuální pijan 
přijímá nálepku homosexuality , byť jako legraci , s nevolí. 

U pij anů asi platí "Si amicus tuus mingit , minga , seu mingere finga " !! ( " Močí-Ii tvůj 
přítel, moč také , anebo močení předstírej " !) 

Není více nevinně a nespravedlivě odsouzených k ochranné léčbě než jsou pijani zá
vislí na alkoholu a exhibicionisté . 

Ve skupině 63 exhibicionistů v ochranné sexuologické léčbě ambulantní formou 
v sexuologické poradně při psychiatrickém oddělení polikliniky v Mělníku v roce 1966 
až 1988 se ani jeden necítil trestně vinen . Přitom 15 jich bylo s recidivami po třech až 
dvanácti měsících ústavní léčby v psychiatrické léčebně na sexuologickém oddělení. 

"Doktore , slavili jsme až do půlnoci , byl jsem prdlej jak dělo, chtělo se mi močit 
a najednou ta bláznivá ženská v parku, hysterka jedna , začala křiče t jak siréna a přišli 
chlupatí. .. A už jsem se vezl. " 

Tuto větu v různých obměnách slyšíme často v ordinaci sexuologa . Ti , co toto refe
rují , mluví o imperativní mikci v souvislosti s ebrietou , nutkání dle nich nešlo odložit, 
museli se mu poddat a najednou se ve hře o průšvih objevila jako deus ex machina ta 
příslovečná křičící žena s policistou . Verzi o nutkavém močení při ebrietě obhajují i ti , 
co si přitom svlékají kalhoty i slipy. Tito muži mívají nutkání k takzvanému močení 
i opakovaně tam , kde jsou nějaké ženy . V těchto případech nechávám i dodatečně pře
še třit , zda v onen den byl nějaký mejdan, o kterém pacient mluví , co a jak konzumoval. 

Alkohol deliberuje funkčně podkoří od kortikálních regulací, usnadňuje a spouští 
sexuální chování v normě i v deviaci . Ebrietou vysvětluje a apeluje exhibicionista na 
to, abychom jej pardonovali a pochopili , vždyť přece každý pije a stát se to může kaž
dému. 

Muži s návykem na etanol v ebrietě i muži bez ebriety se při močení chovají relevant
ně jinak než ti , co se obnažují při exhibicionismu. Na problém chování mužů vebrietě 
jsme se zaměřili v kontextu mikčního etogramu, a to jak u těch , kteří jsou jen opilí 
a sociálně a kulturně desaprobovaně močí , tak i u těch , kteří o ebrietě a mikci jen mluví 
a jsou vyšetřováni či léčeni pro exhibicionismus. 

Mýlíme se ve vlastní prospěch , lžeme si do vlastní kapsy. Lžeme slovy, činy, mlče
ním. Účin alkoholu na buňky CNS a tím i na chování je chemickou formou lži . Pijani 
lžou většinou více než střízliví a nepijani . Někdy i ze zvyku, aby svůj návyk a poruchové 
chování vysvětlili , racionalizovali a bagatelizovali , aby nemuseli přiznat okolí a sobě 
svůj debakl , diagnózu a nutnost léčby . 

Svým pacientům říkávám , i když jsi opilý a děláš si ostudu sám, nedopusť, aby ti 
dělal ostudu navíc i tvůj úd . Na tak zvané problémy okolo močení mívá exhibicionista 
jen zřídka náhled , a to i tehdy , pokud je nesvádí na ebrietu. Jakmile však rozehraje 
scénář močícího v opilosti, který byl náhodou viděn ženou , má potřebu tento scénář 
rozehrávat dál a z "morálních" důvodů jej do posledního dechu hájit. Nám samozřejmě 
z psychologického a terapeutického hlediska nejde o přeargumentování pacienta , 
nýbrž o přesazení do prostoru reálných problémů a o získání minimálního náhledu nut
ného pro terapeutickou spolupráci. Na jedné straně se distancujeme coby naivní 
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a soustředění posluchači pohádky o močení v opilosti, avšak zároveň se vyhýbáme 
v tomto směru moralistním anticipacím a predikcím, které by neposloužili terapeutické 
vzájemnosti a navíc by mohly l;>lokovat na dlouhou dobu jak verbální raport , tak i účast 
v přítomné terapii. 

Zdá se, že pudový impetus deviantního chování je většinou aktualizován striktněji 
a imperativněji než normální program heterosexuálů. Je tomu tak obzvláště proto , že 
k realizaci saciace dochází u devianta často až po dlouhé abstinenci, užívání náhražk.ové
ho uspokojení , ale i karence a frustrace nebo v nepředstavitelné tenzi, kterou si hete
rosexuální sexuolog či vyšetřovatel nedokáže ani představit. 
Někdy však verzi o močení v ebrietě přijímám jako problémové pití a vedu pacienta 

vedle základní sexuologické (většinou ochranné) léčby i k dobrovolné protialkoholní 
léčbě . Tito pacienti pak velmi rychle referenci o ebrietě odvolávají, až nakonec doznají 
její účelovost a kamuflování. 

Kombinovaná ochranná sexuologická léčba s ochrannou protialkoholní léčbou byla 
navržena jen třikrát , což je 2,94 % v naší skupině. Pacientů s abúzem etanoli kombino
vaným s exhibicionismem bylo jen 6, což je 5,88 %, jen 1 měl diagnostikovárt abúzus 
do úrovně závislosti. U 6 byl prokázán minimální konzum alkoholu v úrovni 1 - 5 piv 
při exhibování, ani v jednom případě nebyla odebrána krev na alkoholemii. U 28 ex
hibicionistů , kteří uváděli své obnažování ve vztahu s ebrietou nebyl konzum alkoholu 
jednoznačně prokázán a reference ebriety byla ve službách alibi a kamufláže . . 

Máme za to, že ebrieta může spouštět různé deviantní chování, ale v příčinné souvis
losti s exhibicionismem není. Alkoholem odtlumený pud nás neomylně vede na omylné 
chodníčky uspokojení a pokud má toto uspokojení deviantní podobu, není způsobena 
alkoholem, nýbrž programem strukturovaným anatomofunkčně v CNS, v hypotalamic
kých sexerotických centrech, v hloubce vitální sféry osobnosti, která je rezer
voárem nevědomých instiktivně pudových mechanismů a energií. Tento rezervoár ne
vědomě instinktivních pulzů je sice v sexuální dynamice a suportu za sexuálním objek
tem dost rozhodný, avšak výsledek realizování sexuálního programu a uspokojení je 
u člověka vždy pod cenzurou volně morálních korových regulací , které umožňují užít 
sexualitu v kulturně aprobované podobě ve službách páru a rodiny s minimalizací 
konfliktů a pocitů viny či studu. 

Tam, kde alkohol přece jen odmyká Pandořinu skříňku a vypouští slabosti a zlo de
viace, zařazuji "útok" na potus , který nezávisle na zkonzumovaném kvantu prohlásím 
za problémový . Toto mé snažení je v rámci komplexní angažované soustavné odborné 
a lidské péče o pacienta . 

U pacientů , u nichž byla exhibice v souvislosti s konzumem či s abúzem etanoli, ku
podivu u některých těch, kde byla ebrieta s močením jen kamuflována , přináší absti
nence či aspoň tak zvané racionálně regulované pití (nepít mimo dům , nechodit do hos
pod , nepít při velké chuti na pití, v depresích či při konfliktech s partnerkou) lepší 
l éčebné výsledky a zřetelné oddálení recidiv. 

Opilci mezi sebou, venku i v hospodě věnují exkreci verbálně dost času. Močení , 
kálení, soulož, flatulování , to jsou dost frekventovaná slova ve slovníku opilých, sa
mozřejmě především ve fekalistické , tedy koprolalické podobě. 

Mnozí opilí v hospodách nechodí na klozet, ale před hospodu . Sólo i kolektivně , 
v řadě omočují podezdívku zdi. Jsou otočeni čelem do zdi, věnují se mikci, někdy fla
tulují a to vše vulgárně komentují. Cokoliv ze svého konání komentují jako něco vel
kého , chlapáckého a silného. Opilci jsou v ebriete vždy jen hrdiny, hrdiny všech mýtů 
o sobě. Jde-li náhodou okolo žena neotáčejí se za ní celým tělem, tak , aby bylo vidět 
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membrum. Mívají k těmto ženám lascivní verbalizace. Ženy spěchají dál, někdy to 
glosují. Každá z nich neomylně přesně pozná, že to jsou opilci, nikoliv úchylní zvrhlíci. 
Opilci močící před hospodou i jinde nebývají hlášeni jako exhibující. 

Ženám, když se setkají s močícími opilci, stačí jen morální opovržení v podobě: 
"Fuj, prasata! " Také emoční odezvy u těchto žen bývají krátkodobé . 

Kontakt ženy s exhibicionistou je vždy intenzivní zážitek. Mluví se o tom . Pokud se 
tento muž fixuje na jednu lokalitu a určitý čas, má to za čas spočítáno . Je vytypován 
a sám na sebe políčí. 

Vrcholením dne pijana je jeho vždy neopakovatelný a velkolepý pobyt v hospodě. 
Je známo, že při dobývání osmitisícovek je často více nebezpečná cesta zpět dolů . Opil
cům v našich poměrech v žádném případě nehrozí lavina či ledopád , nezřítí se do strže , 
pokud zrovna nepijí v Tatrách či v Krkonoších v zimě. 

Je toho mnoho od mírně sociálně dezaprobovaného až po antisociální činy, co pro
dukuje muž v ebrietě od opuštění hospody cestou domů . Zpívá, křičí , neslušně mluví , 
dříve se říkávalo, že uráží rasu, skupinu lidí a národ , zneuctívá sochy, strhává nápisy 
a plakáty, rozbíjí výkladní skříně, okna, rve se, krade, loupí , znásilňuje ... a tak dále . 
Močí uprostřed křižovatky a dělá okolo toho kravál. Jindy závodí, kdo vymočí nejdelší 
řeku, mokrý chodník od hospody. Kdo prohraje, platí. Čím jiným a jinak než další 
lahví alkoholu. V domě močívají pijani při nočním návratu ve výtahu, v předsíni do 
skříně . Ti moc intoxikováni přitom nerozepínaj í poklopec. Pomočí se i ve spánku. Mo
čit na partnerku , nechávat se pomočovat či nechat si močit do úst, to je sexuální deviace 
zvaná urofilie , urolagnie. U nás ji popsal Topiař. I toto močení může být symptomatic
kým poukazem na bídu alkoholikova života a kariéry. 

Avšak ani moc opilý nemočí tak, aby se otáčel vstříc k ženě a upozorňoval na sebe 
a na úd. Vždy se nějak chrání pootočením a vždy zbytky studu fungují a ovlivňují opi
lého , a to i při 2 promile . Ale , samozřejmě, jak kdy a jak u koho . Každý opilec má 
nárok na svůj způsob ostudy a může i tu a tam lecčím , spíše nemilým, překvapit. I opilci 
mohou spouštět kalhoty a tupě stát a močit , ba i v této pozici usnout , mohou mlčet 
anebo vést řeči pijanů. Toto chování však vyžaduje již vyšší hladinu alkoholu v krvi . 

Pokud exhibicionista pije na kuráž před tím než "jde na věc", na svůj plac, jeho dáv
ky nebývají většinou nijak vysoké. Jde mu přece o zážitek sexu, ne o to být opilý. Myl
ně se uvádí , že exhibicionista nemá zájem o kontakt s viktimou . Ion se kontaktuje , 
obrací tváří v tvář svým obnaženým údem k ženě , aby dobře videla. Hlavně úd . Nejde 
mu však o verbální kontakt ani o sblížení. Je zaměřen na reakce ženy, udivení , paniku , 
křik , nadávky, spílání, útěk. To je to , co jej vzrušuje, pro co se odvažuje opětovně do 
riskantní sexuální hry o kousek uspokojení , přestože ví, že může následovat ostuda, 
dopadení, výslech, usvědčení, soud , trest nebo léčba a ostuda na pokračování. 
Močícímu pijanovi nejde o to , aby ženu děsil, aby křičela , aby se sexuálně vzrušil. 

Je prostě opilý a koná při neschopnosti vlády nad sebou program své ostudy a ostouze
ní. Bez plánu, bez přípravy , improvizovaně , bez kontroly ochromenou vůlí. 

U pijana neléčíme jeho průšvihy s močením či jiné problémy při návratu domů 
z hospody , neboť jsou sekundárním a symptomatickým chováním zabudovaným v mé
diu základní nemoci, to je závislosti na alkoholu. I terapeut klame svého pacienta ex
hibicionistu , tváří-li se, že mu močení v opilosti a nevinu věří. Nemusí vážit, co je 
na tom pravdy či nepravdy , nemusí ani hodnotit argumenty. Prostě téma močení v opi
losti a ženy, která to nahlásila do doby pacientova spontánního náhladu neřešíme. Do
brovolná doznání kamufláže je většinou známkou dobrého postupu v léčbě a často 
i šancí pro readaptaci na zralou dyadickou sexualitu. 
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Kuriózní racionalizace byla u 32-letého pacienta, který jel z pracoviště, kde se slavi
lo, asi 5 km přes obec do lesa na kole, aby si ulevil močením a z průjmu. Samozřejmě, 
aby si nepokálel kalhoty , svlékl se donaha, pak šel asi 500 m svlečený s pletenou kuklou 
do zimy přes tvář, přestože bylo teplé září. Proč kukla? Aby ho nepoznali a neudělal 
manželce a ROH ostudu . Manželka je cimperlich a ROH proto, že slavili narozeniny 
předsedy v pracovní době. Nešlo o simplexní osobnost s inferiorním intelektem ani 
o psychotika, nýbrž o anomální osobnost s exhibicionistickým chováním. Vzhledem 
k tomu, že při prvním vyšetření na VB nebyla zmínka o požití alkoholu ani o etylickém 
foetor ex ore ani o opilosti, dal jsem tuto sekvenci výpovědi přešetřit na závodě . Před
seda ROH byl v tu dobu na školení a nikdo o žádně oslavě nic nevěděl. V další fázi , 
explorace tvrdil pacient, že všichni na podniku lžou, že tam jako pracovní kolektiv sou
těží o zlatý odznak BSP, že nemohou potřebovat ostudu , že předseda má dostat vyzna
menání a osobní důchod. Dodatečně se prokázalo, že nešlo o první .. přestupek", nýbrž 
že už byl dvakrát projednáván před městským národním výborem . Tehdy vše sváděl 
na nutkavou potřebu a urologické léčení. Urologicky vyšetřen ani léčen nebyl. 

Ve spisovém materiálu VB bylo z 63 sledovaných exhibicionistů v léčbě dokumento
váno požití alkoholu s ebrietou u 39 vyšetřovaných. Z nich jsme u 28 při bližší a zamě
řené analýze hodnotili dodatečně ebrietu jako dubiozní, kamufláž a močení jako alibi
cionistický produkt. 

Etotoxický vliv alkoholu coby psychotropní excitačně tlumivé látky je znám a trado
ván . I u normálních pijanů provokuje různé poruchy chování včetně problémů s mikcí , 
Ebrieta lépe nasměrovává devianta na místo, kde se potká "nahodile zákonitě" se si
tuací a objektem, střetne se vliv sociosexuální matrice s deviantní strukturou CNS 
a manifestuje se jako nezvládnutá ataka exhibice. 

U našich sledovaných pacientů , kde byl úzus etanoli prokázán, se ukázalo, že stačí 
nízká hladina noxy v krvi k tomu, aby se ten , kdo má "talent" k exhibici neubránil. 

"Je to ve mně. To přesné ... Musím jít. Jsem jako natažený automat, jako Termina
tor, jdu , na nic nekoukám , snad se ani nebojím, nepřemýšlím o následcích, vím, že se 
už neovládnu , jsem jako v pádu , ale nedbám , .. Jdu za svým. Jdu .. . Je to silné, silnější 
než já .. . A krásné , krásnější než doma v manželských peřinách . Až potom mi dojde 
ta ostuda a hrůza z odhalení .. . Někdy před tím piju málo, potom vždy a moc. Jsem 
na dně třikrát , před tím , než vyjdu za tím svým , pak když to odezní a nakonec, když 
se opiju jako zvíře " , Takto se vyjádřil doktor filozofie, který měl dvě neúspěšné o
chranné sexuologické léčby a dvě ochranné protialkoholní léčby. Měl i mnoho recidiv 
s řečmi o močení v opilosti . Mnohé z nich nebyly vyšetřovány VB , neboť to byl potentát 
ze starých struktur. 

Močí-Ii společně vedle sebe muž a žena, pokud nejsou v dosti hlubokém intimním 
svazku bývají asi opilí. Ale i v opilosti muži bez exhibicionistických vloh a potřeb močí 
tak, že se věnují sobě a močení , nikoliv močící ženě. Ženy močí v různě hlubokém 
podřepu až dřepu, přidržují si sukni , někdy se dívají na proud moče, nohy mají široce 
od sebe, aby si nepotřísnily střevíce. Tváří jsou otočeny k místu , odkud může někdo 
přijít , hýžděmi do lesa , od silnice a podobně . Močící muži se naopak dívají do zdi či 
do kmene stromu. Zády jsou obráceni k silnici či k místu, kde může někdo procházet. 
Komplexní posturika močícího muže je flekčnÍ. Otočením se zády si muži zajišťují fik
tivní intimitu, chrání si úd před pohledem a pojišťují se nevědomě tímto etogramem 
před tím, aby močení nebylo hodnoceno jako neslušné, nýbrž jako "lidská potřeba", 
která se ohlásila nutkavě, zde a teď. 

Močící žena může vzrušovat zvláště jsou-Ii oba opilí, ale ke koitální či basiální in te-
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rakci toto chování neslouží. Džentleman čeká , až si dáma uleví a rád se pak věnuje 
i kalhotkám, které si eventuálně žena opět obléká . Přesto je takováto sekvence jako 
iniciování soulože vzácná . 

Ženy v pozici proti exhibicionistovi v akci i proti opilému močícímu muži rozezná
vají etogram těchto odlišných chování přesně, rychle a téměř neomylně. 

Sdělení ve vztahu ebriety k mikčnímu chování a k exhibicionismu chybějí. 
K exhibicionismu nepatří sázky opilců přeběhnout ve dne nahý přes náměstí. Avšak 

recidivy těchto excesů jsou podezřelé i na scéně pijanů. 
Diureza pivařů je úměrná kvantu vypitého piva. Přitom mezi sebou říkají, že vypijí 

půllitr a vymočí dvakrát tolik . Mikce pivařů bývá často imperativní, a proto i nevhod
ným způsobem a na nevhodném místě. U degradovaných alkoholiků v kruciálních 
fázích v hluboké ebrietě bývá i enuresis a enkopresis nocturna . Je to vždy signum mali 
ominis. 

Etotoxikologie studuje změny chování člověka pod vlivem toxických látek. Studium 
chování v souvislosti s alkoholem je literárně zpracováno už u Asyřanů a Babyloňanů 
a na papyrusech. Opilí námořníci močili na delfíny, kteří pak prý byli krotcí a přítulní 
a zdrojem zábavy. V Indii moč opilých panen zajišťovala bohatější úrodu polí. Mongo
lové přidávali velbloudí moč do alkoholických nápojů s vírou, že budou zdrávi, silní 
a sexuálně zdatní . 

Závěr 

Etogramy močení, močení v ebrietě a exhibicionismus (s ebrietou reálnou či kamu
flovanou) jsou různě diferencovaná schémata chování v různých službách. Naše práce 
prokázala , že i ženy z ulice přesně diagnostikují muže, kteří jen nevhodně močí a jsou 
opilí a muže , kteří exhibují. 

V ordinacích AT ani na sexuologii nebývá mikční chování v centru pozorn'osti, přes
tože i ono může být symptomatickým chováním, které něco sděluje a patognomickým 
komplexem , který poukazuje na poruchu či nemoc. I močení samo o sobě je zdrojem 
jistého hedone, funguje-Ii adekvátně a fyziologicky . .. anebo i zdrojem obtíží a problé
mů známých mužům s hypertrofií prostaty či při dysfunkci svěračů . Nevhodné a problé
mové močení potatorů pohoršuje okolí. Zde je sociální sankcí jen pohoršení , někdy 
i opovržení. Je to však i index bídy pijáckého životního stylu a fenomén selhávání 
a nástupu kruciálních fází syndromu závislosti na alkoholu . 
Může však být i kamufláží exhibicionistů , kteří raději "berou" ostudu opilého , ne

slušně močícího než status exhibicionisty . 
V očích exhibicionisty i z pohledu společnosti je fakt veřejného močení pijana menší 

zlo než nálepka od okolí, soudu a sexuologa : exhibicionismus. 
A úplně na závěr: 

Ono se to špatně močí, 
když se za tebou ženská točí . 

Opilému to nevadí, 
exhibicionistu to v duši - pohladí! 
Než dvakrát membrum obrátí , 
vezou si ho chlupatí. 

Do redakcie prišlo dňa 28. 2. 1991 
Adresa autora : MUDr. F. Křivák . Pivovar 2895 . 276 Ol Mčlník 
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