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Souhrn 

Podle zkušeností autorů udávají dvě třetiny závislých mužů ajedna třetina závislých žen léčených 
na protialkoholním oddělení psychiatrické kliniky v Praze problémy či nespokojenost v sexuální 
oblasti . 15 % závislých žen udává kvalitnější sexuální prožitky po požití alkoholu, či aplikaci drogy 
(metamfetamin). 

Sexuální problematiku pacienti a pacientky skrývají, k jejímu odkrývání se autorům osvědčily 
přednášky zabývající se právě touto tématikou. 

Od 1 04 léčených závislých žen a 94 mužů obdobných diagnóz získali autoři odpovědi na otázky 
týkající se postojů vůči pornografii, skupinovému sexu a preferovaným sexuálním aktivitám. Pozi
tivní vztah k pornografii udalo 26,9 % žen a 57,4 % mužů, neutrální vztah 59,6 % žen a 36,2 % mužů, 
zásadně ji odmítlo 13,5 % žen a 6,4 % mužů. Ke skupinovému sexu se kladně stavělo 17,3 % žen 
a 70,2 % mužů, neutrální postoje prezentovalo 23,1 % žen a 10,7 % mužů, zásadně jej odmítlo 59,6 % 
žen a 19,1 % mužů . 65,4 % žen a 36,2 % mužů neudává žádnou preferovanou sexuální aktivitu, jsou 
jim příjemné všechny způsoby. Klasické pozici (žena dole) dává přednost 28,9 % žen a 23,4 % mužů . 
1,9 % žen a 8,4 % mužů preferuje polohu zezadu. 1,9 % žen a 12,8 % mužů dává přednost poloze, 
kdy je žena nahoře. Naprostý nezájem o sex udaly 2 ženy (1,9 %) a žádný muž. Mezi muži 
upřednostňuje 6,4 % orální sex (žena žádná). 12,8 % mužů preferuje takovou aktivitu, která nejvíce 
vyhovuje partnerce. Mezi ženami nebyla ani jedna odpověď tohoto druhu. 

90 % námi zkoumaných mužů a 80 % zkoumaných žen udalo minimálně jednu partnerskou 
nevěru . 

Orgastické prožívání u žen: 1,9 % udalo naprostý nezájem o sex, 27,8 % poznalo v životě jeden 
druh orgazmu (nejčastěji klitoridální), 47,2 % mělo zkušenosti jak s orgazmem klitoridálním tak 
vaginálním a 23,1 % udávalo tři kvalitativně odlišné druhy orgazmu: vedle klitoridálního a vaginál
ního ještě současné vyvrcholení vaginálně - klitoridální. Vysoká orgastická pohotovost je značně 
překvapující. 

K I í č o v á s lov a : postoje k sexualitě - sexuální prožívání - mezipohlavní rozdíly - ústavní 
léčba závislostí ' 
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1. Nerad, M. Mudra, L. Neradová: AITITUDES TOWARD SEXUALITY 
AND DEPENDENCE THERAPY 

Summary 

According to the authors experiences two thirds of addict men and one third of addict women 
treated at the department for alcoholics ofthe Psychiatric Clinic in Prague state they have problems 
or dissatisfaction in the sexual sphere. 15 % of addict women inform about better sexual enjoyment 
after alcohol consumption or drug application (metamphetamin). 

The patients, men and women, conceal their sex ua 1 problems. Aiming to reveal them the authors 
used with success lectures dealing with that problematics. 

The authors recieved responses to questions concerning attitudes toward pornography, group-sex 
and preferred sexual activities from 104 treated addict women and 94 men with similar diagnoses. 
26,9 % ofwomen and 57,4 % ofmen stated positive attitude toward pornography, 56,9 % ofwomen 
and 36,2 % of men stated neutral attitude and 13,5 % of women and 6,4 % of men rejected 
pornography on principle. 17,3 % of women and 70,2 % of men exhibited positive attitude toward 
group - sex, neutral attitude 23,1 % ofwomen and 10,7 % ofmen and group sex was rejected on 
princi pie by 59,6 % ofwomen and 19,1 % ofmen. 65,4 % ofwomen and 36,2 % ofmen exhibited 
no preferred sexual activity, they found pleasure in all types of sexual intercourse. Classic position 
(woman below) prefered 28,9 % ofwomen and 23,4 % ofmen. 1,9 % ofwomen and 8,4 % ofmen 
prefered the position from behind, 1,9 % of women and 12,8 % of men the position in which the 
woman is on the top. 2 women (1,9 %) an no man gave evidence of absolute disinterest in sex. Oral 
sex was preferred by 6,4 % of men and by none of the women. 12,8 % of men prefered an activity 
most suitable for the partner. Among the women there was no one such kind ofresponse. 

90 % of investigated men and 80 % of investigated women reported at least one case of adultery. 
Orgastitic experience in women: 1,9 % stated an absolute disinterest in sex, 27,8 % experienced 

in their life one kind of orgasm (most frequently clitoral), 47,2 % experienced clitoral as well as 
vaginal orgasm and 23 ,1 % stated three qualitatively different kind orgasms: beside clitoral and 
vagina I simultanously vaginal - clitoral orgasm. The high orgastic disposition is surprising. 

K e y w o r d s : Attitude toward sexuality - sexual experience - intersexual differences - institu
tional addiction treatrnent 

S výše zmíněným výrokem můžeme nebo nemusíme souhlasit, v každém případě se 
však s velkou pravděpodobností shodneme na tom, že pacienti s diagnózou závislosti mívají 
často problémy i v sexuální oblasti. Tato problematika, bohužel, bývá ze strany našich 
pacientů a pacientek často tabuizována a je pak na terapeutech nalézt cestu ke ztečení 
magické hradby tohoto tabu. Nebývá to snadné. V apolinářsko (muži) -lojovickém (ženy) 
systému se nám jako klíč otevírající první bránu osvědčily přednášky s eroticko-sexuální 
tematikou, v počtu 1 - 2 za léčbu, ve kterých se hovoří o psychosexuálnírn vývoji, sexuál
ním pudu a jeho odchylkách (perverze, inverze), o ,,normální" lidské sexualitě a jejím 
vztahu k závislostem. Zájem o tyto přednášky bývá ze strany pacientů a pacientek velký, 
u řady z nich dochází k obrovské úlevě, neboť konečně mohou začít hovořít o svém 
sexuálním problému bez pocitu studu, hnusu, úzkosti, strachu či viny. V přednáškách je 
kladena emfáze na "nonnalitu" a přírozenost sexuálně-erotického života, s popisem jeho 
různorodosti a bohatosti, což je pro řadu našich pacientů a pacientek osvobozující. Příklad: 
Po takovéto přednášce se svěří I opakovaně recidivující závislý na alkoholu, že ho od 
počátku jeho sexuálního života pronásledují těžké pocity viny spojené s úzkostí, v souvis
losti s felací, kterou si od partnerek nechává provádět. Felace mu je nesmírně příjemná Oe 
to jeho preferovaná sexuální aktivita), ale zároveň ji považuje za zakázanou, odpornou 
a "hříšnou". Zahrnutí felace do běžného re~ertoáru sexuálních aktivit u něho vyvolalo 
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nesmírnou úlevu. Pacientka (závislá na alkoholu), byla teprve po této přednášce schopna 
pohovořit o své těžké sexuální frustraci: manžel se s ní stýkal ( intimně) pouze 4 x za rok 
najejí svátek, narozeniny, o velikonocích a o vánocích. Považoval to za naprosto přirozené. 

J. Grant Macdonald ( 1987) upozorňuj e ve svém výzkumu na přítomnost minimálně 
jednoho závažného životního problému (major life problem), vyskytujícího se souběžně se 
závislostí. (Nebudeme se zde zabývat otázkami příčinnosti či následnosti ve vztahu 
k závislosti). Mezi tyto závažné životní problémy zahrnuje též problémy sexuální. (Dále se 
zmiňuje o emočních , manželských, zdravotních a finančnich problémech. Poukazuje na 
vztah těchto problémů k výs ledkům léčby, t. j. abstinenci. 

O tom, kjakému upřímnému, "syrovému" ventilování pocitů může při otevření této problematiky 
dojit, svědčí zápis v deníku 33-letého, opakovaně recidivujícího "sešívaného" apo l inářského pacien
ta. Zápis podáváme v necenzurované podobě : "Sexuální problematikou se zabývám již léta. Dospěl 
jsem k podstatné teorii . evolit takovou techniku, abych slasti prožíval já. Na to už žiji sexuálně příliš 
dlouho. Ale snažím se vždy vyhmátnout u partnerky, jaká technika by asi nejvíce vzrušovala a 
vyhovovala jí. Mnoho dívek, mnoho variant. Rozepisovat se, samozřejmě by nestačil ani tento sešit. 
Jen zhruba. Nejsem zastáncem jednoduché polohy zpředu, 3 x hodit zadkem a hotovo. Utřít ejakulát 
a spát. Předpokládejme samozřejmě, že dívka je umytá. Zjistím, zda se jedná o klitoridální či vagi
nální typ. V prvém případě doporučuji tzv. kompleto, to znamená totální přeliz . Lehce brousím 
jazykem od vaginy k rektálnímu otvoru přes tzv. oslí můstek, Mám vyzkoušeno, že tato techni ka 
zabírá. Děvčata jihnou. Přímo tají. Aje-Ii takto partnerka nabuzena, není na škodu rozehrát variabilní 
koitus. Ovšem do řítního důlku nedoporučuji ejakulovat. Ejakulát by musel obsahovat živočišné uhlí . 
Dámy bývají postiženy průjmem . Jinak, co si nalhávat. Je-Ii dívka ukojena dosyta , s chutí jí vložím 
tintítko pod jazyk jako nitroglycerin a ukojím se sám. Je smutné, když se v posteli musí řešit různice 
dvou lidí , ale každý časem pozná, že usmiřování se tímto způsobem je rozkošný jev. Partneři v něm 
nalézají dotyk počáteční lásky. Běžnou pornografii považují někdy za lechtivou předehru . Rozesmáté 
políbení bez zapojení rtů. Popatřit na porno, mající úroveň (odporné jsou nekvalitní vulgární zaběry) , 
ve mně někdy evokuje pocit, jako by mně už už hezké děvče stahovalo slipy a mazlilo se s varlátky. 
Již v manželství jsme uvažovali se ženou , že by bylo milé dát si inzerát a splaši t jinou mladou dvojici, 
adekvátní jak po stránce intelektuální , tak i psychické a rozehrát občasnou čtyřstěnu . Je-Ii totiž více 
lid í sehraných a ladí-Ii na stej né frekvenci, není nic po této stránce bohatší. Z nesehranosti i tato 
možnost rozkoše může upadnout v uzívanou nudu . 

Podle našich zkušeností udávají dvě třetiny apolinářských pacientů nespokojenost či 
problémy v sexuální oblasti . Lojovické ženy naproti tomu pouze v jedné třetině. Navíc 
okolo patnácti procent žen, závislých na alkoholu, udává lepší sexuální prožitky po požití 
své drogy. Obdobně pervitinisté obojího pohlaví někdy udávajú podstatně vyšší kvalitu 
orgazmu při sexuálním styku pod vlivem drogy. Některé mladé toxikomanky sdělují, že 
prvého orgazmu v životě byly schopny dosáhnout až při koitu v intoxikaci metamfetami
nem. Zvýšená orgastická pohotovost po požití alkoholu či drogy může pochopitelně 
komplikovat výsledky léčby. Jeden z apolinářských pacientů dosahoval stavu sexuální 
pohotovosti teprve při hladině alkoholu v krvi okolo dvou promile - pochopitelně zrecidi
voval ihned po léčbě při první schůzce se svou milenkou. 0' léčbě nezrecid ivova l, neboť 
vycházky trávil se svou manželkou, s kterou se sexuálně nestýkal). Ze subjektivních 
prožitků se tedy zdá, že apolinářští muži mají více problémů v sexuální oblasti než lojovické 
ženy, ovšem do úplnosti obrazu nám chybějí údaje od partnerů a partnerek. Je možné, že 
např. partneři závislých žen vnímají problémy v sexuální oblasti v mnohem větším procentu 
než ony samy. 

V diskuzích s pacienty a pacientkami se objevovala celá řada dotazů ohledně sexuálních 
technik (včetně skupinového sexu), často byla též nadhazová na otázka pornografie. Roz
hodli jsme se proto, že našim klientům položíme následující tři otázky : 

I. Jaký je Váš vztah k pomografii? 
2. Jaký je Váš vztah ke skupinovému sexu? 
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3. Jaké aktivity v sexuálním styku preferujete? 
Validní odpovědi jsme získali od 94 apolinářských pacientů a 104 lojovických pacien

tek. Hodnoceni probíhalo na třístupňové škále: 1. Pozitivni vztah (k pornografii, skupino
vému sexu); 2. neutrální vztah (nejsem pro ani proti, nevadí mi, když jiní této činnosti 
holdují); 3. zásadně odmítám. Oblast preferovaných sexuálních aktivit popsali pak pacienti 
a pacientky konkrétně. Výsledky: Pornografii hodnotilo jednoznačně pozitivně 26,9 % žen 
a 57,4 % mužů. Neutrálně se vyjádřilo 59,6 % žen a 36,2 % mužů. Zásadni odmítnutí 
pornografie vyslovilo 13,5 % žen a 6,4 % mužů. Ke skupinovému sexu se kladně postavilo 
17,3 % žen a 70,2 % mužů. Neutrálni postoj prezentovalo 23, I % žen a 10,7 % mužů. 
Zásadně jej odmítlo 59,6 % žen a 19,1 % mužů. V odmítnutí skupinového sexu hrálo jen 
nepatrnou roli nebezpečí nákazy AIDS (popřipadě jiných chorob přenášených sexuálním 
stykem), daleko více se zde promítly vlivy výchovné a morální. I když při srovnávání 
procentuálního zastoupení u žen a mužů jsou na prvý pohled patrné značné rozdíly, 
nedosahují při porovnáni skupinových průměrů t-testem statisticky signifikantních hod
not. Co se týče preferovaných sexuálních aktivit, obdrželi jsme tyto výsledky: 65,4 % žen 
a 36,2 % mužů neudává žádnou preferovanou aktivitu, jsou jim příjemné "všechny 
způsoby". Klasické, tzv. misionářské pozici dává jednoznačně přednost 28,9 % žen a 
23,4 % mužů. 1,9 % žen a 8,4 % mužů preferuje polohu zezadu. 1,9 % žen a 12,8 % mužů 
dává přednost poloze, kdy je žena nahoře . Naprostý nezájem o sex udaly 2 ženy (1,9 %) 
a žádný muž. Mezi muži 6,4 % upřednostňuje orální sex (žena žádná). 12,8 % mužů se 
projevilo vysoce "altruisticky": preferují onu aktivitu, která nejvíce vyhovuje partnerce, 
myslí především na ukojení partnerky. Mezi ženami nebyla anijedna odpověď tohoto druhu. 

Řeč čísel doplňujeme ,,živými" poznámkami z deniků pacientů a pacientek. 
Na otázku preference sexuálních aktivit odpovídají muži nejčastěji : ,,Polohu ležícího 

střelce" ; ,,každou techniku vedoucí k dokonalému uspokojení obou partnerů"; ,,různé 
kombinace, asi podle Van der Velda, i když už to je klasika, ale jsem přece dříve narozený"; 
"nej příjemněj ší jsou paty na lopatkách". A ženy: "Podle nálady, změna je život"; "myslím 
si, že když je soulož něžná, jemná, tak jsou způsoby k tomu přímo stvořené. Když jsem 
naladěna strunou drsnější, zase se volí z oblasti vášnivější. Myslím si, že tato studnice skýtá 
mnoho poloh, které jsou fajn. Mrzelo by mě, kdybych nějaký způsob neznala. Ráda se 
přiučím"; "všechny způsoby, které znám a držím se hesla, že celý život se má dále zkoumat 
a vynalézat"; "druh sexu? Záleží na výkonnosti partnera"; "spojeni dvou oddělených 
rozkoší". 

Vzhledem k tomu, že pomografii zásadně odmítalo jen malé procento žen a mužů, měla 
většina komentářů zhruba tento ráz: "Pomografie je v každé.m směru prospěšná. Dobrou 
pomografii doporučuji všem", (většina mužů a řada žen). Ci neutrální poznámky typu: 
"V mém věku mi pornografie neříká nic Oe profláknutá), v mládí jsem se podíval se 
zájmem"; "nic moc, ale každý se musí něčím živit". 

Tradičně hojně polemik vyvolává otázka skupinového sexu, který je apolinářskými 
muži ideově vítán, někdy je jimi i konzumován, ovšem zaznívá zde i celá řada mUŽSkých 
nejistot: "Velmi rád bych to vyzkoušel, bohužel v praxi nemám příležitost"; "asi bych neměl 
odvahu, přece jenom by ta přesila nebyla fér"; "spát s více ženami najednou? S rozumnýma 
nikdy ne!"; "se dvěma ženami ano, ale musela by to být dvě úplně stejná dvojčata"; "líbilo 
by se mi to, ale vím, že bych odpadl jako hruška"; "nejraději mám švédskou trojku. Jednu 
vzrušuji orálně, s druhou souložím. Ale moc šancí dělat to takhle stále nemám - jsem 
ženatý"; "před deseti lety by mi to nevadilo, nyní nemám možnosf'; "skupinový sex? 
Nechtěl bych zažít tu ostudu!"; "asi by mi vrtalo předem hlavou - budu stačit?"; "sámjsem 
to prožil a je to fajn"; "neměl jsem příležitost, ale zkusil bych to, protože člověk má 
poznávat věci nepoznané: držel bych se pravidlil - uč se hochu moudrým býti"; "dvě by 
úplně stačily, třetí by už nemusela být tak vytížena, mohla by třeba štrachat ve skříni"; "se 
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skupinovým sexem mám špatné zkušenosti: dvě ženy ho se mnou prováděly a třetí mi 
mezitím vyrabovala kvartýr"; "v zásadě lze říci, že jedna žena nemůže tolik slastí provádět 
najednou, jako více žen". Někteří pacienti ani v této oblasti nezapomínají na svou závislost: 
"Ve střízlivém stavu by mi to bylo proti mysli"; "bez alkoholu to nejde a tím je to pro mne 
nedostupné". 

Lojovické ženy jsou v otázce skupinového sexu rezervovanější, většina jej rezolutně 
odmítla. Pozitivních reakcí nasledujícího typu bylo relativně málo: "Myslím si, že to může 
být i krásné, ale neměla bych dost odvahy"; ,,není to nic tak strašného. V mém případě ale 
mám podmínky: nesměli by to být lidé, které dobře znám a nesměli by to být žádní nuzáci. 
Muselo by to být na úrovni. Proti gustu žádný dišputát"; "proti skupinovému sexu nic 
nemám, vadilo by mi nedodržování hygieny". Většině lojovických žen neharmonizuje 
skupinový sex s láskou a proto jej odmítají : "Je příliš odtržený od slova láska"; "podle mého 
to prostě nejde, chybí láska". A nakonec jedna opakovaně recidivující umělkyně, s velkými 
životními prožitky: "Skupinový sex patří v určitých společenských kruzích jaksi ke znaku 
příslušnosti - jako např. vlastnění vozu Peugeot 309". 

Zajímavá je otázka přítomnosti homosexuálních žen a mužů na našich odděleních. 
Pokud můžeme posoudit, jsou homosexuální ženy dobře utajeny, své zaměření nesdělí ani 
při individuálních pohovorech. Personál někdy může z jejich chování usuzovat na tuto 
inverzi, nicméně otevřená informace k nám prakticky nikdy nepronikne. Odlišné to bývá 
u mužských pacientů: ti při individuálnich pohovorech často pohovoří o své homosexuální 
orientaci, ovšem zároveň žádají o zachování lékařského tajemství Ue jim pochopitelně 
vyhověno). Mívají totiž obavy z komunity závislých mužů, která bývá jako celek značně 
proti homosexuálům zaměřena. 

Dotazovali jsme se i na manželskou (popřípadě partnerskou) nevěru a neshledali jsme 
rozdíl mezi skupinou mužů a skupinou žen: 90 % mužů a 80 % žen udává alespoň jednu 
nevěru . 

U žen jsme navíc zjišťovali kvalitativní diference v orgastickém prožívání. 1,9 % žen 
udalo naprostý nezájem o sex, 27,8 % poznalo v životě jeden druh orgazmu (nejčastěji 
klitoridálni), 47,2 % mělo zkušenost jak s orgazmem klitoridálnim tak vaginálním a 23,1 % 
žen udávalo tří kvalitativně odlišné druhy orgazmu: vedle klitoridálniho a vaginálního ještě 
současné vyvrcholení vaginálně-klitoridální. Vysoká orgastická pohotovost námi zkouma
ných žen (pokud odpovídali pravdivě) pro nás byla značně překvapující. 

Závěrem bychom rádi zdůraznili pozitiva taktního, nicméně však zcela otevřeného 
způsobu ventilování eroticko-sexuální tématiky před našimi pacienty a pacientkami. Tera
pie může být "otevřeněji" obohacena o tuto dimenzi, která se, mimo jiné, promítá i do 
přenosových a protipřenosových vztahů, jejichž složitost dokumentuje následující zápis 
z deníku pacienta, fantazijně se identifikujícího se svým terapeutem: ,,Dr. X. má orgastic
kou problematiku evidentně zvládnutou, nezbylo mi než závidět jeho manželce. Nejsem 
žena, ale řekl bych, že žena se málokdy setká s bouřlivákem doktorova raženi. Mám k němu 
blízko." 
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