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Abstrakt: 

Cíl: Cílem předkládané práce je zmapovat dosud málo probádanou oblast 

sexuality pravidelných uživatelů amfetaminů (pervitinu) a opioidů (buprenorfinu) 

a také zjistit, zda mezi nimi existují rozdíly. Dalším cílem je srovnání souboru 

uživatelů návykových látek a věkově srovnatelného souboru reprezentujícího 

českou populaci v určitých charakteristikách sexuálního chování. 

Metody: Jedná se o výzkum kvantitativní povahy. Ke sběru dat bylo použito 

k tomu účelu sestaveného anonymního dotazníku, který samostatně vyplnilo 267 

respondentů, z nichž 115 mužů a 51 žen užívalo v době výzkumu pravidelně 

pervitin a 68 mužů a 33 žen buprenorfin (Subutex). Data byla zpracována za 

pomoci statistického programu SPSS. 

Výsledky: Se svým sexuálním životem je spokojeno 52 % mužů a 66 % žen 

v souboru. 73 % všech respondentů uvedlo, že drogy nějakým způsobem 

změnily jejich sexuální život. Skupiny se v závislosti na droze liší v tom, o jakou 

změnu se jedná. Uživatelky Subutexu mají častěji potřebu sexuálního vybití než 

uživatelky pervitinu. Nějaký druh potíží v sexu zažilo za dobu užívání drog 57 

% mužů a 66 % žen. Zkušenost se sexuálním stykem s jinou ženou má 61 % žen 

a 40 % se považuje za bisexuálně orientované. 48 % mužů má zkušenost 

s využitím komerčního sexu. Sex za úplatu někdy poskytlo 20 % mužů a 38 % 

žen. V souboru uživatelů drog se vyskytuje podstatně častěji zneužívání a 

znásilnění, než ve vzorku české populace. 

Závěr: Celkový obraz sexuálního života mužů a žen v souboru se v závislosti na 

užívané látce příliš neliší. Obě skupiny uživatelů se však v mnoha ohledech 

odlišují od reprezentativního vzorku české populace a v jejich anamnéze se 

vyskytuje množství nepříznivých faktorů. Téma sexuality uživatelů drog by si 

zasloužilo více pozornosti, především v rámci léčby. 
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Abstract: 

Purpose: The purpose of the thesis is to map the sexuality of regular 

methamphetamine and buprenorphin users, which up to now remains little 

explored. We would also like to find out whether there is a difference between 

the two, and more over to compare our findings with some characteristics of a 

same-age sample of Czech population.   

Methods: The research is of quantitative nature. The data were collected using 

an original anonymous questionnaire, which was separately answered by 267 

respondents. 115 men and 51 women were methamphetamine users, while 68 

men and 33 women were users of buprenorphine. The data were processed by 

SPSS.  

Results: 52 % of men and 66 % of women are satisfied with their sexual life. 

Some kind of change as a result of drug abuse noticed 73 % of all respondents. 

According to the type of substance, the groups differ in type of change. Women 

using buprenorphine have some need of sexual satisfaction more frequently than 

those using methamphetamine. During their drug career, 57 % of men and 66 % 

of women suffered from some kind of sexual problems.  61 % of women have 

some experience with lesbian sex and 40% account themselves bisexuals.    48 

% of men have at some time paid for sex to a prostitute. Sex for money or drugs 

have changed 20 % of men and 38 % of women. The prevalence of sexual abuse 

and rape in this sample is much higher than in the sample of Czech population.  

Conclusions: There were not many differences found in the sexual life of 

respondents according to the substance used. Both groups do differ in many 

aspects from the Czech population and there are many risk factors in their 

history. The topic of drug users´ sexuality deserves more attention, especially 

within treatment.   
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1. Úvod 

 

Užívání návykových látek ovlivňuje postupem času do určité míry všechny 

oblasti života jedince. Výjimkou není ani sexuální život. Uživatelé návykových 

látek jsou z pohledu veřejného zdraví považováni za jednu z nejrizikovějších 

skupin, a to především z hlediska šíření pohlavně přenosných onemocnění. 

Dlouhodobě je u této populace věnována pozornost incidenci STD, HIV/AIDS a 

virových hepatitid a s tím spojenému rizikovému chování, jako je promiskuita, 

užívání kondomů, prostituce. Z dostupných výzkumů se obvykle nedozvídáme 

mnoho o tom, jak uživatelé drog sami prožívají svoji sexualitu, zda jsou s ní 

spokojeni, a zda mají v tomto směru nějaké problémy. Jedním z důvodů může 

být fakt, že jde o problematiku na pomezí několika vědních disciplín i 

praktických oborů, především adiktologie, sexuologie a psychologie. 

V praxi se často setkáváme s tím, že se pacient či klient potýká střídavě 

s problémy se závislostí a s problémy v oblasti sexuality. Tyto potíže spolu 

bývají provázány a tvoří jakýsi začarovaný kruh. Drogy mohou dočasně přinést 

řešení potíží se sexem, čímž se ale prohlubuje problém závislosti. Pokud jedinec 

drogy opouští, vyvstávají znovu problémy v sexuálním životě. Propojení těchto 

témat bývá opomíjeno a podceňováno. Chceme proto upozornit na šíři a 

závažnost problémů se sexualitou, které často mívají lidé užívající pravidelně 

psychoaktivní návykové látky. 

V teoretické části disertační práce se zabýváme nejprve důležitými pojmy 

z oblasti adiktologie, které mají souvislost s předkládaným výzkumem, jako je 

dělení psychoaktivních látek, jejich účinky, stupně abúzu, pojetí závislosti. 

Podáváme zde také základní informace o pervitinu a buprenorfinu, jejichž 

uživatelé tvoří soubor respondentů. Dále vymezujeme stručně základní 

sexuologické pojmy a problémy, kterých se výzkum týká, s přihlédnutím ke 

specifikům souboru, tedy drogové populace. Jedná se především o faktory 

ovlivňující spokojenost jedince se sexuálním životem, rizikové sexuální chování, 
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sexuální dysfunkce, orientace a násilí se sexuálním obsahem. V poslední části se 

pak zaměřujeme na propojení adiktologie a sexuologie, tedy na sexualitu 

uživatelů návykových látek, rizikové chování této populace a především na to, 

jak jednotlivé psychoaktivní látky (včetně legálního alkoholu) ovlivňují 

uživatelův sexuální život. Z těchto poznatků jsme vycházeli při tvorbě 

výzkumného projektu a stanovování hypotéz. Teoretická část je zakončena 

stručným pohledem do praxe - nastíníme, jak je zacházeno se sexuologickými 

tématy v systému péče o drogově závislé.  

 

2. Hypotézy a cíle práce 

 

Základním cílem zde prezentovaného výzkumu je zmapovat některé oblasti 

sexuálního chování uživatelů návykových látek, konkrétně pervitinu  a 

buprenorfinu (Subutexu). Dále porovnat mezi sebou tyto dvě skupiny a zjistit 

tak, zda má druh užívané látky – amfetamin nebo opioid – odlišný vliv na 

sexualitu uživatelů.  

 Při přípravě výzkumu a výběru otázek pro dotazníkové šetření jsme 

vycházeli především ze dvou modelů závislosti a užívání drog (Kalina, 2003): 

bio-psycho-sociálního modelu a modelu veřejného zdraví. Předpokládali jsme, 

že také oblast sexuality je důležitou složkou existence jedince a může ovlivňovat 

jak vznik tak podobu jeho užívání drog a závislosti. Zároveň – v souladu s bio-

psycho-sociálním modelem – jsou interakce všech složek systému vzájemné a 

vyvíjí se, včetně právě sexuality. V našem výzkumu jsme se tedy zaměřili na 

vývoj sexuality v souvislosti s užíváním drog a zároveň na některé aspekty 

sexuálního života v anamnéze respondentů, které mohly přispět k rozvoji nebo 

udržení abúzu a závislosti. Vzhledem k tomu, že problémoví uživatelé drog jsou 

z hlediska zdravotního považováni za velmi rizikovou skupinu sexuálně 

aktivních osob, je bezpochyby na místě i přístup ochrany veřejného zdraví 
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(public health). V dotazníkovém šetření ho reprezentují  otázky, související 

s bezpečností sexuálního života.  

Okruh otázek v našem výzkumu není ani zdaleka vyčerpávající a nezahrnuje 

všechna možná témata, nicméně z hlediska únosnosti pro respondenty a 

vzhledem k jejich charakteristice (aktivní uživatelé drog) byl z našeho pohledu 

maximální možný: 

 

a) Spokojenost se sexuálním životem a subjektivní vnímání jeho 

změny v důsledku pravidelného užívání drog 

b) Okolnosti prvního sexuálního styku – věk, užívání drogy ad. 

c) Počet stálých a náhodných partnerů 

d) Potřeba sexuálního uspokojení a její změna v souvislosti s užíváním 

drog 

e) Subjektivní vnímání doby trvání sexuálního styku 

f) Používání ochrany v současnosti i minulosti 

g) Sexuální obtíže a poruchy 

h) Sexuální kontakt s osobami nabízejícími komerční sex 

i) Provozování komerčního sexu 

j) Sexuální styk se stejným pohlavím a sexuální orientace 

k) Prodělané pohlavně přenosné nemoci a prevence jejich přenosu 

l) Výskyt zneužití a znásilnění v anamnéze 

 

Některé výsledky výzkumu jsme porovnali také s výsledky 

reprezentativní studie sexuálního chování obyvatel České republiky, provedené 

v roce 2008 (Weiss & Zvěřina, 2009).  

Na základě analýzy získaných dat pak potvrdíme, nebo vyvrátíme předem 

stanovené hypotézy o sexualitě uživatelů pervitinu a Subutexu: 

H1: Uživatelé Subutexu jsou méně spokojeni se svým sexuálním 

životem než uživatelé pervitinu, mají menší potřebu sexuálního 
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uspokojení a častěji trpí sexuálními obtížemi (snížená apetence, poruchy 

erekce u mužů, poruchy sexuálního vzrušení u žen, dysfunkční orgasmus 

apod.). 

H2: Uživatelé pervitinu vykazují projevy rizikového sexuálního chování 

(počet sexuálních partnerů, zkušenost s poskytováním placených 

sexuálních služeb, využití placených sexuálních služeb, neúčinná ochrana 

proti přenosu STD ad.)  častěji než uživatelé Subutexu. 

H3:  Ve srovnání s reprezentativním vzorkem české populace jsou 

uživatelé návykových látek rizikovější skupinou co do počtu partnerů, 

zkušenosti s poskytováním placených sexuálních služeb, využití 

placených sexuálních služeb, výskytu pohlavně přenosných nemocí. 

H4: Ženy užívající návykové látky prožily během svého života 

v porovnání s reprezentativním vzorkem české populace žen častěji 

zneužívání a znásilnění.  

 

3. Metody sběru a zpracování dat 

 

Vzhledem k malé zmapovanosti zkoumané oblasti v literatuře  a nedostatku 

předchozích výzkumů jsme se rozhodli pro kvantitativní typ studie. Jde o 

orientační výzkum, který má za cíl získat vhled do daného problému, 

zorientovat se v dané oblasti (Ferjenčík, 2000). 

K výzkumu byl použit nestandardizovaný dotazník, sestavený právě pro 

tyto účely. Vycházel původně z dotazníku pro výzkum sexuálního chování české 

populace, použitý poprvé v roce 2001 (Weiss & Zvěřina, 2001). Byl značně 

zkrácen a modifikován pro specifické potřeby výzkumu populace drogově 

závislých osob. V letech 2004 a 2005 proběhl pilotní výzkum na malém vzorku 

mužů v této populaci (60 respondentů). Na jeho základě byly v dotazníku 

provedeny další úpravy a byla vytvořena varianta pro ženy. S přihlédnutím 
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k závěrům pilotního výzkumu byly stanoveny hypotézy. Oblasti, na které se 

v dotazníku zaměřujeme, se ukázaly jako klíčové a nosné. 

Ke sběru dat jsme využili záměrného výběru přes instituce, kdy jsou data 

získávána skrze určitou instituci nebo druh služby, určené pro cílovou skupinu, 

která nás zajímá (Miovský, 2006). Sběr dat probíhal v letech 2007 a 2008 v 

osmi nízkoprahových kontaktních centrech, jednom substitučním centru a 

jednom poradenském centru pro klienty v substituci. Oslovili jsme zařízení po 

celé republice, vybraná z databáze organizací zabývajících se prevencí a léčbou 

drogových závislostí (http://www.drogy-info.cz/index.php/map), a to především 

podle osobní zkušenosti z předešlé spolupráce.  

Výběr respondentů probíhal v režii zaškolených pracovníků zařízení podle 

předem daných kritérií pro základní soubor a s podmínkou dobrovolného 

souhlasu s účastí na výzkumu. Respondentům byly podány stručné informace o 

účelu výzkumu a o anonymitě dotazníku a ochraně získaných dat, a to jak ústní, 

tak písemnou formou. Porozumění těmto informacím stvrzovali respondenti 

podpisem. Dále pak vyplňovali dotazník samostatně. Po dokončení vložili 

dotazník mezi již vyplněné, případně ho předtím zalepili do obálky. Během 

sběru dat i další práce na výzkumu jsme dbali na to, aby byla dodržena základní 

pravidla etiky výzkumu, tak jak je uvádí Ferjenčík (2000) na podkladě etických 

principů Americké psychologické asociace (APA). 

 Pro statistické zpracování výzkumu jsme použili statistického programu 

SPSS. Výběrový soubor není reprezentativní pro zvolenou populaci drogově 

závislých, byl vybrán prostřednictvím nepravděpodobnostních metod. Výsledky 

tedy vypovídají jen v omezené míře o tom, jaké rozložení proměnných bychom 

mohli najít v základním souboru. Tomu jsme přizpůsobili zvolené metody 

zpracování dat. Použili jsme především nástroje popisné statistiky - aritmetický 

průměr, medián, modus, směrodatnou odchylku, četnost, kumulativní četnost ad. 

Dále nástroje zjišťující případný výskyt a míru závislosti a také asociace nebo 

korelace mezi proměnnými: Kontingenční tabulky, chí-kvadrát test nezávislosti 
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proměnných, příslušné koeficienty korelace (Cramer´s V pro dvě nominální 

proměnné nebo jednu nominální a jednu ordinální proměnnou, Phi koeficient 

pro tyto případy a tabulku 2x2, koeficient Eta pro nominální nezávislou 

proměnnou a intervalovou závislou proměnnou). Při porovnávání dvou 

nezávislých průměrů byl použit neparametrický Mann-Whitney test. 

 

4. Charakteritiky výzkumného souboru 

 

Základní soubor tvořili v našem případě všichni uživatelé pervitinu nebo 

buprenorfinu (Subutexu), muži i ženy, kteří užívali v době sběru dat tuto látku 

nejméně po dobu jednoho roku s frekvencí minimálně 2-3x měsíčně. Zároveň 

však neužívali výrazně žádnou jinou návykovou látku. Tento základní soubor 

sám o sobě má z velké části nejasné charakteristiky, není dobře zmapován. Jeho 

velikost a charakteristiky bývají v praxi určovány tzv. multiplikační metodou.  

 Výběrový soubor tvořili ti jedinci ze základního souboru, kteří splňovali 

kritéria pro zařazení do výzkumného vzorku a spolupráci neodmítli. Podle 

kvalifikovaného odhadu jednotlivých zařízení byla ochota ke spolupráci ze 

strany oslovených respondentů přibližně v 80 %. 

 Výzkumný vzorek tvořilo 267 respondentů, z nichž 183 bylo mužů a 84 

žen. Tento poměr odpovídá obvyklému poměru mužů a žen v drogových 

službách. Průměrný věk celého výběrového souboru byl 27,0 let (podrobně viz 

tabulka 1). 

 

Tab. 1 Věk  

Muži Ženy  
Pervitin Subutex Pervitin Subutex 

Průměr 28,4 28,4 22,8 25,4 
Medián 27 27 22 25 
Modus 19 22 19 28 
SD 8,96 6,90 4,74 4,40 
Minimum 18 17 16 18 
Maximum 58 53 37 37 
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Sledovali jsme pouze základní sociodemografické charakteristiky. Nedokončené 

základní vzdělání uvedla 3 % respondentů, největší skupinu (45 %) tvořili lidé 

se základním vzděláním (pouze muži užívající Subutex uvedli nejčastěji střední 

odborné vzdělání), následovalo 30 % se středním odborným vzděláním a 20 % 

se střední školou s maturitou. 1 % respondentů mělo dokončené vysokoškolské 

vzdělání. Ve 3 % případů byli respondenti studenty, 18 % mělo pravidelné 

zaměstnání a 30 % příležitostnou práci nebo brigády. Nejpočetnější skupinu (49 

%) tvořili nezaměstnaní. Pouze mezi ženami užívajícími Subutex převažovaly 

zaměstnané respondentky.  

 Dále byly sledovány charakteristiky vypovídající o užívání drog. 

Konkrétně se jednalo o hlavní užívanou drogu, způsob a četnost jejího užívání a 

dobu užívání právě této hlavní drogy v letech (nevypovídá o tom, jak dlouhou 

drogovou kariéru má respondent celkově v anamnéze). Počty respondentů podle 

pohlaví a užívané látky zobrazuje tabulka 2. 

 

Tab. 2 Rozložení podle pohlaví a typu užívané látky 

  Pervitin Subutex Celkem 
Muži 115 68 183 
Ženy 51 33 84 
Celkem 166 101 267 
 

Intravenózně užívalo drogu 95% uživatelů pervitinu (zbylých 5% sniff) a 73% 

uživatelů Subutexu (ostatní užívají substituci per os). Mírná nadpoloviční 

většina užívá pervitin denně, Subutex užívá denně více než 90% dotazovaných. 

Průměrná délka užívání hlavní drogy byla u mužů užívajících pervitin 8,1 roku 

(SD = 6,71), u žen 6,2 roku (SD = 4,50). Ve skupině uživatelů Subutexu byla 

průměrná doba jeho užívání u mužů 4,7 roku (SD = 1,90) a u žen 4,2 roku     

(SD = 1,70). 
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5. Výsledky 

 

Se svým sexuálním životem bylo v době výzkumu spokojeno 52 % mužů, bez 

ohledu na užívanou látku. Zatímco uživatelé pervitinu pociťovali v této oblasti 

nejčastěji za dobu, kdy užívají drogy, změnu k lepšímu, uživatelé Subutexu 

naopak uvedli nejčastěji změnu k horšímu (rozdíl mezi soubory byl statisticky 

významný: χ² = 6,631,  p < 0,05). Muži, kteří pociťují zlepšení, nehledě na 

drogu, ho připisují nejčastěji delším pohlavním stykům, uživatelé pervitinu ještě 

také často uvádí lepší prožívání sexu. Nejčastější příčina zhoršení byla u obou 

souborů odlišná. Ti, kdo užívali Subutex si stěžovali především na menší chuť 

na sex. Uživatelé pervitinu uváděli hlavně méně častý sex. Uživatelky pervitinu 

jsou se svým sexuálním životem spokojeny v 67 %, ženy užívající Subutex 

v   64 %. I zde byl prokázán stejný rozdíl v pociťované změně s drogami jako u 

mužů (χ² = 8,643,  p < 0,05). Pokud pociťovaly uživatelky pervitinu zlepšení, 

šlo nejčastěji o větší aktivitu při sexu, uživatelky Subutexu oceňovaly většinou 

jeho lepší prožívání. Ženy, které cítily zhoršení a užívaly pervitin, uváděly 

především méně častý sex, stejně jako muži. Uživatelky Subutexu si stěžovaly 

především na menší chuť na sex, také shodně s muži. Většina mužů i žen 

v souboru připisuje změny v oblasti sexu užívání drog, a to buď zcela, nebo 

alespoň částečně. 

 U mužů byl statisticky významný rozdíl ve věku při prvním sexuálním 

styku mezi skupinou uživatelů pervitinu a uživatelů Subutex (U = 2631,00,        

p = 0,01). Ti, kteří užívají pervitin, měli první pohlavní styk průměrně v 15,0 

letech (SD = 1,67). Uživatelé Subutexu v 15,7 letech (SD = 1,93). U žen se 

neprojevila statisticky významná souvislost mezi užívanou drogou a začátkem 

sexuálního života. První sexuální styk měly uživatelky pervitinu průměrně ve 

14,9 letech (SD = 1,63) a uživatelky Subutexu v 15,2 letech (SD = 1,74). 

S výjimkou žen užívajících pervitin měla většina respondentů první pohlavní 

styk s náhodným partnerem nebo partnerkou. Ve věkově srovnatelné skupině 
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reprezentující českou populaci naproti tomu převažovala (u žen výrazně) první 

sexuální zkušenost se stálým partnerem nebo partnerkou. 

 Uživatelé v souboru měli za svůj dosavadní život průměrně podstatně více 

sexuálních partnerů než je v české populaci běžné. V souboru se vyskytly 

některé extrémní hodnoty, proto je spolehlivějším ukazatelem medián. Ten byl u 

mužů 15 partnerek, u uživatelek Subutexu také, u uživatelek pervitinu o jednoho 

partnera více (ve všech věkových skupinách byla střední hodnota ve srovnání 

s českou populací více než dvojnásobná). Naprosto běžná je v tomto souboru 

(opět na rozdíl od české populace) také zkušenost s náhodným sexem a počty 

příležitostných partnerů jsou rovněž poměrně vysoké.  

 Potřebu sexuálního vybití pociťovalo v době výzkumu 66 % uživatelů 

pervitinu a 76 % uživatelů Subutexu. U žen cítilo tuto potřebu podstatně více 

žen užívajících Subutex (76 %) než těch, které užívaly pervitin (45 %), rozdíl 

byl statisticky významný (χ² = 6,748,  p < 0,01). Většina respondentů byla 

v době výzkumu sexuálně aktivní, s výjimkou uživatelů Subutexu bylo takových 

jedinců více, než kolik jich subjektivně potřebovalo nějaké vybití. U mužů i žen 

byla nalezena korelace mezi užívanou látkou a změnou, kte které došlo 

v potřebě sexuálního uspokojení (muži: V = 0,359, p < 0,001; ženy: V = 0,435, 

p < 0,01). Zatímco uživatelé pervitinu nejčastěji nepociťovali žádnou změnu 

nebo se jejich potřeba zvýšila, uživatelé Subutexu nejčastěji uváděli, že se jejich 

potřeba snížila. Při porovnání vnímané kvality orgasmu většina respondentů 

v souboru uvedla, že nyní s drogami prožívají orgasmus jako stejně kvalitní 

nebo lepší než před užíváním drog, pouze u žen, užívajících Subutex bylo 

rozložení odpovědí mezi lepším, stejným a horším vyvrcholením velmi 

vyrovnané.  

 V užívání ochrany při styku se stálými i náhodnými partnery nebo 

partnerkami se neobjevil v závislosti na užívané droze podstatný rozdíl. V celém 

souboru však byla prokázána souvislost mezi užíváním ochrany nyní, v době 

kdy jsou uživateli drog, a v období před započetím drogové kariéry. 
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 Nějaký druh obtíží v sexu mělo před braním drog 35 % mužů užívajících 

pervitin a 40 % mužů užívajících Subutex.  U první skupiny šlo nejčastěji o 

předčasnou ejakulaci, přičemž čtvrtina mužů uvedla více než jeden druh obtíží, 

u druhé skupiny se jednalo nejčastěji o zvýšenou apetenci a opět přibližná 

čtvrtina uvedla více než jeden druh obtíží, které se u nich v minulosti vyskytly.  

U žen si o něco častěji na problémy vzpomněly uživatelky pervitinu (43 % 

respondentek) než uživatelky Subutexu (36 % respondentek).  U žen užívajících 

pervitin se jednalo nejčastěji o bolesti a nepříjemné pocity při souloži 

(dyspareunii) a téměř 2/3 z nich měly v minulosti více než jeden problém. 

Uživatelky Subutexu trpěly nejčastěji potížemi s dosažením orgasmu 

(dysfunkčním orgasmem) a opět 2/3 měly více než jeden problém. V době 

užívání drog měla nějaký druh sexuálních obtíží většina mužů i žen. Výskyt 

nějakého typu problémů několikanásobně převyšoval výskyt v české populaci. 

Konkrétně šlo o 52 % uživatelů pervitinu a 66 % uživatelů Subutexu. U první 

skupiny se nejčastěji vyskytovala zvýšená apetence a téměř 1/3 respondentů 

uvedla více než jeden druh obtíží. U druhé skupiny se nejčastěji vyskytla 

snížená apetence a více než 1/3 uvedla dva a více problémů. Problémy přiznalo 

také 63 % uživatelek pervitinu a 70 % uživatelek Subutexu. V první skupině šlo 

nejčastěji o poruchu sexuálního vzrušení a více než polovina žen v této skupině 

měla nebo má dvě nebo více obtíží. Uživatelky Subutexu uváděly jako 

nejčastější problém sníženou apetenci, a to ve více než polovině případů. Třetina 

z nich také měla nebo má více než jeden problém. V celém souboru – nehledě na 

pohlaví a užívanou drogu – byla prokázána korelace mezi výskytem obtíží 

v období před užíváním drog a během jejich užívání.  

 Sexuální styk s prostitutkou měla někdy téměř polovina mužů v souboru. 

Polovina z těch, kteří užívají Subutex, při tom vždy použila kondom, z uživatelů 

pervitinu pak 39 %. Sami mají muži zkušenost s poskytnutím sexu za úplatu (a 

to i ve formě drog) téměř ve 20 %, ženy téměř ve 40 %, v závislosti na droze se 

od sebe v tomto ohledu respondenti téměř nelišili. 
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 Ženy v souboru měly významně častěji zkušenost se sexem se stejným 

pohlavím. Zatímco muži nic takového v 85 % nezkusili, ženy naopak v 61 % 

(nehledě na užívanou drogu) měly zkušenost s lesbickým sexem. V tomto 

ohledu několikansobně převyšovaly výskyt homosexuální zkušenosti v populaci 

stejně starých českých žen. Kromě dvou mužů se přitom nikdo výslovně 

nepovažoval za homosexulně orientovaného nebo orientovanou. Naproti tomu, 

podstatně více žen než mužů se považovala za bisexuálně orientované, 

konkrétně 43 % uživatelek pervitinu a  36 % uživatelek Subutexu.  

 Nějakou méně závažnou pohlavně přenosnou chorobu někdy prodělalo  

17 % uživatelů pervitinu a 18% uživatelů Subutexu. Nejčastěji se jednalo o 

muňky a kapavku. Z žen prodělalo nějakou nemoc 16 %, resp. 27 %. Nejčastějí 

byl zánět močové trubice. V celém souboru se vyskytly celkem 4 případy 

onemocnění syfilis. Ve výskytu STD jsou uživatelé oproti běžné populaci 

vysoce rizikovou skupinou. Na druhou stranu, tato skupina je v porovnání 

s českou populací dobře monitorována. Naprostá většina respondentů byla 

někdy testována na HIV i na hepatitidu typu C. Poměrně velká část podstoupila 

toto testování opakovaně. Hepatitida typu C byla diagnostikována 31 % mužů a 

žen užívajících pervitin a 52 % mužů a 49 % žen užívajících Subutex v souboru 

(u mužů byla prokázána korelace mezi drogou a nákazou: V = 0,234, p < 0,01). 

Většina respondentů s touto diagnózou nějak změnila své chování směrem 

k bezpečnějšímu sexu a prevenci dalšího přenosu nemoci.  

 V souboru uživatelů drog se poměrně často, ve srovnání s běžnou 

populací, vyskytovalo zneužívání v dětství. Zažilo ho 9 % uživatelů pervitinu a 

6 % uživatelů Subutexu. Ženy užívající perivitin zažily zneužívání ve 28 %, ty 

které užívají Subutex v 15 %. V otázce znásilnění v dospělosti se prokázala 

poměrně silná korelace jeho výskytu s pohlavím (uživatelé pervitinu: V = 0,489, 

p < 0,001; uživatelé Subutexu: V = 0, 520, p < 0,001). Sex z donucení zažilo 

někdy v pohlavní dospělosti 9 % mužů v souboru. Ženy měly tuto zkušenost 
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více než v polovině případů (51 % uživatelek pervitinu a 55 % uživatelek 

Subutexu, většina z druhých navíc opakovaně).  

 

6. Diskuse 

 

Mezi skupinami uživatelů pervitinu a uživatelů Subutexu v našem výzkumu není 

v jejich vnímání spokojenosti s vlastním sexuálním životem podstatný rozdíl. 

Tyto výsledky neodpovídají našemu předpokladu, že užívání opioidu bude mít 

na spokojenost negativní vliv, zatímco užívání pervitinu pozitivní. Pokud se 

však podíváme na to, jak se změnil pohlavní život od doby, kdy drogu užívají, 

pak bychom tento předpoklad mohli potvrdit. Změny, které užívání drog 

přineslo, odpovídají mimo jiné vlivu, který mají stimulancia nebo opioidy na 

aktivitu organismu. Pokud jde o stimulancia, uživatelé si podle očekávání chválí 

delší sexuální styk, větší chuť na sex, větší aktivitu. Také Käll (1992) zjistil při 

dotazování mužů užívajících amfetamin ve Stockholmské věznici zvýšenou 

sexuální aktivitu, prodloužení sexuálního styku, více partnerů, ale také u 21 z 27 

mužů neuspokojivý orgasmus. Molitor s kolegy (1998) dochází k závěru, že i 

neinjekční užívání metamfetaminu má za následek kromě jiného větší sexuální 

aktivitu, střídání partnerů, častější styk. Uživatelé Subutexu nejsou tak 

homogenní skupinou jako uživatelé pervitinu. Průměrně považují svůj sexuální 

život za méně uspokojivý, ale zároveň přibližně třetina mužů i žen zaznamenala 

posun k lepšímu. Mezi ženami bylo nejčastějším pozitivem lepší prožívání sexu, 

což je poměrně nečekané, protože u opioidů se předpokládá spíše utlumení 

emocí, především těch, které nejsou čistě individuální, ale mají interpersonální 

povahu. Na druhou stranu, ve srovnání s pervitinem, není sex v tomto případě 

natolik výkonovou disciplínou, což může ženám vyhovovat. Muži častěji 

udávali jako zlepšení delší sexuální styk. To odpovídá působení opioidů na 

pohlavní funkce, tak jak jsme o nich psali v teoretické části. Uživatelé Subutexu, 

kteří pociťovali zhoršení, si nejčastěji stěžovali na menší chuť na sex, a to bez 
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rozdílu pohlaví. Toto zjištění souhlasí opět z obecnými účinky opioidů na 

organismus. 

Zjištěný průměrný věk prvního sexuálního styku u respondentů výzkumu 

odpovídá podobným výsledkům v zahraničních studiích uživatelů drog, kde se 

většinou pohybuje také kolem 15. roku (Inciardi, 1995 ad.). Ve shodě s raným 

počátkem sexuálních aktivit, rizikovým chováním a životním stylem uživatelů 

drog je i naše zjištění, že oproti běžné populaci mají uživatelé za svůj život 

podstatně více sexuálních partnerů. Rozdíl mezi oběma skupinami uživatelů 

není v počtu partnerů příliš výrazný, i když průměr přeci jen napovídá, že 

uživatelé pervitinu představují v tomto směru rizikovější populaci. O tom, že 

populace uživatelů metamfetaminu je zvláště riziková, svědčí i výzkumy 

Molitora (1998 a 1999).  

V kontrastu s tím, kolik partnerů uživatelé udávají, a jaké změny 

zaznamenali v sexu v období užívání drog je překvapivé, že zdaleka ne všichni 

měli v období dotazování vůbec nějakou potřebu sexuálního vybití. Muži a ženy 

užívající pervitin dokonce méně, než ti, kteří užívali Subutex. Vlastní nechuť 

k sexu neznamená sníženou aktivitu, jak ukazuje fakt, že především u žen 

v našem souboru je vyšší procento těch, které jsou sexuálně aktivní, oproti těm, 

které takovou aktivitu pocitově potřebují.  

Jedním z hlavních předpokladů spokojeného intimního života je 

dostatečně uspokojivé prožívání  vyvrcholení.  Zdá se, že na muže v tomto 

směru neměly drogy příliš velký vliv, a nebo spíše pozitivní. Uživatelky naproti 

tomu prožívají orgasmus nejčastěji stejně (pervitin) nebo dokonce hůře 

(Subutex). Důvodů rozdílu mezi muži a ženami se můžeme jen dohadovat, 

mohou např. souviset s rozdílnými potřebami mužů a žen, aby dosáhli 

uspokojení. Ženy obvykle potřebují více vzájemnosti, pozornosti partnera, lépe 

dosahují orgasmu, pokud zná partner jejich preference. Toto jsou často faktory, 

které při sexuálním styku dvou uživatelů, obzvlášť pokud je náhodný, chybí.  
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Uživatelé v souboru jen málokdy používali při sexu se stálým partnerem 

nebo partnerkou účinný způsob ochrany proti šíření pohlavně přenosných 

nemocí a nechtěnému otěhotnění. Kondom je – především u žen – okrajovou 

metodou a s výjimkou mužů užívajících Subutex nad ním jednoznačně převládá 

metoda přerušované soulože. V tmto kontextu je zajímavý pohled Harvey 

s kolegy  (2003) na kondom jako muži ovládanou metodu. Pokud chce žena 

kondom použít, neobejde se to bez mužova souhlasu a iniciativy. Vezmeme-li 

v úvahu pozici žen v drogových vztazích jde o poměrně složitý úkol. Dwyer 

s kolegy (1994) přitom upozornili, že právě ženy, užívající injekčně drogy, se 

ukázaly ve srovnávacím výzkumu obou pohlaví jako rizikovější téměř ve všech 

směrech. Nechráněné příležitostné sexuální kontakty má pouze malá část 

respondentnů. Všechny skupiny uživatelů častěji než v partnerství používají 

kondom, jedinou spolehlivou ochranu proti přenosu STD. Vzhledem ke 

zkušenostem s nákazami a onemocněními, která uživatelé prodělali během své 

kariéry, bychom předpokládali, že nyní budou používat ochranu častěji než 

v období, kdy ještě drogy neužívali. U mužů i žen však existuje, nehledě na 

užívanou drogu, korelace mezi tím, zda používali ochranu dříve a zda ji 

používají nyní, a to bez ohledu na typ sexuálního kontaktu (zda se stálým či 

náhodným partnerem). Zdá se tedy, že jde, spíše než o nabyté zkušenosti, o 

obecnou tendenci k rizikovému či bezpečnému sexuálnímu chování a o 

přetrvávající návyky. Toto zjištění je pak v rozporu s tvrzením Roblese a kolegů 

(1998) o vlivu diagnózy STD a preventivních programů na zodpovědné sexuální 

chování. 

Potíže v sexu mělo před začátkem užívání drog výrazně větší množství 

mužů a žen, než je obvyklé v naší populaci. Konkrétní uváděné problémy 

přechodně celkem úspěšně řeší příslušná droga. Mohlo jít tedy, tak jak to 

popisuje La Pera a kolegové (2008), o jakousi „automedikaci“, sexuální poruchy 

mohly být jedním z důvodů, proč respondenti začali drogy užívat. To se týká 

především pervitinu (v praxi se tento předpoklad potvrzuje často u mužů). 



 20 

V našem výzkumu se ukázalo, že v období užívání drog se však u mužů objevily 

potíže v sexu ještě častěji než před ním. Ve všech věkových skupinách jimi 

někdy za dobu užívání trpěla více než polovina. Muži, užívající Subutex uvedli 

problémy dokonce ve dvou třetinách. Povaha potíží se změnila, odpovídá 

poměrně věrně působení té které drogy a poznatkům o jejich vlivu na sexualitu. 

Také ženy-uživatelky trpí sexuálními potížemi několikanásobně častěji než 

české ženy. 

Propojení oblasti drog a prostituce je dlouho sledováno především 

odborníky, kteří se zabývají prevencí HIV/AIDS a dalších pohlavně přenosných 

nemocí. Užívaná droga se neprojevila jako faktor, který by měl podstatný vliv 

na prostituční chování jejích uživatelů, přestože v zahraničí je většinou 

prostituce spojena s určitým druhem užívané drogy, především crackem (volná 

báze kokainu) a heroinem. Např. ve Spojených státech je prostituce typickým 

zdrojem obživy a peněz na drogy u problémových uživatelů cracku (Inciardi, 

1995; Elwood et al., 1997).  

Problematika časté sexuální nevyhraněnosti nebo menšinové orientace u 

uživatelů drog je v literatuře poměrně zmapována. Kauzalita může být dvojí. 

Problémy s menšinovou orientací, její nepřijetí, může být jedním z důvodů, proč 

jedinec začne užívat návykové látky.  Na druhou stranu vede dlouhodobé 

užívání drog často i k nestandardním praktikám, promiskuitě a prostituci a 

v rámci nich může dojít k opakovanému homosexuálnímu chování, přestože 

jedinec je jinak heterosexuální. Raný počátek užívání a pobyt v drogovém 

prostředí už před tím než je vlastní sexuální orientace jedincem zcela přijata, 

může způsobit, že takový člověk zůstává dlouho v nejistotě a fázi 

experimentování a hledání. Je samozřejmě také možné, že tyto dva ukazatelé 

spolu nemusí vůbec souviset. O tom, že uživatelé nemají mnohdy ve své 

orientaci jasno svědčí poměrně častý výskyt bisexuality. V našem souboru se 

nejasná nebo bisexuální orientace ukázala především u žen.  
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Výskyt, prevence a léčba pohlavně přenosných chorob patří mezi hlavní 

témata zájmu studií, zabývajících se problémovými uživateli drog. V našem 

souboru byl výskyt pohlavně přenosných chorob několikanásobně vyšší než 

v české populaci. Největší riziko představuje v české populaci injekčních 

uživatelů onemocnění infekčními hepatitidami, především typu B a C. Zatímco 

incidence virové hepatitidy typu B mezi uživateli je dlouhodobě stabilní, nebo 

spíše klesá, incidence typu C se po trvalém vzestupu stabilizovala až 

v posledních letech a její prevalence je několikanásobně vyšší (Mravčík, Pešek 

et al., 2009). Ve srovnání s jinými výzkumy českých injekčních uživatelů drog 

(Mravčík et al., 2009 ad.) se náš soubor ukázal jako více „promořený“ infekční 

hepatitidou C. Nejde zde ale o data z objektivního testování.  

Souvislost mezi zneužíváním v dětství a pozdějším rozvojem závislosti je 

známa již dlouhou dobu. Klinické studie opakovaně ukazují na vyšší výskyt 

zneužívání v historii u žen, které vyhledali pomoc kvůli závislosti na alkoholu 

nebo nelegálních drogách (Wilsnack et al., 1997). Weiss a Zvěřina (1999) 

shrnují další charakteristiky zneužívaných mužů a žen: urychlení 

psychosexuálního vývoje, častější příležitostné sexuální kontakty, promiskuitní 

chování, častější výskyt sexuálních poruch a větší nespokojenost se sexuálním 

životem. Obě pohlaví mají v porovnání s ostatními spíše zkušenost 

s homosexuálními kontakty a s agresivním sexuálním chováním – muži v roli 

pachatele, ženy v roli oběti. Zneužívaní jedinci přiznali častěji výskyt 

pohlavních chorob v anamnéze a zkušenost s poskytováním komerčního sexu. 

To do velké míry odpovídá našim zjištěním. 

K problémovému užívání drog patří často násilí v nejrůznějších formách, 

včetně sexuálního a partnerského. Potvrzuje to i velmi vysoký výskyt znásilnění 

v námi sledovaném souboru. Obzvlášť pro muže je znásilnění velmi 

traumatickou a zahanbující zkušeností. Krug et al. (2002) upozorňuje, že 

sexuální násilí páchané v dospělosti na mužích trvale zůstává v pozadí zájmu. 

Více než polovina žen v souboru, bez rozdílu užívané drogy, zažila znásilnění. 
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Ze zkušeností z práce s problémovými uživatelkami lze uvažovat především o 

dvou typech sexuálního násilí. První jsou násilné činy, kdy pachatelem je cizí 

nebo i známá osoba, ale ne partner. Zde se někdy stírá hranice mezi znásilněním 

a výměnou sexu za drogy. Možná ještě častěji se mezi uživateli drog vyskytuje 

znásilnění v domácím prostředí, partnerem. Problémové uživatelky drog bohužel 

tento fakt, stejně jako bití, týrání a další násilné chování ze strany partnera, 

považují za přirozenou a nutnou součást drogových vztahů. Také v tomto 

případě je někdy složité rozeznat kauzalitu problému. Jak jsme již uvedli, 

zneužívané a znásilňované ženy mají větší sklon k užívání psychoaktivních látek. 

Zároveň ale užívání těchto látek  často vede k výběru partnerů, kteří mají sami 

sklon k abúzu a zároveň k násilí. Ženy pod vlivem drog navíc takové muži 

snadněji vyprovokují k agresi. 

Při pohledu na výsledky našeho výzkumu musíme konstatovat, že první 

dvě hypotézy, týkající se rozdílů mezi uživateli pervitinu a Subutexu, které jsme 

si předem stanovili, se nepotvrdily. Povrdily se však druhé dvě hypotézy, které 

se zaměřovaly na rozdíly mezi souborem uživatelů návykových látek a 

souborem reprezentujícím časkou populaci.  

Za hlavní nedostatek výzkumu považujeme velikost a složení výběrového 

souboru, dále možné zkreslení dat při samostatném vyplňování vinou 

neporozumění otázkám, akutní intoxikace, zkresleného sebeposouzení, stylizace 

atd. Problémem může být také rozsah dotazníku. Na jedné straně nepostihuje do 

hloubky všechny oblasti, které by bylo třeba prozkoumat, na druhé straně i 

v této podobě je jeho délka maximální možná, pro některé respondetny mohla 

být i neúnosná.  

Zde prezentovaný výzkum považujeme za mapující oblast sexuality 

problémových uživatelů. Z našeho pohledu je tato problematika málo známá a 

do budoucna by bylo dobré zaměřit se na její dílčí části také cestou 

kvalitativního výzkumu.  Z hlediska praxe chybí infrmovanost a vzdělávání 
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pracovníků v prevenci a léčbě uživatelů drog a také metodika a příklady dobré 

praxe, jak s tématem sexuality zacházet.  

 

7. Závěry 

 

Nejdůležitější zjištění lze shrnout v následujících bodech: 

- Mezi uživateli pervitinu a Subutexu nebyl podstatný rozdíl v poměru jedinců 

spokojených a nespokojených se svým sexuálním životem. Potvrdila se však 

souvislost mezi užívanou drogou a pociťovanou změnou sexuálního života 

od začátku užívání drogy. V případě pervitinu častěji k lepšímu, v případě 

Subutexu častěji k horšímu.  

- Muži užívající pervitin udávali signifikantně nižší věk počátku sexuálního 

života (15,0 let) než muži užívající Subutex (15,7 let). Ženy začínaly 

s pohlavním životem dříve než muži. Muži i ženy v souboru začínali sexuální 

život průměrně o 2-3 roky dříve než byl zjištěný průměr u respondentů 

reprezentujících českou populaci.  

- Potřebu sexuálního uspokojení cítí v současnosti více uživatelek Subutexu (v 

76 %) než uživatelek pervitinu (ve 45 %), přestože u nich (stejně jako u 

mužů) tato potřeba v souvislosti s užíváním drog nejčastěji klesla. U žen a 

mužů užívajících pervitin, se potřeba nejčastěji nezměnila. 

- U mužů i žen v souboru, nehledě na užívanou drogu, byla zjištěna souvislost 

mezi tím, zda používali před užíváním drog při sexu ochranu a zda ji 

používají nyní, kdy užívají drogy. 

- Muži i ženy v souboru měli již před užíváním drog často v oblasti sexu určité 

potíže. Jejich výskyt se s užíváním ještě zvýšil (koreloval však s dřívějším 

výskytem), změnila se však jejich povaha. Muži užívající pervitin si 

nejčastěji stěžovali na zvýšenou apetenci a potíže s vyvrcholením, ženy na 

nedostatečnou vzrušivost. Uživatelé Subutexu (muži i ženy) naopak na 

sníženou apetenci a muži na poruchy erekce.  
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- Ženy v souboru měly signifikantně častěji (v 61 %) zkušenost se sexem se 

stejným pohlavím než muži (v 10 %). Ženy se také signifikantně častěji (ve 

40 %) považují za bisexuálně orientované než muži (v 9 %).  

- Necelá polovina mužů ve výzkumu (48 %) měla zkušenost se sexem 

s prostitutkou, přičemž pouze 40 % z těch, kteří užívají pervitin a 50 % z těch, 

kteří užívají Subutex, použilo pokaždé při takovém styku kondom. 

- Více než třetina žen (38 %) a pětina mužů (20 %) poskytla někdy sex za 

peníze, drogy nebo jinou úplatu.  

- Muži i ženy užívající drogy zažili v porovnání s českým průměrem poměrně 

často v dětství zneužívání. U uživatelů pervitinu byla prokázána souvislost 

mezi pohlavím a výskytem zneužívání.  

- Výskyt znásilnění je v této populaci nebývale vysoký mezi muži i ženami. 

Rozdíl mezi pohlavími je signifikantní, znásilněna byla více než polovina žen. 

- Podstatná část respondentů někdy prodělala pohlavně přenosnou nemoc, 

nejčastěji kapavku nebo muňky, v případě uživatelek Subutexu zánět močové 

trubice. Vyskytly se také 4 případy onemocnění syfilis.  

- Naprostá většina respondentů byla alespoň jednou v životě testována na virus 

HIV a hepatitidu typu C.  

- Celkový obraz sexuálního života mužů a žen v souboru se v závislosti na 

užívané látce příliš neliší. Obě skupiny uživatelů se však v mnoha ohledech 

odlišují od reprezentativního vzorku české populace.  
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