
Nejãastûj‰í otázky:

Je pravda, Ïe v˘skyt HIV infekce u gayÛ klesá?
Nákaza virem HIV je pfii homosexuálním styku nejãastûj‰ím zpÛsobem
pfienosu v âeské republice. Takto infikovaní pfiedstavují 55 % v‰ech HIV
pozitivních. Tento trend bohuÏel v posledních pûti letech opût stoupá. 
V roce 2003 byl zaznamenán dosud nejvy‰‰í poãet osob, které se nakazily
pfii homosexuálním styku (37 pfiípadÛ). Je tomu tak i v ostatních civi-
lizovan˘ch zemích. Vysvûtluje se to pfiedev‰ím tak, Ïe mladá generace
jiÏ nevûnuje ochranû a bezpeãnûj‰ímu sexu takovou pozornost a nûkdy
dokonce zdravotní riziko podceÀuje v dÛsledku nov˘ch léãebn˘ch
moÏností. 

Kolik je asi lidí, ktefií o své HIV infekci nevûdí?
Celkem byla HIV infekce do roku 2004 v na‰í zemi zji‰tûna u necel˘ch
700 lidí. Odhaduje se, Ïe tûch, ktefií nakaÏeni jsou a o své nákaze 
nevûdí, mÛÏe b˘t 2–5x více. V na‰í studii dva z pûti gayÛ nikdy nebyli
testováni na HIV infekci, coÏ je více neÏ v západoevropsk˘ch zemích. 

MÛÏe b˘t trestnû stíhán HIV pozitivní, kter˘ vûdomû ohroÏuje
ostatní nechránûn˘m stykem ?
Takoví lidé samozfiejmû existují, ale je jich jen malá ãást. Jejich jednání
je trestnû postiÏitelné a nejménû dva lidé byli takto jiÏ odsouzeni. Vût‰í
riziko v‰ak pfiedstavují ti, ktefií se chovají trvale rizikovû a nevûdí o své
nákaze. 

âetl jsem, Ïe nûktefií lidé se chtûjí virem HIV úmyslnû nakazit,
je to vÛbec moÏné ?
Tato informace se objevila poprvé v ãasopise Rolling Stones. Tito lidé
existují, ale jde jen o v˘jimeãné reakce. Ze své praxe vím o nûkolika
pfiípadech. Jednou z jejich motivací mÛÏe b˘t snaha udrÏet si svého
stálého HIV pozitivního partnera, touha sdílet s ním i to ‰patné, objevují
se také podobné sebevraÏedné tendence pfii nezvládnuté depresi.

U nûkter˘ch spoleãensky hÛfie pfiizpÛsobiv˘ch osob mÛÏe jít i o snahu
získat následnû nûjaké sociální v˘hody ãi zaji‰tûní. Vût‰ina lidí se rizi-
kovû chová proto, Ïe danou situaci nezvládli anebo správnû neodhadli. 

Sly‰el jsem, Ïe moderní léãba sniÏuje také pravdûpodobnost
pfienosu HIV infekce pfii nechránûném styku?
âásteãnû je to pravda. Tato léãba totiÏ sniÏuje mnoÏství volného HIV
viru v tûlesn˘ch tekutinách a to hraje roli i v pravdûpodobnosti pfienosu.
Nicménû ani u dobfie léãeného HIV pozitivního toto riziko není zane-
dbatelné a nedoporuãuji na to spoléhat. Vedle toho existuje i dost lidí,
kter˘m léãba dobfie nezabírá, a lidí, ktefií o své HIV infekci nevûdí 
a Ïádnou léãbu tedy neuÏívají. TakÏe vÏdy bych doporuãoval dodrÏovat
pravidla bezpeãnûj‰ího sexu. 

Jednou jsem mûl velmi rizikov˘ styk s HIV pozitivním a test
mi po pûti mûsících vy‰el negativní. NemÛÏe to znamenat, Ïe
jsem proti nákaze imunní a nemusím se jí bát?
Pravdûpodobnû ne. KaÏd˘ pohlavní styk s HIV pozitivním, i vysoce 
rizikov˘, nemusí vést k nákaze. Mûl jste zkrátka ‰tûstí. Doufám, Ïe to 
je i pouãení do budoucna a napfií‰tû se Vám podafií takovému riziku
vyhnout. Nûktefií lidé opravdu mohou b˘t proti HIV infekci imunní, 
ale bude jich jen velmi málo. Neumíme to ale zjistit. Navíc s kaÏd˘m
opakovan˘m rizikem stoupá i pravdûpodobnost nákazy. Urãitû 
nedoporuãuji pokou‰et osud.

Îiji s partnerem uÏ dva roky a pfiiznám se, Ïe bezpeãnûj‰í sex
nepouÏíváme. Já jsem mu vûrn˘ a pfiedpokládám, Ïe on mnû
taky. On ale nechce jít na test a já jsem byl jiÏ dvakrát HIV
negativní. Mohu se spolehnout, Ïe i on je v pofiádku?
BohuÏel ne. Negativita vlastního HIV testu nikdy neznamená negativitu
partnera. Vá‰ pfiítel se mohl jiÏ pfied dávn˘m ãasem nakazit a dosud
k pfienosu nedo‰lo. Ale mÛÏe k nûmu dojít tfieba zítra. Doporuãoval
bych buì ho pfiimût k HIV testu anebo k pouÏívání bezpeãnûj‰ího sexu. 

Mûli by gayové chodit pravidelnû na HIV test a jak ãasto?
Americké centrum pro kontrolu nemocí (CDC) doporuãuje, aby kaÏd˘
muÏ, kter˘ má homosexuální styky, ‰el jednou roãnû na HIV test, a to 
i tehdy kdyÏ dodrÏuje bezpeãnûj‰í sex. 
Pokud dojde k nahodilému selhání bezpeãnûj‰ího sexu (zejména 
nechránûnému styku do koneãníku), pak je vhodné test provést 
3 mûsíce po uplynutí takového chování. Pak lze negativní v˘sledek 
povaÏovat za dostateãnû spolehliv˘. 
Pfii zahájení váÏného partnerského vztahu doporuãujeme, aby se oba
partnefii rovnûÏ nechali otestovat na HIV, ale nejdfiíve po uplynutí 
3 mûsícÛ od posledního styku s jin˘m partnerem. 

Sly‰el jsem, Ïe existuje moÏnost nûjakého vy‰etfiení, 
kter˘ HIV infekci odhalí uÏ po dvou t˘dnech.
Jedná se o vy‰etfiení na antigen p 24. Ten se v krevním séru objevuje
zpravidla kolem dvou aÏ tfií t˘dnÛ po nákaze, tedy asi o t˘den dfiíve neÏ
protilátky proti HIV. Nicménû ke spolehlivosti negativního v˘sledku je
tfieba ponechat urãitou rezervu, a nadále se doporuãuje tedy test provést
po 3 mûsících. 
V souãasnosti vût‰ina laboratofií pouÏívá tzv. duální test, kter˘ vy‰etfiuje
jak antigen, tak i protilátky. Antigen p 24 totiÏ po uplynutí urãité doby
z krve vymizí. 

S partnerem nepouÏíváme bezpeãnûj‰í sex, ale jsme oba
testovaní na HIV. Nicménû u nás obou se obãas objeví nûkdo
tfietí, pak ale vÏdy dodrÏujeme bezpeãnûj‰í sex. Pfiítel ale
nûkdy b˘vá úzkostn˘ a chce dodrÏet bezpeãnûj‰í sex 
i mezi námi. 
Nûktefií partnefii jsou si vûrní, jiní mají obãasné nahodilé partnery. 
V na‰í studii nám témûfi 80 % muÏÛ Ïijících v dlouhodob˘ch partner-
sk˘ch vztazích sdûlilo, Ïe mûlo v posledním roce více neÏ jednoho 
partnera. ZávaÏnûj‰í bylo, Ïe mnoho z nich nedodrÏovalo bezpeãnûj‰í
sex ani s tím nahodil˘m partnerem. 

Existují rÛzné preventivní strategie v rámci stálého vztahu. 
Jsou partnefii, ktefií se nechají otestovat, jsou si vûrní, a pfiesto pouÏívají
bezpeãnûj‰í sex. 
Vedle nich je fiada tûch, ktefií po vzájemném testu spolu sice ustoupí 
od zásad bezpeãnûj‰ího sexu, ale s jin˘m, náhodn˘m partnerem ho 
úzkostlivû dodrÏují. Pfiedpokladem je schopnost vrátit se k bezpeãnûj‰ímu
sexu se stál˘m partnerem, pokud pfiece jen dojde k poru‰ení pravidel.
Za ne‰Èastné povaÏuji pfiechod k rizikovému sexu v rámci stálého 
vztahu po dosaÏení urãité míry dÛvûry, ale bez pfiedchozího testování
na HIV. Je to jedna z nejãastûj‰ích pfiíãin pfienosu HIV infekce. 

Za jak dlouho po své nákaze mohu nakazit nûkoho dal‰ího?
HIV virus se v organismu roz‰ífií velmi rychle. Odhaduje se, Ïe jiÏ po
nûkolika hodinách mÛÏe dojít k pfienosu na dal‰í partnery. V období
nûkolika dnÛ po nákaze dojde k masivnímu ‰ífiení viru v organismu 
a pravdûpodobnost pfienosu na nûkoho dal‰ího je pak velmi vysoká.
Pokud pfiece jen do‰lo k rizikovému chování, mûl bych aÏ do doby 
vylouãení nákazy HIV testem (tedy po 3 mûsících) dÛslednû dodrÏovat
bezpeãnûj‰í sex.

Jak je to s rizikem pfii orálním sexu?
Riziko nákazy pfii orálním sexu je nízké, ale nikoli nulové. Toto riziko
se zv˘‰í, kdyÏ dojde k v˘ronu semene do úst. To, jestli je ejakulát
spolknut nebo vyplivnut, uÏ nehraje podstatnou roli. Riziko dále
stoupá, pokud jeden z partnerÛ trpí jinou sexuálnû pfienosnou infekcí.
Napfiíklad kapavka se pfii orálním sexu pfienese velmi snadno i bez 
ejakulace. A koneãnû pak roli hraje i vy‰‰í virová náloÏ HIV pozitivního,
tfieba v období krátce po nákaze. Pak mÛÏe b˘t k pfienosu dostaãující
mnoÏství viru v uretrálním sekretu, kter˘ se uvolÀuje pfii vzru‰ení 
(tzv. kapce touhy). KaÏd˘ si musí zvolit míru rizika, kterou je ochoten
podstoupit. Nûkdo pouÏívá i pfii orálním sexu kondom. Jin˘ pfiipou‰tí
orální sex aÏ po nûkolikat˘denní vûrné známosti, kdy lze pfiedpokládat, 

Jak mohu zjistit, zda jsem se nakazil?

HIV infekce probíhá nûkolik let, v prÛmûru 8–9 let, bez jak˘chkoli 
pfiíznakÛ. Pfiíznaky akutní HIV infekce krátce po nákaze se nevyskytují
vÏdy, ale jen u 70 % nakaÏen˘ch. Nejsou specifické a pfiipomínají 
bûÏnou chfiipku. Jedinou moÏností, jak spolehlivû zjistit, zda nejsem
nakaÏen, je dojít si na HIV test. Negativní v˘sledek testu je spolehliv˘
nejdfiíve po uplynutí 3 mûsícÛ od posledního rizika (zejména tedy 
od poslední nechránûné souloÏe). Negativita HIV testu mého partnera,
ani dlouhodobého, neznamená, Ïe jsem se já v minulosti nemohl 
nakazit. 

Jak mohu sníÏit riziko pfii partnerském sexu?

1. B˘t si vzájemnû vûrn˘ s prokazatelnû HIV negativním partnerem.
V pfiípadû poru‰ení vûrnosti je tfieba vÏdy pouÏívat bezpeãnûj‰í sex
do té doby, neÏ se oba znovu necháme otestovat. 

2. PouÏívat ménû rizikové sexuální praktiky s partnerem, jehoÏ HIV
stav neznám nebo kter˘ je HIV pozitivní. Mezi prakticky nerizikové
praktiky patfií vzájemné mazlení, objímání a spoleãná onanie, tedy
takové pfii nichÏ nedojde ke kontaktu tûlních tekutin se sliznicí
ãi poru‰enou kÛÏí. 

3. Pfii orálním sexu alespoÀ neumoÏnit v˘ron semene do úst a snaÏit
se omezit riziko pfienosu jin˘ch sexuálnû pfienosn˘ch infekcí. 

4. Vyh˘bat se souloÏi do koneãníku anebo pfii ní dÛslednû pouÏívat
kondom.

Jak správnû nasadit prezervativ:

11. zkontrolovat na obalu datum, do kdy je moÏné 
kondom pouÏít (tzv. expirace)

12. obal nerozbalovat pomocí nÛÏek, které by mohly 
kondom po‰kodit, pozor na protrÏení nehtem

13. pohmatem zjistit, kter˘m smûrem budu kondom rolovat,
ale pfiedem jej nenafukovat ani nerolovat

14. nasazovat jen na ztopofien˘ pohlavní úd

15. pfied nasazením kondomu stáhnout pfiedkoÏku
(pfiípadnû mírnû zvlhãit Ïalud gelem)

16. stisknout ‰piãku kondomu, aby vznikl rezervoár pro semeno

17. nasadit na ‰piãku Ïaludu a rolovat dolÛ aÏ ke kofieni 

18. potfiít povrch kondomu lubrikaãním gelem
(radûji více neÏ ménû)

19. vÏdy pouÏít jen ve vodû rozpustn˘ lubrikaãní gel
(tuk zvy‰uje riziko prasknutí kondomu)

10. jestliÏe kondom praskne, i bûhem souloÏe,
vÏdy pouÏijte co nejdfiíve nov˘

11. po v˘ronu semene nepokraãovat v souloÏi
a pfiidrÏet kondom u kofiene pfii vyndavání

12. pouÏit˘ kondom zauzlit, zabalit a vyhodit
do odpadkÛ (nikdy ne do WC)

13. nikdy nepouÏívat jeden kondom opakovanû,
ani po omytí ãi dezinfekci

Jak se HIV infekce pfiená‰í:

HIV infekce se pfiená‰í jen tfiemi zpÛsoby:

1. Nechránûn˘m pohlavním stykem. Anální souloÏ je rizikovûj‰í 
neÏ pohlavní styk do pochvy. Orální sex znamená jen nízké riziko.
Erotick˘ polibek a petting (nekoitální sex) prakticky Ïádné riziko 
pfienosu HIV nepfiedstavují. Nákaza jinou pohlavní nemocí riziko 
HIV v˘raznû zvy‰uje. 

2. Krví. Pfiedstavuje hlavnû riziko pfii nitroÏilním uÏívání drog
a spoleãném uÏití stfiíkaãek, jehel ãi roztoku drogy. V civilizovan˘ch
zemích je kaÏdá krev pfii transfúzi testovaná a pravdûpodobnost
pfienosu HIV je tak minimální. Nízké riziko pfiedstavuje spoleãné
pouÏívání Ïiletek a zubních kartáãkÛ s HIV pozitivní osobou. 

3. Z matky na plod. Souãasná léãba umoÏÀuje podstatnû sníÏit riziko
pfienosu HIV infekce u tûhotn˘ch Ïen. HIV pozitivní Ïeny rodí
císafisk˘m fiezem a své dítû by nemûly kojit.

Jak se HIV infekce nepfiená‰í:

Objímáním a bûÏn˘m dotykem
Pfiátelsk˘m polibkem 
Spoleãn˘m pouÏíváním pfiíborÛ, sklenic
Spoleãn˘m pouÏíváním WC
Koupáním v bazénu
Pfii masturbaci
Bodnutím hmyzu



Nûkteré poradny, odbûrová místa 
a telefonní linky pomoci:

Národní linka pomoci AIDS „Help line AIDS“ 
bezplatné volání z kteréhokoliv místa âR, 
pondûlí–pátek 13–18 hod. tel. 800 1 44444

Zdravotní ústavy na následujících adresách:

Dittrichova 17
Praha 2
tel.: 224 914 966

Myslíkova 6
Praha 2
tel.: 224 910 757–8

L.B.Schneidera 32
âeské Budûjovice
tel.: 387 712 388

Habrmanova 19
Hradec Králové
tel.: 495 058 115

495 058 777

Kyjevská 44
Pardubice
tel.: 466 019 522

Seznam AIDS center:

AIDS Centrum FN Bulovka
Budínova 2, Praha 8
tel.: 266 082 628–9 (2715) 

AIDS Centrum 
âeské Budûjovice
B. Nûmcové 54
tel.: 387 874 600 (465)

AIDS Centrum PlzeÀ
Dr. Bene‰e 13
tel.: 377 402 264

AIDS Centrum Ústí n. L.
Masarykova nemocnice
tel.: 475 682 600 (603)

AIDS Centrum Hradec Králové
Infekãní klinika FN
tel.: 495 832 220 (3773)

AIDS Centrum Brno
Jihlavská 20
tel.: 547 192 276 (265)

AIDS Centrum Ostrava
17. listopadu 1790
tel.: 596 984 256 (3480)

âeská spoleãnost AIDS pomoc, Malého 3, Praha 8 
linka pomoci tel. 224 810 702 (nonstop)
bezplatné anonymní testování: po 16.00–19.00 hod., 

st 9.00–12.00 hod.

Gorkého 6
Brno
tel.: 541 421 220

Wolkerova 74/6
Olomouc
tel.: 585 719 237

Vrchlického 57
Jihlava
tel.: 567 311 540

Na Kabátû 229
Ústí nad Labem
tel.: 472 270 270

Husova 64
Liberec
tel.: 485 253 139

Partyzánské nám. 7
Ostrava 1
tel.: 596 200 156

Skrétova 15
PlzeÀ
tel.: 377 155 220

Bezruãova 8
Karlovy Vary
tel.: 352 323 102

Havlíãkovo nábfieÏí 600
Zlín
tel.: 577 553 160

Sexuologick˘ ústav VFN
Apolináfiská 4, Praha 2
tel.: 224 968 248
odbûry: ãtvrtek 8.00–11.00 hod.

MONA, Most 
Linka du‰evní tísnû
tel.: 476 701 444 (nonstop)

GI a DÛm humanity (Most)
Gay linka pomoci 
(HIV/AIDS poradenství)
tel.: 602 338 092

STUD Brno
·mejkalova 75
G a L linka pomoci:
tel. 549 212 727 (st 18.00–21.00)
www.stud.cz

CODE 004 o.s.
Karla IV. 641, Hradec Králové
www.004.cz

Jihoãeská Lambda
Labská 3, âeské Budûjovice
www.zin.cz/lambda
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3. vydání Neprodejné

pro kluky co jsou na kluky

Ïe by se jiÏ projevila jiná sexuálnû pfienosná infekce. Dal‰í se alespoÀ
pokusí prohlídkou genitálu partnera toto riziko sníÏit. Nûktefií pak 
povaÏují orální sex bez v˘ronu semene za tzv. bezpeãnûj‰í sex 
(i kdyÏ ne zcela bezpeãn˘) a provozují ho bez vût‰ích obav.

SniÏuje riziko pfienosu HIV pfieru‰ovaná souloÏ?
SniÏuje velmi málo riziko pro pasivního partnera. Nedojde totiÏ 
k v˘ronu semene, které mÛÏe obsahovat vût‰í mnoÏství viru. Nicménû
u obou partnerÛ trvá riziko odûrek a poranûní sliznic, pro aktivního
partnera se pak riziko nákazy nesniÏuje vÛbec. 

Existuje moÏnost preventivního podání protivirov˘ch lékÛ,
pokud u mne do‰lo k selhání kondomu pfii souloÏi s HIV 
pozitivním?
Taková moÏnost existuje, ale je tfieba poãítat s úhradou ve v˘‰i pfiibliÏ-
nû 15 000 Kã. Profylaktické podání lékÛ musí b˘t zahájeno co nejdfiíve 
po takové události a ani pak riziko nákazy nelze zcela vylouãit. âím
pozdûji se s nasazením lékÛ zaãne, tím men‰í úãinnost. Léãba není
jednoduchá, má fiadu vedlej‰ích neÏádoucích úãinkÛ. Pokud o ni 
ãlovûk má zájem, mûl by se obrátit na nejbliÏ‰í AIDS centrum. 
Urãitû platí, Ïe je tfieba dÛkladnû zváÏit stupeÀ podstoupeného 
rizika a pfiedev‰ím se mu snaÏit pfiedcházet.

Chtûl bych pouÏívat kondom, ale vût‰inou k sexu dojde zcela 
nepfiedvídanû a co pak?
KaÏd˘ sexuálnû Ïijící ãlovûk by radûji mûl mít kondom vÏdy u sebe. 
Je lep‰í nepouÏit˘ kondom po dvou letech z penûÏenky vyhodit, 
neÏ ho jednou u sebe nemít. 

Existuje riziko nákazy, jestliÏe se mi pfii v˘ronu semene
partnera dostal ejakulát do oka?
Urãité riziko existuje, protoÏe ejakulát mÛÏe obsahovat virus a pfies 
spojivky by mohlo dojít k jeho vstfiebání. Pokud k takové situaci do‰lo,

doporuãuji dojít si na test po 3 mûsících, aby se nákaza vylouãila.
Hned po takové pfiíhodû by se oko mûlo vypláchnout Ophtalmo-
septonexem ãi Ophtalem. Ejakulát mÛÏe dráÏdit a vést k zánûtu 
spojivek. Také mÛÏe dojít k zanesení nûkteré dal‰í infekce do oka. 
V pfiípadû zdravotních potíÏí je tfieba vyhledat oãního lékafie a pravdivû
ho informovat. 

Jak mohu poznat pfiíznaky akutní HIV infekce?
Akutní HIV infekce se objeví asi u 70 % osob 2–4 t˘dny po nákaze 
a souvisí s roz‰ífiením viru v organizmu. Má charakter chfiipkov˘ch
pfiíznakÛ a doprovází je i zdufiení mízních uzlin. Do dvou t˘dnÛ tyto
potíÏe ustoupí. Chfiipku v‰ak prÛmûrn˘ ãlovûk má dvakrát za rok 
a podobné pfiíznaky se mohou objevit také u nûkter˘ch dal‰ích 
chorob. Proto je vÏdy rozhodující, zda do‰lo v pfiedchozí dobû 
k vysoce rizikovému chování. 

Proã je rizikov˘ fist fucking?
Pfii fist fuckingu (zavádûní ruky do koneãníku) témûfi vÏdy dojde 
k poranûní sliznice, ãasto i v˘raznûj‰ímu. Snadno pak dojde k jejímu 
infikování stfievními baktériemi. âasté je i krvácení. Koneãník pak
mÛÏe b˘t náchylnûj‰í k HIV infekci i nûkolik dní po provozování této
praktiky. Aktivní partner by vÏdy mûl pouÏít latexové rukavice 
a nezbytností je velké mnoÏství lubrikaãního gelu. 

Zvy‰uje uÏívání „poppers“ riziko nákazy HIV?
Nepfiímo ano. Jedná se o drogu, která zvy‰uje proÏitek sexuálního 
vzru‰ení, a tak mÛÏe pfiispût ke ztrátû sebekontroly. âasto se uÏívá 
ke snadnûj‰ímu uvolnûní koneãníku pfii pasivním análním styku
a mÛÏe tak zv˘‰it riziko poranûní sliznice. Hlavní riziko „poppers“
v‰ak pfiedstavuje kombinace s léky na poruchu ztopofiení, 
která mÛÏe vyústit ve smrteln˘ pokles krevního tlaku.

Existuje vy‰‰í riziko nákazy HIV, kdyÏ jsem pfii „trojce“ mûl
aktivní nechránûn˘ styk s klukem, s nímÏ pfiedtím souloÏil
také bez kondomu mÛj kamarád?
Ano, vlastnû je to stejné, jako kdybys souloÏil rizikov˘m zpÛsobem 
s obûma najednou. Zejména pokud do‰lo u kamaráda k ejakulaci. 
Sliznice tvého penisu se totiÏ dostala do velmi tûsného kontaktu 
s jeho ejakulátem, kter˘ by mohl obsahovat dosti velké mnoÏství viru. 

U kamaráda do‰lo k v˘ronu semene, kter˘m si pak potfiel 
okolí koneãníku pfied souloÏí jako lubrikantem. 
Myslím, Ïe to ale zvy‰uje riziko pfienosu HIV na mne.
Urãitû. Ejakulát není vhodn˘ lubrikant. Je potenciálnû vysoce infekãní 
tekutinou. 

Jak moc rizikov˘ je pissing?
Pissing (erotické moãení na partnera, téÏ zlatá sprcha) pfiedstavuje 
jen velmi nízké riziko HIV infekce. Ta by pfiicházela v úvahu spí‰e 
jen tehdy, kdyby moã obsahovala i krev. Na druhou stranu existují 
nezanedbatelná rizika jin˘ch infekcí. Kontakt s vlastní moãí 
pochopitelnû riziko nepfiedstavuje.

Mûl jsem chránûn˘ anální styk s partnerem, kter˘ mûl 
v penisu piercing. Bylo to hodnû dráÏdivé, ale pak mi 
pfiece jen do‰lo, Ïe by mohl vést ke snadnûj‰ímu 
protrÏení kondomu.
To je pravda. Piercing penisu skuteãnû zvy‰uje riziko HIV infekce.
Jednak mÛÏe snadnûji dojít k poranûní penisu i sliznice koneãníku 
a pravdûpodobnost selhání kondomu je vysoká. Riziko nákazy HIV 
infekcí je tedy pro oba partnery zv˘‰ené. Samozfiejmostí by mûlo b˘t 
zavedení takového ‰perku v zafiízení, které dodrÏuje hygienická 
opatfiení. 

Pfied pasivním análním stykem si dûlám z hygienick˘ch 
dÛvodÛ klyst˘r. Nedávno jsem se doãetl, Ïe klyst˘r mÛÏe 
zv˘‰it riziko nákazy HIV ?
Klyst˘r je sice uÏiteãn˘ z estetick˘ch dÛvodÛ, ale dojde po nûm 
k naru‰ení pfiirozené ochrany sliznice koneãníku. Dokonce samotn˘
klyst˘r by jiÏ mohl vést k jejímu poranûní. Samozfiejmû dÛleÏité je,
aby kaÏd˘ anální styk byl pfiedev‰ím chránûn˘. 
Pfiípadn˘ v˘plach po nechránûném styku jiÏ také nemá podstatn˘ 
vliv na sníÏení rizika pfienosu viru HIV. 

Mám rád svazování, ãetl jsem, Ïe pr˘ to ale mÛÏe pfiedstavovat
zv˘‰ené riziko HIV ?
Svazování samo o sobû ne. Ale uvûdom si, Ïe pfii této praktice ztrácí‰ 
kontrolu nad sv˘m a partnerov˘m jednáním. A ne kaÏd˘ partner, 
zejména z nahodil˘ch, dodrÏí bûhem vzru‰ení to, co si pfiedem 
dohodnete. 


