
V tomto letáãku najdete struãné informace
o riziku infekce virem HIV (virus vyvolávající
onemocnûní AIDS) a ostatních sexuálnû
pfienosn˘ch infekcí pfii intimním styku se
Ïenami, které se profesionálnû Ïiví sexem,
a kter˘m se nûkdy fiíká i "komerãní sexuální
pracovnice". Stejnû jako u jin˘ch lidí,
nikdy na nich  pouh˘m pohledem nemÛ-
Ïete poznat, zda jsou ãi nejsou infikovány
virem HIV a obvykle ani jinou sexuálnû
pfienosnou infekcí. 

Pokud vyuÏíváte sluÏeb v oblasti komerã-
ního sexu, musíte si b˘t vûdom, Ïe riziko
nákazy nûkterou z celé fiady sexuálnû
pfienosn˘ch infekcí je vÏdy vysoké. Proto
pouÏívejte dÛslednû kondom ãi jinou tzv.
"bariérovou" ochrannou pomÛcku (viz
dále), která pfii správném pouÏití toto
riziko podstatnû sniÏuje. Prostituující se
Ïeny jsou ve zv˘‰eném riziku infekce
HIV, Ïloutenek (hepatitid) typu A, B a C 
a ostatních sexuálnû pfienosn˘ch infekcí.

Laboratorní vy‰etfiení a dal‰í vy‰etfiení infekci
odhalí aÏ po urãité dobû a tudíÏ pfienést ji na
dal‰ího partnera mohou infikované Ïeny
dfiíve, neÏ se u nich samotn˘ch 
infekce projeví. Bûhem jediného dne mívají
komerãní sexuální pracovnice nezfiídka více
sexuálních partnerÛ, ãasto velmi rizikovû se
chovajících. Mnoho z prostituujících se Ïen
uÏívá injekãnû drogy, a právû peníze na nû
shánûjí poskytováním sexuálních sluÏeb.
Odhaduje se, Ïe aÏ tfietina injekãních uÏiva-
telek drog si obstarává peníze na drogy
právû poskytováním sexuálních sluÏeb.
Injekãní uÏivatelky drog pak nejménû ãasto
pfii své práci dodrÏují zásady bezpeãnûj‰ího
sexu. Tyto Ïeny se mohly nakazit HIV ãi
infekãní Ïloutenkou typu B ãi C pfii injekãním
uÏívání drog a svou infekci pak mohou
dále ‰ífiit nechránûn˘m sexuálním stykem.

Sexuální styk s rizikovû se chovající
osobou je vÏdy rizikov˘ a je plnû na Vás,
jak dalece chcete riskovat.

Osoby chovající se promiskuitnû, které
mívají nechránûn˘ pohlavní styk mohou
b˘t souãasnû nakaÏeny nûkolika typy
infekcí. MÛÏe se u nich kombinovat
infekce virem HIV, nûkterá z infekãních
Ïloutenek a jedna ãi více dal‰ích sexuálnû
pfienosn˘ch infekcí. Riziko nákazy virem
HIV mÛÏe b˘t mnohonásobnû vy‰‰í pfii
intimním styku s osobou, která je
souãasnû infikována jinou sexuálnû
pfienosnou infekcí. Nejvy‰‰í riziko exis-
tuje, kdyÏ tato osoba má otevfiené vfiídky na
genitálu, ze kter˘ch se mÛÏe tato infekce
pfienést. Nikdy nevyÏadujte a ani nepfii-
stupte na nechránûn˘ sexuální styk, kdy
dochází k pfiímému kontaktu sliznic
pohlavních orgánÛ! KdyÏ jiÏ sex kupujete,
mohli byste nejen zaplatit, ale i doplatit
na to tím, Ïe "nakoupíte" infekci HIV/AIDS,
syfilis, kapavku ãi jinou infekci. O "bonus" 
tohoto typu pravdûpodobnû nestojíte… 
DÛsledkem jediné nevûry mÛÏe b˘t napfi.
infekce virem HIV. Ironicky fieãeno, virus 

HIV je spoleãník "nejvûrnûj‰í" - se sv˘m
nositelem zÛstává aÏ do konce jeho Ïivota,
kter˘ mu nejen komplikuje, ale i zkracuje.

Aby bylo riziko pro Vás co nejniÏ‰í i tehdy,
kdyÏ se takovému sexu nemÛÏete
vyhnout, pfiipravili jsme pro Vás nûkolik
informací a rad.

Jak se infekce HIV pfiená‰í?

1) Nejãastûji nechránûn˘m sexuálním
stykem do pochvy anebo koneãníku.
Styk do koneãníku (anální styk) je
velmi rizikovou praktikou, ov‰em
nechránûn˘ pohlavní styk do pochvy
pfiedstavuje téÏ vysoké riziko. Orální
styk (jak na muÏi tak i na Ïenû) pfied
stavuje riziko podstatnû niÏ‰í, nicménû
riziko pfienosu infekce HIV nemÛÏeme
zcela vylouãit. I pfii orálním sexu v‰ak
existuje pomûrnû vysoké riziko nákazy
jinou pohlavnû pfienosnou infekcí.  

2) Krví. Pfiedstavuje riziko pfiedev‰ím pfii
injekãním uÏívání drog - pfii spoleãném
uÏití injekãních stfiíkaãek, jehel a pfii
spoleãném uÏívání roztoku drogy. 
V zemích, kde je ve‰kerá krev pouÏívaná
pro transfúze krve vy‰etfiována na
pfiítomnost viru HIV, je pravdûpodob-
nost pfienosu viru HIV minimální. 
Riziko pfienosu infekce pfii neodborn˘ch
tetováÏích ãi pfii krvav˘ch sexuálních
praktikách (viz dále) rovnûÏ nelze
vylouãit. Spoleãné uÏívání zubních
kartáãkÛ a holicích potfieb (jak Ïiletek,
tak i holicích strojkÛ), se nedoporuãuje,
byÈ pfiedstavuje jen velmi nízké riziko
pfienosu infekce HIV.

3) Z infikované matky na plod a dítû - 
v této situaci hovofiíme o tzv.     
"vertikálním pfienosu infekce".

Jak se infekce HIV nepfiená‰í?

BûÏn˘m spoleãensk˘m kontaktem, 
tj. objímáním, pfiátelsk˘m polibkem, 
spoleãn˘m pouÏíváním pfiíborÛ a sklenic,
pouÏíváním vefiejn˘ch WC, koupáním 
v bazénu, bodnutím hmyzem.

Nejbezpeãnûj‰í sex
je sex dvou vzájemnû si vûrn˘ch partnerÛ,
ktefií nejsou infikováni virem HIV, virem
infekãních Ïloutenek a ani Ïádnou sexuálnû
pfienosnou infekcí.

Bezpeãnûj‰í sex
je sex za pouÏití bariérové ochranné
pomÛcky, obvykle muÏského latexového
kondomu, polyuretanového Ïenského
kondomu ãi jiné pomÛcky (viz dále).

Vaginální souloÏ
Sexuální styk do pochvy - dochází 
k zasunutí penisu do vagíny (pochvy). 

Sexuální styk existuje v ‰iroké paletû pozic.
Ov‰em jak fiíkají Indové, je bezpeãnûj‰í
vyzkou‰et sto pozic s jednou Ïenou neÏ
pouÏívat jedinou pozici se stovkou Ïen.
Riziko: riziko pfienosu HIV/AIDS, infekãních
Ïloutenek a ostatních sexuálnû pfienosn˘ch
infekcí existuje pfii kaÏdé, tfieba jen
ãásteãnû nechránûné souloÏi. Chránûn˘
sexuální styk s prezervativem (kondomem)
a lubrikaãním gelem na vodní bázi v˘raznû
sniÏuje riziko pfienosu tûchto infekcí pro oba
partnery. Riziko pfienosu tûchto infekcí je vÏdy
niÏ‰í pro muÏe neÏ pro Ïeny. Ne pfii kaÏdém
nechránûném pohlavním styku s HIV pozi-
tivním partnerem se ãlovûk musí nakazit.
Riziko se ov‰em v˘znamnû zvy‰uje, kdyÏ Ïena
v dobû sexuálního styku menstruuje, neboÈ
menstruaãní krev obsahuje velké mnoÏství
viru HIV. Sexuální spoleãnice ãasto pracují
právû i v dobû menstruace, aby nepfii‰ly o
v˘dûlek. âasto pouÏívají tzv. "vaginální
houbiãky" v nichÏ se krev zachycuje a pfied-
stavuje pro sexuální partnery znaãné riziko.

Anální souloÏ
Pfii ní dochází k zasunutí penisu do koneã-
níku (latinsky "anus"). Tuto sexuální praktiku
pouÏívají jak homosexuální tak i heterose-
xuální partnefii. K análnímu styku 
pouÏívejte vÏdy zesílené kondomy 
s lubrikantem na vodní bázi.
Riziko: riziko pfienosu HIV infekce infekãních
Ïloutenek a ostatních sexuálnû pfienos-
n˘ch infekcí je u této sexuální praktiky
velmi vysoké. Ve zvlá‰tû vysokém riziku je
zejména partner pasivní, ale i partner
aktivní (kter˘ zasunuje penis do koneãníku).

Dipping
je sexuální praktika pfii které se jen krátce
zasouvá Ïalud penisu do pochvy nebo
koneãníku. 
Riziko: PfiestoÏe nedochází k zasunutí
celého penisu, není riziko infekce HIV,
infekãních Ïloutenek  a ostatních sexuálnû
pfienosn˘ch infekcí pfii nechránûném
styku vylouãeno. 

I pfii dippingu vÏdy pouÏívejte kondom
a lubrikaãní gel.

Orální styk
Orální styk na Ïenû (latinsky "cunnilingus")
pfiedstavuje sexuální dráÏdûní zevního
genitálu Ïeny jazykem a ústy partnera.
Riziko: riziko pfienosu infekce HIV a ostat-
ních sexuálnû pfienosn˘ch infekcí není pfii
orálním styku tak vysoké jako pfii nechrá-
nûné anální ãi vaginální souloÏi. Ani toto
riziko ov‰em není zcela zanedbatelné.
Riziko infekce HIV i zde vzrÛstá v dobû
kdy Ïena menstruuje. MoÏnou ochranu
pfiedstavuje pouÏití latexové bariéry,
kterou poloÏíme na zevní genitál Ïeny (lze
pouÏít rozstfiiÏen˘ latexov˘ kondom,
rozstfiiÏenou chirurgickou rukavici anebo
tzv. dentální rou‰ku zvanou téÏ
"koferdam" ãi anglicky "dental dam"- viz obr.
1). Dentální rou‰ku je moÏno zakoupit
pouze v nûkter˘ch lékárnách ãi prodejnách
zdravotnick˘ch potfieb.

Orální styk na muÏi (felace)
pfiedstavuje sexuální dráÏdûní genitálu
muÏe jazykem a ústy partnerky. Slangovû
se uÏívá termín "koufiení".
Riziko: riziko pfienosu infekce HIV a ostat-
ních sexuálnû pfienosn˘ch infekcí není pfii
orálním styku tak vysoké jako pfii nechrá-
nûné anální ãi vaginální souloÏi. Ani toto
riziko ov‰em není zcela zanedbatelné,
zejména pokud má partnerka projevy
nûkteré sexuální infekce na rtech ãi v
ústech (mÛÏe se jednat napfi. o syfilitick˘
vfiídek). NeÏádejte nikdy provedení felace
bez kondomu. Pfii této sexuální praktice
radûji rovnûÏ pouÏijte kondom.

Obr. ã. 1 
Dentální rou‰ka
(koferdam)
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POZOR! Mnohé infekce (HIV, virové Ïlou-
tenky, syfilis aj.) mÛÏe v bezpfiíznakovém
období odhalit pouze laboratorní vy‰etfiení.
Nechte si provést doporuãené vy‰etfiení
ve svém vlastním zájmu.

Co nedûlat?

Nikdy se nepokou‰ejte léãit sami! Pouze
pfiesná lékafiská diagnóza a správná léãba
vedou k vyléãení sexuálnû pfienosné
infekce. Neodborná léãba mÛÏe zakr˘t
pfiíznaky jiné nemoci, která pak zÛstane
neodhalena. Infekce HIV je sice nevyléãi-
telná, ale dnes existuje jiÏ tak úãinná
léãba, která úãinnû oddaluje pfiechod
infekce do stádia plnû klinicky rozvinuté
nemoci AIDS. 

Kde hledat dal‰í radu ãi pomoc?

● venerologické ordinace v krajsk˘ch
nemocnicích

● zdravotní ústavy (odkaz "kde hledat
pomoc" na internetov˘ch stránkách
Národního programu boje proti AIDS:
www.aids-hiv.cz) 

● Národní linka pomoci AIDS: 
tel. ã. 800 1 44444
- bezplatné volání z celé âR 
pondûlí - pátek 
od 13.00 do 18.00 hodin 

● nonstop linka pomoci AIDS pfii âSAP: 
tel. ã. 800 800 980
- bezplatné volání z celé âR 

● internetové stránky 
Národního programu boje proti AIDS:
www.aids-hiv.cz

● dal‰í internetové stránky jako napfi. 
www.hiv.cz a www.braillnet.cz/csap
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Vaginální fisting
Pûst v pochvû
Riziko: tato praktika je rovnûÏ nebezpeãná,
a to jak pro partnerku, tak i aktivního partnera,
pokud má na kÛÏi napfi. odûrky ãi ranky. 
V tomto pfiípadû mÛÏe dojít k pfienosu viru
HIV a ostatních sexuálnû pfienosn˘ch infekcí,
zejména pokud Ïena menstruuje. Pokud sex
vaginální fisting praktikujete, pouÏijte vÏdy
latexovou chirurgickou rukavici potfienou
lubrikaãním gelem na vodní bázi.

Anální fisting
Pûst v koneãníku
Riziko: tato praktika je velmi nebezpeãná 
a velmi bolestivá. MÛÏe pfii ní dojít k natr-
Ïení koneãníku a vzniku odûrek a krvácejí-
cích prasklin (fisur). Tato praktika je nebez-
peãná nejen pro Ïenu, ale i  pro aktivního
partnera, pokud má na kÛÏi napfi. odûrky ãi
ranky. V tomto pfiípadû mÛÏe dojít k
pfienosu viru HIV, infekãní Ïloutenky typu
A a ostatních sexuálnû pfienosn˘ch infekcí. 

Pokud anální fisting patfií do repertoáru
Va‰ich praktik, pouÏijte vÏdy latexovou
chirurgickou rukavici potfienou lubri-
kaãním gelem na vodní bázi.

Rimming
Pfiedstavuje sexuální praktiku pfii které
dochází k dotyku jazyka a úst s koneãníkem
partnerky.
Riziko: tato orálnû-anální praktika je rizi-
ková zejména z hlediska infekce stfievními
baktériemi a prvoky (salmonelóza, shigellóza,
giardióza a dal‰í infekce). Tyto mikroorga-
nismy zpÛsobují tûÏká prÛjmová onemoc-
nûní a mohou b˘t i Ïivotu nebezpeãná. Pfii
této sexuální praktice existuje i vysoké
riziko pfienosu infekãní Ïloutenky typu A,
která se pfiená‰í fekálnû-orální cestou. Riziko
infekce HIV rovnûÏ není nulové. MoÏnou
ochranu pfiedstavuje pouÏití latexové
bariéry, kterou poloÏíme na koneãník Ïeny
(lze pouÏít rozstfiiÏen˘ latexov˘ kondom anebo
jiÏ zmínûnou  dentální rou‰ku).

Sadomasochismus ãi tzv. "SM praktiky"
Sexuální praktiky, pfii kter˘ch se pouÏívají
rÛzné metody jak pfiivodit poníÏení ãi bolest
partnerky (napfi. biãování, propichování
prsních bradavek a zevního genitálu, hork˘
vosk, piercing apod.). Nûkteré z tûchto
"krvav˘ch praktik" pfiedstavují riziko
kontaktu s tûlesn˘mi tekutinami partnerky. 
Riziko: riziko infekce HIV existuje, pokud
by se krev infikované partnerky dostala na
poru‰enou kÛÏi partnera (ranky, odûrky).
V˘‰i rizika je obtíÏné stanovit, záleÏí na
mnoÏství krve, typu expozice a mnoha
jin˘ch okolnostech.

Bukake
je sexuální praktika, pfii níÏ dochází k ejaku-
laci spermatu na rÛzné ãásti tûla partnerky.
Riziko: na rozdíl od muÏského partnera
existuje urãité riziko infekce HIV pro part-
nerku pokud má na svém tûle ranky, odûrky,
ãi pokud by se jí sperma dostalo napfi. na
sliznici oãí.

Swingers party
Jedná se o akce, pfii kter˘ch dochází k
v˘mûnû a stfiídání sexuálních partnerÛ.
Úãastníci tûchto party b˘vají vût‰inou
neprofesionálové, nicménû nûktefií muÏi si
s sebou na veãírek berou profesionální
spoleãnice. 
Riziko: pfii nechránûném sexuálním styku
ãi jin˘ch v˘‰e popsan˘ch praktikách mÛÏe
dojít k pfienosu jak infekce HIV, tak i infekã-
ních Ïloutenek a ostatních sexuálnû
pfienosn˘ch infekcí. Je nezbytné pouÏít bari-
érovou ochranu, která je popsána u jednotli-
v˘ch sexuálních praktik. âím je vy‰‰í hladina
alkoholu v krvi, tím hÛfie se zásady bezpeã-
nûj‰ího sexu dodrÏují a kontrolují. Je
nutné si uvûdomit, Ïe riziko infekce stoupá
rovnûÏ s mnoÏstvím sexuálních partnerek.

Co dûlat?

KdyÏ uÏ do‰lo k rizikovému pohlavnímu
styku (nepodafiilo se Vám dodrÏet zásady

bezpeãnûj‰ího sexu), potom vûnujte pozor-
nost svému zdravotnímu stavu. Pokud
máte podezfiení, Ïe jste se mohl nakazit
sexuálnû pfienosnou infekcí, vyvarujte 
se intimního styku s dal‰ími partnerkami,
abyste ne‰ífiil infekci dál a neprodlenû
vyhledejte odborného lékafie - venerologa
a respektujte jeho doporuãení.

Pamatujte, Ïe vûdomé ‰ífiení sexuálnû
pfienosn˘ch infekcí je trestné. Je-li podezfiení
na sexuálnû pfienosnou infekci potvrzeno, je
nutné vy‰etfiit v‰echny Va‰e sexuální
partner/k/y z poslední doby. Doba ‰etfiení
je dána "inkubaãní dobou" (tj. za urãit˘
ãas, kdy se projeví pfiíznaky infekce) 
a stádiem nemoci (t˘dny aÏ mûsíce).  
Pfii prokázané sexuálnû pfienosné infekci,
po nechránûném rizikovém sexuálním
styku ãi po sdílení injekãní jehly, stfiíkaãky
a roztoku drogy, je vhodné poÏádat lékafie
o vy‰etfiení na pfiítomnost infekce HIV, 
a to za 2-3 mûsíce pro rizikovém chování.

Informace 
pro muÏe 
co vyhledávají
sluÏby 
sexuálních 
spoleãnic


