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Fetišismus
• erotické zaměření na neživé předměty nebo
na části těla
• jako deviace by měl být diagnostikován pouze
v případech, kde je fetiš nejdůležitější nebo
bezpodmínečnou podmínkou sexuálního
vzrušení a uspokojení

Fetišismus
• Fetišistické aktivity jsou založeny na masturbaci s
preferovaným předmětem (například masturbace do
boty, s plenami, gumou) nebo na zařazení fetiše do
partnerských sexuálních aktivit
• Důležitým znakem fetiše bývá jeho předchozí použití,
fetišista prádla například k dosažení vzrušení
potřebuje použité ženské kalhotky či podprsenku, ke
kterým čichá, mazlí se s nimi nebo si je i obléká a
představuje si ženu, která toto prádlo nosila.
Podprsenka či kalhotky zakoupené nově v obchodě
fetišistické vzrušení obvykle nevyvolávají.

•

Abasiophilia: love of (or sexual attraction to) people who use leg braces or
other orthopaedic appliances
Acousticophilia: sexual arousal from certain sounds
Acrotomophilia: love of (or sexual attraction to) amputees
Agalmatophilia: sexual attraction to statues or mannequins or immobility
Algolagnia: sexual pleasure from pain
Amaurophilia: sexual arousal by a partner whom one is unable to see due
to artificial means, such as being blindfolded or having sex in total
darkness. (See: sensory deprivation)
Andromimetophilia: love of women dressed as men
Apodysophilia: desire to undress, see also nudism
Apotemnophilia: desire to have (or sexual arousal from having) a healthy
appendage (limb, digit, or male genitals) amputated
Aquaphilia: arousal from water and/or in watery environments, including
bathtubs or swimming pools
Aretifism: sexual attraction to people who are without footwear, in
contrast to retifism
Asphyxiophilia: sexual attraction to asphyxia; also called breath control
play; including autoerotic asphyxiation; see medical warnings

•

Autogynephilia: love of oneself as a woman (also see Blanchard, Bailey,
and Lawrence theory for discussion on controversy)
Biastophilia: sexual pleasure from committing rape
Celebriphilia: pathological desire to have sex with a celebrity.
Coprophilia: sexual attraction to (or pleasure from) feces
Crush fetish: sexual arousal from seeing small creatures being crushed by
members of the opposite sex, or being crushed oneself
Dacryphilia: sexual pleasure in eliciting tears from others or oneself
Dendrophilia: sexual attraction to trees and other large plants, popularized
by the movie "Superstar" with Molly Shannon
Diaper fetishism: sexual arousal from diapers
Emetophilia (a.k.a. vomerophilia): sexual attraction to vomit
Ephebophilia (a.k.a. hebephilia): sexual attraction towards adolescents
Eproctophilia: sexual attraction to flatulence
Exhibitionism: sexual arousal through sexual behavior in view of third
parties (also includes the recurrent urge or behavior to expose one's
genitals to an unsuspecting person, known as indecent exposure)

•

Harpaxophilia: sexual arousal from being the victim of a robbery or
burglary
Hematolagnia: sexual attraction to blood
Faunoiphilia: sexual arousal from watching animals mate
Fetishism: is the use of non‐sexual or nonliving objects or part of a
person's body to gain sexual excitement. Examples include:
Balloon fetishism ‐‐ breast fetishism ‐‐ foot fetishism (podophilia) ‐‐ fur
fetishism ‐‐ leather fetishism ‐‐ lipstick fetishism ‐‐ medical fetishism ‐‐
panty fetishism ‐‐ robot fetishism ‐‐ rubber fetishism ‐‐ shoe fetishism ‐‐
smoking fetishism ‐‐ spandex fetishism ‐‐ dental braces fetishism ‐‐
transvestic fetishism (see below)
Frotteurism: sexual arousal from the recurrent urge or behavior of
touching or rubbing against a nonconsenting person
Galactophilia: sexual attraction to human milk or lactating women
(incorrect term)
Gerontophilia: sexual attraction towards the elderly

•

Haematophilia: sexual attraction involving blood (either on a sex
partner/attractive person or the liquid itself; not to be confused with
haemophilia, a genetic disorder of the blood)
Hybristophilia: sexual arousal to people who have committed crimes, in
particular cruel or outrageous crimes
Infantilism: sexual pleasure from dressing, acting, or being treated as a
baby
Katoptronophilia: sexual arousal from having sex in front of mirrors.
Klismaphilia: sexual pleasure from enemas
Lust murder: sexual arousal through committing murder
Macrophilia: sexual attraction to larger people and large things (including
larger body organs such as breasts and genitalia)
Maiesiophilia: sexual attraction to childbirth or pregnant women
Masochism: is the recurrent urge or behavior of wanting to be humiliated,
beaten, bound, or otherwise made to suffer
Microphilia: sexual attraction to smaller people and things of smaller size
Mysophilia: sexual attraction to soiled, dirty, foul or decaying material
Necrophilia: sexual attraction to corpses

• Necrozoophilia: sexual attraction to the corpses or killings of
animals (also known as necrobestiality)
Nepiophilia: the same as infantophilia sexual attraction to children
between the age of 0 ‐ 3 yrs.
Pedophilia: sexual attraction to prepubescent children (British
spelling: paedophilia)
Phalloorchoalgolagnia: sexual arousal by the experiencing of painful
stimuli being administered to the male genitals.
Pictophilia: sexual attraction to pictorial pornography/erotic art
Plushophilia: sexual attraction to stuffed toys or people in animal
costume, such as theme park characters
Pyrophilia: sexual arousal through watching, setting,
hearing/talking/fantasizing about fire
Retifism: sexual arousal from shoes
Sadism: sexual arousal from giving pain
Schediaphilia (aka Toonophilia): love (or sexual arousal) to cartoon
characters/situations
Sitophilia: sexual arousal from food
Somnophilia: sexual arousal from sleeping or unconscious people

•

Spectrophilia: sexual attraction to ghosts
Telephone scatologia: being sexually aroused by making obscene
telephone calls
Teratophilia: sexual attraction to deformed or monstrous people
Transformation fetish: sexual arousal from depictions of transformations
of people into objects or other beings
Transvestic fetishism: is a sexual attraction towards the clothing of the
opposite gender (also known as transvestitism)
Trichophilia: love (or sexual arousal) from hair
Urolagnia: sexual attraction to urine
Vorarephilia: sexual attraction to being eaten by, and/or eating, another
person or creature
Voyeurism: sexual arousal through watching others having sex (also
includes the recurrent urge or behavior to observe an unsuspecting
person who is naked, disrobing or engaging in sexual activities, see
peeping tom)
Xenophilia: sexual attraction to foreigners (in science fiction, can also
mean sexual attraction to aliens)
Zoophilia: emotional or sexual attraction to animals
Zoosadism: the sexual enjoyment of causing pain and suffering to animals

Japonské fetišismy
• Nyotaimori: sexuální vzrušení je dosahováno
jezením sashimi nebo sushi z těla (obvykle nahé)
ženy

Japonské fetišismy
• Omorashi: sexuální vzrušení je dosahováno
svým nebo partnerovým pocitem plného
močového měchýře

Japonské fetišismy
• Tamakeri: sexuální vzrušení je dosahováno
tím, že muže kope žena do varlat

Japonské fetišismy
• Wakamezake: sexuální vzrušení je
dosahováno pitím alkoholu z těla ženy

Japonské fetišismy
• Burusera ‐ japonský výraz pro kalhotkový
fetišismus, v Japonsku velmi rozšířený. Existují
speciální burusera obchody, které prodávají
použité kalhotky školaček, existují i prodejní
kalhotkové automaty na ulicích.

Japonské fetišismy
• Muži ke je kupují hlavně k čichání. Zákon
zakazuje prodávat kalhotky dívkám pod 18 let,
nicméně mladé dívky si vydělávají například
tím, že za úplatu nechávají muže čichat ke
svým kalhotkám pod sukní.

Pláštěnkový fetišismus
• Zaměření na pláštěnky – PVC, guma, igelit
• sexyplastenky.cz – 4154 členů (duben 2014)

Pláštěnkový fetišismus
• Partnerka muže, který se přiznal, že ho vzrušují pláštěnky, latex,
bundy, choulení se do kapucí, ale i déšť. Jejich partnerský sex pak
probíhal vždy s použitím fetiše, kdy buď ona, nebo on byli oblečení
do bundy či pláštěnky, maximálně bundu či pláštěnku někdy na její
výzvu rozepnul na prsou, aby ho mohla hladit. Ona to od počátku
brala jako zpestření partnerských aktivit, je v této oblasti otevřená.
• Vadit jí však postupně začalo to, že vždy, když prší, on odchází ven,
prochází se v dešti a onanuje. Když neprší, tak si často natáhne na
dvoře hadici, udělá si venkovní sprchu a onanuje pod ní. Už se
naučila, že nemá cenu ho držet doma, je pak nervozní. Mrzí ji však,
že mu ona nestačí, že ji v té chvíli nepotřebuje. Tělesný odpor
k němu necítí, mají partnerské styky, i když nepravidelně, jeho fetiše
se jí však už protiví.

Vorarefilie
• Sexuálního vzrušení je dosahováno představou, že
někdo nebo něco nekoho pojídá nebo že jedinec sám je
někým pojídán (z latinského vorare, tedy polykat)
• Populární se tato parafilie stala po medializaci případu
„Rotenburgského kanibala“ Armina Meiwese ‐ na webu
se začaly objevovat
inzeráty, v nichž se
nabízeli dobrovolníci
ke snědení

Balónkový fetišismus
Balónkáři (looneři) se dělí
na dvě skupiny: Popery a
Non popery, tedy na ty, co
praskají balónky cíleně
protože se jim to líbí, a
na ty, co praskání nemají
rádi
www.balloonbazar.wz.cz

Popeři
Popeři – prasknutí balónku jim nevadí a berou
ho jako nedílnou součást hry s ním. Většinou
mají balónek na jedno použití. Vybírají si levnější
kousky, ale nákup dražších balónů není
výjimkou.
Oblíbenou praktikou
poperů je praskání
neboli poping.

Non‐popeři
Prasknutí je nežádoucí ‐ je to vlastně zničení balónku. Non
popeři si vybírají spíše kvalitnější balónky, jejich větší cena
se jim vzhledem k delší životnosti vrátí. Někteří ze
strachu, že praskne, nikdy nenafukují stejný balónek
dvakrát. Non popeři jsou často sběratelé. Mají doma
stovky balónků které často ani nenafouknou.
Non popeři
vyhledávají
z fetišistických
praktik
hlavně
riding.

„Bublináři“
Podobný je "Bubblegum Balloon Fetish" či "Bubblegum
Looning", kde místo latexového balónku je vzrušení
vyvoláváno nafukováním bublin ze žvýkaček nebo
sledováním někoho, kdo tyto bubliny nafukuje. Na
rozdíl od poperů, kde propíchnutí latexového balónku
znamená jeho definitivní
zničení, žvýkačkoví balónkáři
mohou nafukovat bubliny
opakovaně.

Zoofilní balónkový fetišismus

Hybristofilie
• Syndrom Bonnie a Clyda
• Sexuální zájem o někoho,
kdo spáchal závažný zločin
•

Mnozí těžcí zločinci dostávají
zamilované dopisy od žen,
žení se i zločinci odsouzeni
na doživotí

Apotemnofilie
Apotemnofilici touží po
amputaci, představují si,
že mají amputovanou
končetinu, někdy
obcházejí lékaře se žádostí
o amputaci nebo si
poškozují končetiny, aby
jim byly amputovány

Abasiofilie
Erotická preference
zmrzačených nebo
zraněných osob, které
používají protézy
končetin, kolečková
křesla nebo jiné
ortopedické pomůcky

Eprektofilie
• Součást olfaktofilie, tedy parafilie, kdy ke
vzrušení dochází čicháním vůní a pachů
• Při eprektofilii je vzrušujícím podnětem
flatulace

Eprektofilie
• Vzrušení je dosahováno
posloucháním flatulujících
žen nebo čicháním
k produktu

Emetofilie
• Emetofilie
(vomerofilie):
sexuální zájem o
zvracení a jeho
produkty, snad
lze zařadit pod
mysofilii

Spermatofilie
• P.H., 56 let, vyučený zedník, pracuje jako řidič
• Poslána k vyšetření s diagnózou transsexualita Male‐
to‐Female
• Trestána v 16 letech za krádeže prádla kamarádkám
ke cross‐dressingu
• První cross‐dressing ve 13 letech, nemasturbuje u
toho posledních 16 let

Spermatofilie
• Masturbační představy soulože s mužem v
ženské roli, že do ní proniká
• První styk s bratrancem ve 13 letech, vzájemná
masturbace, pak zneužita v 15 letech fellací
od souseda
• První styk se ženou ve 20 letech, první
manželství 18 let, dcera a syn, druhé
manželství trvá už 15 let, dvě dcery, manželka
hraje mužskou roli a on(a) ženskou

Spermatofilie
• Se ženou nikdy nedospěla k orgasmu a erekci
měla jen tehdy, kdy partnerka v sobě měla
semeno jiného muže – je „ulítlá na sperma“
• Kondomy, manželka

Děkuji za pozornost

