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2018  WHO vyjmula BDSM  a fetišismus z ICD-11

Parafilní poruchy mohou zahrnovat vzorce vzrušení, kterých obsahem 
je chování konané o samotě nebo souhlasící osoby jen pokud jsou 
spojeny s výrazným distresem, který není pouze výsledkem odmítnutí 
nebo obavy z odmítnutí tohoto vzorce vzrušení okolím, nebo ty, u 
nichž je významné riziko zranění nebo smrti. 

Nátlakově sexuálně sadistická porucha 

na původce nekonsensuálních aktivit, BDSM výslovně vyjmuto

Parafilní porucha zahrnující chování o samotě nebo souhlasící jedince

aktivity, které jedinci působí distress nebo je při nich významné riziko 
úmrtí či zranění (např. asfyxifilie), 
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BDSM = partnerský sadomasochismus



BDSM: partnerský sadomasochismus

V ČR dominance vzrušovala (Jozifkova 2018 Dev. Behav., N = 673)

• 45,9 % respondentů ve věku 25-44 let z obecné populace

• 8,2% vzrušuje silně

• 6,1% nevzrušuje je rovnost partnerů

Belgie: 12,2% dělá pravidelně, 7,5% považuje za BDSM Holvoet 2018

Ds projevy dominance a submisivity a/nebo

SM užití silných podnětů či bolesti a/nebo

B svazování–bondage

praktiky, role:   dom (top), sub (bottom), switch; rigger, model 

Jak tyto paterny sexuálního chování vypadají?

+ info běžný sex, rizika,  komunity?
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Metodika

www.en-k.net info pro odborníky a veřejnost 2012-2017 

e-mail: přímé oslovení zástupců skupin i jednotlivců 

Facebook a bdsmweb.cz 2017 

preference v sexu, vztahy, komunity, bezpečí, dominance

506 dotazníků (43,6%; jinak většinou náhled, nezačali)

1 dotazník poškozený, 3% věk, 4 se jen chtěli podívat → 486

485 BDSM a/nebo fetiš „rozhodně ano, spíše ano“

89,9% silný podnět, bolest, dom sub „rozhodně ano“

Neparametrické metody, Microsoft IBM SPSS 20,21
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Respondenti 236 mužů, 243 žen, 7 jinak (1 FtM, 4 MtF)

VĚK VZDĚLÁNÍ

FINANCE FYZ.  ATRAKTIVITA  DOBRÉ POSTAVENÍ
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DS SM

82,5%13,9% 3,6%

N = 446
χ2 = 10,3
df = 2
p < 0,006

Výsledky: bi a hetero kinky



DS SM

bondage

0,9%

71,2%

2%

0,9%
1,5%

9,7%

1,1%

12,7%

N = 455
mužů 220, žen 235
hetero a bi

Ano =
rozhodně ano, spíše ano 7



Nahoře a/nebo dole? 
DS real DS SM bond

ženy

top 8,5 8,8 9,5 6,2

bottom 78,6 63,2 60,5 66,8

oboje 12,8 28,1 30,0 27,0

muži

top 56,2 38,6 35,1 34,6

bottom 12,0 28,2 33,9 27,0

oboje 31,8 33,2 31,0 38,4

ženy DS N=228,  SM N=210,  bond N=211; 
muži DS N=202 SM N=174, bond N=185
DS real n = 673
DS ženy se liší od real chi 7,72; df2, p0,21
DS Muži se liší od real chi 17,3 ; df2;p0,001



Dominant-sadista  ,  submisiv-masochista ?

Jen 81 % osob má odpovídající preference Dom Sad, Sub Mas
vzrušuje SM i DS, N = 205 žen, 163 mužů

35% domin preferovalo sadmas
8,6% domů-mužů preferovalo sadmas χ2 =7,65; df=2; p< 0,022

komplikace ve vztazích?
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Switch… DS
bi a  hetero kinky, DS
Většinu switchů vzrušují osoby, osoby, které neswitchují,
ale většinu těchto osob switchové nevzrušují

switche vzrušují osoby, které switchují (DS, SM) ANO 86,7 % 
switche vzrušují osoby, které neswitchují (DS,SM) ANO 85,6 %
switchové nevzrušují 65,8% dominantních a 73,3% 

submisivních osob N=338-7 

Většinu switchů vzrušuje střídat roli s jedním partnerem ANO 84,5%
NE 15,5 % -? 
to nevzrušuje 77% domů a 86,8 % subů N = 378

Polovinu switchů vzrušuje střídat roli během jedné scénky ANO 49,1%
50,9% nestřídat během scénky
to nevzrušuje nevzrušuje 80, 5 % dom a 92,1 % sub N= 373
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Switch… V mém životě se střídají období, kdy mě vzrušuje  být v 
roli „dole“ a období, kdy mě naopak vzrušuje být 
nahoře a trvají… 29,0% den-dny

8,4% 1-4 týdny

3,1% 2-6 měsíců

1,5% rok-dva

2,3% víc než 2

19,1% ne

32,1% jinak

DS switch, N = 131 11



Vybrané praktiky

dech
neví se působit přijímat oboje

N N N N
žena 1 2 11 1

muž 0 2 2 0

Vzrušuje mě konkrétní sexuální praktika 139 osob z 486 odpovědělo
14,4% 19: dech škrcení, dušení, asfixie, breath play, kontrola dechu, 
přidušování, 1 waterboarding

4,3% 6  krev, krvavé praktiky, skalpel, playpiercing a řezání, bloodplay, 
skarifikace
3,6% 5 jehla
4,3% 6 elektro, elektřina
36% 34 spank, výprask 8 (jeden z toho byl přes chodidla), 3 bití; 3 bič, 
důtky, bičování, whipping;  2 důtky; 
2,9% 4 fackování 
3,6% 5 fetiš (obojky, ruce, nohy, oblečení, „různé“) 
4,3% 6 klinik
11% : 4,3% 6- pony, ponyplay; 6,5% 9 dog, pup, pes; 0,7% 1 kitty play  12



Zranění

N= 469, ti kdo měli BDSM sex. Nevíme, jestli sami nebo s někým
Tetování a trvalý piercing nebyly považovány za poranění

Při mém BDSM sexu obvykle k poranění neodchází…
poranění mne nebo partnera/partnerky se hojí…
Trvalá poranění – 1 trans; 7 nevědělo, zbytek:

Graf: 
38% bez zranění
21,3% do druhého dne
36,4 % do týdne
4,3 %  hojí se déle
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Použít kondom…
Bi a hetero „kinky“ N = 421; 

Použít kondom nebo požádat partnera o použití kondomu při BDSM 
jsem se…

46,8% nepotřebovalo;  potřebovali: 81,7%  vždy OK.

18,3% 
41 osob
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Vztahy
Bi a hetero „kinky“ N = 421
BDSM sex obvykle vztah mezi mnou a mým partnerem pro BDSM sex

2,9 %

7 žen (DS: 1 dom, 5 sub 1 switch; SM: 1 sad, 4 mas, 2 sadmas
5 mužů (DS: 1 dom. 1 sub, 3 switch; SM: 1 nic, 1 sad, 1 mas, 2 sadmas

8 z nich nemělo 
domluvenou 
stopku (nikdy, 
spíše ne); 
1 pul napůl, 
3 většinou a vždy 
ano
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Po BDSM sexu
bi a hetero muži a ženy, „kinky“, měli BDSM sex, N= 439
A. se cítím  více vystresovaný 3% méně vystresovaný 76,3%
B. jsem méně vyrovnaný 3,9% jsem vyrovnanější 67,2%
C. mám své sexuální potřeby pod kontrolou  méně 8,2% více 39%

Kdo? Vynecháno nevím, Kruskal-Wallis, 2-sided, df=2; pairvise, 
A. Submisivnější na SubEarlyLife více oproti stejně
B. Mladší  méně oproti stejně, méně oproti více
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BDSM skupiny na sraze nebo na webech jsou pro mě důležité

Kvůli sexu? Kvůli zahnání pocitu samoty a vyloučení? 

Navazování vztahů? Získávání přátel?            Získávání informací?

NE ◄ ► ANO NE ◄ ► ANO NE ◄ ► ANO

NE ◄ ► ANO

486 respondentů
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NE ◄ ► ANO

Sociálně sub víc.
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NE ◄ ► ANO

Sociálně sub víc.

29% problém: 26 % úmysl
22 % do 13 let
Sebevražda:
37 % myšlenka 
r=0,74 *** hanba 
12 % 1-x pokus 



Evoluční přístup: reprodukční strategie → BDSM 

DS ANO výše postavený nese kvalitní geny, níže postavený  poskytuje 
příležitost k reprodukci 

sex dom muži více synů Jozifkova Kolackova 2017
sex sub muži také Jozifkova nepub. data
sex dom muži i ženy víc příbuzných  mužů Jozifkova et al. 2009
soc. dom-sub páry více dětí, více synů Jozifkova et al. 2014

Bondage alternativní strategie využití příležitosti Jozifkova. et al. 2012

Silné podněty směřované na konkrétní místa: znehybnění u savců
možná souvislost se strategiemi savců typu provokovaná ovulace?

Tsimane (Stieglitz et al. 2018), ženy vystavené intimnímu násilí více 
potomků, i když odfiltrována preference pro dominantní muže, 
kteří by mohli být agresivnější 
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