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Prevalence užívání marihuany ČR

• Téměř třetina osob ve věku 15–64 někdy v 
životě užila konopné látky 

• Odhad pravidelných uživatelů (min. 2x 
měsíčně) se pohybuje okolo tří set tisíc osob

• Vyšší míru užívání vykazují muži a mladí 
dospělí ve věku 15-34 let



Z přehledu výzkumů

• Afrodiziakální účinky – záleží na formě a dávce 
užití, návyku, vliv očekávání, nálady, settingu

• Orgazmus - neschopnost dosahování, tak jak by si 
uživatel přál + zlepšení prožitku 

• Erektilní funkce – výsledky nejednoznačné

• Pocit blízkosti, intimity, zvýšení intenzity 
smyslového vnímání, zejména prožívání dotyku

• Nižší věk koitarché, vyšší počet sex. partnerek

• Frekvence a závažnost rizikového chování roste s 
výčtem užívaných drog



Zaměřili jsme se:

• Popis vybraných charakteristik sexuálního chování 

• Souvislosti frekvence užívání

• Souvislosti délky užívání

• Souvislosti s užíváním dalších psychoaktivních látek

• Souvislosti s užíváním tabáku 

• Erektilní funkci dle IIEF-5



Soubor 

• 392 respondentů, pravidelných 
heterosexuálních uživatelů marihuany 
užívajících marihuanu 1x týdně – denně

• Více než polovina – 5x týdně a více 



Koitarché

• Věk prvního pohlavního styku nižší (16,1 let)

• Více než dvě třetiny uživatelů měly v době 
prvního pohlavního styku zkušenost s 
marihuanou



Počet sexuálních partnerek

• Prům. počet sexuálních partnerek 14,5, 
nejčastěji 4

• Prům. počet příležitostných sex. partnerek 8,8, 
nejčastěji 1 a 2



Sexuální partnerky a další užívané látky

Užívání dalších psychoaktivních látek souvisí s 
počtem sexuálních partnerek.

Uživatelé ze skupin MJ (LSD, extáze, halucinogenní 
houby, ketamin) a MT (pervitin, kokain) uvádějí vyšší
počet sexuálních partnerek.



Sexuální potřeba a aktivita 

• Potřeba sexuálního uspokojení a sexuální 
aktivita prům. 21 krát v měsíci, nejčastěji 30

• Nadpoloviční většina nezaznamenala žádnou 
změnu potřeby sexuálního uspokojení v 
souvislosti s užíváním marihuany

• Téměř čtvrtina dále uvedla, že se sexuální 
potřeba a aktivita zvýšila



Sexuální aktivita a užívání dalších látek

Užívání dalších psychoaktivních látek souvisí s 
měsíční sexuální aktivitou. 

Uživatelé ze skupiny MT (pervitin, kokain) 
vykazují nižší měsíční sexuální aktivitu.



Předehra, soulož, orgazmus

• Nadpoloviční většina uživatelů vnímá délku 
předehry i délku soulože jako stejnou v 
porovnání s dobou před užíváním marihuany

• Třetina respondentů vnímá dobu trvání 
předehry a soulože v současnosti jako delší

• Orgazmus pro téměř dvě třetiny uživatelů 
(63,0 %) lepší a podstatně lepší



Změna pohlavního života

• Téměř polovina zaznamenala změnu 
pohlavního života k lepšímu od té doby, co 
užívají marihuanu

• 46 % uvedlo, že pohlavní život se nezměnil

• Nejčastější pozitivní změna - lepší prožitek 
orgazmu, následně zvýšená sexuální 
vzrušivost, zvýšená potřeba sexuálního vybití a 
zvýšená frekvence pohlavních styků 



Sexuální spokojenost

Sexuální spokojenost v souboru uživatelů 
marihuany nesouvisí:

– s frekvencí užívání marihuany (χ2 = 2,550; p-hodnota = 0,636)

– s délkou užívání marihuany (p-hodnota = 0,579; Kruskal-Wallis

test) 

– s užíváním dalších psychoaktivních látek (χ2 = 9,357; p-

hodnota = 0,154) 



Sexuální poruchy

• Nejčastěji příliš velká potřeba sexu (10,2 %)

• Neschopnost dosáhnout vyvrcholení (7,4 %)

• Většina respondentů nikdy nezažila 
nedostavení se erekce a nedostavení se 
ejakulace při sexuálním styku, často tyto 
obtíže zažívají 2 % uživatelů



Poruchy ejakulace a délka užívání

Délka užívání marihuany souvisí s 
přítomností poruchy ejakulace. 

Respondenti, u nichž se ejakulace při sexuálním 
styku někdy nedostavuje, užívají marihuanu delší 
dobu. 



Prostituce

• Většina uživatelů marihuany nemá zkušenost s 
využitím komerčního sexu

• Respondenti, kteří měli pohlavní styk s 
prostitutkou, použili ve většině vždy kondom 

• Naprostá většina uživatelů neposkytla nikdy 
sexuální služby za úplatu



Analýza vlivu užívání marihuany na 
erektilní funkci dle IIEF-5

• O určitý stupeň erektilní dysfunkce dle IIEF-5 
se může jednat u 38,6 % respondentů



Analýza vlivu užívání marihuany na 
erektilní funkci dle IIEF-5

• Nebyla zjištěna závislost mezi možnou 
přítomností určitého stupně erektilní 
dysfunkce dle IIEF-5 a vybranými parametry:

– frekvence užívání (χ2 = 4, 87656; p-hodnota = 0,08731) 

– délka užívání (p-hodnota = 0,601953; Kruskal-Wallis test) 

– užívání dalších psychoaktivních látek (χ2 = 2,660358; p-

hodnota = 0,447006) 

– užívání tabáku (χ2 = 1,14856; p-hodnota = 0,699915) 



Závěr

• Soubor uživatelů marihuany vykazuje jisté 
specifické rysy v oblasti sexuality – zejm. vyšší 
počet sexuálních partnerek, vyšší sexuální 
potřeba a aktivita, delší doba trvání soulože

• Většinově uváděn pozitivní dopad užívání na 
sexualitu, především na prožitek orgazmu

• Spokojenost se sexuálním životem nesouvisí s 
frekvencí ani s délkou užívání marihuany

• Nezjištěna závažná rizikovost v oblastech 
sexuálního chování a sexuálního zdraví 
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