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U  mužů je nejčastější pře
kážkou pro soulož erektilní 
dysfunkce. Ta bývá spojená 
s vyšším věkem, ale může 
samozřejmě postihovat 

i mladší muže s hormonálními či jinými 
poruchami. Nejvíce trápí pány po pade
sátce. Ženy po menopauze zase zažívají 
pokles vaginální vlhkosti spojený s nepří
jemným pocitem, až bolestí při penetraci. 
To bývají potíže, které vyžadují vhodné 
řešení pro zbytek života. „Také ale může 
být soulož ztížená či znemožněná dočas
nými faktory u lidí mladšího věku. Patří 
mezi ně proběhlý porod a různé gyneko
logické či urologické potíže. Od různých 
zánětů až po nádorová onemocnění. Sou
lož však není jedinou možností pro hezký 
sex,” vysvětlil sexuolog a urolog Marek 
Broul z Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem. 

I v případě, že muž užívá léky na erek
ci, nemusí dosahovat dostatečně pevného 
ztopoření potřebného pro penetraci. Ještě 
větší komplikaci to může znamenat pro 

páry, heterosexuální i stejnopohlavní, kte
ré mají v oblibě anální sex. „Pro kvalitní 
anální pohlavní styk je totiž potřeba vyšší 
tvrdost erekce důležitá k proniknutí anál
ním svěračem,” vysvětlil lékař a  dodal: 
„Svoji roli v potížích se souloží ale sehrává 
u obou pohlaví také psychika. Muži se zku
šeností s erektilní dysfunkcí mohou i přes 
použití léků zažívat nervozitu způsobenou 
obavami ze špatného výkonu. U žen zase, 
i s použitím kvalitních lubrikantů, může 
nedávná bolestivá zkušenost s vaginální su
chostí, zánětem nebo jiným onemocněním 
způsobovat nedostatečné uvolnění.”     

NěžNost a komuNikace
Vynecháním penetračního pohlavního 
styku ze vztahu sex zdaleka nekončí, nao
pak je možné vše pojmout jako příležitost 
k vyzkoušení intimností, o kterých mnoh
dy roky sníme. Stále stejné potěšení může 
přinášet předehra, zahrnující všechny typy 
něžností. Od líbání a mazlení až po ero
tickou masáž, do které lze zapojit všechny 
smysly. „V  našem nedávném průzkumu 

mezi 730 respondenty se shodlo 40 % žen 
a 50 % mužů, že se jim nejvíce líbí, když je 
erotická masáž vzájemná. Také představuje 
ideální cestu ke vzrušení i pro konzervativ
ně založené páry, které chtějí s alternativa
mi penetrace experimentovat pomalu, začít 
zlehka,” vysvětlil Vojtěch Sláma, zakladatel 
online sexshopu Yoo.cz, který se zaměřuje 
na zkvalitňování intimního života. Zapo
jení hravosti umožňuje mnoho různých 
pomůcek pro erotickou masáž, tedy nejen 
olejů, ale také hřejivých gelů, vonných sví
ček nebo masážních hraček.    

V uvedeném průzkumu také řeklo 85 % 
žen a 81 % mužů, že nejlepším řešením ne
spokojenosti v sexu je komunikace s protěj
škem. Pro páry, které doposud především 
souložily, však není vždy lehké o nových 
možnostech mluvit. Podle psycholožky 
Zdeňky Pospíšilové z poradny Varias.cz, 
která se zaměřuje na poradenství ve vzta
zích a intimitě, se však vyplatí najít kuráž: 
„Všichni známe své tělo nejlépe sami a díky 
masturbaci víme, jaká stimulace je nám 
příjemná. Chce to hlavně uvolněnou dis Fo
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95 % lidí definuje sex jako 
soulož, jak vyplynulo ze studie 

renomovaného Kinsey Institute, 
který se zaměřuje na výzkum 

v oblasti lidské sexuality. V určité 
fázi života však mohou ženy 

i muži narazit na různé překážky, 
které jim klasický sex s průnikem 
znemožňují. Pro páry, které jsou 
na něj zvyklé jako hlavní součást 

sexu, to může znamenat velkou 
frustraci. Existuje však celá řada 
kreativních řešení, která mohou 

společně prozkoumat.

Skvělý sex  
i bez soulože

Nestyďte se zkoumat alternativy
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Respirátor FFP2 černý- 5 vrstev. 
Ochrana proti virům a bakteriím. 
Jednoduché použití a pohodlné 
přilnutí. Vysoce prodyšný.

Cemio Omega Imun Premium 
30 kapslí. při infekcích dýchacích 
cest virového nebo bakteriálního 
původu.

Přenosný UVC sterilizátor. slouží 
k odstranění bakterií z různých 
povrchů, včetně telefonů, klávesnic, 
tabletů atd.

Zdrovit MaxiMag Hořčík 375 mg + 
B6 20 šumivých tablet. S příchutí 
citrónu a pomeranče přispívají ke 
zmírnění únavy a vyčerpání.

Naturprodukt ContraVirus 
60 tobolek. Doplněk stravy, 
který přispívá k normální funkci 
imunitního systému.

Desinfekční gel na ruce VK-70 - 
50 ml. - 70% koncentrace alkoholu. 
Dezinfekce bez oplachování. Ničí 
bakterie a viry. Hydratující glicerin.

Zibesil 30 tobolek. Bylinný přípravek 
s betaglukanem, sylimarinem 
a zinkem. Doplněk stravy.

Immun44® sirup 300ml je doplněk 
stravy s rostlinnými výtažky, 
phyto-panmol®-vitamíny a dalšími 
mikroživinami.
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kusi. Odhodit stud a otevřeně si promluvit 
o tom, co každého z partnerů vzrušuje. Jen 
když svému protějšku upřímně sdělíme, co 
se nám líbí, může to pro nás udělat. Vždy 
říkám, že je lepší se cítit pět vteřin trapně 
než svůj život ochudit o naplnění vlastních 
tužeb.”   

Ukaž mi, co se ti líbí
„Jestliže u muže dochází ke slábnutí erek-
ce nebo k prodlužování času potřebného 
k dosažení ztopoření, neměl by hned myl-
ně předpokládat, že je na soumraku své 
sexuální kariéry. S  postupujícím věkem 
někteří muži ztrácejí schopnost vzrušení 
ze samotných představ, ale mohou jej dosa-
hovat pomocí fyzické stimulace,” vysvětlil 
Broul. Není však dotek jako dotek a různé 
muže vzrušují různé věci – uchopení určité 
části penisu, síla stisku dlaně nebo rytmus 
a  rychlost pohybů. „Protože může mít 
partnerka odlišné představy o tom, jak by 
měla stimulace rukou vypadat, je nejlep-
ším řešením, aby se muž odhodlal ukázat 
a otevřeně popsat, co ho vzrušuje,” dodal 
sexuolog. 

Pokud je vaginální styk pro ženu z ja-
kýchkoliv důvodů nepříjemný nebo boles-

tivý, je nejdostupnější alternativou vhodná 
stimulace klitorisu rukou nebo jazykem 
a ústy. Kromě toho existuje mnoho ero-
tických hraček, které jsou určeny přímo 
na klitoris. „Navíc je pro mnoho žen právě 
dráždění klitorisu pro dosažení orgasmu 
důležitější než samotná penetrace,” řekl 
Broul. To potvrzuje i statistika, podle které 
pouze 25 % žen pravidelně a spolehlivě do-
sahuje orgasmu během vaginální soulože. 
Toto číslo nepochází pouze z jedné studie, 
ale z komplexní analýzy 33 výzkumů za 
posledních 80 let od Elisabeth Lloyd v její 
fascinující knize The Case of the Female 
Orgasm. Autorka také vybízí ženy, aby se 
nezdráhaly partnera navigovat k  takové 
formě stimulace klitorisu, která jim přináší 
nejvíce potěšení. 

NemUsí stát v pozorU
Neúplná erekce nemusí být pro muže pře-
kážkou k prožívání rozkoše ze stimulace, 
ať už manuální, nebo orální. Dokonce ani 
není nutnou podmínkou orgasmu a ejaku-
lace, jak se mnoho lidí domnívá. „Během 
první fáze ejakulace je sperma deponováno 
do zadní uretry a vnitřní svěrač uretry je 
uzavřen. Ve druhé fázi se svaly u kořene  

penisu stahují a vytlačují sperma z močo-
vé trubice směrem ven. Tento mechanis-
mus může při dostatečném vzrušení na-
stat, ať už je penis vzpřímený, nebo mírně 
ochablý,” popsal Broul. Na trhu jsou k do-
stání také typy masturbátorů pro muže, 
jejichž používání nevyžaduje zasunutí 
penisu do uzavřeného prostoru – tedy ani 
erekci. Neztopořený penis se do takové-
ho stimulátoru buďto snadno vloží, nebo 
se vibrující pomůcka přikládá na různé 
partie podle toho, kde muž nejlépe vnímá 
vzrušení. 

Kreativní a hravé řešení se nabízí i pro 
situaci, kdy partnerka po penetraci tou-
ží, nezažívá vlastní tělesnou překážku, ale 
partnerova erekce k tomu není dostatečně 
silná. „Většinu lidí asi jako první napadnou 
klasická dilda a vibrátory. Zajímavou va-
riantou jsou ale také připínací penisy. Vět-
šina těchto hraček je dutá, aby bylo možné 
pohodlně vložit penis dovnitř. Umožňují 
penetraci prostřednictvím pánevních po-
hybů, na jaké je muž zvyklý, což může také 
pomoci k dosažení erekce. K dostání jsou 
i velmi realistické produkty všech velikostí 
a tvarů a je možné volit mezi variantami 
s vibrací nebo bez,“ dodal Sláma.    -red- 
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