
Tým projektu EMIS by rád znovu poděkoval Vám, kdo jste se podíleli na 
prvním celoevropském internetovém projektu k tématům homosexuality, 
homosexuálního chování a sexuálně přenosných chorob u mužů  
majících sex s muži (MSM). Tato studie s celkovým počtem více než 180 
000 účastníků se stala vůbec největší studií, která kdy byla uskutečněna 
na téma sexu mezi muži! 

Předkládáme Vám druhou komunitní zprávu. Je určena zejména Vám, tedy 
příslušníkům nejrůznějších evropských LGBT komunit.  Doufáme, že budete 
tyto informace považovat za zajímavé a přínosné. První zpráva se zabývala 
HIV testováním, souvisejícími znalostmi, otevřeností se svou orientací, sexuální 
spokojeností. Závěrem jste se dozvěděli, koho považujete za nejvíce sexy 
muže na planetě. Všechny komunitní zprávy byly přeloženy do 25 jazyků a 
jsou dostupné na webové stránce www.emis-project.eu.

Eurovize našich (MSM) 
sexuálních životů!
Ve druhé zprávě se zaměříme na další témata související se sexem, na 
počty a typy sexuálních partnerů a také na testování a vyšetřování na jiné 
sexuálně přenosné choroby (jiné než HIV). Považujte prosím tyto informace za 
předběžné, protože stále připravujeme podrobnou zprávu, která by měla být k 
dispozici ve druhé polovině roku 2011. Podobně jako v předchozí zprávě, najdete 
na třetí straně kompletní přehled diskutovaných údajů za jednotlivé země. 

Pokud budete číst tabulku podrobně, možná si všimnete, že počty respondentů 
v jednotlivých zemích poněkud klesly. Je to důsledek vyřazení některých 
respondentů, jejichž údaje v odpovědích se vzájemně vylučovaly. Snažili jsme 
se tak eliminovat údaje od těch, kteří jen ukvapeně bez velkého přemýšlení 
klikali na některou z možností. Jejich odpovědi neposkytovaly odpovídající  
informace o jejich znalostech a chování. 

S kým jste měli sex?
V každé zemi se významný počet mužů neidentifikoval jako gay nebo homo-
sexuál. To znamená, že jsme v naší studii oslovili poměrně široké spektrum 
mužů majících sex s muži. Okolo 15% všech respondentů uvedlo sexuální 
zkušenost se ženou v posledních dvanácti měsících před vyplněním dotazníku. 
Jak vyplývá z tabulky na třetí straně, nejméně, méně než desetina, to bylo v 
Belgii (.be), Nizozemí (.nl), Polsku (.pl) a Francii (.fr). Naopak více než čtvrtina 
těchto mužů byla ze Slovinska (.si), Bulharska (.bg) Rumunska (.ro) a z Bosny 
a Hercegoviny (.ba). 

S kolika muži jste měli sex? 
V tabulce na třetí straně zjistíte, ve kterých zemích jsou tato čísla výrazně 
nízká či vysoká.  Mnoho z Vás (43% až 59%) mělo v posledních dvanácti 
měsících sex se dvěma až deseti muži.  Podíl těch, kteří měli více než  
deset partnerů, se pohyboval ve všech 38 zemích mezi 10 a 25% respondentů.  
Počty sexuálních partnerů samy o sobě mnoho nevypovídají. Spíše jen to, 
jak je pro Vás snadné či složité partnera najít (třeba proto, že někteří žijí v  
utajení nebo chybí možností setkávání). Také mohou vypovídat o tom, jak 
složité pro mnoho z Vás je vytvořit trvalý vztah, zejména ve společnostech, kde 
stejnopohlavní páry nejsou oficiálně uznávány nebo společensky přijatelné. 

Pochopitelně mnoho mužů si svobodně volí větší počty sexuálních partnerů. 
Čím více partnerů máte, tím častěji byste ale měli vyhledávat zdravotní  
prohlídky a testování.  

Kde nacházíte muže, s nimiž pak máte sex?
Ptali jsme se Vás, kde jste naposledy potkali posledního nestálého sexuálního 
partnera (u těch respondentů, kteří měli nejméně jednoho takového partnera 
v posledních dvanácti měsících).  Nejčastější odpověď byla „na internetu“, 
následovaná nejrůznějšími místy pro anonymní sex jako jsou gay sauny či  
dark roomy. 

Evropský internetový projekt mezi muži majícími sex s muži (EMIS) 
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Přes polovinu z Vás našlo 
sexuální partnery on-line, 
hlavně ve východní Evropě.
Mapa č. 1 poskytuje přehled o procentech respondentů v jednotlivých zemích, 
kteří našli svého posledního nestálého partnera na internetu. Ukazuje zřetelné 
rozmezí mezi východní a západní Evropou. To lze vysvětlit menším počtem 
reálných míst, kde lze partnery hledat, takže on-line hledání je relativně časté. 
Také možná internetový projekt EMIS oslovil v těchto zemích mnohem více 
právě tu skupinu mužů, kteří své partnery na internetu také hledají. Nabízí se 
více možných vysvětlení pro tento rozdíl.  

Setkávání na místech pro nahodilý sex 
Ne v každé zemi jsou taková místa jako gay sauny, pornokina, darkroomy. Ale 
v každé zemi žijí lidé, kteří nějaké takové místo, ať již doma nebo v cizině, v 
posledním roce navštívili. Tabulka ukazuje, že méně než 10% to bylo v Bosně 
a Hercegovině (.ba), Turecku (.tr), Srbsku (.rs), na Ukrajině (.ua), a v Bělorusku 
(.by). Více než čtvrtina respondentů našla posledního nestálého partnera v 
těchto místech ve Francii (.fr), Belgii (.be) a v Nizozemí (.nl). 

Kdy jste byli naposledy vyšetřeni na sexuálně přenosné 
choroby?
Tabulka ukazuje, že testování na jiné sexuálně přenosné choroby než HIV je 
nejčastější v Nizozemí (.nl), Velké Británii (.uk), Rusku (.ru), Bělorusku (.by), 
Belgii (.be), Francii (.fr), Irsku (.ie), a Švédsku (.se).

Sexuálně přenosné choroby 
v konečníku jsou zřejmě 
diagnostikovány zřídka.

Tento údaj nicméně neříká nic o kvalitě a rozsahu provedených vyšetření. 
Choroby jako kondylomata, rektální kapavka nebo rektální chlamydiové  
infekce jsou u mužů majících sex s muži časté. Zdravotníci by na ně měli  
myslet. Prosté jednoduché vyšetření penisu nebo konečníku pohledem jsou ve 
většině evropských zemí jen málokdy součástí vyšetření na sexuálně přenosné 
choroby, jak je vidět v tabulce. Totéž platí pro výtěr sliznice konečníku, který 
by umožnil diagnostikovat rektální kapavku či chlamydiovou infekci. Ty často 
probíhají bez zjevných příznaků.  

Mapa č. 2 svědčí o tom, že jen ve Velké Británii (.uk), Irsku (.ie), na Maltě 
(.mt), v Nizozemí  (.nl), a Švédsku (.se) je výtěr z konečníku rutinní praxí.  
To znamená, že ve většině evropských zemí nebývají anální a genitální kon-
dylomata, rektální kapavka a chlamydiová infekce často rozpoznány a léčeny. 

Jaký druh sexu jste měli?
Když jste byli dotázáni na sexuální praktiky v posledních dvanácti měsících, 
byl orální sex (kouření) nejčastější, za ním pak byla vzájemná masturbace 
(honění). Poté následoval anální sex (aktivní nebo pasivní). V tabulce vidíte, 
že podíl análního sexu byl nejnižší ve Švédsku (.se), Finsku (.fi), a Estonsku 
(.ee) a naopak nejvyšší ve Francii (.fr), Španělsku (.es.), Portugalsku (.pt), 
Bělorusku (.by), Rusku (.ru), a Moldávii (.md). 

Orál je na prvním místě!
HIV je u mužů majících sex s muži přenášen převážně při análním styku, kdy 
není použit kondom anebo kondom selže (praskne nebo sklouzne). Nepoužití 
kondomu při análním sexu je jednoznačně nejvyšším rizikem, zejména pokud 
neznáte HIV stav svého partnera (i když jde o partnera (či partnerku) stálého) 
nebo když je jeho HIV stav jiný než Váš. 
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Mapa č. 1. Procento respondentů, kteří svého posledního nestálého partnera našli na 
internetu, z těch mužů, kteří v posledních 12 měsících takového partnera měli. 

Mapa č. 2. Procento respondentů, kteří uvedli, že jejich vyšetření na sexuálně přenosné 
choroby zahrnovalo i výtěr z konečníku. 
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H
IV v posledních 
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.at (Rakousko) 4085 14% 30% 6% 39% 48% 24% 20% 58% 85% 23%

.ba (Bosna a Hercegovina) 150 28% 19% 2% 22% 62% 10% 1% 77% 80% 34%

.be (Belgie) 3982 8% 42% 5% 46% 43% 33% 26% 53% 86% 25%

.bg (Bulharsko) 1036 25% 29% 3% 35% 49% 21% 16% 66% 85% 36%

.by (Bělorusko) 367 17% 43% 9% 53% 57% 12% 10% 68% 90% 40%

.ch (Švýcarsko) 5028 15% 32% 6% 42% 46% 32% 25% 58% 85% 22%

.cy (Kypr) 267 17% 21% 4% 29% 48% 26% 16% 61% 85% 34%

.cz (Česká republika) 2400 10% 18% 5% 48% 49% 14% 16% 55% 84% 33%

.de (Německo) 54387 14% 28% 6% 41% 47% 23% 21% 60% 83% 25%

.dk (Dánsko) 1742 13% 35% 12% 35% 48% 27% 21% 55% 86% 30%

.ee (Estonsko) 594 19% 22% 4% 40% 51% 14% 20% 46% 78% 35%

.es (Španělsko) 13111 10% 37% 6% 32% 42% 31% 20% 58% 90% 30%

.fi (Finsko) 2026 15% 22% 8% 42% 47% 16% 19% 47% 78% 28%

.fr (Francie) 11164 9% 40% 5% 47% 37% 38% 26% 58% 88% 25%

.gr (Řecko) 2944 17% 31% 5% 35% 48% 27% 16% 64% 86% 26%

.hr (Chorvatsko) 517 15% 20% 3% 36% 51% 16% 13% 70% 86% 36%

.hu (Maďarsko) 2067 16% 24% 6% 41% 51% 18% 19% 50% 85% 32%

.ie (Irsko) 2194 14% 38% 26% 29% 50% 24% 18% 57% 84% 33%

.it (Itálie) 15984 13% 30% 5% 36% 44% 30% 22% 59% 88% 30%

.lt (Litva) 595 16% 17% 3% 44% 49% 10% 14% 48% 79% 40%

.lu (Lucembursko) 280 15% 27% 3% 40% 46% 27% 23% 62% 84% 21%

.lv (Lotyšsko) 708 20% 26% 5% 45% 54% 15% 16% 54% 83% 38%

.md (Moldávie) 117 21% 37% 6% 43% 47% 15% 11% 65% 94% 37%

.mk  (Makedonie) 117 24% 24% 4% 26% 63% 16% 11% 63% 86% 31%

.mt (Malta) 119 12% 30% 24% 37% 43% 33% 20% 55% 83% 32%

.nl (Nizozemí) 3787 8% 53% 25% 47% 44% 37% 30% 51% 86% 30%

.no (Norsko) 2096 11% 36% 13% 34% 52% 16% 13% 57% 83% 32%

.pl (Polsko) 2746 8% 25% 4% 42% 48% 20% 15% 60% 87% 32%

.pt (Portugalsko) 5187 15% 28% 3% 37% 51% 20% 21% 56% 91% 30%

.ro (Rumunsko) 2327 26% 32% 3% 37% 58% 20% 11% 63% 85% 42%

.rs (Srbsko) 1106 21% 24% 2% 32% 57% 15% 9% 67% 86% 33%

.ru (Rusko) 5035 15% 44% 10% 52% 52% 20% 14% 61% 91% 35%

.se (Švédsko) 3132 13% 38% 19% 39% 49% 20% 18% 57% 78% 30%

.si (Slovinsko) 990 24% 18% 5% 35% 51% 12% 16% 65% 79% 24%

.sk (Slovensko) 586 10% 15% 3% 40% 49% 11% 12% 64% 83% 37%

.tr (Turecko) 1807 20% 16% 3% 34% 42% 34% 6% 71% 87% 49%

.ua (Ukrajina) 1711 20% 35% 6% 49% 59% 13% 9% 64% 88% 36%

.uk (Velká Británie) 17718 10% 44% 27% 37% 46% 30% 21% 57% 84% 32%

Celkem 174,209     

Průměr % (2) 15% 29% 5% 39% 46% 20% 16% 59% 85% 32%

Předběžná zjištění z Evropské internetové studie u mužů majících sex s muži (EMIS): Přehled
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(1) Nechráněný anální sex s partnerem, jehož HIV stav byl neznámý nebo jiný než respondentův.
(2) Průměr z 38 zemí (medián), nikoli průměr ze všech respondentů.



Riziko přenosu HIV 
Nechráněný anální sex s partnery neznámého nebo odlišného HIV stavu 
představuje potenciální riziko přenosu HIV.  Vaše odpovědi ze zúčastněných 
38 zemí kolísaly od téměř pětiny v Lucembursku (.lu), Švýcarsku (.ch), and 
Rakousku (.at) až po téměř polovinu v Turecku (.tr).

Riziko přenosu HIV může být podstatně sníženo: 

(1) oddávání se jiným sexuálním praktikám než je anální sex;

(2) použitím kondomu při análním sexu; a

(3) nechráněným análním sexem jen s partnerem, kde jste si oba absolutně    
      jisti, že jste stejného HIV stavu (což je většinou obtížné zaručit). 

V první komunitní zprávě jsme psali o odpovědích na otázku o nejvíce sexy 
muži na planetě. Většina z Vás uvedla, že je to Váš partner. Proto jsme se do 
této zprávy rozhodli zařadit informaci, kolik z Vás žije ve vztahu s jiným mužem.

Stálé vztahy a Vy!
V průměru kolem 40% z Vás uvedlo, že v době vyplnění dotazníku žijete ve 
stálém vztahu s jiným mužem. Tento podíl byl nejvyšší u mužů z Běloruska (.by), 
Ruska (.ru) a Ukrajiny (.ua). Naopak méně než 30% takových respondentů 
bylo z Bosny a Hercegoviny (.ba), Kypru (.cy), Irska (.ie), a Makedonie (.mk).  
V každé zemi pak ti, kteří měli stálý vztah, uváděli i podstatně vyšší  
spokojenost se sexuálním životem. 

Touha po stálém vztahu pak byla nejčastěji (25%) zmiňována jako příčina  
nespokojenosti se sexuálním životem. V závěrečné zprávě se pak více 
zaměříme na vzorce sexuální spokojenosti a na faktory, které tuto spokojenost 

ovlivňují. Ale bez ohledu na vzorce spokojenosti jsme přesvědčeni, že muži 
mající sex s muži mají právo na ten nejlepší sex s co nejmenším rizikem. 
Národní politiky jednotlivých zemí by se měly snažit vytvářet pro muže ma-
jící sex s muži prostředí, které podporuje jejich zdraví a spokojenost, omezuje 
jejich diskriminaci a prosazuje právní prostředí uznávající a podporující stej-
nopohlavní vztahy. 

OBROVSKÉ díky!
Rád bychom poděkovali za čas a zájem o přečtení této komunitní zprávy.  
Prosíme, abyste si několik kopií vytiskli a rozeslali je místním úřadům a  
sociálním institucím, abyste o ní řekli svým kolegům a přátelům. Z webové 
stránky www.emis-project.eu si mohou stáhnout své osobní kopie.  Závěrečná 
zpráva projektu EMIS bude publikována v polovině listopadu 2011. Pokud 
nám chcete napsat své názory a připomínky, učiňte tak prostřednictvím naší  
webové stránky. Máte-li nějaké dotazy nebo chcete další informace, obraťte se 
e-mailem na koordinátora projektu: coordinator@emis-project.eu.

Tato zpráva byla připravena autory:
       Mick Quinlan,        Susan Donlon and Daniel McCartney (.ie), 
                  Antons Mozalevskis (.lv), Ekaterina Shmykova (.ru),
Marianella Kloka (.gr), Todd Sekuler, Ulrich Marcus, and Axel J. Schmidt (.de).

Design zprávy byl vytvořen:
Maurice Farrell, (www.Creationpod.ie) and podpořen GMHS (.ie) a GHN(.ie).

Tato zpráva byla přeložena z angličtiny do češtiny:
Česká společnost AIDS pomoc, Ivo Procházka, Tomáš Rieger.

EMIS přidružení partneři: DE: GTZ, Robert Koch Institute; ES: Centre de Estudis Epidemiològics sobre les ITS i SIDA de Catalunya (CEEISCat); IT: Regional Centre for Health Promotion Veneto; NL: University 
College Maastricht; UK: Sigma Research. 

EMIS spolupracující partneři: AT: Aids-Hilfe Wien; BE: Institute of Tropical Medicine, Facultés Universitaires Saint-Louis, Ex Aequo, Sensoa, Arc-en-ciel Wallonie; BG: National Centre of Infectious and Parasitic 
Diseases, Queer Bulgaria Foundation; BY: Vstrecha; CH: Institut universitaire de médecine sociale et préventive, Aids-Hilfe Schweiz; CY: Research Unit in Behaviour & Social Issues; CZ: Charles University (Institute 
of Sexology), Ceska spolecnost AIDS pomoc; DE: Berlin Social Science Research Center (WZB), Deutsche AIDS-Hilfe; Federal Centre for Health Education (BZgA); DK: Statens Serum Institut, Department of  
Epidemiology, STOP AIDS; ES: National Centre of Epidemiology, stopsida, Ministry of Health, Social Policy and Equality; EE: National Institute for Health Development; FI: University of Tampere (Nursing Science), 
HIV-saatio/Aids-tukikeskus; FR: Institut de veille sanitaire (InVS), AIDeS, Act Up Paris, Sida Info Service, Le Kiosque, The Warning; GR: Positive Voice; HR: University of Zagreb (Humanities and Social Sciences); 
HU: Hungarian Civil Liberties Union (TASZ), Háttér; IE: Gay Men’s Health Service, Health Services Executive; IT: University of Bologna, Arcigay, Instituto Superiore di Sanità; LT: Center for Communicable Diseases 
and AIDS; LV: The Infectiology Center of Latvia; Mozaika; MD: GenderDoc-M; MK: Equality for Gays and Lesbians (EGAL); NL: schorer; NO: Norwegian Knowledge Centre for the Health Services, Norwegian 
Institute of Public Health; PL: National AIDS Centre, Lambda Warszawa; PT: GAT Portugal, University of Porto (Medical School), Institute of Hygiene and Tropical Medicine; RO: PSI Romania RS: Safe Pulse of 
Youth; RU: PSI Russia, LaSky; SE: Malmö University, Riksforbundet for homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rattigheter (RFSL); SI: National Institute of Public Health, Legebitra, ŠKUC-Magnus, DIH; SK: 
OZ Odyseus; TR: Turkish Public Health Association, KAOS-GL, Istanbul LGBTT, Siyah Pembe Ucgen Izmir; UA: Gay Alliance, Nash Mir, LiGA Nikolaev; UK: City University, London, CHAPS (Terrence Higgins Trust); 
EU: ILGA-Europe, Aids Action Europe, European AIDS Treatment Group, GayRomeo, Manhunt & Manhunt Cares

EMIS poradenští partneři: Executive Agency for Health and Consumers (EAHC), European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), WHO-Europe

EMIS chce dále poděkovat provozovatelům více než 200 webových stránek kteří na nich umístili náš banner,  a zejména těm, kteří rozeslali individuální vzkazy svým uživatelům: GayRomeo, Manhunt, Qruiser, 
Qguys, a Gaydar. Rovněž děkujeme všem nevládním organizacím, které propagovaly náš dotazník. Bez jejich pomoci by projekt EMIS nebyl úspěšný ani možný. 

EMIS byl podpořen: Executive Agency for Health and Consumers (EAHC); Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les ITS/HIV/SIDA de Catalunya (CEEISCat); Department of Health for England; Regione del 
Veneto; Robert Koch Institute; University College Maastricht; German Ministry of Health; Finnish Ministry of Health; Norwegian Institute of Public Health; Swedish Board of Health and Welfare.

Závěrečná zpráva projektu EMIS bude publikována v polovině listopadu 2011.
V mezidobí můžete najít další informace a zprávy na www.emis-project.eu.
V případě dotazů kontaktujte laskavě: coordinator@emis-project.eu.
.
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