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aneb
anestetika usnadňující sexuální násilí

anebaneb
anestetika usnadanestetika usnadňňujujííccíí sexusexuáálnlníí nnáásilsilíí



� jsou všechna farmaka usnadňující sexuální násilí�� jsou vjsou vššechna echna farmakafarmaka usnadusnadňňujujííccíí sexusexuáálnlníí nnáásilsilíí

DateDate rape rape drugsdrugs

VyskytujVyskytujíí se v barech, klubech a studijnse v barech, klubech a studijníích kampech.ch kampech.

Celkem se uvCelkem se uvááddíí asi 20 asi 20 farmakfarmak, kter, kteráá mohou usnadnit nmohou usnadnit náásilsilíí..
PatPatřříí k nim napk nim napřřííklad:klad:
alkohol, marihuana, extalkohol, marihuana, extááze, ze, benzodiazepinybenzodiazepiny, , ketaminketamin, , 
gamahydroxybutyrgamahydroxybutyráátt..



SexuSexuáálnlníí stud nenstud neníí vrozený, je zvrozený, je zíískaný výchovouskaný výchovou..

JeJeššttěě v 60. letech 20. stoletv 60. letech 20. stoletíí žženy a mueny a mužži ni něěkterých pkterých přříírodnrodníích ch 
nnáárodrodůů chodili nazchodili nazíí. . 

ŽŽeny kmene eny kmene YanomamiYanomami z Venezuely chodily nahz Venezuely chodily nahéé, pouze, pouze
s malou bederns malou bederníí ššňůňůrkou. rkou. 

JestliJestližže byly poe byly požžááddáány, aby si svlny, aby si svléékly tuto kly tuto ššňůňůrku, teprve se rku, teprve se 

ccíítily nahtily nahéé..





Tato kniha vyTato kniha vyššla po epochla po epocháálnlníích dch díílech lech „„O pO půůvodu druhvodu druhůů““
a a „„O pO půůvodu vodu ččlovlověěkaka““..

Výraz emocí u člověka a u zvířat – 1872Výraz emocVýraz emocíí u u ččlovlověěka a u zvka a u zvíířřat at –– 18721872

Charles DarwinCharles DarwinCharles Darwin



SexuSexuáálnlníí stud zstud záávisvisíí nana::

výchovvýchověě –– prudprudéérnrníí prostprostřřededíí, nudismus, nudismus

dobdoběě –– viktoriviktoriáánsknskéé obdobobdobíí v Anglii, sexuv Anglii, sexuáálnlníí revolucerevoluce

kultukultuřře e –– ppřříírodnrodníí nnáárody chodily nahrody chodily nahéé

vvěěkuku

ppřříítomnosti zntomnosti znáámméé osoby osoby –– zvýzvýššeneníí studustudu

ppřříítomnosti ciztomnosti cizíí osoby osoby –– snsníížženeníí studustudu

ppřříítomnosti osoby stejntomnosti osoby stejnéého pohlavho pohlavíí –– snsníížženeníí studustudu

popožžititíí alkoholualkoholu

popožžititíí drog drog –– datedate rape rape drugsdrugs

vyvyššetetřřovováánníí osobami v civilu nebo ve zdravotnickosobami v civilu nebo ve zdravotnickéém oblem obleččeneníí

ppřři svli svléékkáánníí donahadonaha ppřřed ped přříítomnými je stud vtomnými je stud věěttšíší nenežž ppřři  i  svlsvléékkáánníí

za zza zááststěěnou. Nejvnou. Nejvěěttšíší je pje přři svli svléékkáánníí vyvyššetetřřujujííccíí osobou osobou –– jak to jak to 

bylo za bylo za ččasasůů DarwinaDarwina





SexuSexuáálnlníí chovchováánníí žženyeny

�� zzáávisvisíí na plazmatickna plazmatickéé hladinhladiněě ččetných hormonetných hormonůů,,

zejmzejmééna pohlavnna pohlavníích, estrogench, estrogenůů i testosteronu.i testosteronu.

Jeho hladina je nejvyJeho hladina je nejvyššíšší v obdobv obdobíí ovulace, kdy stoupovulace, kdy stoupáá

ochota ochota žženy k pohlavneny k pohlavníímu styku. Pmu styku. Přři orgasmu dochi orgasmu docháázzíí

k uvolnk uvolněěnníí celceléé řřady ady neurotransmiterneurotransmiterůů, nap, napřř. . dopaminudopaminu

a hormonu oxytocinu.a hormonu oxytocinu.

OrgasmusOrgasmus –– zvýzvýššenenáá aktivita area aktivita area tegmentalistegmentalis ventralisventralis,,

diencefaludiencefalu, , substantiasubstantia nigra, laternigra, lateráálnlníího ho putamenputamen a mozea mozeččku.ku.

ZvýZvýššeneníí aktivity uraktivity urččitých oblastitých oblastíí motorickmotorickéé kkůůryry –– odpovodpovííddáá

zvýzvýššenenéé ččinnosti a prokrveninnosti a prokrveníí svalu psvalu páánevnnevníího dna.ho dna.



v v žženskenskéém sexum sexuáálnlníím chovm chováánníí hrajhrajíí ddůůleležžitouitou

úúlohu androgenylohu androgeny

mozek mozek žžen reaguje na androgeny citliven reaguje na androgeny citlivěějiji

nenežž mumužžskýský

nněěkterkteréé zmzměěny sexuny sexuáálnlníí apetenceapetence žženy v preny v průůbběěhuhu

menstruamenstruaččnníího cyklu jsou zpho cyklu jsou způůsobeny zmsobeny změěnaminami

hladin androgenhladin androgenůů v plazmv plazměě

SexuSexuáálnlníí chovchováánníí



Farmakologická manipulace chováníFarmakologickFarmakologickáá manipulace chovmanipulace chováánníí

ZkouZkoušíší se se rrůůznznéé hormonyhormony ve formve forměě spreje,spreje,

kterkteréé ovlivovlivňňujujíí sexusexuáálnlníí chovchováánníí mumužůžů i i žžen.en.

CIACIA zkouzkoušíší ttíímto zpmto způůsobem sobem ovlivnovlivněěnníí mormoráálkylky

bojujbojujííccíích ch vojvojáákkůů..

AfrodiziakaAfrodiziaka taktakéé manipulujmanipulujíí nanašše chove chováánníí

–– prostprostřředky posilujedky posilujííccíí pohlavnpohlavníí pud a potenci.pud a potenci.

Jsou to rostlinnJsou to rostlinnéé i i žživoivoččiiššnnéé produkty.produkty.



ČČetnetnáá farmakafarmaka poupoužžíívanvanáá v anesteziologii v anesteziologii 

ppůůsobsobíí v v subanesteticksubanestetickéémm ddáávkovvkováánníí amoramoróóznzníí

chovchováánníí..

��v naprostv naprostéé vvěěttššininěě výskyt u výskyt u žžen en –– ztrztrááta ta 
kontroly reality a projekce sexukontroly reality a projekce sexuáálnlnííchch
prvkprvkůů do chovdo chováánníí

AmorAmoróóznzníí chovchováánníí



AlkoholAlkohol

–– nejstarnejstaršíší droga k odstrandroga k odstraněěnníí psychických zpsychických záábranbran
a sebekontrolya sebekontroly

stastařříí ŘŘíímanmanéé –– in vino in vino veritasveritas





ČČarodaroděějnjnéé mastimasti

hrhráály významnou ly významnou úúlohu v evropsklohu v evropskéé kultukultuřře pe přři magickýchi magických

obobřřadech adech ččarodaroděějnic. V jnic. V ččarodaroděějnických kultech se ojnických kultech se ožživiloivilo

prastarprastaréé vvěědomdomíí o omamných drogo omamných drogáách.ch.

ČČarodaroděějnice si natjnice si natííraly celraly celéé ttěělo, vlo, vččetnetněě sliznic,sliznic,

napnapřř. po. pošševnevníích, výtach, výtažžky z ky z lilkovitýchlilkovitých rostlin opia, konoprostlin opia, konopíí

i i žživoivoččiiššných produktných produktůů, nap, napřř. kantarid. Tato sm. kantarid. Tato směěs bylas byla

smsmííchcháána s tukem ropuchy nebo dokonce novorozence.na s tukem ropuchy nebo dokonce novorozence.

Citace z dCitace z dííla Baptisty Porty (1568) la Baptisty Porty (1568) –– magiamagia naturalisnaturalis..



ČČarodaroděějnjnéé mastimasti

V omamnV omamnéém spm spáánku nku ččasto pohybovasto pohybovéé halucinacehalucinace

–– llééttáánníí a tance.a tance.

ErotickErotickéé halucinace.halucinace.

PouckertPouckert 1960 d1960 děělal pokusy s lal pokusy s ččarodaroděějnickou mastjnickou mastíí

podle receptury Porty. Byl ompodle receptury Porty. Byl omáámený a mmený a měěl divokl divokéé sny.sny.

Pak proPak prožžííval pocity lval pocity lééttáánníí. P. Přřed jeho oed jeho oččima se objevovalyima se objevovaly

rrůůznzněě znetvoznetvořřenenéé obliobliččeje. Nakonec meje. Nakonec měěl erotickl erotickéé zzáážžitkyitky

s groteskns groteskníími smyslovými vjemy.mi smyslovými vjemy.





Lilkovité rostliny
(Solanacea)

LilkovitLilkovitéé rostlinyrostliny
((SolanaceaSolanacea))

Mandragora Mandragora (Mandragora (Mandragora officinalisofficinalis))

BlBlíín n ččerný erný ((HyoscamusHyoscamus nigerniger))

RulRulíík zlomocný k zlomocný ((AtropaAtropa belladonabelladona))

Durman Durman ((DaturaDatura stramoniumstramonium))

ddůůleležžititáá sousouččáást st ččarodaroděějnických mastjnických mastíí









Alkaloidy lilkovitých rostlin
(Solanacea)

Alkaloidy Alkaloidy lilkovitýchlilkovitých rostlinrostlin
((SolanaceaSolanacea))

Atropin Atropin –– ppřřeveváážžnněě perifernperiferníí úúččinky, ve vyinky, ve vyššíšších dch dáávkvkááchch

vvššak centrak centráálnlníí úúččinky s projevy excitaceinky s projevy excitace..

Skopolamin Skopolamin 

ppřřeveváážžnněě centrcentráálnlníí úúččinky centrinky centráálnlníí úúččinky. inky. 

VyvolVyvoláávváá sedacisedaci s s anterogranterográádndníí amnamnééziziíí. . 

VyskytujVyskytujíí se halucinace s erotickými fantaziemi. se halucinace s erotickými fantaziemi. 

OmOmáámený mený ččlovlověěk pk půůsobsobíí jako v hypnotickjako v hypnotickéém stavu, m stavu, 

odpovodpovííddáá ččasto na otasto na otáázky, o kterých by jinak pomlzky, o kterých by jinak pomlččel. el. 

DochDocháázzíí k aktivaci sexuk aktivaci sexuáálnlníích pch přřáánníí..



výtažky z durmanu + alkoholvýtavýtažžky z durmanu + alkoholky z durmanu + alkohol

MexikoMexikoMexiko

k zvlk zvláádnutdnutíí nepoddajných nepoddajných žženen



30. 30. -- 50. l50. lééta 19. stoletta 19. stoletíí

–– dietyldietylééterter chloroform,chloroform,

oxid dusný oxid dusný –– rajský plynrajský plyn

ÉÉterovterovéé ppáártyrty







Hans Christian Andersen (1805 – 1875)Hans Christian Andersen (1805 Hans Christian Andersen (1805 –– 1875)1875)

Kritizoval Simpsona za éterové večírky. 
Dámy po vdechování éteru upadaly do snového stavu, ve kterém se 

nepřirozeně smály a lascivně se chovaly.



Sir James Young Simpson (1811 - 1879)Sir Sir JamesJames YoungYoung SimpsonSimpson (1811 (1811 -- 1879)1879)



Flunitrazepam - RohypnolFlunitrazepamFlunitrazepam -- RohypnolRohypnol

�� byl od poloviny 70. let poubyl od poloviny 70. let použžíívváánn

k uspk uspáávváánníí oboběěttíí a k jejich na k jejich nááslednslednéémumu

oloupenoloupeníí nebo sexunebo sexuáálnlníímu zneumu zneužžititíí



Flunitrazepam - RohypnolFlunitrazepamFlunitrazepam -- RohypnolRohypnol

ŽŽeny pod vlivem eny pod vlivem flunitrazepamuflunitrazepamu ztrztráácejcejíí vevešškerkeréé

zzáábrany,takbrany,takžže pak nejsou schopny vzdorovate pak nejsou schopny vzdorovat

sexusexuáálnlníímu nmu náásilsilíí..

ZnZnáásilnsilněěnníí na schna schůůzce zce ((datedate rape)rape)



AnxiolytickýAnxiolytický úúččinek inek benzodiazepinbenzodiazepinůů

�� stupestupeňň ovlivnovlivněěnníí vvěědomdomíí souvissouvisíí jen zcela volnjen zcela volněě

se ztrse ztráátou sebekontroly a amntou sebekontroly a amnééziziíí

vede k psychické relaxaci 
a ztrátě sebekontroly

vede k psychickvede k psychickéé relaxaci relaxaci 
a ztra ztrááttěě sebekontrolysebekontroly







Gamahydroxybutyrát (GHB)GamahydroxybutyrGamahydroxybutyráátt (GHB)(GHB)

zvaný také tekutá extázezvaný takzvaný takéé tekuttekutáá extextáázeze

Je tekutina bez chuti a bez zJe tekutina bez chuti a bez záápachu.pachu.
NNěěktekteřříí lidlidéé pocipociťťujujíí slanou nebo hoslanou nebo hořřkou chukou chuťť..
NNáástup stup úúččinku po dinku po dáávce 10 vce 10 –– 20 mg/kg per os je za 15 min20 mg/kg per os je za 15 min
po popo požžititíí. Zvy. Zvyššuje libido, sugestibilitu a pasivitu a puje libido, sugestibilitu a pasivitu a půůsobsobíí
euforicky.euforicky.
Lze ji podat do jakLze ji podat do jakééhokoliv nhokoliv náápoje. poje. 
ČČasto kombinovasto kombinováána s alkoholem.na s alkoholem.



KetaminKetaminKetamin

zvaný také vitamin K, lady K nebo kit katzvaný takzvaný takéé vitamin K, lady K nebo vitamin K, lady K nebo kitkit katkat

DisociativnDisociativníí anestetikum pouanestetikum použžíívanvanéé zejmzejméénana
ve veterinve veterináárnrníí medicmedicíínněě, ale slav, ale slavíí renesanci takrenesanci takéé
v humv humáánnnníí medicmedicíínněě..
Ve formVe forměě bbíílléého prho prášášku nebo tekutiny mku nebo tekutiny můžůže být e být ššňňupupáán,n,
popožžit v tekutinit v tekutináách nebo kouch nebo kouřřen.en.
ÚÚččinky nastupujinky nastupujíí asi za 15 min po poasi za 15 min po požžititíí, kdy doch, kdy docháázzíí
k euforii, ospalosti, amnk euforii, ospalosti, amnéézii a omzii a omáámenmeníí..
Tyto Tyto úúččinky trvajinky trvajíí asi 2 hodiny.asi 2 hodiny.
KetaminKetamin je rychle metabolizovje rychle metabolizováán v tn v těěle a vylule a vyluččovováánn
do modo močči v pri v průůbběěhu 48 hodin.hu 48 hodin.



MMáá centrcentráálnlníí stimulujstimulujííccíí úúččinky zpinky způůsobujsobujííccíí uvolnuvolněěnníí ččetnýchetných
neurostransmiterneurostransmiterůů, zejm, zejmééna na dopaminudopaminu..
OvlivnOvlivněěnníí mozkových oblastmozkových oblastíí kokainem je stejnkokainem je stejnéé s ovlivns ovlivněěnníímm
mozkových oblastmozkových oblastíí ppřři orgasmu.i orgasmu.

Studie PET a Studie PET a fMRfMR
ZvýZvýššeneníí aktivity aktivity orbitofrontorbitofrontáálnlníímm kortexukortexu, p, přřednedníím m cingulucingulu
a a amygdaleamygdale..
StejnStejnéé oblasti mozku se aktivujoblasti mozku se aktivujíí taktakéé ppřři sexui sexuáálnlníím vzrum vzruššeneníí
-- spolespoleččný ný neuronneuronáálnlníí substrsubstráát pro sexut pro sexuáálnlníí vzruvzruššeneníí i kokainovi kokainovéé
babažženeníí..

KokainKokainKokain



Alternativní způsoby aplikaceAlternativnAlternativníí zpzpůůsoby aplikacesoby aplikace

NejNejččastastěějjšíší zpzpůůsob sob aplikace je per osaplikace je per os. V. Vššechna jmenovanechna jmenovanáá farmakafarmaka
vvššak mohou být aplikovak mohou být aplikováána takna takéé intravenintravenóóznzněě, intramuskul, intramuskuláárnrněě
i alternativni alternativníími zpmi způůsoby, napsoby, napřř. naz. nazáálnlněě nebo rektnebo rektáálnlněě a vagina vagináálnlněě..
Narkomanky v USANarkomanky v USA si podsi podáávajvajíí nněěkterkteréé drogy vagindrogy vagináálnlněě, , 
napnapřř. . ketaminketamin –– zzáákladnkladníí ddáávkovvkováánníí 50 50 –– 100 mg, nebo 100 mg, nebo stimulanciastimulancia
napnapřř. ext. extááze.ze.

VVžždy je dy je zapotzapotřřebebíí vyvyššíšších dch dáávekvek, proto, protožže jde o pe jde o přřestup pestup přřeses
mnohovrstevný dlamnohovrstevný dlažždicový epitel pochvy.dicový epitel pochvy.

JiJižž stastařříí InkovInkovéé poupoužžíívali vali klystýry s omamnými lklystýry s omamnými láátkamitkami, , 
napnapřř. odvar z m. odvar z mááku, vku, věěttššinou v kombinaci s alkoholem.inou v kombinaci s alkoholem.



Děkuji
za pozornost
DDěěkujikuji
za pozornostza pozornost


