
abasiofilie – sexuální zaujetí a vzrušení z 
chromých, kulhavých nebo zmrzačených osob 

ablutofilie, ablutolagnie, ablutomanie – pohlavní vzrušení 
z koupání ve vaně, sprchování a jiných způsobů umývání 
acrai - zvýšený sex. pud u žen 
afefobie sexuální – chorobný strach před sexuálně zaměřenými 
dotyky 
afrodizie – zvýšený sexuální pud (Afrodité – řecká bohyně 
smyslné lásky a krásy) 
aidoiomanie - posedlost po sexu (erotomanie) 
akrotomofilie – sexuální touha po osobách s amputacemi 
akustikofilie – sexuální vzrušení z poslechu různých zvuků 
včetně hudby, písní, případně znění cizích jazyků 
alghedonie – jistá forma masochismu 
algofílie – sexuálně zaměřená touha působit bolest, (sadismus) 
algolagnie – rozkoš z  bolesti partnera nebo svojí (řec.: algos = 
bolest, lagnaia = rozkoš) 

algolagnie aktivní – lehčí forma sadismu 
algolagnie pasivní – lehčí forma masochismu 

algopareunie – fyzická nebo psychická bolest při pohlavním 
styku (řec.: pareune = páření) 
alibido  - neschopnost dosažení orgasmu při styku (řec.: a = ne, 
libido = rozkoš) 
ambierastie – schopnost milovat osoby obou pohlaví (lat.: 
ambiguus = kolísající, řec.: erastes = milenec) 
ambisexualita – sexuální náklonnost k oběma pohlavím 
ambivalence – současná přítomnost protikladných hodnot při 
styku (touha i odpor, láska i nenávist, chlípnost i stud…) (lat.: 
valor = hodnota) 
amfifilie – schopnost lásky k oběma pohlavím (řec.: amphi = 
oboustranně, philia = láska,touha) 
amfigenesis – sex. inverze, homosexuální jedinec je schopen mít 
sex. styky i s jedinci opačného pohlaví 
amor insanus – sexuální posedlost, (erotomanie) 
amor lesbicus – ženská homosexualita, lesbická láska 
anafrodizie – nedostatečná sexuální citlivost 
anankasmus sexuální – nutkání k urč. myšlení, pronášení slov 
nebo jednání sex. zaměřenému, vůlí neovlivnitelné 
androfílie – mužská homosexualita zaměřená na dospělého 
partnera 
androfobie – chorobný ženský strach z mužů (řec.: androi = 
muži, phobos = strach) 
androgynie psychická – současný výskyt mužských i ženských 
psych. vlastností u téhož jedince 
andromanie – nadměrná ženská posedlost po mužích (řec.: 
mania = šílenství, šílená touha) 
anerosie – nedostatek touhy a pohlavního citu (řec.:eros = láska) 
anestézie sexuální – znecitlivění genitálií a erotogenních oblastí 
na sex. podněty 
angoisse de toucher (anguas de tušé, z franc.) – strach ze 
sexuálního dotyku 
anhedonie – výpadek sexuálních pocitů slasti (řec.: hedon = 
zábava) 
animalita – nadměrná pudová bujnost (lat.: animal = zvíře, tvor) 
anorexie sexuální – ztráta sexuální touhy 
anorgasmie – neschopnost dosáhnout orgasmu (řec.: organ = 
bobtnat) 
antifeminismus – skrytá forma strachu z žen a nenávisti k ženám 
/lat.: femina = žena) 
antifetišismus – ztráta sexuální touhy při odmítání určitých částí 
těla, tělesných funkcí, vlastností, součástí oděvu nebo předmětů 
antropofagie – lidojedství ze sexuálních motivů (sex. vzrušení 
z pojídání mrtvoly, zavražděné oběti nebo i vlastního těla) (řec.: 
anthropos = člověk, phagein = jíst) 
aparodisie – chorobné zvýšení sex. touhy 
asexualita – nepřítomnost sexuální touhy (libida) 

asfyxiofile (někdy asfyxiafilie) – je druh sexuálního 
masochismu, při kterém jsou sexuální vzrušení a orgasmus 
dosahovány nedostatkem kyslíku, způsobeném vlastním nebo 
partnerovým škrcením nebo dušením, které je přerušeno těsně 
před ztrátou vědomí 
autocunnilingus – ženské sebeukájení lízáním vlastní pochvy 
(při značném gymnastickém talentu) (řec.: autos = sám, lat.: 
cunnus = pochva, lingere = lízat) 
autodermatofagie – sexuálně motivované pojídání vlastní kůže 
(řec.: derma = kůže) 
autoerastie – aktivní forma sebelásky 
autoerotismus – sexuální působení na vlastní tělo 
autofelace – sebeukájení muže sáním vlastního penisu (při 
úměrných akrobatických schopnostech nebo délce údu) (lat.: 
fellare = sát) 
autofetišismus – extrémní zbožňování vlastního těla (masturbace 
před zrcadlem, stálé pozorování vlastní fotografie…) 
autofilie – přílišné zaujetí vlastní osobou 
automasochismus – sexuálně motivované trýznění sebe sama 
automonosexualita – extrémní forma sebelásky 
automutilace – sexuální sebemrzačení (lat.: mutilare = zmrzačit) 
autonekrofilie – sexuálně motivovaná touha považovat se za 
mrtvolu a být jako mrtvola milován (řec.: nekros = mrtvola) 
autopedofilie – sexuálně motivovaná touha považovat se za dítě 
a být tak partnerem v sexu pojímán (plenky, přebalování, 
hračky…) (řec.: paidophilia = láska k dětem) 
autosadismus – agresivnější forma automasochismu 
autotomie – sexuálně motivované sebemrzačení (řezání a píchání 
do těla, vytrhávání nehtů, vlasů…) 
azoofílie - sex. vztah k mrtvolám, (nekrofílie) 

 
berdache – sex. laděná touha oblékat si šaty opačného pohlaví, 
(transvestie) 
bestialita – pohlavní styk se zvířaty 
bestiofilie – sexuální náklonnost ke zvířatům 
bisexualita – sexuální orientace na osoby obou pohlaví (lat.: bi 
= dvojitý , sexus = pohlaví) 
blasfémie sexuální – chorobné představy o sexuální zvrhlosti 
náboženských postav s vulgárními výkřiky na jejich adresu (řec.: 
blasphemein = rouhat se) 
brotofilie – chorobné povýšení pohlavního styku nad výběrem 
partnera dle věku a přiměřeného biologického stavu (řec.: brotos 
= smrtelný) 
 

cisvestismus – nutkání oblékat se mladistvě za účelem 
sexuálního uvolnění (lat.: cis = takto, vestire = oblékat se) 
cunilinctomanie – posedlost po lízání ženského pohlaví 
cypridofobie – chorobný strach z jakékoli sexuální aktivity a 
z venerických chorob (řec.: Kypris = kyperská bohyně lásky) 
cyteromanie - zvýšená sexuální aktivita žen (nymfomanie) 
 

deflorační fobie – chor. strach ženy ze ztráty panenství nebo 
muže z bolesti při průniku do panenské blány (lat.:flor 
virginitatis = květ panenství) 
deflorační mánie – posedlost zbavovat ženy panenství  
delectatio morosa – duchovní sebeukájení přílišným 
přemýšlením o sexu (z lat. mrzuté potěšení) 
délire de toucher (delir de tušé, z franc.) – chorobné úleky po 
doteku, coby reakce na potlačenou sexuální touhu po dotecích  
démonofilie – sexuální náklonnost k bohům, duchům a 
démonům (řec.: daimon = božstvo) 
démonomanie – neurotická posedlost souložit s duchy a démony 
dendrofilie – fixace sex. pudu na stromy (řec.:dendron = strom) 
depravace – celková sexuální zvrhlost 



dermatofagie – sexuálně laděná chorobná touha jíst lidskou kůži 
didaskalofilie – sexuální náklonnost dětí k učitelům a obráceně 
(řec.: didaskalos = učitel) 
dionýsmus – nadměrná erotická poživačnost (Dionýsos – řec. 
Bůh plodnosti extáze a vína) 
dippoldismus – týrání dětí ze sexuálních pohnutek (dle studenta 
Dippolda, jenž jako domácí učitel ubil jednoho chlapce k smrti) 
donjuanství – posedlost muže po získávání nových partnerek 
(Don Juan – legendární španělský dobrodruh, svůdce žen) 
dotyková mánie – sexuálně motivovaná posedlost dotýkat se 
neustále jistých předmětů v určitém pořadí 
dromomanie – eroticky podmíněná toulavost nebo cestování 
(řec.: dromos = běh) 
dyspareunie – odpor ženy k sexu pro psychosomatické trauma 
při souloži (řec.: dys = špatně, pareune = páření) 
 

ecoutismus – sex. motivované poslouchání magnetofonových 
záznamů se zvuky při koitu apod 
efebofilie – sex. nákl. homosexuálů či zralých žen k mladíkům 
(řec.: ephebos = ve starých Athénách, mladík starší 16 let) 
egrotofilie – sex. vazba na nemocné lidi (lat.:egrotare=nemocný)  
ekdysiasmus – chorobná snaha svlékat se a provokovat u druhé-
ho pohlaví frustrační erotické vzrušení 
ekvisexualita – náklonnost ke stejnému pohlaví (homosexualita) 
(lat.: aequus = stejný) 
eonismus – nutkání muže oblékat se do ženských šatů (d´Éon – 
franc. rytíř v převleku za ženu ovlivňoval v 18.stol. politiku 
královského dvora Ludvíka XV.) 
ergofilie – sex. vzrušení z pozorování jisté pracovní činnosti 
nebo dovednosti jiného člověka (řec.: ergon = práce) 
erotické blouznění – nenasytnost v sex. představách a snech   
erotografomanie – sex. vzrušení psaním erotických dopisů (řec.: 
graphein = psát) 
erotolálie – vzrušování se sexuálně obscénní řečí, zvl. při pohl. 
styku 
erotomanie – nadměrná posedlost po erotice 
exhibicionismus – sex. vzrušení z předvádění své nahoty (lat.: 
exhibere = předvádět) 
 ex. masochistický – vzrušení z  předvádění své vlastní bolesti 
 ex. sadistický – vzrušení z předvádění vlastní krutosti 
 ex. symbolický – vzrušení z předvádění se oplzlými řečmi, 
 sexuálními náznaky nebo erotickými kresbami (po zdech) 
 ex. vulgární – perverznější forma předvádění své nahoty, 
 mnohdy rafinovaně připravená 
exkrementofilie – sexuální vzrušení z pomazávání se výkaly 
svými nebo cizími (lat.: exkrementum = výkal) 
 


