
Etymologie vulgární Etymologie vulgární 
nomenklatury genitálunomenklatury genitálu

Radim UzelRadim Uzel
Společnost pro plánování Společnost pro plánování 
rodiny a sexuální výchovurodiny a sexuální výchovu



Základní literatura v češtiněZákladní literatura v češtině

1. Patrik Ouředník: Šmírbuch jazyka českého1. Patrik Ouředník: Šmírbuch jazyka českého
Nakl. Ivo Železný, Praha, 1992Nakl. Ivo Železný, Praha, 1992
(první vydání Paříž 1988)(první vydání Paříž 1988)

2. K.J.Obrátil: Kryptadia (příspěvky ke studiu 2. K.J.Obrátil: Kryptadia (příspěvky ke studiu 
pohlavního života našeho lidu)pohlavního života našeho lidu)
Paseka, Litomyšl 1999 (reprint z r. 1936)Paseka, Litomyšl 1999 (reprint z r. 1936)

3. Antonín Doležal: Zakázaná slova3. Antonín Doležal: Zakázaná slova
(ne)pikantní  jazykověda(ne)pikantní  jazykověda
Grada Publishing, Praha 2004Grada Publishing, Praha 2004



Mužský pohlavní údMužský pohlavní úd
(nalezeno 294 označení)(nalezeno 294 označení)

Nářadí, náčiní, nádobíčko, vercajk, Nářadí, náčiní, nádobíčko, vercajk, 
instrument, klenot, péro, palice, pálka, instrument, klenot, péro, palice, pálka, 
dláto, žihadlodláto, žihadlo
Pták, vták, pták vohnivák, Pták, vták, pták vohnivák, 
Slimák, tuleň, slepejš, lachtan, žížala, plžSlimák, tuleň, slepejš, lachtan, žížala, plž
Klacek, prut, haluz, větev, kláda, kyj, trámKlacek, prut, haluz, větev, kláda, kyj, trám
Nabíječka, lomcovák, rádlo, krápník, Nabíječka, lomcovák, rádlo, krápník, 
Kokot, čurák, lulan, ocas, chuj, jebák, Kokot, čurák, lulan, ocas, chuj, jebák, 
mrdák, palec, malík, povstalecmrdák, palec, malík, povstalec



Další označeníDalší označení

Václav, vašek, pepík, franta, frantík, otík, Václav, vašek, pepík, franta, frantík, otík, 
adolfekadolfek
Papež, přednosta, tatík, dědekPapež, přednosta, tatík, dědek
Milostpán, vašnosta, soudruhMilostpán, vašnosta, soudruh
Holoubek, drozd, brabec, kanár, kačírekHoloubek, drozd, brabec, kanár, kačírek
Holohlavec, primát, rákosníkHolohlavec, primát, rákosník
Jelito, klobása, jitrniceJelito, klobása, jitrnice
Heligón, fagot, klárinetHeligón, fagot, klárinet



Ženský genitálŽenský genitál
(nalezeno 236 označení)(nalezeno 236 označení)

Pička, piča, píča, pizda, kunda, futrál, Pička, piča, píča, pizda, kunda, futrál, 
šuplík, popelník, škatulešuplík, popelník, škatule
Medvěd, veverka, bobr, žežulička, husa, Medvěd, veverka, bobr, žežulička, husa, 
křepelka, ústřice, krtek, ježek, vlaštovka, křepelka, ústřice, krtek, ježek, vlaštovka, 
vopice,vopice,
Komín, mašina, fabrika, metro, veletržní Komín, mašina, fabrika, metro, veletržní 
palác, chlupajzna, údolí lásky, chlupatý palác, chlupajzna, údolí lásky, chlupatý 
manko, tatar, čertmanko, tatar, čert
Prales, pampeliška, huba bez zubů.Prales, pampeliška, huba bez zubů.



Piča - píčaPiča - píča

Rozdíl nejen geografickýRozdíl nejen geografický
Pičkati = močitiPičkati = močiti
Piscare – souložení (píchat někoho)Piscare – souložení (píchat někoho)
Španělština: pica = kopíŠpanělština: pica = kopí
– Picacarne = mlýnek na masoPicacarne = mlýnek na maso
– Picaculo = hovniválPicaculo = hovnivál
– Picada = klovnutíPicada = klovnutí
Prof. Uher: „la petit chat“ – pti-šaProf. Uher: „la petit chat“ – pti-ša
 –  – z dob napoleonskýchz dob napoleonských



Z lidové poezieZ lidové poezie

Na peci po svátkuNa peci po svátku
drbal otec matku,drbal otec matku,
já chytl lopatku,já chytl lopatku,
prásk otce po ptákuprásk otce po ptáku
a matku po piči.a matku po piči.
Tu máte, rodiči! Tu máte, rodiči! 

(z Kladenska)(z Kladenska)



od Přerovaod Přerova

U jedné studýnky kundy se U jedné studýnky kundy se 
kópaly,kópaly,

na jednu haluzu piče pověšalyna jednu haluzu piče pověšaly
i přišil čert staré, uviděl ty čáry,i přišil čert staré, uviděl ty čáry,
zatřepal haluzó, piče popadalyzatřepal haluzó, piče popadaly



Česká lidováČeská lidová

Můj zlatej Pepíčku,Můj zlatej Pepíčku,
posečkej trošičku,posečkej trošičku,
nešahej na pičku,nešahej na pičku,
nehrab se mi v hustémnehrab se mi v hustém
chmýří s takým gustemchmýří s takým gustem
nepokojným prstemnepokojným prstem



Z PrahyZ Prahy

Profesoři nemám ráda, Profesoři nemám ráda, 
to jsou lidi ubozí, to jsou lidi ubozí, 
nedovedou ani šmátnoutnedovedou ani šmátnout
žádný ženský na kozy.žádný ženský na kozy.

Hasičové, ty mám rádaHasičové, ty mám ráda
ty maj dlouhou hadicity maj dlouhou hadici
kolem pasu votočenoukolem pasu votočenou
a na konci palicia na konci palici



A ještě z PrahyA ještě z Prahy

Nevěděla, kde ji mělaNevěděla, kde ji měla
až jí máma pověděla:až jí máma pověděla:
„„Holka, holka, ty seš tele,Holka, holka, ty seš tele,
máš ji zrovna u prdele.“máš ji zrovna u prdele.“

Po sýrečkách bývá sračkaPo sýrečkách bývá sračka
po hrachu se prdí,po hrachu se prdí,
s kundou není žádná hračka,s kundou není žádná hračka,
prsty po ní smrdí.prsty po ní smrdí.


