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Vzduch při souloži

• Frikční pohyby – mechanismus pístu

• Elasticita poševních stěn – omezená 

možnost komprese

• „Falešný“ vzduch uniká

• Intrakoitální vaginální flatulence

• Garrulitas vulvae

(„žvanivost pochvy“)



Veterinární zkušenosti

• Vagína krávy je velice citlivá vůči genitální 

stimulaci

• Foukáním vzduchu vyvolá vyplavování 

oxytocinu

• Vhánění vzduchu do vagíny je po dlouhá 

staletí používáno ke zvýšení dojivosti

• Používá se dodnes



Orální insuflace vzduchu

• Dokonalé ustěsnění rtů

• Překonání hlenové zátky hrdla při expiraci

• Překonání sfinkteru uterotubární junkce

• Tlak vyvinutý výdechem z úst:

0,2 atm., až 0,5 atm. (u hráčů na dechové 

nástroje) – Elger+Peřina (2003)



Přepočet na jednotky SI

• Jedinec netrénovaný ve foukání:

tlak ústy 20 kPa – asi 150 mmHg

• Trénovaný trumpetista:

až 50 kPa – 350 mmHg

I u netrénovaného jedince vyvinutý tlak 
dvojnásobně  převyšuje iniciální 
kymoinsuflační hodnoty:

60 – 100 mmHg



Následky insuflace vzduchu

• Náhlá nevolnost

• Něldy peritoneální dráždění

• Rtg prokazatelné pneumoperitoneum

• Při nedostatečné anamnéze (zatajení 

orálních praktik) vede k laparotomické 

revizi dutiny břišní

• Nenalezena léze střevního traktu



Ohrožení života

• U ženy byť krátkou dobu těhotné

• Odchlípení nidovaného plodového 

vejce

• Insuflace vzduchu do krevního 

uteroplacentárního řečiště

• Vzduchová embolie



Kasuistiky

• Smrtelný případ popsán v r. 1982 

(Sexualmedizin)

• V ČR 2 smrtelné případy (1978 a 1982)

• Obě ženy ve 4. měsíci těhotenství

• 1978 – kvalifikováno jako úmyslná vražda

• Revizní posudek u odvolacího soudu 

(prof. Uher: osobní sdělení 1987)



Garrulitas vaginae

• Garrulitas – žvanivost, tlachavost, ukecanost

• Os garrulum intricat omnia – žvanivá ústa 

všechno popletou

• Garrulus medicus secundus est morbus aegroto –

tlachavý lékař je další nemocí chorého

• Garrulitas vulvae gaudium magnum est –

poševní větry jsou velikou radostí



Staří Římané

• Flatus vaginae – poševní větry

• Lidově též „pičí prd“

• V současné době považován často za 

nevhodný

• Sexuální osvěta

• Vaginální dialog





Šepoty a výkřiky

• Mohou působit jako sexuální stimulans

• Někdy v partnerském vztahu vyžadovány

prvek exhibicionismu?

• Různé geografické a jazykové zvláštnosti

• Dabing pornografických filmů




