ablatio placentae utržení placenty
ablation chirurgické odnětí prsu
ablaze nadržený
ablutolagnia sexuální uspokojení vodou, sprchou, koupáním
ablutophilia sexuální vzrušení ze sprchování
ablutoskepsis vouyerismus žen ve sprchách, vaně, lázni
abnormal 1. neobvyklý, zvláštní 2. perverzní
abnormal bleeding nenormální menstruace, mezi pravi-

a-buck poloha pro anální sex ležící s nohama za hlavou ve
vzduchu vystrkujíce zadek na aktivního partnera, kolena dotýkající se ramen
a-bucking šukat v poloze s nohama za hlavou ve vzduchu vystrkujíce zadek na aktivního partnera, kolena dotýkající se ramen
abulia chorobná ztráta vůle
abuse 1. zneužít fyzicky i psychicky 2. násilím donutit k sexu 3.
eufemismus pro masturbace
abuse oneself sebeprznění, samohana, moralistický, odsuzující výraz pro masturbaci
abuse potential droga umožňující někoho omámit a pak zneužít
abuse someone zneužití, znásilnění
abyss 1. prdel pro právě skončeném análním sexu 2. gay
slangový výraz pro prdel odolávající vniknutí
abyss vagina, pochva, kunda, píča
AC/DC bisexuál, bisexuální
academician zastaralý eufemismus pro prostitutku
academy zastaralý eufemismus pro bordel, hampejz, nevěstinec
acanthophallic mající hrubý drsný penis
Acapulco-snorer high dive když někdo spí s otevřenými ústy, úplně ho svlékněte, vylezte mu prdelí nad tvář a pokuste se
mu vysrat do úst
acarophilia vzrušení ze svědění, drbání
acaudal bez ocasu, bez bičíku, bez penisu
acaudate bez ocasu, bez bičíku, bez penisu
acault v Barmě, herec představující ženské role
accept a proposal přijmout nabídku k sňatku
acceptive phase druhá fáze lásky, kdy dochází k prvním sexuálním kontaktům a klasickému sexu
acceptive stage druhá fáze lásky, kdy dochází k prvním sexuálním kontaktům a klasickému sexu
accessory gland prostata, předstojná žláza
accessory chromosome pohlavní chromozomy
accessory placenta druhá placenta
accessory urethral canal vrozená vada vytvoření se druhé
močové trubice
accident nemanželské dítě, levoboček
accident prone v inzerátech, kdo 1. trpí únikem moči 2. pomočuje se na veřejnosti
accidental abortion náhodný potrat
accidental homosexuality homosexualita z nedostatku
partnerů opačného pohlaví, v armádě, vězení, klášteře
accidental pornography na internetu náhodně narazíme na
pornografický materiál při hledání něčeho jiného
accommodate u žen, mít s někým sex
accommodation house bordel
accommodator když si přilepíte nebo připevníte robertka na
bradu a bude ženě lízat klitoris, uděláte jí to dvojnásobně
accordion solo žertovný výraz pro ženská masturbace
accordion v 60. letech 20. století, penis, který se dovede
nadměrně z klidu zvětšit
accosting the Oscar Meyer honit si ho
accouchement 1. období těsně před porodem 2. dětství
accoucheur 1. porodník 2. muž asistující u porodu
accoucheuse 1. porodní bába 2. žena asistující u porodu
account executive eufemismus pasáka luxusních prostitutek
accouterments mužské genitálie
accu-jac masturbační přístroj pro muže sestávající z elektrické, různorychlostní, sací pumpy připojené na náramek nasazený na penis
ac-dc 1. bisexuální, bisexuál 2. střídání poloh nahoře a dole
ac-dc bar bar pro bisexuály
ac-dc tv bisexuální transvestita
ace 1. ženské genitálie 2. dětské jméno pro penis
ace fuck anální sex, anální styk
ace gear sexuálně talentovaný homosexuál

delnými výrazy

abnormal forms počet nenormálních spermií v ejakulátu
abnormal chromosome effects nesprávný počet, tvar a typ
pohlavních chromozomů

abnormal presentation neobvyklá poloha dítěte při porodu
abominable and detestable crime against nature zločin
proti přírodě, incest

abominable crime 1. v USA, výraz pro neobvyklé sexuální
praktiky 2. v 19. století v Anglii, právnický výraz pro anální sex
abominable crime against nature zločin proti přírodě, incest

abominable pants worm penis
aboratorium potratová klinika
abort 1. potratit, přerušit těhotenství 2. v gay žargonu, srát nedlouho po análním sexu

aborted předčasně narozený, potracený
aborticide 1. zabití plodu v děloze 2. vyvolávající potrat
abortifacient látka nebo nástroj vyvolávající potrat
abortion law potratový zákon
abortion pill potratová pilulka
abortion potrat, přerušení těhotenství
abortion rate procento potratovosti, potratovost
abortionist kdo provádí potraty
abortive 1. předčasně narozený, potracený 2. vyvolávající potrat

abortively přišlý na svět potratem
abortuary potratová klinika
abortus artificialis vyvolaný potrat
abortus completus úplný potrat
abortus imminens hrozící potrat
abortus incipiens začínající potrat
abortus incompletus neúplný potrat
abortus septicus výraz pro neúplný potrat kvůli otravě
abortus spontaneous samovolný potrat
about to drop být v pokročilém stádiu těhotenství
about-to-find-pups těhotná, zbouchnutá, v tom, v jiném stavu

abp androgeny vázající protein
Abraham v 19. století biblická metafora pro penis
Abraham’s bosom zastaralý, v 19. století eufemismus pro
pochvu

abrasion užití něčeho drsného, třeba smirku
abruptio placentae předčasné odloučení lůžka
ABS 1. břicho a břišní svaly 2. Americká rada pro sexuologii
abso-fucking-lutely! v padesátých letech označení pro homosexuála, v gay komunitě výraz pro obavu z přiznání homosexuality rodině a přátelům
absolute divorce poslední fáze rozvodu
absolute infertility úplná neplodnost
absolute inversion v psychoanalýze, absolutní sexuální orientace
absolute invert sexuální orientace výlučně jen na svoje pohlaví
abstinence sexuální zdrženlivost
abstinence-only curriculum sexuální osvěta spočívající v
zákazu sexu před sňatkem a omezení přísunu informací o sexu
abuck poloha pro anální sex ležící s nohama za hlavou ve
vzduchu vystrkujíce zadek na aktivního partnera, kolena dotýkající se ramen
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ace of spades ženské genitálie, pochva, píča, kunda
ace queen kolem roku 1970, vězeňský slang, kdo vypadá jako

actus brevia lékařský výraz pro předčasnou ejakulaci
actus brevis lékařský výraz pro předčasnou ejakulaci
acucullophalia obřízka
acucullophallia být obřezaný
acucullophallic mít obřezaný penis
acucullophilia 1. přitažlivost pro obřezané 2. záliba v obřezaných penisech 3. obřízka
aculeophallic mající špičatý nebo kuželovitý penis
acute HIV infection chřipkovité příznaky HIV
acute infection chřipkovité příznaky HIV
acute prostatitis bakteriální zánět předstojné žlázy
acyclovir lék na opar
acyesis zřídka používaný výraz pro neplodnost
acyesis Female sterility
acyvir lék na opar
ad feminam argumenty proti ženám
Adam 1. mýtický první muž 2. první sexuální vztah 3. v gay
žargonu, první muž 4. extáze
adam and eve it šukat, souložit, píchat
Adam and Eves togs nahý
Adam’s apple Adamovo jablko, ohryzek
Adam’s cave ženské genitálie, pochva, píča, kunda
Adam’s clothing nahota
Adam’s dagger v 18. století metafora pro penis
Adam’s whip metafora pro penis
Adam’s-clothing nahý
Adam-and-Eve it „svlékni se!“
adamantine organon tvrdý, pevný, nepoddajný penis
adamatical nahý
adamic nahý
adamical nahý
adamism exhibicionismus
adamite 1. chodící totálně nahý 2. Adamita
adamitism chodící nahý
Adam-like nahý
Adams arsenal žertovný eufemismus pro mužské genitálie
Adams pjs nahota
addressing Mr. Palmer honit si ho
adelophilia předstírající, že se nezajímá o sex
adelphepothia sexuální orientace na vlastní sestru
adelphirexia sexuální orientace na vlastního synovce
adelphithymia sexuální orientace na vlastní neteř
adelphogamy sňatek, kde bratři sdílí několik manželek
adelphogomous bratři sdílí více manželek
adenomyosis růst děložních buněk způsobujících bolest v

žena, s vytrhaným obočím a vyholený

aced-mutton v 16.-18. století britský výraz pro prostitutku
ace-of-spades britský slangový výraz pro ženské genitálie
acid LSD, halucinogenní droga
acmegenesis orgasmus
acomoclitic se zalíbením ve vyholených genitáliích
aconuresis ztráta schopnosti ovládat močení
Acorn Andy penis, péro
acorn občasný výraz pro žalud
acorn-picker gay slang kolem roku 1960 aktivní účastník
orálního sexu

acorns metafora pro koule
acousticophile člověk sexuálně vzrušený zvuky, hudbou
acousticophilia sexuální vzrušení zvuky, hlasem, řečí
acquaintance rape sexuální znásilnění v rodině, příbuzenstvu, známosti

acquaintance známost
acquired immune deficiency syndrome syndrom získaného selhání imunity

acquired syphilis získaný syfilis
acrai arabský výraz pro nadměrný sexuální pud
acre australský hovorový výraz pro zadek z konce třicátých let
acromphalus vyvalený pupek
acrophilia sexuální vzrušení z vysokých míst nebo hloubek
acrorthosis vícenásobné dlouhotrvající erekce
acrosomal akrozomový
acrosomal reaction uvolnění enzymu ze spermií k útoku na
vajíčko

acrosome membrána na hlavičce spermie
acrosome reaction uvolnění enzymu ze spermií k útoku na
vajíčko

acrotometophilia vzrušení z kontaktu s amputovanou končetinou partnera

acrotomophile člověk vzrušený z kontaktu s amputovanou
končetinou partnera

acrotomophilia vzrušení z kontaktu s amputovanou končetinou partnera

act of androgynation eufemismus pro sex
act of darkness shakespearovský výraz pro sex
act of generation shakespearovský výraz pro sex
act of kind shakespearovský výraz pro sex
act of love eufemismus pro sex
act of pleasure eufemismus pro sex
act of shame shakespearovský výraz pro sex
act of sport shakespearovský výraz pro sex
ACTH adrenokortikotropní hormon
action šukat, souložit, píchat
actirasty sexuální potěšení z vystavení se slunečním pa-

pánvi

adjusting your set u mužů, honící si
admiral James T. Cock penis, péro
admirer 1. obdivovatel 2. ctitel, nápadník
adolescence dospívání, jinošství, mladost
adolescent growth spurt v pubertě rychlý růst postavy
adolescent homosexuality první homosexuální pokusy bě-

prskům

activating effects spouštění sexuální chování pomocí hormonů

hem dospívání

active algolagnia sadismus
active castration complex strach z pocitu být kastrovaný

adolescentilism sexuální vzrušení z oblečení jako dospívající, nebo z kontaktu či pohledu na ně

presence

Adonis mladík jako vzor krásy
adore 1. milovat 2. obdivovat 3. zbožňovat, uctívat
adrenal cortex kůra nadledvinek, zdroj androgenů, estrogenů

active citizens muňky, filcky
active Greek aktivní partner v análním styku
active sexual trauma strach z toho že vlastní dítě bude se-

a progesteronu

xuálně zneužito, nebo začne předčasně sexuálně žít

adrenal glands nadledvinky
adrenal medulla dřeň nadledvinek
Adriatic tummy průjem postihující návštěvníky jaderského

active sodomist aktivní partner v análním styku
active agresivní sexuální partner
actress 1. eufemismus pro prostitutku 2. gay slangový výraz
pro člověka přitahujícího pozornost na večírku 3. v sexu po te-

pobřeží

adulate 1. milovat 2. chválit, lichotit
adulation pochlebování, patolízalství
adult 1. dospělý člověk 2. osoba dosáhnuvší věku pro právní
dospělost, například 18 let 3. plně vyvinutý člověk 4. dospělé

lefonu, žena zvedající telefon
actress-starlette gay slangový výraz pro člověka přitahujícího
pozornost na večírku
actual failure rate procent účinnost antikoncepce
actual intercourse rate četnost sexuálních styků u partnerů
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velikosti, věku, rozměrů 5. určený pro dospělé 6. obsahující
sexuální obsah
adult babies dospělí oblékající se a chovající se při sexu jako
děti
adult baby dospělé dítě, oblékající se do plenek a dětského
oblečení
adult book pornografická literatura
adult bookshop obchody prodávající pornografickou literaturu
adult entertainment center část města s knihkupectvími s
porno literaturou, striptýz bary, masážními salóny, porno
show, divadly a podobně
adult entertainment média se sexuálním obsahem, potěšení
pro dospělé, pornografie
adult film pornografický film
adult friend finder internetový vyhledávač
adult magazine pornografický časopis
adult movie od roku 1940 dále pornofilm
adult novelties eufemismus pro sexuální hračky, sexuální
pomůcky
adult toy cleaner roztok na čištění sexuálních pomůcek
adult toy vibrátor, robertek nebo jiná sexuální pomůcka
adult toystore sexshop
Adult Verification Service ověření věku na internetu u pornostránek
adultera cizoložnice, snadno dostupná žena, svolná
adulterer cizoložník
adulteress cizoložnice
adulterine cizoložnický, cizoložící, nemanželské dítě, levoboček
adulterine child nemanželské dítě
adulterous affair mimomanželská sexuální aférka, románek,
úlet
adulterous cizoložící
adultery pohlavní styk mezi nesezdaným a sezdaným, cizoložství
adultism zaujatost či předpojatost proti dětem
Adult-Verification-Service ověření věku na internetu u pornostránek
advanced in years eufemismus pro starý
advancing years stáří
adventure 1. milostná aférka 2. nezákonná milostná aférka
adventuress dobrodružná žena, žijící nevázaným životem
advertise chovat se sexuálně vyzývavě
advertising bar v gay žargonu pro bar pro prostituty
advertising pilgrim kolem roku 1960 v gay žargonu, vyzývavě oblečený muž, obzvláště heterosexuál, nestarající se o
reakci okolí
advertising pilgrim v gay žargonu kolem roku 1960, sexy
muž, obzvláště heterosexuální, odmítající reakci homosexuálů
aelurophilia sexuální vzrušení z koček
aerola mammae dvorec prsní bradavky
aesthetically advantaged politicky korektní synonymum pro
dobře vypadající
aesthetically challenged žertovný, politicky korektní výraz
pro „ne zrovna atraktivní“, „s drobnou vadou v obličeji“
aesthetically impaired žertovný, politicky korektní pro extrémně pohublého
affable přístupný sexuálním návrhům
affair 1. eufemismus mužské nebo ženské genitálie 2. v gay
slangu, současný milenec
affair of love romantický vztah obzvláště krátkodobý, aférka,
románek, flirt
affair of the heart vzplanutí lásky mezi milenci, romantická
aférka
affair-of-the-heart milostná aférka
affairs eufemismus pro mužské genitálie
affenliebe německý výraz pro opičí lásku
afgay hanlivé označení homosexuála

Afghan homosexuální výraz pro homosexuála středního věku,
obzvláště nosícího šperky

afire nadržený
aflame nadržený
aflutter over zamilovaný
a-frame dva velké kovové trojúhelníkové rámy 7 stop vysoké a
2- 3 stopy široké. Jsou spojeny kovovými příčkami, obvykle
přidělány na zdi.
African queen černý homosexuál
African toothache pohlavní choroba od roku 1960, dneska
zřídkakdy
afro clam vagina, pochva, kunda, píča
afro účes v africkém stylu
Afrodite atraktivní černoška
afromonkey vykukující chloupky z pod kalhotek
after part prdel
after parts zadek, prdel
afterbirth placenta
afterblow uprdnutí se do obličeje, když vám někdo kouří
afterburner nový výraz pro prd, pšouk
aftercare čas po BDSM scéně nebo hře, kdy se účastníci
uklidní, proberou předchozí a pomalu se vrátí do reality. BDSM často zvyšuje hladinu endorfinů a umožňuje hlubší prožití
zážitků, a někdy i rozčarování při návratu do normálního života
afterglow-n. The good feeling experienced after sex, especially the feeling of a woman after an orgasm.
afterglow the pleasant feeling experienced after sex
after-market hovorový výraz pro transsexuála (žena v muže),
operačně předělaného
aftermath když si po sexu natahujete kalhoty a uprdnete se do
nich
afternoon delight sexuální hrátky v pauze na oběd
afternoon gig pohlavní styk s vdanou ženou, zatímco její
manžel je v práci
afternooner sexuální hrátky v pauze na oběd
afters zadek
agalmatophilia sexuální úchylka na sochy či nahé modely,
modelky
agalmatophilia Attractions to statues or mannequins
agamic asexual; parthenogenic
agamic Asexual; parthenogenic
agape 1. altruistická láska, neerotický vztah 2. láska k bohu u
křesťanů 3. oslava
agapemone v polovině 19. století komunita dopřávající si kolektivní sňatky
agaptism sňatek bez sexu
agastopia fascinace částmi těla
Agate a small penis
agate hovorový výraz pro malý penis
AGATE Small penis
a-gay prvotřídní gay
age 1. věk 2. část lidského života 3. stáří 4. stárnout
age of consent věk, od kterého je povolen sex a sňatek, obvykle 14-19 let, do té doby je „pod zákonem“
age of majority věk, kdy se stává člověk dospělým
age segregation separace lidí dle věku
Age Verification Service ověření věku na internetu u pornostránek
aged určitého věku
agedness starý, zasloužilý
ageism předsudky ke starším
agenobiosis vdaný pár žijící bez sexu
ageplay většinou role otec a dcera nebo máma a mimino. Obvykle nezahrnuje incest nebo jeho náznak, ale spíš pečovatelský vztah rodič a dítě nebo učitel a student
Age-Verification-Service ověření věku na internetu u pornostránek
agfay hanlivý slangový výraz pro homosexuála
aggie slang přezdívka pro gay-námořníka
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aggressive pedophile pedofil sexuálně vzrušený bolestí pů-

aischrolatreia milovat špínu
aischrology mluvit sprostě
ak spray po celonočním pití piva, vstát, dát si s přítelkyní 69, a

sobenou nebo působící
aggro aggressive.
agility zastaralý výraz pro ženské genitálie
aging actress přezdívka mezi gay, pro staršího, či postaršího
homosexuála, obzvláště zženštilého, nafintěného a ukecaného
aging stárnutí
agliophobia strach z bolesti
Agnes hanlivý název pro někoho, o němž si myslíme, že je gay
agnuopia vzrušení z pozorování žen při první fází pohlavního
styku
agomphathymia nedostatek sexuální touhy u bezzubých žen
či žen s vypadanými zuby
agonophilia vzrušení z bezmoci partnera než je přemožen
agonophilia Person who is aroused by a partner pretending to
struggle
agonorgasmos orgasmus dosažený pouze po dlouhodobém
styku, oddálený orgasmus
agoraphile člověk dosahující orgasmu pouze venku, vně
místnosti
agoraphilia strach z otevřených prostor či sexu na veřejnosti
agoraphobia strach z davů
agoraphobic člověk bojící se venku
agraphobia strach ze sexuálního zneužití
agreeable ruts of life knižní eufemismus v století pro pochvu
agrexophilia vzrušení z toho, že ostatní vědí, že zrovna máte
sex
agrexophrenia nedosáhnout orgasmu z pocitu, že je někdo
poblíž či za zdí
agriophrenia nekontrolovatelné sexuální šílenství
agromania strach z osamění
agrypnolagnia sexuální neklid během usínání
agynophelymity žena neschopná sexuálního uspokojení
ahall zřídka používaný výraz mezi britskými gayi pro moc jetou
prdel
achers australský hovorový výraz zadek z konce třicátých let
aidacratia 1. mužská impotence z ostýchavosti 2. sexuální
vzrušení mužů z ženské ostýchavosti
aidoiomania neobvykle silná touha po pohlavním styku
aidomania neobvykle silná touha po pohlavním styku
AIDS dementia mentální omezení u nakažených HIV
AIDS terrorist někdo HIV pozitivní vyhrožující nakažením
aichmophilia vzrušení z nuslí a věcí jim tvarem podobných
aichmophobia strach z nudlí a věcí jim podobným
aim Archie at the Armitage u mužů, močit, chcát
aimless amy pouliční slangový výraz pro amylnitrit
ain řiť
ainphiphilia řídké synonymum pro bisexualitu
air bags žertovný slangový výraz pro prsa, kozy, dudy
air biscuit prd, prdět
air dance striptérka tancující návštěvníkům na klíně
air express sex s letuškou
air one’s pores svléknout se, svlékat se
air the dairy ukázat prsa, hlavně britský výraz, velmi málo v
USA
air your guts zvracet, vrhnout
airborne copulation eufemismus pro sex v letadle
airhead blbec, tupec
airing her dairy o ženě jdoucí bez podprsenky, používáno v
19. století
airing the orchid u žen, ukájet se, masturbovat
airplane blonde blondýnka s obarvenými vlasy, ale úplně dutá, jak černá skřínka
airs and graces britský rýmovaný slangový výraz pro obličej
airtight žena, do které jsou zasunuty tři penisy najednou
airtimmith jít ven s klukama a najít partu holek. Povídat si s
nimi, dokázat jim, jací jste „chlapi“, pak vzít holky domů, a ráno
po vyspání pak holkám říci, že jste všichni gayové.

poprskat jí pivem

Alabama dinner special ošukat doma nějakou pěknou vesnickou prostitutku, začít zezadu, pak na něj skočit ode dveří a
vrazit do něj hlavou až k jeho rozbitém sporáku na trávníku
před domem
alamo! výraz ve smyslu „toho žeru!“
Alan Whisker(s) britský rýmovaný hovorový výraz pro kalhotky
Alaskan fire dragon neočekávaně vystříknout partnerce do
pusy při kouření a v té samé chvíli zašeptat „mám syfilis“, aby
leknutím polkla nebo jí sperma vyteklo nosem
Alaskan pipeline zmrazit kus hovna a znovu vrazit do zadku
albedosynia sexuální touha pro slečny s bílou jemnou pletí
albino custard žertovný eufemismus pro sperma
albutophilia sexuální vzrušení z vody
alcahueta kuplířka
alcahuete pasák
alcohol swab malá bavlněná nebo vatová kulička namočená v alkoholu určená k potření kůže jako desinfekce
před tetováním
algesis pocit bolesti
algogenesolagnia sexuální uspokojení z působení bolesti jinému
algolagnia sexuální vzrušení z působení bolesti láskou
algolagnic sadistický, masochistický, působící bolest
algolagnist člověk uspokojující se působením bolesti jinému
algopareunia bolest během styku
algophile člověku uspokojující se působením bolesti
algophilia sexuální vzrušení z bolesti
algophily touha působit bolest jako objekt touhy
algophobia strach z bolesti
algorgasmia bolestivý orgasmus u mužů
algorgynia frigidita, sexuální chladnost u žen
algorsenia frigidita, sexuální chladnost u mužů
alchemy zastaralý knižní výraz pro pohlavní styk
alibido absence libida
Alice 1. slangový výraz pro důstojníka v uniformě 2. lhář 3.
homosexuál, gay, teplouš, buzna, buzerant
alien brain vytáhněte si z kalhot pytel a dejte do něj pěst v
místě, kde je připojen šourek k tělu, přetáhněte uvolněnou kůži
přes varlata, aby to vypadalo jako žilnatý mozek vetřelce
alien zkřížit dva prsty a dva prsty na ruce, vložte překřížený
ukazováček a prostředníček jedné ruky do pochvy a malíček s
prsteníčkem do zadku, zároveň dělejte zvuky jako mimozemšťan
aliphineur člověk používající tělová mléka ke vzrušení partnera
a-list gay prvotřídní gay
alky alkoholik
alkies alkoholik
all ablaze nadržený
all aflutter over zamilovaný
all anal sex week mít menstruaci, mít krámy
all aquiver over zamilovaný
all bitched up v gay hantýrce, fantasticky oblečený a připraven vyrazit
all butched up v gay hantýrce, fantasticky oblečený v mužském oblečení na rozdíl od ženského
all day, all night sexuální hrátky po celý den
all diked out rajcovně oblečen od hlavy k patě
all for 1. ve prospěch 2. zamilovaný
all fussed up sexuálně vzrušený, nadržený, chtivý, chlípný
all het up sexuálně vzrušený, nadržený, chtivý, chlípný
all hot and bothered 1. vzrušený, nervózní, sexuálně vzrušený 2. zamilovaný, vzrušený zamilováním
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