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7. Aké sú 'enské a&mu'ské pohlavné orgány 
a&ako sa o&ne stara%?
Na to, aby boli )enské a&mu)ské telá pripravené splodi* die*a, musia sa v&pohlavn(ch orgánoch 
udia* ve'ké zmeny. 
Pochopenie funkcie rozmno)ovacích orgánov je rovnako dôle)ité ako vedomosti o&fyziológii aké-
hoko'vek iného telesného ústrojenstva, najmä v&súvislosti s&ochranou vlastného zdravia.
Ka)d( chlapec a&diev$a by sa mali zoznámi* s&anatómiou (stavba) a&fyziológiou (funkcia, $innos*) 
pohlavn(ch orgánov. Len tak 'ah+ie pochopia, $o sa v&ich tele deje: (1) diev$atá v&priebehu men-
+trua$ného cyklu a (2) chlapci vo vz*ahu k&tvorbe spermií a&ich úlohe.
Dôle'ité je nau!i% sa pou'íva% správne aj správnu terminológiu.
O&pohlavné orgány je potrebné sa stara%, udr'iava% ich v&!istote a&sledova% na nich v"etky 
zmeny. 
V&prípade podozrenia na nejakú infekciu, je dôle)ité poradi* sa s&odborn$m lekárom – "pecia-
listom.
 •  Lekár +pecialista pre 'eny je GYNEKOLÓG
 •  Lekár +pecialista pre mu'ov je UROLÓG

-enské pohlavné (reproduk!né, rozmno'ovacie) orgány
.enské pohlavné orgány plnia dve hlavné funkcie:
(1) Vo vaje!níkoch (sú ulo'ené), dozrievajú a&následne sa uvo'!ujú vají$ka potrebné na pohlavné 
rozmno)ovanie.
(2) Maternica sa pripravuje ka)d( mesiac na prijatie oplodneného vají$ka, v()ivu a&v(vin budúce-
ho bábätka po$as tehotenstva.
Rozli"ujeme:
 •  (1) Vnútorné pohlavné orgány – ukryté v&bru+nej dutine (vaje$níky, maternica).
 •  (2) Vonkaj"ie pohlavné orgány – vidite'né zrkadlom; naz(vané aj pojmom genitálie – 

ohanbie.
 •  Vnútorné pohlavné orgány – popis
  -  Po"va (vagína) – pru)n( priechod, svalová trubica, vedúca z& kr$ka maternice 

von z&tela, ktorou vyteká men+trua$ná tekutina. Spája vnútorné pohlavné orgány 
s&vonkaj+ími genitáliami. Je dlhá asi 10 cm a&jej steny sú ve'mi elastické. Po$as se-
xuálneho styku do nej vniká penis a&po$as pôrodu je pôrodnou cestou pre die*a, 
ktorou opú+*a telo matky – narodí sa. V&$ase dospievania sa z&nej vylu$uje teku-
tina. Mô)e to znie* odpudzujúco, ale v&skuto$nosti je to zdravé, ke#)e tekutina 
udr)iava vagínu $istú a&vlhkú.

   •  POZOR! Vagína sa $istí sama, preto nie je potrebné ju vnútorne vyplacho-
va*!

  -  K.!ok maternice – spodná $as* maternice, ktorá ústi do po+vy. Pri pôrode sa 
roztiahne, aby ním mohlo prejs* rodiace sa die*a.

  -  Maternica – nepárov( svalov( orgán hru+kovitého tvaru ulo)en( v& dolnej $as-
ti  bru+nej dutiny, v& ktorom dochádza k& v(voju zárodku a& plodu. Je vystla-
ná sliznicou maternice, ktorá sa v& závislosti od men+trua$ného cyklu mení.  
V&$ase tehotenstva sa rozpína tak, ako plod rastie.
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  -  Vají!kovody (vajcovody) – dve trubice +iroké zhruba ako tuha v&pere a&dlhé asi 
10 cm. Spájajú vaje$níky s&maternicou. Nimi prechádza vají$ko ()enská pohlavná 
bunka) do maternice. Je to miesto, kde sa spermia stretne a&splynie s&vají$kom 
(po$atie, oplodnenie), ke# má pár sexuálny styk.

  -  Vaje!níky – dve )'azy umiestnené na oboch stranách maternice, ktoré obsahujú 
vají$ka – )enské pohlavné bunky (vají$ka majú diev$atá vo vaje$níkoch u) pri na-
rodení). Produkujú sa v&nich )enské pohlavné hormóny estrogén a&progesterón. 
Ke# sú plne vyvinuté, majú tvar a&ve'kos* vla+sk(ch orechov.

(1) Vnútorné 'enské pohlavné orgány 

Zdroj: "as premien – V(chovno-vzdelávací program pre realizáciu sexuálnej v(chovy. 1997.

 •  Vonkaj"ie – popis
Existuje mnoho rôznych tvarov, ve'kostí a&farieb )ensk(ch genitálií.
Genitálie ka)dého jedinca sú unikátne a&diev$a by sa nemalo trápi* t(m, ako by mali tie jej vyzera*.

(2) Vonkaj"ie 'enské pohlavné orgány 

Zdroj: pod'a Susan Meredith: "o sa to so mnou deje? Bratislava, 2006.
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 •  Venu"in pahorok – tukové tkanivo nad lonovou kos*ou. 
 •  Ohanbie – mal( kop$ek na lonovej kosti, ktor( sa pokr(va po$as dospievania ochlpením. 

Je tu mno)stvo nervov podie'ajúcich sa na pohlavnom vzru+ení.
 •  Ve#ké a&malé pysky ohanbia – chránia vaginálny otvor. 
 •  Klitoris (drá)dec) – mal( citliv( orgán o&ve'kosti hrá+ku na vonkaj+ej $asti rodidiel; doty-

kom sa drá)di a&vyvoláva vzru+enie. Klitoris je prepojen( s&mal(mi pyskami ohanbia a&má 
+iroké nervové zakon$enia. 

 •  Vaginálny otvor prekryt( panenskou blanou (hymen). Pri pohlavnom styku alebo pri 
pôrode sa mô)e roz*ahova* aj s*ahova*.

 •  Panenská blana (hymen) – tenká ko)ná membrána prekr(vajúca vaginálny otvor. V&is-
t(ch kultúrach panuje presved$enie, )e )ena je panna, ak je blana nedotknutá. Panenská 
blana sa v+ak mô)e pretrhnú* z&mnoh(ch dôvodov, ktoré so sexom nemajú ni$ spolo$né.

 •  )al"ie !asti a pojmy
  -  Mo!ová rúra a&mo!ov$ otvor – rúra, ktorou prechádza mo$ z&mo$ového me-

chúra cez mo$ov( otvor von z&tela pri mo$ení. 
  -  Análny (ritn$) otvor – otvor na konci kone$níka, ktor(m prechádza nestrávená 

potrava (v(kaly) z&tela von. Nachádza sa v&blízkosti genitálií, ale nie je ich sú$as-
*ou.

  -  Ovulácia – moment uvo'nenia vají$ka z&vaje$níka a&jeho putovanie cez vajcovody 
do maternice. Ak je v&tomto $ase oplodnené spermiou, dôjde k&po$atiu a&mô)e 
dôjs* k uhniezdeniu oplodneného vají$ka v& sliznici maternice. Ak nie, vají$ko 
opú+*a spolu s&odlúpnutou sliznicou maternice telo diev$a*a/)eny v&podobe men-
+trua$nej tekutiny.

  -  &Vají!ko – )enská pohlavná bunka.
  -  Orgazmus – okamih sexuálneho vyvrcholenia dosahuje )ena drá)dením po-

+vy, klitorisu a #al+ích&erotogénnych zón. Predstavuje vyvrcholenie sexuálnej ak-
tivity. Partneri mô)u po istom $ase sexuálneho drá)denia a vzru+enia dosiahnu* 
orgazmus (spolu alebo osobitne), záplavu pocitov slasti. Vä$+inou potom nasle-
duje pocit sexuálneho ukojenia a&uvo'nenia.

 •  Odporú!anie pre diev!atá
  -  Pomocou malého zrkadla mô)e diev$a spozna* vlastné genitálie a&zisti*, $o sa kde 

nachádza, $o je normálne a&tak 'ah+ie rozpozná, $i sa „tam dole“ nie$o mení.

Mu'ské pohlavné (reproduk!né, rozmno'ovacie) orgány
Penis plní dve hlavné úlohy:
(1) ide o&$as* tela, pomocou ktorej mu' mo!í a 
(2) sexuálne sa uspokojuje a rozmno'uje.
Pri pohlavnom styku z& penisu vystrekne te-
kutina naz(vaná semeno (ejakulát). Obsahu-
je milióny zárodo$n(ch buniek – spermií, ale 
tvorí ho najmä tzv. semenálna plazma a pros-
tatick( sekrét, $i)e tekutina pochádzajúca 
z&prostaty.

Mu'ské pohlavné orgány
Zdroj: "as premien – V(chovno-vzdelávací program 

pre realizáciu sexuálnej v(chovy. 1997.
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Mu'ské pohlavné orgány – popis
 •  Mie"ok (skrótum). "as* mu)sk(ch genitálií – visiaci ko)n( vak so semenníkmi.
 •  -alu* – koniec, hlavi$ka penisu; je ve'mi citlivá.
 •  Predko'ka – ko)a, ktorá zakr(va a& chráni )alu#. V& niektor(ch nábo)enstvách majú 

chlapci predko)ku odstránenú chirurgick(m zákrokom (obriezka) alebo zo  zdravotn(ch 
dôvodov (ke# je príli+ tesná alebo pravidelne infikovaná). Penis funguje úplne normálne 
s&predko)kou aj bez nej.

  -   Zú)enie predko)ky, resp. príli+ tesná tzv. uzdi$ka medzi penisom a predko)kou 
je vrodená chyba, pre ktorú je typické to, )e sa predko)ka nedá 'ahko stiahnu* zo 
)alu#a. Drobn(m chirurgick(m zásahom sa dá korigova*.

 •  Mo!ová rúra – rúra, ktorou prechádza mo$ z&mo$ového mechúra von z&tela pri mo$ení. 
U&mu)ov zárove! slú)i aj na v(vod semena. Svaly okolo mo$ového mechúra zabezpe$u-
jú, )e mo$ a&semeno sa nikdy nevylú$ia v&rovnakom $ase.

 •  Nadsemenníky – miesto, kde v&k'ukat(ch kanálikoch dozrievajú mu)ské pohlavné bun-
ky – spermie. Sú na zadnej strane ka)dého semenníka.

  -  Zaujímavos*: keby sa kanáliky vyrovnali, boli by dlhé spolu 12 metrov (ka)d( 6 
metrov).

 •  Semenníky – dva oválne orgány v&tvare mal(ch sliviek ulo)ené (zavesené) za penisom v 
mie+ku. Produkujú pohlavn( hormón testosterón a&pohlavné bunky – spermie. Sú ve'mi 
citlivé na boles*.

 •  Semenovody –  dva asi 40 cm dlhé kanáliky, ktor(mi postupujú spermie k&penisu. V&nich 
sa mie+ajú spermie s&#al+ími tekutinami a&tvorí sa semeno/ejakulát.

 •  Semenné va!ky (mechúriky) – dve )'azy umiestnené po oboch stranách mo$ového 
mechúra. Vylu$ujú tekutinu tvoriacu sú$as* semena, ktorá dodáva energiu spermiám, 
aby sa mohli h(ba*.

 •  Penis, pohlavn$ úd – mu)sk( pohlavn( orgán, ktor( slú)i aj na mo$enie. Pri pohlavnom 
vzru+ení do neho priteká krv, vtedy sa zvä$+í a&stvrdne, odstáva od tela (to sa naz(va 
erekcia, stoporenie). Stoporen( penis má pribli)nú d/)ku 12,5 a) 17,5 cm., ale mô)e by* aj 
dlh+í alebo krat+í.

 •  Predstojnica (prostata) – )'aza umiestnená v blízkosti dna mo$ového mechúra. Produ-
kuje tekutinu, ktorá spolu so spermiami a&tekutinou zo semenn(ch va$kov tvorí semeno.

)al"ie !asti a pojmy
 •  Semeno (semenná tekutina, sperma, ejakulát) – $istá mlie$nobiela tekutina, s&kto-

rou sa pri ejakulácii dostávajú spermie von cez dierku na konci penisu. Semeno odchádza 
z&tela von ejakuláciou – cez mo$ovú rúru. Aj mo$ opú+*a telo mo$ovou rúrou, ale nikdy 
nie v&rovnakom $ase ako semeno. Spermie, ktoré neodídu pri ejakulácii, sa po ur$itom 
$ase vstrebú do tela.

 •  Spermie – mu)ské pohlavné bunky.
 •  Orgazmus – okamih sexuálneho vyvrcholenia, ke# semeno vystrekne (ejakuluje) von 

z&penisu. Predstavuje vyvrcholenie sexuálnej aktivity. Partneri mô)u po istom $ase se-
xuálneho vzru+enia dosiahnu* orgazmus (spolu alebo osobitne), záplavu pocitov slasti. 
Vä$+inou potom nasleduje pocit sexuálneho ukojenia a&uvo'nenia.

 •  Sexuálne drá'div$ u&mu'ov nie je iba penis (a najmä 'alu*), ale aj mie"ok a&*al"ie 
telesné !asti.
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Na doplnenie....
 •  Z&!oho majú chlapci obavy
  -  Z no!n$ch polúcií, t.j. „mokr$ch snov“ a&z mimovo#n$ch erekcií. V&puberte 

je to normálne. V spánku dôjde k&ejakulácii bez toho, aby o&tom chlapec vedel. 
Nemusí to by* len preto, )e sa mu sníva o&sexe.

  -  Aj mimovo#né erekcie sú prirodzené. Mô)e k&nim dôjs* bez akéhoko'vek zjav-
ného dôvodu. Chlapci pri tom nemusia vôbec myslie* na sex alebo na nie$o kon-
krétne. Mô)e sa objavi* v&období puberty bez akéhoko'vek varovania a&nie je v)dy 
pozorovate'ná. Odznie potom, ako sa uvo'nia svaly pri koreni penisu a&odte$ie 
z&neho krv. Penis sa tak opä* zmen+í a&zmäkne.

  -  Z&ve#kosti penisu. Neexistuje )iadna „správna“ ve'kos* alebo tvar, tak ako pre 
diev$atá pri prsiach. Ka)d( penis je in(, nikdy nie je celkom rovn(. Jeho ve'ko-
s* nemá ni$ spolo$né s&mu)nos*ou, sexuálnym v(konom alebo rozko+ou. Vä$+í 
penis nemusí by* v)dy lep+í. Na ve'kosti nezále)í. Penis sa v)dy zdá by* men+í 
v&studenej vode alebo v&chlade. Okrem toho, ve'k( penis sa pri erekcii vä$+inou u) 
ve'mi nezvä$+í. Naopak, ve'kos* malého penisu sa pri erekcii mô)e a) zdvojnáso-
bi*. 

 •  O&penise 
  -  Je to valcovit( orgán, ktor( v&normálnom stave visí dole, ale pri pohlavnom vzru-

+ení sa zvä$+í a&smeruje dopredu a&nahor, $o umo)!uje jeho zavedenie do po+vy.
  -  Niekedy sa na penise mô)u objavi* biele alebo )lté hr$ky. Ne+kraba* ich, je to 

normálne. Sú to pupence a&nie sú nebezpe$né. Niektoré hr$ky alebo bodky v+ak 
mô)u by* príznakom infekcie a&vtedy je potrebné nav+tívi* lekára – urológa. Aj 
v&prípade v(toku z&penisu, bolestivého a&pálivého mo$enia.

 •  O&semenníkoch
  -  Semenníky sú ve'mi citlivé na dotyk a&boles*. Niekedy sa mô)e zda*, )e sú stvrd-

nuté a&pri erekcii tla$ia. Je to normálne. Ke# penis zmäkne, stratí sa aj tento pocit. 
Bolestivej+ie je, ke# chlapca do semenníkov niekto udrie. Je to aj nebezpe$né, 
preto si ich treba chráni*. 

  -  Zárove! je dôle)ité nau$i* sa ich pravidelne kontrolova* a&sledova*. Nie sú úplne 
hladké a&okrúhle, ale ak je na nich hr$ka, opuch alebo bolia, je potrebné ihne# 
nav+tívi* lekára.

  -  Aj ke# je rakovina semenníkov u&chlapcov zriedkavá, dôle)ité je, aby si asi od 15 
rokov svojho veku zvykli raz za mesiac vy+etri* semenníky. Najlep+ie v&teple, ke# 
je mie+ok uvo'nen(. Je dobré si pomaly a&dôsledne bez pou)itia tlaku prehmata* 
celé semenníky a&skontrolova* ich povrch, ktor( by mal by* hladk( a&bez hr$iek. 

  -  Dôle'itá poznámka: POZOR, pri samovy+etrení sa dajú nahmata* aj nadsemen-
níky za a&nad semenníkmi. Tieto útvary sú prirodzenou sú$as*ou tela. Pri pochyb-
nostiach je v+ak v)dy dobré kontaktova* odborníka – urológa, ktor( vykoná dô-
sledné vy+etrenie.

  -  Semenníky sa nachádzajú vo visiacom&mie+ku, preto)e pre tvorbu spermií je po-
trebná o&nie$o ni)+ia teplota ako je vo vnútri brucha. Pre zachovanie tvorby sper-
mií je preto potrebné dlhodobo nevystavova* mie+ok so semenníkmi vysok(m 
teplotám. Preto sa napríklad chlapcom a&mu)om neodporú$a sedie* s&hrejúcimi 
predmetmi v&lone (napríklad prenosn(m po$íta$om).
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 •  O&erekcii
  -  Erekcia nastane, ke# je chlapec vzru+en(, ale mô)e sa objavi* aj spontánne alebo 

po$as spánku. Krv sa nahrnie do tzv. erektilného tkaniva penisu, ktor( potom 
narastie a&spevnie.

  -  Ke# sú mu)i neschopní dosiahnu* erekciu alebo erekcia netrvá dostato$ne dlho 
na uspokojiv( sexuálny vz*ah, tento stav sa ozna$uje termínom impotencia.

 •  O&ejakulácii
  -  K&ejakulácii dochádza, ke# z&penisu vystrekne mlie$ne zafarbená tekutina obsa-

hujúca semeno. 
  -   K&vystreknutiu semena zvy$ajne dochádza pri masturbácii alebo pri pohlavnom 

styku a&je to príjemn( zá)itok (orgazmus).
  -  Mô)e k& nej v+ak dôjs* aj mimovo'ne po$as spánku, vtedy hovoríme o „no!nej 

polúcii“. Dospievajúci chlapci ich mô)u ma* celkom $asto.
  -  Zaka)d(m, ke# mu) ejakuluje, mô)e vypusti* 200 a) 300 miliónov spermií.


