Úchyl aneb 64 krát jeho zadek ve fotografii
Byl jednou jeden sexuálně nabuzenej úchyl – narcista, co se zamiloval do svého zadečku. Jeho neslušné vyzývavé
chování, kdy na veřejnosti ukazoval svoje nahé pozadí, překračovalo všechny meze, a tak aby se úchyl zase uklidnil,
musel být občas pořádně seřezán. Chlapi se s úchylem nikterak nepárali. Úchyla lapli, vysvlékli do naha, pevně ho
připoutali ke koze a naflákali mu rákoskou či řemenem na jeho zpupný holý zadek. Úchyl se zmítal, brečel a křičel
bolestí, když mu rákoska tancovala po prdeli. Jenže nebylo mu to pra nic platné. Byl pevně přivázán. Po výprasku si
úchyl utřel slzy v očích a s láskou si pohladil svůj nebohý do modra seřezený zadek. S brekem poděkoval za trest a
slíbil, že už se bude chovat slušně. Ovšem sliby chyby. Za nějaký čas ho to opět chytlo a tak znovu následoval
výprask. Tato procedura se tak již stala pravidlem.
Na následujících fotografiích je zachycen zadek úchyla, ať už v šortkách či zcela obnažený. Mezi obrázky najdete i
fotky zadnice úchyla po výprasku. Těch již dostal úchyl nepočítaně. Všechny fotografie z těchto exekucí však tu
nemůžou být uvedeny, neboť jsou majetkem osob, co tyto tresty vykonávali. Děkujeme za pochopení.

Tak toto je ten úchyl.

Předkloní se a vystrkuje na nás svůj zadeček. Zelené kraťásky hezky obepínají masité půlky zadnice.

Úchyl si stahuje kraťasy. Objevují se roztomilé bílé půlečky zadečku.

Úchyl si hladí obnažené půlky zadečku.

Z pod trička se na nás usmívá bílý zadeček.

Zadeček jde plavat.

Šortky na úvodních snímcích pochází z 80. let 20. století a stále zadečku padnou jako ulité. Jednou úchyl dostal přes
tyto manšestrákové šortky výprask těžkým řemenem z koňského postroje. Hned od první rány měl zadek
v plamenech. Marně prosil exekutora, aby přestal s výplatou. Jenže on pokračoval. Utéci úchyl nemohl, byl pevně
připoután ke koze. Musel výprask vydržet až do trpkého konce.

Zadeček po výprasku řemenem a rákoskou. Na půlkách hýždí je patrné, kam směřovaly rány opaskem (fialové plochy).
V létě úchyl nadívá svůj zadeček do různých šortek. A protože se výprask často vyplácí přes oděv, u každých šortek je
uveden jejich krátký popis a zhodnocení z hlediska účinnosti soudního výprasku na zadek přes konkrétní šortky. Je
hodnocena přiléhavost oděvu k hýždím (čím lepší přiléhavost tím více bolestivější je účinek výprasku) a celkový účinek
výprasku, který se odvíjí kromě přiléhavosti oděvu taky od vrstev a síly tkaniny oblečení. Hodnocení je bodové, od 1
do 10, přičemž 10 značí nejlepší přiléhavost ran a nejsilnější účinek výprasku na zadek delikventa. 1 je naopak
nejslabší účinek.

1 -sportovní trenky, 2 vrstvy tenké tkaniny – trenky, vnitřní slipy a kapsa na pravé půlce zadku; přiléhavost 3, účinek
výprasku 6, Šortky jsou vhodné pro výšleh těžkým širokým koženým řemenem s plnou razancí. Vřele doporučeno!

Nahý zadeček, když se adidasky stáhnou.

2 - sportovní trenky, 2 vrstvy tenké tkaniny – trenky, vnitřní slipy a kapsa na pravé půlce zadku; přiléhavost 4, účinek
výprasku 7, Šortky jsou vhodné pro výšleh těžkým širokým koženým řemenem s plnou razancí. Vřele doporučeno!
Nejoblíbenější šortky úchyla. V létě do přírody jak stvořené. Jsou pohodlné, volné a na těle zakrývají jen to
nejnutnější. Když má úchyl na sobě delší tričko, šortky pod ním ani nejsou vidět. Některá děvčata to irituje a volají na
úchyla „Máte pod tím tričkem vůbec něco?“. Úchyl odvětí: „Samozřejmě.“ Vyhrne triko a ukáže na ně zadek
v šortkách.

A takto vypadá zadeček, když se šortky stáhnou. Kulatá prdelka v detailu. Vypadá dost žensky.

3 - sportovní trenky, 1 vrstvy tenké tkaniny – trenky a kapsa na pravé půlce zadku, přiléhavost 7, účinek výprasku 8,
Šortky jsou vhodné pro výšleh těžkým širokým koženým řemenem nebo silnou pružnou rákoskou.

Parchant si šortky sundal a vyzývavě na nás vystrkuje svůj holý zadek.

4 – sportovní trenky, 1 vrstvy tenké tkaniny a kapsa na pravé půlce zadku, přiléhavost 8, účinek výprasku 8, Šortky jsou
vhodné pro výšleh těžkým širokým koženým řemenem nebo silnou pružnou rákoskou. Vřele doporučeno!

Když se trenky stáhnou...

5 – sportovní trenky, 2 vrstvy tenké tkaniny – trenky, slipy, přiléhavost 2, účinek výprasku 6, Šortky jsou vhodné pro
výšleh těžkým širokým koženým řemenem s plnou razancí. Vřele doporučeno!

Jeden chlap si pozval úchyla domů. Stáhl mu modré šortečky, uvázal ho nahého k židli a našvihal mu rákoskou na
vystrčený holý zadek za jeho drzé chování. Jak vidíte z obrázku, všechny švihy směřovaly z leva. Konec rákosky má při
švihu vyšší razanci, a tak na pravé půlce rány šly do krve. Celý zadek po výprasku opuchl a byl tvrdý jak kámen. Úchyl
během výšlehu řval bolestí a prosil o odpuštění.
Po správném výšlehu rákoskou je zadek sešvihaný či rozšvihaný. Na kůži sešvihané zadnice jsou naběhlá temně rudá
jelita. Rozšvihaný zadek je tehdy, když rákoska kůži protrhla a došlo k výronu krve. Obojí je přípustné, pokud se rány
zahojí bez trvalých stop. Vřele doporučeno!

6 - sportovní trenky, 1 vrstvy tenké tkaniny – trenky a kapsa na pravé půlce zadku, přiléhavost 7, účinek výprasku 8,
Šortky jsou vhodné pro výšleh těžkým širokým koženým řemenem nebo silnou pružnou rákoskou.

Parchant si šortky sundal a vyzývavě na nás vystrkuje holý zadek.

7 - sportovní trenky, 1 vrstvy tenké tkaniny – trenky, přiléhavost 2, účinek výprasku 7, Šortky jsou vhodné pro výšleh
těžkým širokým koženým řemenem s plnou razancí. Vřele doporučeno!

A takto vypadá zadek den po výšlehu rákoskou.

8 - sportovní trenky, 1 vrstvy tenké tkaniny – trenky a kapsa na pravé půlce zadku, přiléhavost 7, účinek výprasku 8,
Šortky jsou vhodné pro výšleh těžkým širokým koženým řemenem nebo silnou pružnou rákoskou.

Parchant si však musel trenky sundat a v předklonu dostal na připoutanou holou prdel tvrdý výprask rákoskou. Řval
jako tur.

9 – sportovní trenky, 2 vrstvy tenké tkaniny – trenky, vnitřní slipy a kapsa na pravé půlce zadku, přiléhavost 6, účinek
výprasku 7, Šortky jsou vhodné pro výšleh těžkým širokým koženým řemenem s plnou razancí. Vřele doporučeno!

Před pořádným výpraskem je třeba parchantovi trenky stáhnout, nasadit na ruce a nohy kožená pouta a pevně ho
připoutat k trestné stolici. Vřele doporučeno!
Úchyl:
Je to zvláštní pocit, ta bezmoc a ponížení, když jsem zcela nahý připoután ke koze a čekám plný strachu a vzrušení, až
na můj obnažený vystrčený zadek dopadne první pálivý šleh rákosky.
Pak najednou uslyším svist a ve zlomku sekundy mi celým tělem projede intenzivní bolest.
Než se vzpamatuji z první rány, přichází druhá, ještě silnější. To už nevydržím a vyjeknu bolestí.
Rákoska mi vypaluje na prdeli jeden rudý šleh za druhým, bolestí stahuji půlky k sobě, snažím se zadkem před
pálivými švihy uhýbat, ale není to nic platné. Jsem pevně připoután. Křičím a z očí se mi řinou bolestné slzy.
Celý zadek mám v plamenech.

10 - sportovní trenky, 1 vrstvy bavlněné tkaniny – trenky, přiléhavost 9, účinek výprasku 8, Šortky jsou vhodné pro
výšleh těžkým širokým koženým řemenem nebo silnou pružnou rákoskou.

Když se šortky stáhnou... Pro řádný výprask vřele doporučeno!

11 - sportovní trenky, 1 vrstvy bavlněné tkaniny – trenky a kapsa na pravé půlce zadku, přiléhavost 10, účinek výprasku
8, Šortky jsou vhodné pro výšleh těžkým širokým koženým řemenem nebo silnou pružnou rákoskou.

Prdelka po výprasku. Parchant dostal řemenem a rákoskou na holý zadek.

12 – kraťasy, 1 vrstva tenké tkaniny, přiléhavost 9, účinek výprasku 9, Šortky jsou vhodné pro výšleh těžkým širokým
koženým řemenem nebo silnou pružnou rákoskou.

Úchyl si kraťasy stáhl a vystrkuje na nás holý zadek se sprostým vzkazem.

13 - kraťasy, 1 vrstvy obnošené manšestrové tkaniny a kapsy na obou půlkách zadku, přiléhavost 8, účinek výprasku 5

A takto vypadá zadek po výprasku rákoskou z horního snímku. Nahý úchyl byl připoután přes sedák židle. Během
výšlehu mu na kůži zadečku naskočily fialové podlitiny, přes které další rány silně bolely. Parchant poskakoval po
pokoji i se židlí. Ale když vidíme ten výsledek na obrázku, musíme říci, že rezervy tu stále jsou. Příště to chce připoutat
k pevné stolici a nemilosrdně parchanta spráskat až mu celý zadek zmodrá. Jen ať pozná, co obnáší silný výprask. Jen
ať křičí, zadek to unese. Silné podlitiny do měsíce zmizí. Vřele doporučeno!

Přes tyto běžecké trencle švihy rákoskou hezky sednou.

Šortky šly dolů a parchantovi bylo na holou prdel vysázeno 100 šlehů rákoskou. Bolestí stahoval půlečky zadečku
k sobě, ale ach ouvej, to pak švihy pálily ještě více. Vřele doporučeno!

14 - kraťasy, 2 vrstvy tkaniny – kraťasy + vnitřní slipy a kapsa na pravé půlce zadku, přiléhavost 2, účinek výprasku 3, Pro
výprask nevhodné

Parchant si maskáče stáhl a odhalil nám svůj holý zadek se sprostým vzkazem.

16 - kraťasy, 1 vrstvy silné riflové tkaniny a kapsy na obou půlkách zadku, přiléhavost 2, účinek výprasku 2, Pro výprask
nevhodné

Pro řádný výprask je třeba šortky stáhnout. Vřele doporučeno!

Výprask - ideální poloha, připoutání i trestní nástroj. Vřele doporučeno!
Úchyl má z řemene velký respekt. Jak zadek nažhaví, rány s ním bolí velmi intenzivně. Výprask širokým řemenem má
své neoddiskutovatelné výhody. Řemen při švihu zasáhne značnou část plochy zadnice, nezraňuje, ale přitom výprask
extrémně bolí. Stačí jedna pořádná rána a celý zadek pálí jako čert. A co pak, když takových ran bude sto. To už je
vejřez jak se patří na chlapa. Zadnice nejprve zrudne, potom zfialoví a nakonec celá zmodrá.
Úchyl prohlásil:

Chtěl bych mít někdy své sedací polovice totálně modré.
I když musím připustit, že při takovém výprasku bude brečet jako malý kluk.
Někteří příbuzní a kamarádi úchyla mu někdy říkají, že má hezkou, žensky tvarovanou prdelku. Vlastně i povahově je
úchyl spíše ženského charakteru.
Úchyl na toto téma prohlásil:
Nikterak by mi nevadilo, když bych měl pod zadečkem místo koulí vagínu. Chodil bych neustále v kratičkých sexy
šortečkách, tangách a minisukni, i v zimě s punčocháči na nohách. Zavrtěl bych prdelkou a už by muži slintali.
Nabuzení chlapy by mi vyhrnuli sukýnku, napráskali na zadeček a pak by mi svým kolíkem udělali ještě sexuální slast.
Sevřeli by ve svých chlapských rukách půlečky mého seřezaného zadečku, až bych bolestí juknul, a zasunuli mi zezadu
do rozkroku svůj rozmnožovací orgán.
Hmm, již dávno bych měl děti.

Super sexy minisukně – ideální pro výprask. Zde není co řešit, stačí vykasat tričko a jde se na věc. Vřele doporučeno!

Někdy exekutor přehne úchyla přes koleno a napráská mu vařechou na holý zadek. Vůbec nikdo by si nepomyslel, že
to může tak silně bolet. Parchant se brání ranám, ale exekutor je silnější. Pevně ho drží v pase a nemilosrdně mu
vařechou barví prdelku do ruda. Vřele doporučeno!

15 - kraťasy - 1 vrstva manšestrové tkaniny, přiléhavost 5, účinek výprasku 7, Ideální šortečky pro výšleh těžkým
širokým koženým řemenem, na manšestrové tkanině se viditelně obtiskují švihy trestním nástrojem. Vřele
doporučeno!

Zadek nějaký ten den po výprasku řemenem a rákoskou

17 - kraťasy, 1 vrstvy silné riflové tkaniny a kapsy na obou půlkách zadku, přiléhavost 1, účinek výprasku 1, Pro výprask
nevhodné
Úchyl chtěl obdarovat jednu svou kamarádku těmito kraťásky. Děvče ale dárek odmítlo a tak si tyto šortky na zkoušku
navlékl úchyl. Děvče bylo unešené z toho, jak úchylovi kraťasy padnou a chtělo po něm, aby si je vždy, když půjdou
spolu na procházku, bral. Tedy i ženy mají rády vyzývavé muže s kulatou zadnicí v sexy šortkách.

Kraťasy je třeba stáhnout a našvihat tomu parchantovi rákoskou na holou. Vřele doporučeno!
Už jen z pohledu na štiplavou rákosku se úchylovi dělá špatně.

18 - kraťasy, 1 vrstvy silné manšestrové tkaniny a kapsy na obou půlkách zadku, přiléhavost 7, účinek výprasku 4, Pro
výprask nevhodné

Pro řádný výprask je třeba šortky stáhnout. Vřele doporučeno!

19 - kraťasy, 1 vrstvy silné tkaniny a kapsy na obou půlkách zadku, přiléhavost 5, účinek výprasku 4, Pro výprask
nevhodné

Pro řádný výprask je třeba šortky stáhnout. Vřele doporučeno!

20 - kraťasy, 1 vrstvy silné tkaniny a kapsy na obou půlkách zadku, přiléhavost 3, účinek výprasku 4, Pro výprask
nevhodné

Maskáče na povel exekutora musely dolů a delikvent si ve strachu před výpraskem hladí rukama svůj citlivý obnažený
zadeček.

21 - kraťasy, 1 vrstvy silné tkaniny a kapsa na pravé půlce zadku, přiléhavost 2, účinek výprasku 4, Pro výprask
nevhodné

Pro řádný výprask je třeba kraťasy stáhnout. Vřele doporučeno!

22 - kraťasy, 1 vrstvy silné riflové tkaniny a kapsy na obou půlkách zadku, přiléhavost 2, účinek výprasku 4, Pro výprask
nevhodné

Pro řádný výprask je třeba šortky stáhnout. Vřele doporučeno!

23 - plavky-tanga, 1 vrstva tenké tkaniny zakrývá jen intimní partie, zadek je obnažen, přiléhavost 10, účinek výprasku
10, Ideální oblek pro parchanta, který nechce dostat výprask na holou. Bude mu tedy vysázen přes tanga. Vřele
doporučeno!

Parchant si rukou chrání svůj citlivý holý zadek před dopadem rákosky.

24 - kraťasy, 1 vrstvy silné riflové tkaniny a kapsy na obou půlkách zadku, přiléhavost 10, účinek výprasku 4, Pro výprask
nevhodné

Pro řádný výprask je třeba šortky stáhnout. Vřele doporučeno!

25 - kraťasy, 1 vrstvy silné riflové tkaniny a kapsy na obou půlkách zadku, přiléhavost 7, účinek výprasku 4, Pro výprask
nevhodné

Pro řádný výprask je třeba šortky stáhnout. Vřele doporučeno!

Sexy kraťasy Hand Made

Pro řádný výprask je třeba šortky stáhnout. Vřele doporučeno!

