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Anotace 

ADAMCOVÁ, JANA. 2017. Prostituce jako sociální jev: sociologický výzkum 

v Dubí. Hradec Králové: Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové. 60 s. 

Bakalářská práce. 

Cílem bakalářské práce je analyzovat prostitutky, kteří vykonávají svou činnost 

v Dubí. Práce se zaměří na důvody, které vedly k rozhodnutí pracovat v tomto 

řemeslu, zda se jedná o vůli, či donucení. Dalším zaměřením práce je zjištění, jaké 

byly reakce rodiny a blízkých osob, když se dozvěděli o osudu dotazovaných žen, 

jak se prozatím vyvíjela jejich kariéra a jak vidí svou budoucnost. V práci se 

objeví empirické šetření s použitím kvalitativního výzkumu, který je zpracován 

díky polostrukturovanému rozhovoru s respondentkami a nezúčastněnému 

pozorování. Výzkum se odehrává v lokalitě města Dubí. 

Klíčová slova: prostituce, sex, Dubí, kariéra prostitutky 

 



 
 

Annotation 

ADAMCOVA. JANA. 2017. The prostitution as a social phenomen: sociological 

research in Dubi. Hradec Kralove: Philosophical Faculty, University of Hradec 

Kralove, 60 pp. Bachelor Degree Thesis. 

The aim of this bachelor thesis is the analysis of prostitutes that do their work in 

the city of Dubi. The work deals with the reasons that lead these women to the 

decision to do that job, if it is their will or if they do it because of the pressure of 

others. The next focus of this thesis is to find out what were the reactions of the 

relatives of prostitutes when they discovered facts about the women´s fate and the 

work also deals with the opinions of the prostitutes about the development of their 

career and about their vision of the future. In this work there is an empirical 

investigation with the application of qualitative research that is processed because 

of semi-structured interview with the respondents and because of unobserved 

observation. The research takes place in the location of the city of Dubí.  

Keywords: prostitution, sex, Dubí, the carier of prostitutes 
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ÚVOD 

 

Prostituce je ve společnosti brána velice negativně. Jedná se o sociální jev, 

kdy se s ním pojí i další problémy, ať už zdravotního, sociálního nebo 

psychického rázu. Toto nejstarší řemeslo na světě vykonávají nejen ženy, ale  

i muži a v poslední řadě bohužel i děti. O dětské prostituci se ve společnosti příliš 

nehovoří, ale přitom opravdu existuje. Ženy, které se prostitucí živí, jsou 

z různých vrstev. Najdeme mezi nimi jak nevzdělané ženy, které si s ní vydělávají 

na živobytí, tak i vysokoškolské studentky, které si chtějí pouze přilepšit 

vzhledem k jejich finanční situaci. Otázkou pro mnohé lidi zůstává, proč se vůbec 

k tomuto řemeslu někdo odhodlá, jestli se jedná o určitou potřebu, anebo jsou 

dotyční z nějakého důvodu donucení. 

I prostituce si prošla určitým vývojem. Její začátek můžeme vymezit už od 

starého Řecka a trvá až po současnost. Dříve se tato činnost posuzovala jinak, 

např. v Babyloně existovala i posvátná forma prostituce. Nevěstky byly jakýmsi 

obdivovaným symbolem krásy, někde byly považovány i za umělkyně. Dnes je 

tomu jinak, prostituce se bere jako služba spojená se sexuálními praktikami. 

V častých případech se k tomuto jevu pojí i trestná činnost, ať už páchaná na 

prostituujících osobách, tak i přímo aktérů, vykonávající prostituci. 

Téma této práce jsem si zvolila z důvodu, že od narození žiji ve městě Dubí, 

které vedlo velké boje právě s prostitucí. Když jsem byla mladší, dá se říct, že 

silnice E55 byla obklopena prostitutkami, ať už pouličními či silničními, tak  

i erotickými kluby, které tuto silnici lemovaly. V současnosti ve městě prostituce 

opadla, jsou v něm otevřené pouze kluby tři. Proto mi přišlo zajímavé se ve své 

práci zaměřit na aktérky, které vykonávají tuto činnost a provést s nimi 

sociologický výzkum. 

V této bakalářské práci rozhodně nebude chybět vysvětlení pojmu, co 

prostituce vůbec znamená, dále se seznámíme s její historií, teoriemi, formami, 

rozdělením, sociálními i trestněprávními aspekty. Nechybí ani poohlédnutí na to, 
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jak společnost prostituci vnímá, dále na prevenci a prostituci ve městě Dubí. Ve 

druhé části práce se budu zabývat metodologií výzkumu a empirickým 

výzkumem. Ke konci práce nechybí ani závěr, použitá literatura a přílohy. 

Cílem této práce bylo tedy pomocí rozhovorů zjistit právě příčiny, motivy, 

které je k tomu dovedly, dozvědět se, jaké byly reakce jejich blízkých, když 

zjistili, čím se živí, zmapovat jejich kariéry a jak vidí svou budoucnost, zdali 

plánují někdy přestat, anebo o tom zatím nepřemýšlí. Pomocí těchto cílů jsem si 

vytvořila výzkumné otázky, na které jsem se následně snažila odpovědět. 

K mému výzkumu jsem si zvolila kvalitativní metodu. Nejen z důvodu, že 

kvalitativní výzkum mi je bližší, ale rozhodně se i více hodí k mému tématu práce. 

Co se techniky týče, použila jsem polostrukturovaný rozhovor a také 

nezúčastněné pozorování, které bylo určitě na místě. 



11 

 

1. PROSTITUCE 

 

1. 1. Charakteristika prostituce 

 

Výraz "prostituce" (z lat. prostituere = nabízet se, veřejně se vystavovat) je 

hromadný společenský jev, který patří v soudobých kulturách do sociální 

patologie. Patří k nejstarším sociálním jevům, které porušují normy sexuálního 

chování. Termín prostituce také patří ke složitým společenským jevům, vymezení 

se odráží v širokém definičním rámci [Urban, Dubský 2008]. 

Prostituce je jakýmsi specifickým druhem podnikání (obchodu). Chmelík 

vymezuje prostituci jako obchod, kde se poskytují sexuální služby jiným osobám 

za úplatu. Tímto rčením můžeme chápat jakýkoliv způsob ukájení pohlavního 

pudu na těle druhé osoby. Nejedná se pouze o klasickou soulož, ale o dotýkání se 

tělem kterékoliv části jiného těla, sebeukájení. Tyto služby jsou prováděny za 

úplatu, která nemusí mít pouze finanční podobu, ale může mít i jinou formu,  

např. získání určité výhody, poskytnutí protislužby [Chmelík 2003]. 

Brouk ve své knize uvádí Blochovu definici, který vychází z mravního 

kritéria, prostituci hodnotí čistě morálně. Dle něj je prostituce neřestí. „Prostituce 

je určitá forma mimomanželského pohlavního styku vyznačujíc se tím, že 

prostituující se jedinec se vzdává více nebo méně vybíravě, ustavičně, notoricky  

a veřejně, zřídka nezištně, ponejvíce ve formě řemeslné prodejnosti, neurčitému 

množství osob k souloži nebo jiným sexuálním jednáním, nebo jim ostatní pohlavní 

vzrušení a uspokojení zjednává a vyvolává, a v důsledku tohoto řemeslného 

smilstva získává určitý konstantní typ“ [Brouk 1992:54]. 

Dle Chmelíka má každý člověk eticky zakódován monogamní svazek
1
, ale na 

druhou stranu táhne k promiskuitě a vyhledává možnosti neosobních pohlavních 

styků. Výzkumníci se shodují na tom, že muži mají větší sklon ke střídání 

                                                           
1
  monogamie – forma manželství, v němž jeden muž současně žije pouze s jednou ženou na 

základě principu, který považuje manželství za výlučné spojení jednoho muže a jedné ženy 

[Sociologický slovník 1992:236]. 
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partnerek (k sexuální promiskuitě). Předmětem nabídky a poptávky, obchodním 

artiklem, se stalo to, že tradiční morálka předpokládá vyšší sexuální aktivitu  

u mužů a povolnost u žen. Dále autor ve své knize popisuje prostituci jako oázu 

svobody, kde muž může vykonávat své sexuální potřeby bez dalších trvalých 

závazků. „Prostituce je jev, který patří k životu společnosti už od starověku, a je 

jisté, že ji nelze trvale vymýtit“ [Chmelík 2003:55]. 

Podle sociologů se u popisu prostituce klade důraz především na ekonomickou 

stránku. Prostituce je jednou formou individuálního, osobního kapitálu 

(sexappealu) [Kapr a kol. 1994]. Některé ze soudobých teorií charakterizují 

prostituci jako druh sociální směny, jako ekonomický vztah mezi prodávajícím  

a zákazníkem [Urban, Dubský 2008]. 

Autorka Mellisa Hope Ditmore ve své knize podotýká, jak je složité přesně 

vymezit termín prostituce. Jako jednu hlavní definici uvádí, že tento druh práce je 

výměna těla za peníze nebo jiné cennosti
2
 [Ditmore 2006]. 

1. 2. Dějiny prostituce 

 

Jak už bylo zmíněno, prostituci není snadné přesně definovat, natož napsat její 

dějiny. Tento druh obchodu existoval ve všech dobách a u všech národů, až se 

postupem času dostal i do občanských zákoníků, náboženských obřadů a zjednal 

si své občanské právo [Dufour 2003]. 

To, že je prostituce nejstarším řemeslem, dokazuje Epos o Gilgamešovi
3
. 

Vznikl v době starobabylonské
4
, jedná se o nejstarší mezopotamský příběh  

o prostituci. Díky tomuto eposu, který není v celé své podobě dochován, se 

historikové domnívají, že první nevěstkou byla kněžka
5
 [Ringdal 2000]. V této 

době byly nalezeny smlouvy, ze kterých se dovídáme, že bohatí Babyloňané měli 

                                                           
2
  Vlastní překlad. 

3
 Viz obrázek 1 v příloze č. 1. 

4
  1800 let př. n. l. 

5
  Ve starobabylónštině: charimtu. 
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z prostituce svých otrokyň příjmy. Z celkového výdělku jim přišlo kolem tří 

čtvrtin [Morus 1992]. 

V knize Encyclopedia of Prostitution and Sex Work
6
 se autorka Ditmore 

[2006] zmiňuje o tom, že peníze, které se v antice vydělaly za prostituci, byly 

dány například na výstavbu některých pyramid v Egyptě.  

Prostituci můžeme rozdělit do tří forem (pohostinná, posvátná, legální). 

Rabataux ve svém učeném pojednání charakterizuje tyto formy takto:  

„Všude, kam historie dovolila nahlédnout, u všech národů a ve všech dobách, 

se víceméně setkáváme se všeobecným faktem, že žena, žijíc v nejhanebnějším 

otroctví, byla nucena bez volby, ať chtěla nebo ne, podrobovat se nezávaznostem 

ji dráždícím a rozjitřujícím. A skutečně, zatímco v ní uhasínala poslední jiskra 

morálky, ztrácí tato sladká a ušlechtilá mužova družka v tomto temnu poslední 

stopy své důstojnosti a stává se svým hlubokým pádem lhostejnou i tomu, komu 

náleží, zvrhává se v prostý předmět nebo dar pohostinnosti. Posvátné svazky, od 

nichž berou svůj původ radosti rodinného a domácího života, nemají u těchto 

národů žádný význam ani cenu…“ [Dufour 2003:10-11]. 

Ve starém Řecku používali prostituci hlavně jako boj proti homosexualitě
7
. 

Filozof Solon nechal zřídit nevěstinec a předepsal homosexuálům tuto instituci 

jako lék. Athény trpěly prostituci, jelikož z ní měly nemalé daně. Ty použili na 

stavbu lodí a nákladnou výzbroj. V Římě se prostituce objevovala hlavně při 

zvláštních akcích (např. slavnosti), jinak byla spíše nenápadná. V této oblasti byla 

spíše oblíbenější prostituce mužská než ženská. Mladí otroci byli dováženi za 

velkou cenu a byli považováni za luxus [Chmelík 2003]. V již zmiňovaném 

starém Řecku byly kurtizány
8
 řazeny do vyšší společnosti a kultury, kde byly 

vážené a pro mnoho žen inspirací [Ditmore 2006]. 

                                                           
6
 Encyklopedie prostituce a práce v oblasti sexu. 

7
  Homosexualita – vrozená či získaná atypická sexuální orientace na jedince stejného pohlaví 

[Ottova encyklopedie 2007: 360]. 
8
  Prostitutky. 
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Edward E. Cohen se ve své knize Athenian Prostitution: The Business of Sex 

zmiňuje o tom, jak prostituce v Athénách byla jako obchod, který fungoval 

v rámci otrokářské společnosti. Autor věnuje pozornost například ekonomické 

závislosti, dopadům, atd.
9
 [Cohen 2015]. 

Chmelík ve své knize píše, že ve středověku mělo křesťanství s prostitucí 

problém, vyzývalo k cudnosti, odříkání a pohlavní zdrženlivosti. Asketové
10

 

prohlašovali, že tyto ženy budou zatraceny, a nazývali je nádobami hříchu. 

Nakonec se i církev musela s prostitucí smířit. Papežská komora začala 

pronajímat domy, které sloužily jako nevěstince a z nich pobírala příjem. Po styku 

s prostitutkami začali toužit i duchovní. Jak je již známo, kněží nesměli uzavřít 

manželský sňatek, tudíž využili alespoň služby prostitutek. Nevěstince sloužily na 

způsob harémů, každý muž si za obnos vybral ženu či dívku, kterou chtěl. 

„Francie byla až do počátku 11. století centrem mravního úpadku. Prostituce 

byla jen bezvýznamným hříchem“ [Chmelík 2003:57]. Mezi nejčastější zákazníky 

v Paříži patřili studenti. Největším odpůrcem byl Ludvík IX.
11

 Byl velice zbožný a 

začal bojovat proti nemravnosti svých poddaných. První jeho opatření nebylo moc 

úspěšné. Založil ve městech domy, kde se nabízelo ochrany, živobytí, bydlení, a 

dokonce i renty za to, že budou ženy ochotné prostituce zanechat. Pokud by 

nebyly ochotné tuto nabídku přijmout, král hrozil zabavením majetku a 

vyhozením z města. O sto let později dostali radní nápad, kterého se využívá 

dodnes. Prostituce byla vytlačena do určitých ulic nebo čtvrtí. Vznikla tzv. ulička 

lásky
12

. [Chmelík 2003]. 

Na počátku 15. století se do Říma přesídlovalo dost lidí, mezi nimi byly  

i kurtizány
13

. Bydlely v krásných bytech a přepychu. Musely být označeny buď 

znaménkem na rameni, anebo červenou stužkou. Město se snažilo zastavit šířící se 

                                                           
9
  Vlastní překlad. 

10
 Podstupovali cílenou průpravu z náboženských či filozofických důvodů, která se skládá 

z odříkání tělesných požitků, tak i duchovních cvičení [Ottova encyklopedie 2007:58]. 
11

  Francouzský král, panoval od roku 1226. 
12

  Jednou týdně uličky prohlédl lékař, pokud byla prostitutka nemocná, musela odejít. 
13

  Vzdělané, emancipované, uměly číst, psát, zpívat. 
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epidemii syfilis, tak poskytovalo kurtizánám dva lékaře. Díky této nemoci mizelo 

veškeré potěšení z kurtizán. Syfilis byl mnohem účinnější metoda, než všechna 

dosavadní nařízení, které prostituci zakazovaly.  

V 18. století se stala prostituce nejoblíbenější oblastí zábavního průmyslu. 

Například v Benátkách vláda vyhnala všechny prostitutky z města, ale později je 

musela zvát zpět, a ženy dokonce dostaly náhradu ušlých zisků a nové byty
14

. 

Marie Terezie
15

 byla také velkou odpůrkyní prostituce. Vydala několik 

nařízení, mravnostní zákony atd. Za poskytování prostituce udělila několik trestů 

jako např. stříhání vlasů, nucené práce, několik žen nechala dokonce popravit. 

Jako důsledek přísných nařízení bylo na počátku 19. století pouze  

1500 evidovaných a kontrolovaných prostitutek ve Vídni. V 18. století byla Paříž 

nejvyhledávanějším městem lásky. Proto se jí začalo přezdívat hříšný Babylon
16

. 

V období světových válek začala etapa zániků nevěstinců. Vojáci měli 

dovoleno se stýkat s prostitutkami, ale museli si dávat pozor na pohlavní choroby 

a prozrazení vojenského tajemství. Prostitutky se začaly používat jako 

informátorky
17

 nasazené na důstojníky, což byla novinka. Po válce se prostituce 

začala provozovat v bytech a apartmánech s pomocí telefonu, což bylo 

nebezpečnější a hůře dostupné [Chmelík 2003]. 

 

 

 

 

                                                           
14

  Kurtizány byly nedílnou součástí státní politiky a také byly skvělé informátorky. 
15

  Z rodu Habsburků, císařovna. 
16

  Palais Royal – nejznámější místo, kde se nacházely prostitutky. 
17

 Mata Hari – patřila mezi nejznámější vyzvědačky 
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2. TEORIE, FORMY, ROZDĚLENÍ PROSTITUCE 

 

2. 1. Teorie příčin prostituce  

 

Existuje mnoho teorií příčin vzniku sociálních deviací, dají se rozdělit do 

skupin podle toho, které z faktorů se považují jako dominantní pro vznik 

prostitučního chování. Jsou teorie biologické
18

, psychologické
19

 a sociologické
20

 

[Urban, Dubský 2008]. 

2. 1. 1. Teorie biologizující 

 

Bártlová tuto teorii se vysvětluje jako protějšek mužské kriminality, je totiž 

připisována převážně ženám, je formou ženské kriminality. Prostitutivní chování 

je vysvětlováno na základě všelijakých somatických poruch, např. hyperfunkce 

ovaria
21

, nebo se pokouší konstituovat typ prostitutky podle tělesných znaků.  

Nejznámější je teorie klasiků italské kriminologie C. Lombrosa
22

 a G. Ferrera, 

kteří vytvořili alba obličejů typických prostitutek [Bartlová 1998].  

2. 1. 2. Teorie psychologizující 

 

Autorka píše, že teorie je zaměřená na oblast erotiky a sexuality. Za příčinu 

vzniku prostitučního chování se považuje sexuální přelétavost, potřeba erotiky 

apod. „Některé teorie vycházejí z empirického zkoumání prostitutek. Všímají si 

jejich psychických vlastností, charakterových rysů, IQ a zkoumají i jejich 

hodnotovou orientaci. Jako dominantní vlastnosti se u nich projevují lenost, 

obliba luxusu, zaměření na peníze a tendence k sociálnímu vykolejení“ [Bartlová 

1998:43]. 

                                                           
18

 Důraz kladen na genetické a biologické faktory. 
19

 Důraz kladen na podíl osobnostních vlastností, které vedou k deviantnímu chování. 
20

 Zdůrazňují faktor společnosti a kultury. 
21

 Zvýšení funkce endokrinních žláz vaječníků. 
22

 Italský lékař, profesor na univerzitě v Pavii a Turíně. Jeden ze zakladatelů vědecké kriminologie 

a antropologické školy trestního práva. Vysvětloval zločinnost vrozenými vlastnostmi pachatele. 

Zdroj: http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/293111-lombroso 

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/293111-lombroso
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Existuje spousta autorů, která se zabývá výzkumem prostitutek (A. Blaschko, 

K. Thorbekke a jiní) [Bartlová 1998]. 

2. 1. 3. Teorie sociologická 

 

Sociologie se při popisu prostituce opírá o několik teorií, kde vysvětluje 

příčiny vzniku sociálních deviací. Jedná se například o teorie anomie
23

, 

etiketizační teorie
24

, subkulturní teorie
25

, situační teorie, interakční teorie atd. 

[Urban, Dubský 2008] 

Ze sociologického hlediska je prostituce chápána jako sociálně patologický 

jev, protože se spojuje s negativními aspekty, který mají ráz kriminální, zdravotní 

a sociální [Tichý 2007]. Kriminální ráz – na prostituci se nabaluje trestná činnost, 

kterou páchají prostituující se osoby. Jedná se např. o kuplířství, vydírání, 

obchodování se ženami, znásilnění, šíření nakažlivé nemoci atd. Zdravotní ráz – 

zde se jedná o šíření sexuálně přenosné choroby, jako je syfilis, kapavka, infekční 

žloutenka, HIV. Sociální ráz – v tomto případě můžeme pohlédnout na problémy, 

jako jsou nezdaněné příjmy, neplacení sociálního a zdravotního pojištění, 

nechtěná těhotenství, odkládání dětí do ústavní péče [Sotoniaková 2005]. 

2. 2. Formy prostituce 

 

Nejen, že prostituci není snadné vymezit, podobné to je i s rozdělením. 

Můžeme ji charakterizovat a dělit dle různých kritérií. Důležitá jsou dvě kritéria.  

Prvním z nich je podle subjektu, který poskytuje sexuální služby za úplatu. 

Sem patří ženská, mužská a dětská prostituce. Druhé kritérium je vymezení 

prostituce dle prostředí, ve kterém se služby vykonávají [Chmelík 2003]. 

                                                           
23

 Anomie je stav, který ohrožuje solidaritu společnosti. 
24

 Jedinec je označen ve společnosti za devianta. 
25

 Podnětem pro deviační chování je sociální tlak. 
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Také můžeme zmínit, že klasikou formou prostituce je tzv. veřejná prostituce, 

která má podobu veřejnou a legální
26

, nebo skrytou, nejčastěji nelegální
27

. Obě 

tyto formy jsou většinou úzce propojené [Urban, Dubský 2008]. 

2. 2. 1. Prostituce ženská, mužská, dětská 

 

Ženská prostituce 

Věkový průměr se u prostitutek odhaduje asi na 23 – 24 let. Pokud bychom se 

podívali na prostitutky mladší, či starší věkové skupiny, u nich se jedná spíše  

o prostituci pouliční. 

U prostituce, kterou provádějí ženy, bych se chtěla zmínit, jak poslední dobou 

narůstá počet vysokoškolaček, které si tímto způsobem přivydělávají ke studiu. 

Jsou to inteligentní dívky, proto mají klienti zájem i o to, aby jim dělaly doprovod 

do společnosti. Otázkou zůstává, zdali zůstane psychika dívky neporušena, když 

dostuduje a rozhodne se s prostitucí skončit. Ukázku zmíněného případu jsme 

mohli shlédnout v díle Fajn brigáda v sérii Soukromých pastí, kterou režírovala 

Lenka Winnerová
28

. 

O ženské prostituci se více zmíním později, až budu rozebírat prostituci dle 

prostředí. 

Mužská prostituce 

U této skupiny prostituujících osob by měla být zmíněna hlavně skupina, která 

se stále zvětšuje. Jedná se o homosexuální prostituci. Autoři Urban a Dubský ve 

své knize Sociální deviace popisují, že tuto prostituci vykonávají spíše chlapci 

nebo mladí muži, kteří nejsou vyloženě homosexuálně orientovaní, ale dělají to 

z čistě komerčních důvodů. Věkovým průměrem můžeme brát 17. rok života, 

                                                           
26

 Osoby poskytují sexuální služby ve specializovaných zařízeních (veřejné domy, vyhrazené ulice 

v některých městských čtvrtích). 
27

 Osoby aktivně vyhledávají své zákazníky, sexuální akt se nejčastěji uskutečňuje v pronajatém 

bytě, hotelovém pokoji atd. 
28

 Zdroj: http://voyo.nova.cz/product/serialy/26471-soukrome-pasti-fajn-brigada 
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jejich kariéra končí většinou kolem 20. roku věku, najdou se ovšem i výjimky, 

kde muž prostituuje, i když je starší 30 let. 

Ve většině případů jsou homosexuální prostituti drogově a alkoholově závislí, 

závislí na hracích automatech, páchají trestnou činnost na svých klientech i na 

sobě navzájem. Mohou hrát např. i v pornografických filmech. Tito prostituti jsou 

vůbec nejrizikovější skupinou z hlediska onemocnění a přenosu HIV/ AIDS
29

. 

Prostituti provozují služby zejména ve veřejných prostorách, jako jsou nádraží, 

dále v gay klubech, zejména se koncentrují do velkých měst, např. v Praze. 

Další skupinou mužské prostituce jsou tzv. gigolové, kteří nabízejí své služby 

ženám. Ti inzerují služby prostřednictvím novin a časopisů, které mají erotickou 

tematikou. 

Poslední zvláštní a ojedinělou formou mužské prostituce je transsexuální
30

 

prostituce [Urban, Dubský 2008]. 

Dětská prostituce 

O prostituci dětí a mladistvých nejsou v České republice spolehlivá data. Ale 

přesto víme, že po roce 1989 došlo k velkému nárůstu dětské prostituce. U nás je 

tento druh prostituce stále podceňován. Lidé si její existenci nepřipouští a žijí 

v domnění, že k ní masivně dochází pouze v některých nevyspělých zemích, jako 

jsou Filipíny, Thajsko, Kambodža. Jisté je, že dětská prostituce (stejně jako dětská 

prostituce) je skrývána a zajišťují ji organizované bandy – tzv. organizovaný 

zločin. 

Podle platných zákonů v České republice může být trestně stíhaná osoba, která 

má styk s osobou mladší 15 let. Proto je velký problém prostituování mladistvých 

(15 – 18 let)
31

. Například na teplické silnici E55 nebo v Praze na hlavním nádraží 

můžeme najít mladistvé jak prostitutky, tak i prostituty. Prostituce má další 

                                                           
29

 To vyplývá ze statistiky Národní referenční laboratoře pro AIDS. 
30

 Transsexuálové se vnitřně cítí jako příslušníky opačného pohlaví. Jedná se o poruchu sexuální 

identity. 
31

 Podle úmluvy o právech dítěte, ke které je zavázána i Česká republika, je zaručena ochrana 

dětem do 18 let. Problém je tedy v tom, že osoby ve věku 15 – 18 let nejsou už dětmi. 



20 

 

neblahé jevy, např. drogy, nebezpečí HIV nákazy, doprovodnou trestnou činnost 

(krádeže, násilí) [Haškovcová 2004].  

Dětská prostituce se u nás selektuje do velkých měst, jako je Praha, Brno  

a také do oblastí hranic s Německem, Rakouskem a v ojedinělém případě 

s Polskem (Český Těšín, Náchod). Provozuje se na veřejných místech, v hotelích, 

veřejných domech, v bytech, na diskotékách. Ovšem nejčastějším místem, kde se 

prostituce vyskytuje, jsou ulice a silnice [Dunovský, Mitlöhner, Hejč, Hanušová – 

Tlačilová 2005]. 

Ve své knize Komerční sexualizované násilí na dětech píše autor Milfait  

o tom, jak děti a mladiství, kteří prostituci vykonávají, musí mít k tomu nějaký 

hluboký důvod, který je většinou způsoben jednáním dospělých. Prostituci 

vnímají jako sebepoškození, používají ji k tomu, aby posilnili pohrdání sami 

sebou. Vyjadřují tím i mstu, zlobu, strach vůči těm, kdo byli příčinou jejich 

situace. 

Jednou příčinou může být ekonomická nouze, to se týká např. dětí, které jsou 

na útěku od rodiny a potřebují se uživit. Za sex pak dostávají jídlo, ubytování, ale 

i kapesné.  

Další příčinou může být emociální nouze, kdy děti hledají bezpečí, blízkost, 

uznání, pomoc atd. Za tyto faktory nabízí své tělo jako úplatu. S emociální nouzí 

je spojená tzv. konzumní mentalita, kdy se děti dostanou k prostitučnímu chování 

proto, že potřebují vlastnit např. značkové módní doplňky, které jim rodiče 

nemohou zajistit. Děti to dělají z důvodu, aby byly ve skupině oblíbené, a ne 

vyloučené.  

Důvod, proč děti vykonávají prostituci, může být i ten, že si potřebují obstarat 

peníze na omamné a psychotropní látky. 

 V ČR jsou nejčastěji oběťmi jedinci na útěku z dětských domovů, děti 

z neúplných rodin, děti se zážitky sexuálního násilí, děti bez dokončené povinné 

školní docházky atd. 
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Tabulka č. 1 – Příčiny vzniku butterfly sexu u klientů projektu Šance 

Příčiny % 

ztráta zázemí – výchova v ústavu 70 

rozvrácená rodina 50 

sexuální zneužívání 40 

jiná sexuální orientace 13 

nenávist k rodičům 7 

alkoholismus rodičů 6 

 

Zdroj: Milfait: Komerční sexualizované násilí na dětech, 2008 

Pražský projekt Šance uvedl, že téměř 90 % klientů tvoří mladí lidé bez 

zázemí. Pracovníci tohoto projektu se setkávají s rodinami, které nabízejí své děti 

k prostituci. Tento obrázek ukazuje příčiny vzniku jevu, který se označuje jako 

butterfly sex
32

. 

Existují tři formy dětské prostituce, které se navzájem prolínají: 

1) čistá forma – prostituce sama o sobě, nebo prostituce svázaná s dalšími 

aktivitami sexuálního byznysu – pornografický průmysl, obchod s lidmi 

2) dobrovolnost – dobrovolná prostituce pro vlastní obživu, přinucení –  

např. přinucení blízkou osobou 

3) účel, který dospělý obchodník sleduje, v jehož rámci se také rozlišují tři 

varianty prostituce: organizovaná
33

, rituální
34

, institucionální
35

 [Milfait 2008]. 

                                                           
32

 Přelétavý sex. 
33

 Na organizaci, vytipování a získávání dětí je potřeba víc než jedna osoba. 
34

 Spojené s rituálními praktikami, které se konají v rámci sekt či oslav 
35

 Dospělí využívají děti k páchání této činnosti (např. vedoucí kroužků, táborů, oddílů, členové 

církevních institucí) 
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2. 2. 2. Prostituce dle prostředí 

 

Chmelík vymezuje orientačně pět základních forem: 

1) Privátní prostituce 

Zde se jedná o prostitutky, které mají svou malou a relativně stálou klientelu. 

Tento druh prostituce může vykonávat jak žena
36

, tak i muž. Mohou doprovázet 

klienta i na veřejnost jako společnice, či společníci. Své služby vykonávají 

v soukromých, luxusně zařízených bytech, zpravidla vysoce solventních klientů. 

2) Hotelová prostituce 

Jedná se o podobnou kategorii jako v prvním případě, nicméně klientela 

prostitutek
37

 není tak stabilní, úroveň společenského hlediska se odvíjí od 

kategorie hotelů a klientů. Prostituující osoby mají převážně poměrně vysoké 

vzdělání, dobré vystupování, zpravidla ovládají alespoň jeden světový jazyk. 

Jejich klientelou jsou cizinci. Na tomto druhu prostituce profitují obvykle další 

osoby
38

. 

3) Bytová prostituce 

Prostituující osoby provádějí služby ve vlastních bytech. Prostituce se často 

provádí i za přítomnosti třetích osob, např. manželů / druhů, kteří jsou vlastně 

v pozici kuplířů
39

 svých žen. Často se koná i poskytnutí hromadného sexu. 

Průvodním jevem tohoto druhu prostituce bývá četná majetková trestná činnost
40

, 

ohrožování výchovy mládeže
41

. Jako další rizika můžeme uvést rizika zdravotní, 

sociální i kriminální
42

 [Chmelík 2003]. Poskytují se služby různých druhů, od 

                                                           
36

 Věk prostitutek se pohybuje mezi 20 – 30 lety (ale i více). 
37

 Jejich věk je 20 let a výše. 
38

 Jako jsou např. taxikáři, recepční, další hotelový personál. 
39

 Kuplíř – člověk, který si bere úplatu za poskytnutí prostituce. 
40

 Zákazník bývá okraden.  
41

 Prostituce za přítomnosti dětí. 
42

 „…bytová prostituce má velmi blízko k organizované kriminalitě“ [Chmelík 2003:64].  
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běžných až po perverzní praktiky. Mezi klientelu patří sousedi, dále zákazníci 

získaní prostřednictvím inzerátů, telefonu či internetu [Urban, Dubský 2008]. 

4) Barová prostituce 

Tento typ prostituce se provádí v různých sex barech, masážních salonech  

a erotických podnicích
43

. Prostitutkami jsou nejen občanky České republiky, ale 

často i cizinky, které byly k práci donuceny. Barová prostituce je často spojována 

s obchodem se ženami, násilím, vydíráním, mravností trestnou činností
44

. 

5) Pouliční a silniční prostituce 

Jedná se o nejproblémovější formu prostituce. Věk prostituujících osob je 

zpravidla nízký
45

. Také jejich stupeň vzdělání a intelektuální úroveň nejsou na 

vysokém stupni. V častých případech se jedná o osoby, které jsou mentálně 

zaostalé, sociálně nevyspělé
46

. Pohlavní styk (a i jiné formy sexuálního styku) 

poskytují téměř kdekoli a komukoli. Prostitutky, které patří do této kategorie, jsou 

často závislé na drogách
47

. Dále se objevuje riziko pohlavních chorob a různé 

trestné činnosti. U tohoto druhu prostituce je typický rychlý, anonymní  

a nejlacinější sex [Chmelík 2003]. 

Sochůrek dále používá pojmy jako call girls, glamour girls, motorizované 

prostitutky a uspávačky. V krátkosti pojmy vysvětlím. 

Call girls jsou zvláštní skupinou, které mají většinou exkluzivní byt, jsou 

nejen atraktivní, ale i vzdělané. Jsou na různých seznamech, které mají u sebe 

taxikáři, recepční hotelů atd., a na přání zákazníka mohou být zavolány do 

podniku nebo se zákazník dostaví k nim. 

                                                           
43

 Počet osob, které prostituují v podnicích, je cca 6 tisíc. 
44

 Zejména se hovoří o znásilnění, ke kterému dochází v počátečních fázích prostituování žen, 

které byly k činnosti zlákány podvodem.   
45

 Prostitutkám je nejčastěji okolo 15 – 20 let. 
46

 Také můžeme hovořit o osobách pohřešovaných, celostátně hledaných, kriminálně závadových 

atd.  
47

 „- některé se domnívají, že si pomocí drog zvýší výkonnost, u jiných vypěstují závislost na 

drogách záměrně jejich kuplíři“ [Urban, Dubský 2008:134]. 
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Glamour girls jsou tzv. okouzlující dívky, které kromě krásy mají vybrané 

chování, takže reprezentují zákazníka např. na party, ve společnosti, ale i na 

víkendových pobyty či na dovolené. 

Motorizované prostitutky jezdí hlavně nočními ulicemi a „nahánějí / loví“ 

muže. Častokrát s nimi jezdí rovnou i pasák
48

, který rovnou vybírá peníze od 

zákazníků.  

Uspávačky přislíbí zákazníkovi sex, ale to je pouhou záminkou. Poté ho uspí 

např. silnými hypnotiky a okradou ho. Mohou pracovat v hotelích, restauracích 

atd., ale může se jednat i o prostitutky pouliční a silniční [Sochůrek 2001]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48

 Organizátor prostituce. 
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3. SOCIÁLNÍ ASPEKTY PROSTITUCE 

 

3. 1. Motivace k prostitučnímu chování 

 

Dle Matouška se motivace prostituce dělí na tři druhy: 

1) Motivace vnějším tlakem 

Tuto skupinu lze charakterizovat tím, že žena je do prostituce vnucena 

okolnostmi a okolím. Sem můžeme zařadit třeba dívky, které odešly z dětského 

domova a nemají nadále kam jít. Jediný, kdo na dívky může čekat, je jejich 

rodina, která je může prodat zákazníkům jako panny za pětinásobnou cenu.  

Některá děvčata utíkala z dětských domovů a dělala prostituci. V okolí Teplic, 

Dubí a Chomutova je jedna třetina prostitutek na ulici či silnici právě z dětských 

domovů
49

. 

Ve společnosti je stále více a více žen, které berou na sebe roli jediného 

živitele. V některých případech ženy nemají živit pouze partnera a děti, ale i širší 

část rodiny. Jsou i případy, kdy má žena až pět pasáků. Touto činností si 

vydělávají i ženy, které jsou rozvedené a nemají dostatek financí na to, aby 

uživily nejen děti, ale i zaplatily nájem. 

Důležitý vliv na současné chování u mladých žen má i psychický stav se svou 

původní rodinou. Žena, která zažila například chudobu, hrubé chování, 

ponižování, násilí nebo nedostatek pracovních příležitostí, může brát kariéru 

prostitutky jako úlevu. Dá se to vysvětlit tím, že pokud zažije v prostituci 

nepříjemné situace, jako je např. násilí nebo ponižování, není to pro ni nový jev  

a nepřekvapí ji to.  

Pro tyto ženy je hlavní, že mají kde složit hlavu. Často jsou ubytovány 

v pokojích, kde buď provozují své služby, nebo je sdílí s několika dalšími 

prostitutkami, tudíž se dá říct, že trpí nedostatkem soukromí
50

. 
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 Ze zjištění autorů. 



26 

 

2) Motivace vlastní potřebou 

Do této skupiny můžeme zařadit ženy, pro které je tento druh práce do jisté 

míry koníčkem, a prostitutkami se staly z důvodu jejich promiskuity. Přes 

polovinu dotázaných žen dokonce uvedlo, že při aktu zažívají vzrušení, některé  

i orgasmus. Většinou před začátkem prostituce ženy uvažují nad tím, proč by si 

vlastně neměly nechat za pohlavní styk zaplaceno a spouštěcím mechanismem 

potom bývá potkání osoby, která je do prostituce uvede. 

3) Motivace racionální rozvahou 

Aktérky patřící do této skupiny se pro prostituci rozhodnou racionální úvahou, 

kdy jim dojde, že si mohou sexem opatřit dost finančních prostředků. Také je to 

pro ně rozhodně nezávislejší zaměstnání, než by tomu bylo jinde. Dále tu jsou 

určité faktory, které dívkám či ženám vyhovují: 

- pracovat v nočních hodinách (v tomto případě je prostituce zajímavá 

hlavně pro matky s malými dětmi, jelikož přes den mohou trávit čas s nimi 

a v noci poskytovat své služby
51

) 

- možnost pracovat jen některé dny v týdnu (této příležitosti využívají  

např. studentky) 

- oddělování světa práce od osobního života (zde můžeme uvést příklad  

- u homosexuálně orientovaných prostitutek, které berou sex s muži jako 

práci, kdežto ve svém osobním životě mají lásku s ženou – to naplní jejich 

emoční stránku života) 

Dále autor uvádí případ, který jsem již uvedla v kapitole o ženské prostituci. 

Jedná se o vzdělané dívky, které si chtějí svým tělem přivydělat při studiu. 

Považují své počínání za dočasný stav. Může je i deprimovat, že jejich spolužáci 

s nižším vzděláním si už vydělávají, a chtějí se jim finančně vyrovnat. Když chtějí 

dívky přestat a začít žít normálním životem, ve většině případů už to bohužel 

                                                                                                                                                               
50

 Pokoje jsou často kontrolovány pasáky nebo majiteli klubů. Koukají se, zda prostitutky nemají 

schované šperky, dárky, drogy, ulité peníze atd.  
51

 cca 40 % klientek jsou opravdu matkami dětí, ale pouze polovina z nich je má ve vlastní péči. 
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nejde. Neumí si představit pracovat a vydělávat si méně peněz, tudíž u prostituce 

zůstávají. 

Co se týče poměru, kolik si smí nechat prostitutka a kolik dostane „pasák“, je 

to různé. Pokud poskytovatelka získá polovinu svého zisku, jedná se o nejlepší 

úroveň. U silniční prostituce zůstane aktérce kolem 20 % zisku [Matoušek 2005]. 

Autorka Madam Camilla, která napsala knihu Tajný deník – Otevřená zpověď 

luxusní prostitutky, popisuje, jak se k prostituci dostala, co ji k tomu vedlo. 

Popisuje nejen své dětství, dospívání, začátky její kariéry atd., ale i to, jak probíhá 

její život v soukromí, jak se přesně naučila oddělovat práci od běžného života. 

3. 2. Důsledky prostituce 

 

Mezi důsledky prostituce můžeme řadit případy jak psychologického, tak 

sociálního rázu. 

3. 2. 1. Psychologické důsledky 

 

K psychologickým důsledkům bych uvedla hlavně vytvoření si různých 

závislostí.  

Patří sem nejen závislost na alkoholu, drogách, kdy se prostitutka díky těmto 

závislostem může snažit vyrovnat se svým životem, ale i závislost na penězích. To 

je docela častým jevem, jelikož k nim prostituující osoby snadno přijdou. 

Více bych rozvedla drogovou závislost. Prostituční a drogová scéna jsou 

provázané. To lze připsat na vrub čtyřem faktorům.  

- drogy se užívají jako prostředek k přinucení vykonávat prostituci 

- pod vlivem drog je osoba více promiskuitní 

- chování osob, když mají „absťák“ po další dávce, proto jsou pro peníze 

schopni nabídnout své tělo 
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- užití drogy
52

 na povzbuzení nebo k potlačení bolesti 

Navození drogové závislosti zvyšuje zranitelnost osob, které vykonávají 

prostituci, a jedná se o formu sekundární viktimizace [Vaníčková 2005]. 

Viktimizací můžeme rozumět velké ohrožení různými zločinci. Příkladem 

můžeme uvést kuplíře a majitelé domů, kteří je vykořisťují
53

. Hlavně pouliční 

prostitutky jsou ohroženy všelijakými sexuálními devianty
54

 [Sochůrek 2001]. 

3. 2. 2. Sociální důsledky 

 

Mezi největší hrozbu a za závažný důsledek považuji zdravotní problémy, 

kam patří především přenos pohlavních chorob. V současnosti známe přes  

30 nemocí, které se přenášejí pohlavním aktem. Šíření sexuálně přenosných 

chorob hrozí i u dětí, jelikož jsou právě malé děti vyhledávány lidmi, kteří se bojí, 

že se u prostitutky nakazí pohlavní nemocí, posléze jsou nuceny k sexu bez 

ochrany. 

K pohlavním nemocím patří: Infekce HIV – virus, který se přenáší sexuálním 

stykem, krví a z matky na plod. Je to průvodce syndromu AIDS. Příznaky jsou 

jako u chřipkového onemocnění, také se zvětší uzliny na krku či v tříslech, člověk 

se v noci potí. Když odejdou příznaky, člověk může být nemocný několik měsíců, 

i let bez symptomů. Nemůžeme říci, že by léčba vedla k úplnému uzdravení, spíše 

k prodloužení života. HIV patří k chronickým nevyléčitelným chorobám. Test 

HIV se provádí až po 10 týdnech styku, výsledek se dozví pacient po 1-2 týdnech. 

Další nemocí je kapavka – nemoc, která infikuje u obou pohlaví močovou 

trubici a u žen děložní čípek, dále infikuje i sliznici nosohltanu, konečníku a oční 

spojivku. Tato nemoc se přenáší jak pohlavním, tak i análním a orálním stykem. 

Mezi příznaky kapavky patří častá nutkavost močit, bolest při konci močení, 

                                                           
52

 Časté u prostituujících dětí. Děti a dospívající, kteří vykonávají prostituci, patří 

k experimentátorům tzv. měkké drogy nebo k nepravidelným uživatelům. 
53

 Prostitutky nemají kde bydlet, nemají peníze na drogy atd. 
54

 „Podstatu deviace vidíme v odlišné (atypické) struktuře sexuální motivace, tedy výhradně 

v intrapsychických charakteristikách jedince, které pak následně umožňují, podmiňují či 

modifikují i vnější projevy sexuální poruchy v podobě deviantního chování“ [Weiss 2002:16].  



29 

 

bolesti vystřelující do zad. V případech neodborné léčby může dojít k poruše 

plodnosti.  

Za zmínku stojí i syfilis
55

 - je přenosný pohlavním stykem. Nejprve se projeví 

oděrkou na sliznici genitáliích, poté se z oděrky stane tvrdý vřed. Pokud se člověk 

neléčí, nebo léčba není dostatečná, může způsobit poruchy osobnosti, demenci, 

ale i úmrtí. 

Tyto tři nemoci považuji za nejhlavnější, nejsou zdaleka ale všechny. Mohu 

zmínit také chlamydie, žloutenku typu B, herpes – genitální opar, trichomoniáza  

a samozřejmě nejzávažnější nemoc – AIDS
56

 [Mlíková 2010]. 

Samozřejmě by bylo mnohem méně nemocí, pokud by lidé používali ochranu. 

Také by bylo dobré žít v monogamním svazku, pokud v něm lidé nežijí, měli by 

dodržovat zásady bezpečného sexu. Sem se hodí pořekadlo, že každý je svého 

štěstí strůjcem. 

Tabulka č. 2 – Použití kondomu při komerčním sexuálním styku 

použil/a 

kondom 

Nikdy Občas vždy 

1993 1998 1993 1998 1993 1998 

Muži 29 12 17 20 54 68 

Ženy 41 9 26 47 33 44 

 

Zdroj: Weiss, Zvěřina: Sexuální chování v ČR – situace a trendy, 2001 

V tabulce můžeme vidět, jak výrazně vzrostlo používání kondomů při 

pohlavních aktech za odměnu. V roce 1993 29 % mužů a 41 % žen kondom nikdy 

nepoužili, v roce 1998 to bylo pouze 12 % mužů a 9 % žen. Ovšem když se 
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 Příjice. 
56

 Smrtelná choroba, nejvíce se vyskytuje mezi homosexuálními prostituty, ale i u dětí. 
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srovnáme se zahraničím, v užívání kondomů při komerčním sexu zůstáváme 

pozadu [Weiss, Zvěřina 2001]. 

Autorka Vaníčková uvádí několik sociálních důsledků. Uvedu nejdůležitější 

z nich. K dalším sociálním důsledkům prostituce patří sociální trauma. Nejen 

dospělí, ale hlavně dětské prostituující osoby jsou velmi sociálně zranitelné. 

Sociální trauma mají kvůli odmítání sociálního kontaktu, přerušení různých 

vztahů, ale i kvůli tomu, že nějaká blízká osoba byla k nim odtažitá v situaci, kdy 

se začali prostituci věnovat. 

Prostituující osoby se snadno stávají oběťmi násilí. Můžeme sem zařadit 

sexuální násilí, což je třeba vynucení sexu bez jakékoliv ochrany, vynucení 

nějakého způsobu sexu, se kterým prostitutka nesouhlasí, znásilnění, nebo 

přinucení ke styku s několika zákazníky najednou atd. Nebo se jedná o tělesná 

potrestání, které dostanou za neuposlechnutí příkazu. Dochází i k formám 

mučení
57

. Až tři čtvrtiny dětí, které dělají prostituci, potvrdilo, že zažilo tělesné 

násilí. 

Dalším důsledkem je stres. V extrémním případě se může stát to, že sebeúcta 

osoby absolutně selže a sebehodnocení se zhroutí. Znaky stresu mohou být 

fyziologické
58

, emociální
59

, behaviorální
60

. Pokud stres působí dlouhodobě, 

mohou nastat různé řady nemocí jako např. bolesti páteře, poruchy menstruace, 

rakovina atd. Do této kategorie určitě patří i posttraumatická stresová porucha, 

která se dá charakterizovat do tří okruhů jako je znovuprožívání (opakované sny 

které připomínají trauma), vyhýbání se (vyhýbání se myšlenkám atd.), vegetativní 

labilita (problém se spánkem, soustředěností). Příznaky jsou po odeznění traumatu 

s jistým odstupem času. Může to vést i k trvalé změně osobnosti. 

Také suicidální chování je dalším důsledkem prostituce. Veřejnost si moc 

tento fakt nepřipouští. Řada autorů ze zahraničí uvedla, že u prostituujících osob 
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 Včetně sadomasochistických praktik. 
58

 Např. velké bolesti hlavy. 
59

 Např. kolísání nálady. 
60

 Např. vyšší počet vykouřených cigaret, snížení pracovního výkonu atd. 
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můžeme častěji určit sklony k sebevraždě. K častému důvodu, proč se tyto osoby 

sebevraždí, je ten, že u nich došlo k sexuálnímu zneužití. 

Osoby provozující prostituci mohou být zneužité pro kriminální aktivity, jako 

je např. obchodování s lidmi, okrádání zákazníků, dealerství drog, vydírání 

klientů. 

Vaníčková uvádí u důsledků prostituce i pojmy jako jsou marginalizace, 

migrace a ilegalita. Marginalizace je zdrojem sekundární viktimizace, kterou jsem 

vysvětlila výše. Migrace je rozuměna jako východisko této situace
61

. K ilegalitě 

můžeme uvést příklad, kdy prostituující osoby překračují hranici a stanou se 

ilegálními uprchlíky před lidstvem. 

Jako dalším z posledních důsledků prostituce bych uvedla vykořenění člověka 

ze společnosti a následně devastaci psychiky. Jedná se o jakousi skrytou bariéru 

mezi osobou a společností. Osoba má následně poruchu osobnosti [Vaníčková 

2005]. 

 Velkým sociálním aspektem bych nazvala organizovaný zločin, o tom se 

zmíním později. 
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 Jedná se o přesídlení do jiného prostředí, které člověku opravdu pomůže. 
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4. PROSTITUCE A SOUČASNOST 

 

„Současná sexuální promiskuita je jevem, který zasahuje lidskou společnost ve 

všech jejích sférách. Nahlížení na prostituci souvisí s liberálním přístupem k této 

problematice, s přístupem k řešení mezilidských vztahů, s výchovou v rodině, 

v partnerských vztazích apod.“ [Chmelík 2003:62] 

Tento fenomén se za poslední dobu v naší zemi velice rozrostl. Mnoho dívek, 

které se živí tímto druhem práce, postávají na vyhlášených mezinárodních 

silnicích
62

 téměř celý rok. Denní počet prostitutek se pohybuje okolo 6 300. Za 

den si prostituující osoba vydělá průměrně 2 500 Kč
63

. 

Jak už jsem zmiňovala, prostituce se provádí také v hotelech, pronajatých 

bytech, v nočních podnicích apod. Určitá část prostituce je tvořena na zakázku, 

kde si klient službu předem objedná, nebo si např. ženy lákají klienty pomocí 

autostopu.  

V současné době se dá říct, že podstatou prostituce je dosažení co největšího 

zisku. Na tom ovšem profitují i jiné osoby
64

 než samotné prostitutky. Prostituce je 

doprovázena nejen trestnou činností, ale i majetkovou a násilnou činností. 

Existuje spousta názorů na legalizování prostituce. Ve společnosti je k tomuto 

jevu spíše negativní postoj, prostituce je považována za nemorální jev, který škodí 

pověsti naší země za hranicemi. Podobně jako u pornografie, nejvíce ohrožené 

jsou děti a mladiství. Je znám tzv. patový stav, kde na jednu stranu převládá 

negativita k provozování prostituce, ale na opačné straně nebyla objevena vůle 

tento jev regulovat prostředky zákona. Pokud se podíváme na právní hledisko, 

prostituce jako taková vůbec není trestná [Chmelík 2003]. 

Autoři Urban a Dubský se zmiňují o prostituci jako o vážném společenském 

problému dnešní doby. Ze sociologických výzkumů Petra Weise a Jaroslava 
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 Sem patří i silnice E55, která vede např. městem Dubí.  
63

 Tyto informace má autor ze zprávy Českého statistického úřadu, rok 2002. 
64

 Kuplíři. 
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Zvěřiny, které se týkaly sexuálního chování české populace, pochází cenné 

informace. Část knihy je o zkušenostech českých občanů s komerčním sexem. 

9 % mužů v roce 1993 odpovědělo kladně, že měli styk s prostitutkou. O pět let 

později, tedy v roce 1998, udělali stejný průzkum a počet kladných odpovědí 

narostl. K pohlavnímu aktu s prostitutkou se přiznalo 14 % mužů [Urban, Dubský 

2008]. 

4. 1. Prostituce a společnost 

 

V naší zemi platí pravidlo, že kdo je při chuti a má dostatek finančního 

obnosu, může si sex koupit. Prostituce je tedy brána jako sociální jev, jelikož si 

sexuální službu může člověk zakoupit. I v této branži můžeme spatřit ekonomický 

zákon nabídky a poptávky. 

Před rokem 2000 byl v České republice tzv. boom prostituce. Nyní však 

musíme říct, že došlo k jejímu útlumu. Spousta klubů musela ukončit svou 

činnost. Mohlo za to několik jevů, jako příklad se uvádí záplavy v roce 2002, 

uzavření hraničních přechodů, ekonomická recese
65

 atd. Menší kluby byly 

nahrazeny kluby velkými. V jednom takovém velkém klubu pracuje až sto padesát 

pracovnic. 

Společnost má k prostituci dvě tváře. Na jednu stranu je tato činnost do určité 

míry tolerována a bere se jako jakýkoli druh podnikání. Ovšem na druhou stranu 

se lidé bojí přenosu sexuálních nemocí atd. Prostitutky jsou v jednom případě 

považovány za oběti, ale také občané jejich chování kritizují a kriminalizují 

[Matoušek 2005]. 

Autoři Allan a Barbara Peasovi se ve své knize Proč muži chtějí sex a ženy 

potřebují lásku zmiňují o výzkumu v Americe, kde bylo zjištěno, že  

69 % Američanů někdy mělo styk s prostitutkou. Dokonce z tohoto počtu  

15 % z nich navštěvovalo prostitutku pravidelně. Tito autoři se vyjádřili 

k příležitostnému sexu a to tak, že pro muže sex znamená pouze sex. Proto také 
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 Dvě čtvrtletí, která jdou po sobě, mají ekonomický pokles. 
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mají muži více vztahů na jednu noc. Dále píší, že ženy nedokážou oddělit lásku od 

sexu [Pease 2009]. 
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5. TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY PROSTITUCE 

 

O prostituci se vyjadřujeme jako o sociálně patologickém jevu. Ale i přesto 

není v České republice trestně stíhána. Na prostituci se nahlíží jako na legální  

i ilegální. Bártlová uvádí, že každá společnost by si měla vyhledat svůj „modus 

vivendi
66

“ [Bártlová 1998]. 

5. 1. Právní aspekty prostituce 

 

V naší zemi je v nynější době uplatněn tzv. aboliční přístup (stát se nezajímá  

o problémy prostituce jako takové, kouká se na postih jevů, které prostituční 

činnost mohou doprovázet
67

) [Urban, Dubský 2008]. 

Chmelík [2003] se zmiňuje o tom, jak v České republice jsou postihovány 

pouze doprovodné jevy, které souvisí s prostituční činností nebo následky na 

objektu ochrany. Existuje zákon č. 241/1992 Sb., který se zabývá problematikou 

prostituce od roku 1992. V něm se řeší potírání pohlavních nemocí ve znění 

zákona č. 158/1949 Sb. a zákona č. 88/1950 Sb. Doposud platné znění tohoto 

zákona se omezuje na zákaz zřizování a udržování nevěstinců kvůli novelizacím. 

Pokud nahlédneme na veřejné nabízení sexuálních služeb, přijaly obce 

vyhlášku (písm. b) z ustanovení § 10, zákona č. 128/2000 Sb. Tyto vyhlášky 

umožňují obcím zacházet s prostitucí tak, aby např. nenarušovala pořádek v obci, 

aby nebyla v rozporu s ochrannou bezpečnosti, zdraví atd. Když se tato vyhláška 

poruší, je to kvalifikované jako přestupek dle § 46 odst. 2 ze zákona č. 200/1990 

Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Znamená to tedy, že pokud bude 

osoba provozovat prostituci a bude se to vyjímat vyhlášce, označí se to jako 

přestupek a může být osoba pokutována. 
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 Způsob, jak se vyrovnat s určeným jevem. 
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 Např. kuplířství, obchod se ženami atd. 
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Postihovat se mohou i další činy, které souvisí s prostitucí. Jedná se o trestnou 

činnost, která je páchána na osobách, které prostituci provozují atd. O tom se 

zmíním později. 

Zákon o prostituci by měl určitě vymezit hlavní pojmy, jako např. co je 

prostituce, informace o provozování prostituce, veřejném domě atd. [Chmelík 

2003]. 

Jelikož prostituci chybí legislativita, je velice obtížné řešit problémy, které 

jsou s ní spojeny. Proto v roce 2006 vypracovalo ministerstvo vnitra návrh zákona 

o regulaci prostituce. K tomu byl vytvořen návrh o zrušení „Úmluvy  

o potlačování a zrušení obchodu s lidmi“. Jelikož navržený zákon o regulaci 

prostituce byl v rozporu s úmluvou, Poslanecká sněmovna odmítla úmluvu 

vypovědět a dále se zákonem nezabývala [Mlíková 2010]. 

Návrh zákona o regulaci prostituce – cíle: 

- oddělení legální a nelegální dobrovolné prostituce, minimalizování počtu 

lidí, které jsou násilím nuceny vykonávat tuto činnost 

- založení ochrany osobám, které jsou ohrožené např. zneužíváním 

- zakázání vykonávat prostituční činnost, pokud je osoba mladší 18 let 

- stanovení podmínek, kdy bude možné vykonávat prostituci 

- stanovení pravidel, za kterých budou moct prostituující osoby vykonávat 

činnost na veřejných místech 

- stanovení podmínek, kdy je možné dělat prostituci jako podnikání 

- omezení šíření pohlavních a jiných nakažlivých chorob tím, že 

prostituující osoby budou chodit pravidelně na lékařské prohlídky 

- vytvoření postihu pro osoby, které budou konat jinak, než je napsáno 

v tomto zákonu 

- eliminování případů, které budou narušovat veřejný pořádek (v souvislosti 

s vykonáním prostituce) 

- zajištění evidence lidí, kteří legálně vykonávají prostituční činnost 
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- omezení trestné činnosti, která se pojí s prostitucí (obchodování s lidmi, 

ohrožování mravní výchovy mládeže, atd.) 

Návrh zákona je v rozporu s články Úmluvy - ty se zavazují trestat každého, kdo: 

- využije prostituce druhé osoby (i pokud daná osoba souhlasila) 

- provozuje, spravuje, či financuje veřejný dům 

- pronajímá / najímá (vědomě) budovu, kde je prostituce vykonávána 

- připravuje, nebo se pokusí o výše uvedené jednání [Vládní návrh zákona  

o regulaci prostituce 2005]. 

5. 2. Trestné činy páchané na prostituujících osobách 

 

Kuplířství (§ 204), postihuje toho, kdo se podílí nějakým způsobem na 

prostituci, nebo z ní kořistí
68

. Může se použít vyšší trestní sazba, pokud se tento 

čin spáchá na osobě mladší 18 let. 

Tabulka č. 3 – Trestný čin kuplířství 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet trestných 

činů celkem 

101 121 118 - - - 

Odsouzené osoby 74 71 82 64 50 76 

z nich ženy 31 25 30 - - - 

 

Zdroj: Havelková, Bellak – Hančilová: Co s prostitucí? Veřejné politiky  

a práva osob v prostituci, 2014 
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 Všechny výdělečné a ziskové činnosti z prostituce druhých osob jsou trestnou činností. 
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V této tabulce můžeme vidět, kolik osob bylo stíháno za kuplířství 

v posledních letech. Jedná se o stovky osob za rok. Vidíme počet lidí, kteří byli za 

svou činnost odsouzení, kolik z nich bylo žen. 

Znásilnění (§ 241), jedná se o nejvíce typický mravnostní trestní čin. Zde 

dochází k vynucení pohlavního styku buď násilím, nebo pohrůžkou. Bohužel je 

tato činnost velmi častá i u dětí a dospívajících, kdy pachatelé často využívají 

jejich naivity. 

Ohrožování mravní výchovy mládeže (§ 217 odst. 1 platného trestního 

zákona) je jakési svedení k sexuálnímu styku. Může se jednat o různé sliby, 

přemlouvání, popisování vysokých výdělků, aby se v dítěti či mladistvém 

vzbudilo rozhodnutí k prostituci. 

Pohlavní zneužití (§ 242) je soulož nebo jakýkoli akt s dítětem mladším 15 let 

[Vaníčková 2005]. 

Autor Chmelík se ve svém díle zmiňuje i o obchodování s lidmi (§ 246), což 

je trestný čin, jedná se o obchod za účelem sexuálního aktu. Podstata tohoto činu 

je ve zlákání a dodání osoby do cizí země, kde je člověk využit k pohlavnímu 

aktu. Většinou jsou ženám přislíbeny vysoké výdělky např. v restauracích, 

hotelech atd. Oběťmi jsou nejčastěji ženy, ale existuje i obchod s dětmi. Oběti 

jsou následně mnohdy až krutě donucovány k prostituci. Pokud nejsou povolné, 

dochází až k mučení, vydírání
69

 atd. [Chmelík 2003]. 

Dalšími trestnými činy, které se páchají na osobách vykonávajících prostituci 

je např. zavlečení, které má spojitost jak s kuplířstvím, tak i obchodem s lidmi, 

dále vydírání, sexuální nátlak, nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými  

a psychotropními látkami, ale i účast na organizované zločinecké skupině, které 

bych věnovala vlastní pododdíl. 
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 To bývá často spojováno s ohrožením blízkých příbuzných, hlavně dětí. 
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5. 2. 1. Organizovaná prostituce 

 

Chmelík věnoval organizované prostituci celou kapitolu. Dá se říct, že velké 

procento žen vykonává prostituci pro vysoké zisky kuplířů a k činnosti jsou 

nuceny. Kuplíři mají na starosti několik žen, které nutí k prostitučnímu chování  

a hlídají si je. Skupina, která se zabývá těmito věcmi, má několik lidí, kteří si 

mezi sebe rozdělují úkoly. Někdo může mít pozici tipaře
70

, další náboráře
71

, 

dopravce
72

, pasáka, hlídače aut
73

, poskytovatele klíčů
74

, dohazovače
75

, 

padělatele
76

. 

Dívky, které se stanou oběťmi, jsou často naivní, toužící po zážitcích  

a penězích, tudíž jsou snadnou kořistí pro organizované zločince. Pokud však 

nabídky odmítnou, jsou použity různé formy násilí.  

K velmi zásadním způsobům, aby se žena přiměla k prostituci, patří: 

- dívky jsou nuceny rodinou, aby vykonávaly prostituci, což je časté  

u Romů 

- po čase vykonávání prostituce jsou ženy závislé na svém pasákovi a je 

těžké až nemožné se jeho moci vymanit 

- dívky jsou zlákány k prostituci jinou prostituující osobou, často 

kamarádkou 

- po vytipování a kontaktování jsou dívky zavedeny k dalším prostitutkám  

a prodány kuplíři 

Většinou to jsou kuplíři, kdo vyřizují finance za vykonané služby. Obvykle 

má každá služba svou pevnou cenu. Cena samozřejmě odpovídá i tomu, jak je 
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 Hledá a tipuje si ženy a dívky, např. v barech, na ulicích atd. 
71

 Kontaktuje vytipované ženy, láká je. 
72

 Dopraví ženy na určité místo. 
73

 Hlídá auta klientů, když vykonávají pohlavní služby s ženami. 
74

 Půjčí za peníze svůj byt k prostituci. 
75

 Dohazují kšefty. Odměnu pak můžou mít jak od kuplíře, tak od prostitutky či zákazníka. 
76

 Pokud jsou dívky určeny pro obchod do ciziny, vytvoří jim falešné doklady. 
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prostitutka zajímavá, jaký má vzhled, kolik jí je let atd. Žena potom dostane za 

vykonanou práci asi 50 % z celkového výdělku [Chmelík 2003]. 

5. 3. Trestné činy osob vykonávající prostituci 

 

Trestné činy prostituujících osob bych vypsala stručně. Jako důležitý trestný 

čin bych zmínila šíření nakažlivých nemocí, jako jsou nemoci pohlavní i jiné 

(např. AIDS, ale i cholera atd.). 

Dále do této kategorie patří určitě loupež / krádež. Jak už jsem se výše 

zmiňovala, k loupeži dochází např. u „uspávaček“, které omámí klienta a následně 

ho okrádají. 

Dalším závažným problémem je šíření pornografie. Za pornografické dílo se 

považují jak filmy, fotografie atd. Autorka Vaníčková se zmiňuje o tom, jak se 

zastánci pornografie dohadují o záležitosti, jak je těžké rozpoznat, co je umění  

a co pornografie. V českém tisku se objevila zpráva, že jako druhé 

nejnavštěvovanější webové stránky jsou právě pornografické. Dětská pornografie 

je nejziskovější oddíl filmového průmyslu [Vaníčková 2005]. 

Mezi další trestné činy můžeme zařadit ohrožování výchovy mládeže atd. Dá 

se říci, že trestné činy spolu navzájem souvisejí a prolínají se. 
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6. PREVENCE PROSTITUCE 

 

Pojem prevence se skládá z lat. praeventus – zákrok předem. Toto slovo 

znamená předcházení jevu, který je nežádoucí, a jeho ochrana. „Prevence v užším 

slova smyslu je chápána jako prevence jednotlivých negativních jevů – prevence 

kriminality, prevence mládeže před negativními jevy, prevence před negativními 

sexuálními praktikami apod.“ [Chmelík 2003:33]. 

Chmelík vyčleňuje prevenci kriminality do tří odvětví, a to: 

- generální prevence (založená na preventivním účinku trestu atd.) 

- sociální prevence (společenská opatření v oblasti kulturní, ekonomické, 

sociální oblasti atd.) 

- situační prevence (určité delikty mají své místo, kde se vykonávají, a také 

své typické okolnosti, které činu předcházejí) 

6. 1. Instituce, které se zabývají prostitucí 

 

Autoři Urban a Dubský uvádějí takových institucí hned několik. Ministerstvo 

vnitra ČR se velkým dílem podílí na bezpečnostní a preventivní politice státu. 

Hlavně odbor bezpečnostní politiky charakterizoval prostituci i s riziky, které pro 

naši společnost znamená. 

V naší zemi existují jak neziskové organizace, tak sdružení, které se zabývají 

sociální prací a věnují se pomoci prostitutkám. Také chrání sexuálně zneužívané 

osoby, či poskytují pomocnou ruku obětem obchodu s lidmi. Mají i své webové 

stránky, kde si osoba může najít různé informace, pokud se bojí přímého kontaktu 

s pracovníky. 

Za zmínku určitě stojí občanské sdružení s názvem Rozkoš bez rizika (R – R), 

které poskytuje od roku 1992 služby ženám či dívkám, které provozují prostituci, 

nebo žijí v tomto ohledu rizikově. Cílem tohoto uskupení je zabránit šíření 
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HIV/AIDS, to samozřejmě obnáší spoustu preventivních aktivit
77

. Celé to spočívá 

v tom, že pracovníci chtějí předat co nejvíce užitečných informací prostituujícím 

osobám, ať už o tom, jak se léčí pohlavně přenosné nemoci, tak o tom, jak 

zabránit, aby vůbec k něčemu takovému došlo. 

La Strada patří k nevládním neziskovým organizacím od roku 1995, které se 

zabývají hlavně problematikou obchodu s lidmi. Působí nejen v České republice, 

ale i v jiných zemích v Evropě, např. v Nizozemsku, Polsku, Bulharsku, na 

Ukrajině atd.  Hlavní činnost pracovníků se vztahuje na tři oblasti: 

- aktivity, které se zabývají prevencí a vzděláváním 

- snaha o ovlivnění různých opatření vlády, co se týká obchodu s lidmi
78

 

- sociální pomoc osobám, kterých se tento případ týká 

Tato organizace může lidem nabídnout jak pomoc z právního hlediska, tak  

i jídlo, prostory, kde složit hlavu, finanční pomoc, psychoterapii atd. La Strada má 

i INFO a SOS linku určenou pro oběti obchodu s lidmi a širokou veřejnost 

[Urban, Dubský 2008]. 

Dále existují projekty, které se zaměřují na pomoc pro děti, jedním z nich je 

Projekt Šance, který je od roku 1995 v Praze. „První preventivní a humanitární 

program pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež žijící v zapomenutí 

v ČR“ [Milfait 2008:147]. Je nabízeno dětem i dospělým, kteří jsou na ulici, aby 

přišli a najedli se, k dispozici mají i hygienické zázemí (mýdlo, sprchový kout, 

kartáček na zuby, pasta, zdravotnické vložky atd.), mohou si vyprat, vyžehlit nebo 

si půjčit náhradní oblečení. Do tohoto zařízení dochází různí specialisté (sexuolog, 

praktický lékař, psychiatr atd.). 

Za zmínku stojí i projekt Magdala. Zde působí občanské sdružení Charita ČR. 

Pomoc je nabízena obětem obchodu s lidmi, sexuálního násilí, nucené prostituce, 

lidem a jejich dětem, ale i dětem, které přijdou samy. Tyto oběti unikly nějakým 

způsobem z prostředí, kde vykonávaly prostituci aj., a chtějí udělat změnu ve 
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 Což je např. streetwork (sociální práce v prostředí klientů – ulice, kluby, herny atd.). 
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 Ve prospěch obchodovaných osob. 



43 

 

svém způsobu života. Tato pomoc obsahuje velice podobné věci jako výše 

zmiňované (lékařská, sociální, duchovní, psychologická pomoc atd.) [Milfait 

2008]. 

Chmelík [2003] uvádí, že v oblasti prevence účinkuje Ministerstvo práce  

a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Policie ČR.  

Výše uvedené státní a nestátní instituce, které se zabývají prostitucí, spolu 

různě spolupracují na projektech, které jsou zadány městy či ministerstvy
79

. 

Řešení problémů, které jsou spojené s prostitucí, je složité, legislativní kroky jsou 

spíše váhavé, více se aktivně zapojují spíše projekty a občanská sdružení [Urban, 

Dubský 2008]. 

6. 2. Prostituce v Dubí a prevence města 

 

Do této bakalářské práce jsem se rozhodla zařadit i problém prostituce v Dubí, 

jelikož zde bydlím, přišlo mi zajímavé se o tom zmínit. Dubí je osmitisícové 

městečko na severu Čech. Jedná se o lázeňské město, kam dojíždějí lidé až ze 

Spojených arabských emirátů, Kuvajtu, Libye atd. Také se město může pochlubit 

výrobou skla a porcelánu. 

Po uvolnění hranic se prostituce v Dubí velice rozšířila. Proslulá silnice E55, 

která právě Dubím prochází, se stala známou nejen u nás, ale i v zahraničí. 

Například v roce 2002 o ní byla zmínka v amerických novinách New York Times 

hned na první stránce [Vilím 2011]. 

Prostituce tu samozřejmě byla doprovázena i kuplířstvím, krádežemi, 

loupežemi, nakonec i vraždami atd. Velkou kauzou se stala vražda v roce 1996, 

kdy se našlo tělo mrtvé prostitutky u jednoho bulharského kuplíře na zahradě jeho 

vily. Ten byl ve městě označován za krále gangu, vládl i prostituci na 

Chomutovsku. Informace o této události mi podal jeden městský policista, se 

kterým jsem probírala různé informace o prostituci v našem městě. Jednalo se  
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 Velkou aktivitu vykonává Magistrát hlavního města Prahy a ostatní městské části. 
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o dívku, která chtěla utéct z jeho moci, když se o tom dozvěděl, odvlekl ji do 

sklepa, kde ji surově bil, kopal, až nakonec zemřela. Udal ho některý z dalších 

kuplířů a „král gangu“ před zásahem utekl z Čech, tudíž trest musela odpykat jeho 

pravá ruka. 

Město vedlo s prostitucí boje. Bylo vydáno i několik vyhlášek proti tomuto 

nejstaršímu řemeslu. V roce 2007 Dubí vydalo vyhlášku, kde se pouliční 

prostituce úplně zakazovala. Postihnuté mohly být jak aktérky, tak i klienti. 

Zakázané tedy byla jak sexuální nabídka od aktérek, tak i využití sexuálních 

služeb. Byly to činnosti, které narušovaly veřejný pořádek ve městě [Havelková, 

Bellak – Hančilová 2014]. Známý městský policista mi popisoval, jak to 

probíhalo u nevěstinců. Před domy hlídkovala policie, pokud chtěl zákazník vejít 

dovnitř, byl předtím varován vyhláškou, legitimován, a jestli i přesto měl zájem  

o sexuální službu, byl mu posléze doručen dopis na adresu trvalého bydliště 

s odkazem, aby se dostavil na služebnu a vysvětil, proč vyhlášky neuposlechl. 

Vilím [2011] píše, že se situace nejvíce zlepšila v roce 2006, když se 

dokončila dálnice D8 vedoucí do Německa přes Ústí nad Labem a Petrovice. To 

znamenalo odsun prostitutek do vnitrozemí. O čtyři roky později se 

z neskutečného počtu čtyřiceti nevěstinců vyvinuly pouze tři domy, které nabízejí 

sexuální služby. 

Co se týče prevence v Dubí, musím se zmínit o velkém počtu městských 

policistů, které v tomto městě máme. Je jich kolem třiceti – čtyřiceti, město věnuje 

velké množství financí na bezpečnost ve městě. 

Také po silnici E55 můžeme po celý vidět hlídky, které slouží jako asistence 

prevence kriminality a dohlíží na problémovou část města. Mají informace  

o prostituci i kriminalitě. V nynější době má Dubí problémy s drogovými 

záležitostmi. 
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7. METODOLOGIE VÝZKUMU 

7. 1. Cíl práce 

 

Cílem mé práce je zaměřit se na prostitutky, které se vyskytují v oblasti Dubí. 

Tento sociologický výzkum se zaměří na sociální situace, životní dráhy a vztahy 

aktérek.  

7. 2. Výzkumné otázky 

 

Ve své bakalářské práci jsem si určila tyto výzkumné otázky: 

1) Jaký byl hlavní důvod pro volbu stát se prostitutkou (vůle x donucení)? 

2) Jaké byly reakce rodinných příbuzných a přátel? 

3) Jak se vyvíjí kariéra prostituujících žen? 

4) Jak vidí svou budoucnost, chtějí někdy přestat? 

 

První otázku považuji za velmi důležitou. Zjistíme zde, proč se žena, jakožto 

křehká osoba stane někým, koho společnost považuje za velice negativní jev. 

Prostitutky tu uvedou hlavní důvod, proč se rozhodly prodávat své tělo. 

V některých případech se může jednat o více důvodů najednou. Některé 

prostitutky mohou začít s prostitucí třeba jen z důvodu, že mají rády sex a přijde 

jim škoda ho poskytovat někomu zadarmo. V horších případech jsou ženy 

k prostituci donuceny, nejčastěji z nedostatků financí. 

Ve druhé výzkumné otázce se podíváme na to, jak přijalo okolí aktérek fakt, 

že se staly prostitutkami. Může se stát, že jejich rodina a blízcí o tom nemají ani 

potuchy. 

Další výzkumná otázka bude zjišťovat, jak se vyvíjela kariéra prostitutek. 

Jestli např. pracovaly ještě v jiných klubech, nebo jestli začaly vykonávat 

prostituci jako pouliční a silniční aktérky atd. Dále v této části uvidíme, jak ženy 
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odpověděly na otázky typu, zda se setkaly za svou působnost v prostituci 

s násilím, drogami atd. 

V poslední, čtvrté otázce se budeme zabývat budoucností prostituujících žen. 

Jestli mají jasno o tom, co s nimi bude dál, anebo jestli nad tím radši nepřemýšlí  

a žijí přítomností. 

7. 3. Výzkumný vzorek 

 

Respondentky jsem si do svého výzkumu vybrala dle předem určených 

podmiňovacích kritérií, které jsem si předtím určila.  

Věděla jsem, že mě budou zajímat prostitutky, které vykonávají činnost 

v městě, ve kterém od narození bydlím, a to v Dubí.  

Rozhovory jsem chtěla vést jedině s ženami, popravdě jsem v Dubí ani žádné 

prostituující muže neviděla. Co se dětí týče, nechtěla jsem ani pátrat, jestli tu 

někdo slyšel o provozování dětské prostituce, a když už, tak s nimi by po logické 

úvaze ani rozhovor dělat nešel. 

Dále jsem si určila, že rozhovory by měly probíhat se ženami, které se 

prostitucí živí minimálně jeden rok, abych se vůbec mohla ptát např. na 

výzkumnou otázku č. 3, na jejich kariéru. U prostitutky, která tuto činnost 

vykonává jeden měsíc, by se to zjišťovalo hůře. 

Najít vhodné respondentky pro mě nebylo vůbec snadné. Nejen tedy, jak už 

jsem výše zmiňovala, že v Dubí, které dřív bylo prostitucí vyhlášené, nyní 

nepobývá moc prostitutek. Ale už jen z názvu mé práce jde pochopit, o jak intimní 

téma se jedná. Rozhodně se přihlásí více zájemců o rozhovory, které souvisí 

s běžným životem člověka (např. strava, móda atd.), než o choulostivé téma, proč 

se žena živí tělem.  

I přes to, že jsem neviděla mou šanci sehnat respondentky k rozhovorům moc 

růžově, vyrazila jsem do stále fungujícího klubu, kde se prostitutky nacházejí 
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v přesvědčení, že některou určitě seženu. Nakonec jsem ale dopadla dobře, i přes 

to, že se jim vůbec nechtělo spolupracovat, přemluvila jsem sedm z nich, aby mi 

poskytly rozhovor k mé bakalářské práci. Původně jsem zamýšlela, že bych je 

požádala, aby mi napsaly, nebo poskytly nějaký jejich deník, ale s tímto nápadem 

jsem bohužel nepochodila. Další, osmou aktérku jsem sehnala čistě náhodou, 

když jsem se od kamarádky dozvěděla, že tato slečna, která s námi chodila na 

základní školu, se už přes rok živí tímto řemeslem. Přes sociální síť jsem tedy 

aktérku požádala o rozhovor, souhlasila. 

Tabulka č. 4 – Seznam respondentů 

Jméno Věk Vzdělání 

Prostitutka 1 24 Základní 

Prostitutka 2 26 Výuční list 

Prostitutka 3 21 Základní 

Prostitutka 4                20 Maturita 

Prostitutka 5 28 Maturita 

Prostitutka 6 34 Výuční list 

Prostitutka 7 30 Základní 

       Prostitutka 8         27   Výuční list 

Zdroj: Vlastní šetření 

Zde je uvedena tabulka se základními údaji mých respondentek. Vidíme zde 

věk
80

 a nejvýše dosažené vzdělání. Co se vzdělání týče, není moc překvapivé, že 

většina z nich nedosáhla ani středoškolského vzdělání zakončeného maturitou. 

Dle mého názoru by výsledky z tabulky dopadly stejně i v případě, že by se mnou 

provedlo rozhor více prostitutek. 

 

                                                           
80

 Věk, který byl uveden v době rozhovoru. 
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7. 4. Metody sběru dat 

 

Pro sběr dat jsem si vybrala kvalitativní etnografický výzkum. Jedná se o druh 

výzkumu, kde se uplatňuje možnost získání detailnějších informací o zkoumaných 

jevech. V kvalitativním výzkumu by toto nebylo možné [Strauss 1999]. 

Dále jsem použila semi-strukturované rozhovory a nezúčastněné pozorování, 

které vzhledem k tématu mé práce mi přišlo zajímavé. 

7. 4. 1. Semistrukturovaný rozhovor 

 

Tento typ rozhovoru lze pojmenovat i jako polostrukturovaný rozhovor. Měla 

jsem předem připravené dané témata otázek, které jsem ovšem dle situace mohla 

prohodit, některé i vynechat, pokud se zrovna nehodily. V několika případech 

jsem musela otázky více vysvětlovat, pokud aktérky nepochopily jejich význam. 

Dohromady jsem tedy udělala osm rozhovorů. Všechny proběhly ve městě 

Dubí. Sedm z nich proběhlo v erotickém klubu, který můžeme nazvat PARIS. 

Poslední osmý rozhovor, který byl proveden s mou známou ze základní školy, se 

uskutečnil v cukrárně.  

Co se týče délky rozhovoru, záleželo na respondentkách. Vzhledem k tématu 

byly rozhovory většinou kratší, než jsem si představovala, ale i tak trval nejdelší 

deset minut, nejkratší minut pět. 

Byla jsem ráda, že po příchodu do klubu, když se měly vykonávat rozhovory, 

mi bylo nabídnuto tykání, tudíž atmosféra byla přátelštější. Před rozhovorem jsem 

vždy aktérku upozornila, jestli jim nebude vadit, když rozhovor zvukově nahraji. 

U jednoho rozhovoru se mi stalo, že dotyčná nesouhlasila, tudíž jsem odpovědi 

zaznamenávala rychlými poznámkami do notesu.  

Rozhovory se konaly v období března a dubna roku 2017. 
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7. 4. 2. Nezúčastněné pozorování 

 

Tento typ pozorování patří také ke kvalitativnímu výzkumu. Je jednou z jeho 

nejdůležitějších metod. U tohoto pozorování můžeme určit, co se kdy a kde děje. 

Také zjistíme, kdo nebo co se dění účastní. Pozorovatel je přítomen v dění a je ve 

společenském kontaktu s pozorovanými objekty [Hendl 2005]. 

Nezúčastněné pozorování jsem provedla na silnici E55, kde jsem autem 

zastavila na jedné odbočce. Na tomto místě jde dobře vidět na silniční prostitutky 

a dění okolo nich. 

Pozorování se uskutečnilo mezi odpolednem a večerem, kde podle 

informátorů bývá největší aktivita. Akce trvala tři hodiny. V průběhu jsem si 

vedla terénní poznámky. Více podrobné informace přidávám mezi přílohy. 

V průběhu pozorování jsem se snažila zachytit chování mezi aktérkami, zdali se 

mezi nimi objeví i pasák, kolik zákazníků si je bude prohlížet, s kolika prostitutky 

opustí místo, atd. 

7. 5. Způsob analýzy dat 

 

Každou ženu, se kterou jsem prováděla rozhovor, jsem předem seznámila 

s mým výzkumem, důvodem, proč tuto práci píšu, jaký je můj cíl práce. Před 

začátkem rozhovoru jsem je požádala o souhlas, abych si mohla rozhovor 

zaznamenat na zvukovou nahrávku. Jak jsem výše uvedla, jedna respondentka si 

nepřála být vůbec nahrána, i když jsem ji přesvědčovala, že výzkum je anonymní 

a nahrávka slouží pouze pro mou potřebu. 

U jejího případu jsem tedy dělala při rozhovoru poznámky a odpovědi 

zapisovala. U ostatních rozhovorů jsem pořizovala nahrávky na mobilní telefon. 

Tyto rozhovory jsem následně ručně přepsala do počítače a ujasnila si data, která 

budu hodnotit a analyzovat. 
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8. EMPIRICKÝ VÝZKUM 

8. 1. Analýza dat 

 

V této části práce budu rozebírat svůj výzkum. Jako první se zmíním  

o charakteristice respondentů, kterou jsem sepsala po skončení rozhovorů. 

K charakteristice přidám také základní informace o jejich životě.  

Dále se zaměřím na analyzovaná data, která souvisí s výzkumnými otázkami. 

Ty pro připomenutí zopakuji. 

8. 1. 1. Charakteristika respondentů 

 

Charakteristiku respondentů přidávám do příloh. Je v nich popsáno osm 

aktérek, které se mnou vykonávaly rozhovor. První charakteristika patří 

respondentce, která se živí prostitucí na ulici. Dalších sedm náleží aktérkám 

z erotického klubu. 

8. 1. 2. Výsledky šetření 

 

Cílem mé práce bylo zjistit, jaký byl hlavní důvod prostitutek se začít živit 

tímto řemeslem, co na jejich obživu říkají jejich blízcí, jak se vyvíjela jejich 

kariéra a jak vidí svou činnost v této oblasti do budoucna. Další celou podkapitolu 

věnuji analýze výzkumných otázek. 

8. 2. Výzkumné otázky 

 

8. 2. 1. Jaký byl hlavní důvod stát se prostitutkou? 

 

Do této části rozsáhleji vypíši, jaké důvody aktérky uvedly. Přijde mi to jako 

velice zajímavá a důležitá část. U této otázky jsem také zkoumala, jak moc se 
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jedná o existenční nutnost, anebo na druhou stranu o vůli, či donucení. Následně 

všechny výpovědi shrnu. 

Prostitutka č. 1 se rozhodla začít vykonávat toto řemeslo z důvodu nedostatku 

financí. Uvedla, že rozhodovací fáze nastala, když ji opustil partner a zůstala se 

svým ročním synem sama. Jelikož má oba rodiče po smrti, nenašel se nikdo, kdo 

by jí podal pomocnou ruku. Prostitutkou se stala před rokem, když jí bylo 23 let.  

Prostitutka č. 2 začala s prostitucí ve 24 letech, před dvěma roky. Její hlavní 

důvod spočívá v tom, že se jí doposud nelíbily práce, ve kterých byla dříve. 

Jelikož má pouze výuční list, nemohla se dostat na pozice, které by se jí 

zamlouvaly. Všude byla požadovaná alespoň maturita, kterou nesložila ani na třetí 

pokus. Pracovala tedy jako dělnice ve velkých fabrikách a peníze absolutně 

neodpovídaly její pracovní době a náročnosti práce. Proto po delší úvaze došla 

k názoru, že by se mohla živit tělem, které, jak sama uvedla, má výstavní. 

Prostitutka č. 3 uvádí jako hlavní důvod svou zálibu v sexu. Přiznala se, že 

ještě před tím, než začala s prostitucí, vystřídala spoustu sexuálních partnerů  

a najednou, když ji několikrát vyhodili ze střední školy, kam chodila, ji došlo, že 

se základním vzděláním příliš dobré zaměstnání nenajde. Napadlo ji tedy, proč si 

za sex nebrat peníze? Dalším důvodem bylo zmíněné vzdělání a vidina peněz. 

Aktérka se živí prostitucí už třetím rokem. 

Čtvrtá prostitutka se touto činností živí druhým rokem, začala tedy těsně po 

svých osmnáctých narozeninách. Byla na dovolené za svou starší kamarádkou, 

která pracovala v Itálii jako eskort. Její přítelkyně jí nabídla, aby si to také 

vyzkoušela, že nemá co ztratit, když má ráda sex. V Itálii tedy začal její start 

s prostitucí, po návratu do Čech navštívila erotický klub a chopila se práce. 

Prostitutku č. 5 donutila finanční situace k tomuto řemeslu. Když se snažila 

studovat vysokou školu, pořídila si s přítelem byt, netušila však, že po rozchodu 

přijde nejen o bydlení, tak i o všechny našetřené peníze. Neměla tedy prostředky 

ani na to, aby dokončila školu, vrátila se bydlet zpět k rodičům a přemýšlela, čím 



52 

 

si nejrychleji vydělá peníze. Po všech úvahách došla k závěru, že prostitucí si 

vydělá nejvíce. Už je v tomto řemeslu pět let. 

Další prostitutka s č. 6 se touto činností živí deset let. Tato žena celou 

záležitost neprezentuje jako její vlastní rozhodnutí. Když ji bylo 24 let, na 

diskotéce jí přihodili něco do pití a druhý den se ocitla v klubu, kde se dozvěděla, 

že večer bude její první směna prostitutky. Uvedla, že v tomto klubu neustále 

dostávaly dívky drogy, aby byly povolnější a byly absolutně v moci svých 

kuplířů, ze které se nešlo vymanit. Před třemi roky byl na klub udělán zásah  

a mohlo být po všem. Aktérka stejně nevěděla, co by mohla dělat dál, dokonce 

chtěla spáchat i sebevraždu. Proto se svou bývalou kolegyní začaly měnit další 

jiné podniky. 

Aktérka č. 7 měla podobný důvod jako prostitutka č. 1. Zůstala sama s dítětem 

a musela splácet dluhy po bývalém manželovi. Nezůstal nikdo, kdo by jí mohl 

podat pomocnou ruku. Nemohla si brát další půjčky, tudíž si začala vydělávat 

vlastním tělem, což už trvá šest let. 

Poslední aktérka č. 8 neměla také růžový osud. Skončila i na ulici, zapletla se 

se špatnou partou, brala drogy. Prostituci vykonávala od svých 21 let, aby si 

vydělala na pervitin. Nyní tvrdí, že je čistá, doma má přítele, který jí toleruje její 

aktivitu v klubu. Chodí prý i na další brigády a je ráda, že to nejhorší má snad za 

sebou. 

Kdybych měla všechny odpovědi shrnout, musím podotknout, že byly celkem 

proměnlivé, což se vzhledem k tématu dalo očekávat. Z mých osmi respondentek 

byla jedna žena, která k prostituci byla donucená jinými osobami, která neměla na 

vybranou, zda tuto činnost vykonávat, anebo ne. Pět žen si prostituci vybralo 

z důvodu nedostatku finančních prostředků, u nich se jedná o strukturální tlak. 

Byla to pro ně jakási existenční nutnost. Dvě z dotazovaných uvedly jako hlavní 

důvod ten, že mají rády sex a nedělalo jim velký problém začít s tímto řemeslem. 

Většina z aktérek se také přiznala, že blízkost hranic velice ovlivnila jejich 

rozhodnutí. 
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8. 2. 2. Jaké byly reakce rodinných příbuzných a přátel? 

 

U této výzkumné otázky mě zajímalo, jak reagovali rodina a přátelé na fakt, 

když zjistili, čím se ženy živí. Zdali se potom změnil jejich vztah, anebo ne. 

Samozřejmě je ještě možnost, že to stále nikdo nezjistil.  

Prostitutka č. 1 uvedla, že rodiče má mrtvé, sourozence nikdy neměla a se 

zbytkem rodiny, jako je teta se strejdou a babička se nestýká a nezajímá se o ně od 

doby, kdy jí odmítli pomoci při řešení těžké životní situace, kdy zůstala se synem 

sama bez jakéhokoliv zajištění. Tudíž nikdo z rodiny o ničem neví. Jediná 

přítelkyně, které se s tím svěřila, je prostitutkou v jiné části republiky. Přiznala se, 

že jakékoli známé, třeba ze školy, by se to styděla přiznat, ale uvědomuje si, že ji 

dřív nebo později někdo ze známých spatří, když vykonává prostituci na ulici. 

Prostitutka č. 2 se přiznala, že jediný člověk, který o tom ví, je její přítel, který 

už do vztahu šel, když se prostitucí živila. Tvrdí, že nikomu jinému do jejího 

soukromí nic není.  

Další prostitutka č. 3 uvedla, že o jejím řemesle vědí všichni její kamarádi, 

i sestra. Věří, že se to rodiče a další rodinní příslušníci v nejbližší době nedozvědí. 

Do budoucna se vše ale chystá uvést na pravou míru. 

Žena s č. 4 v rozhovoru řekla, že o tom ví jen kamarádka z Itálie, která ji k této 

činnosti i přivedla. Rodina si myslí, že studuje na vysoké škole, kde je  

i přihlášená, ale pouze z důvodu, aby měla status studenta. 

Prostitutka č. 5 přiznala, že o tom, co dělá, vědí jak její rodiče, tak i nejbližší 

přátelé. Ze začátku se snažila lhát o tom, kde je a co dělá. Jelikož ale stále bydlí 

s rodiči a lhát vůbec neumí, musela s pravdou ven. Otcovi trvalo přibližně půl 

roku, než s ženou začal normálně komunikovat. 

Prostitutka č. 6 uvedla, že celá rodina na ni zanevřela už před několika lety, 

když se dozvěděla, co dělá. Dodnes je smutná, že je vůbec nezajímalo, jak se 
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k tomu dostala, že za to nemohla. Přítelkyně si vytvořila mezi dalšími 

prostitutkami, jim se může se vším svěřit a pochopí ji. 

Respondentka č. 7 se se svou činností přiznala pouze rodičům a jedné 

kamarádce. Uvedla, že ostatním do toho nic není. Ženě se velice ulevilo, když se 

mohla nejdůležitějším lidem svěřit. Rodiče byli smutní, kam to muselo dospět, ale 

sami měli ještě dluhy, tudíž jí nemohli pomoci. Její syn to zatím neví, je mu 8 let, 

chystá se ale mu to do budoucna říct, aby se nemusela skrývat. 

Prostitutka č. 8 uvedla, že o tom ví její přítel, žádné přátele nehodlá mít, 

jednou jí to stačilo, když ji dovedli až na dno. O rodině se prý zmiňovat vůbec 

nechce.  

Pokud bych měla shrnout tuto výzkumnou otázku, opět vidíme různorodost 

odpovědí. Překvapilo mě, že u třech respondentek rodina ještě nezjistila, čím se 

živí. Další tři ženy, se kterými jsem pořádala rozhovor, se s rodinou vůbec 

nestýkají, a pokud se přiznali nějakým blízkým, tak se také objevují na prostituční 

scéně. Dvě prostitutky se svěřily rodičům i někomu z přátel a jsou za to rády, že 

mohly svou situaci ventilovat. Myslím si, že pro každou ženu je důležité, co si  

o ní myslí rodina. Ty, které věděly, že by to rodina nepřijala, se nesvěřily, naopak 

některé šly s pravdou ven a doufaly, že je za to okolí neodsoudí. 

8. 2. 3. Jak se vyvíjí kariéra prostituujících žen? 

 

U této otázky mě zajímalo, jakým způsobem se vyvíjela kariéra prostituujících 

žen, kterou doposud zažily. Zda se nějakým způsobem posunula, anebo jestli jsou 

stále na stejném místě, kde s prostitucí začaly. 

Co se týká této otázky, nebudu uvádět jednotlivé příklady, jelikož u čtyř žen 

byla odpověď taková, že se jejich kariéra neposunula a jsou stále na stejném 

místě. Aktérka č. 3 uvedla, že začala jako tanečnice v Praze, to jí vydrželo asi 

měsíc, následně se stala společnicí, přičemž se seznámila právě s majitelem klubu, 

ve kterém se nyní nachází. Dále prostitutka č. 4 začala tedy s prostitucí v Itálii, po 

návratu do Česka vyměnila dva kluby. Prostitutka č. 6 se ocitla na sedm let 
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v klubu, na který vzpomíná velice nerada, poté vystřídala tolik klubů, že by to 

nedokázala ani spočítat. Prostitutka č. 8 zpočátku vykonávala činnost několik let 

na ulici, poté se dostala do klubu. 

Dále jsem se respondentek ptala na otázky, které jsou trochu více na tělo. 

Žádná ale neměla problém odpovídat. Otázky se týkaly například toho, jestli se 

setkaly za svou kariéru s násilím, s drogami, s pohlavně přenosnou nemocí. 

Kdybych shrnula tyto otázky, bohužel, ani jedna z dotazovaných mi 

neodpověděla záporně, že by se s násilím nesetkala. Trochu mě to překvapilo, 

byla jsem v přesvědčení, že ne každou toto muselo potkat. S drogami se setkalo 

šest z osmi dotazovaných, konkrétně prostitutky č. 1, 3, 4, 6, 7, 8. Chtěla jsem je 

ještě rozdělit na dvě skupiny, kdo se setkal s měkkými a tvrdými drogami, 

všechny ale uvedly, že mají zkušenosti se všemi skupinami. S pohlavní nemocí se 

setkaly dvě respondentky (č. 6, 8). Z jejich výpovědí se to dalo i nejvíce čekat. 

Ostatní ženy se při sexu chrání a chtějí se pohlavně přenosným nemocem 

vyhnout. 

8. 2. 4. Jak vidí svoji budoucnost, chtějí někdy přestat? 

 

Touto výzkumnou otázkou jsem se dotazovaných ptala, zdali uvažují nad tím 

někdy prostituce zanechat, jak nadále vidí svou budoucnost, ať už v byznysu, 

anebo soukromém životě. 

Sedm žen odpovědělo, že rozhodně s prostitucí plánují přestat. Pouze 

prostitutka č. 6, která se zároveň této činnosti věnuje ze všech nejdéle, prohlásila, 

že to v plánu nemá, že by ji stejně nic jiného neuživilo. Bez prostituce si už život 

nedokáže představit. Zároveň podotkla, že je i líná na to, aby hledala jiné řešení 

živobytí. 

Všech sedm prostitutek má strach, že by nesehnalo jinou práci, v nejbližší 

době nikdo z nich neplánuje s kariérou prostitutky seknout a porozhlédnout se 

jinde. Dokonce tři z nich (č. 1, 7, 8) mají velký strach, jak by to přijal jejich pasák, 
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jestli by vůbec mohli s touto činností skončit. Ostatní dívky se majitele nebojí  

a říkají, že kdykoliv by chtěly odejít, mají tu možnost. 

Když jsem jim položila otázku na soukromý život, dozvěděla jsem se tedy, že 

dvě z dotázaných (č. 2, 8) mají svého stálého přítele, se kterým jim vztah dobře 

funguje. Pánové o jejich práci vědí a tolerují jim to. Prý prostituce nemá žádný 

vliv na jejich život v soukromí.  

Všechny ostatní vztah s nikým nemají a uvádějí, že jsou z chlapů znechucené 

z práce, tudíž jsou rády, když přijdou domu a žádný na ně nečeká. Do budoucna 

prý nemohou vyvrátit, že by žádného nechtěly, např. až skončí s prostitucí, pokud 

se jim to povede. Na vztah ale zatím připravené nejsou. 

Co se týče dotazovaných žen a dětí, šest z nich je bezdětných. Pouze 

prostitutky č. 1 a 7 mají jedno dítě. Obě uvádějí, že i když se s bývalým chotěm 

nesnesou, dítě je pro ně největším darem na světě, velice je to drží při smyslu 

života. Prostitutka č. 6 uvedla své obavy kvůli věku, že už dítě nebude moct mít. 

Zároveň ale nechce s prostitucí přestat, ani si najít žádného partnera. Prý se 

pomalu vyrovnává s faktem, že zůstane bezdětná. 

Pokud bych tedy shrnula budoucnost dotazovaných žen, jsou zde velké 

otazníky. Myslím si, že žádná z nich nemá pořádně jasno, co jednou bude a jak se 

se svým životem nadále vypořádají. 
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ZÁVĚR 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo zaměření se na prostitutky, které vykonávají 

svou činnost v Dubí. Musím podotknout, že cíle bylo úspěšně dosaženo, jelikož 

mé respondentky odpověděly na všechny mé výzkumné otázky. 

Sociologický výzkum jsem zaměřila na hlavní důvody či motivy, které vedly 

aktérky k tomu, aby začaly vykonávat toto řemeslo. Jejich typy odpovědí jsem 

celkem očekávala a po dokončení rozhovorů jsem nebyla nijak překvapena. 

Objevovaly se tu odpovědi, kde někdo jako hlavní důvod uvedl nedostatek 

finančních prostředků, potřebu zajistit nejen samu sebe, ale i své dítě. Dále 

někoho nebavilo se živit prací za minimální mzdu a velkou dřinu, byl zde určitý 

chtíč po větších penězích. Také neustálá touha po sexuální aktivitě patřila mezi 

důvody stát se prostituující ženou. Bohužel nechyběl ani takový důvod, kde 

dotyčná žena byla unesena z diskotéky a prostituci musela vykonávat z donucení. 

Zkrátka důvodů a motivů, jak se ženy k prostituci dostaly, bylo několik. 

Dalším cílem této práce bylo zjistit, jak se zachovali rodinní příbuzní a přátelé, 

když se dozvěděli o profesi těchto žen. U každé respondentky byla odpověď jiná, 

nicméně mě překvapilo, kolik žen to ještě ani rodině neprozradilo, i když se 

prostituci věnují delší čas. Některé ženy se svěřily rodičům, kde se i po velkých 

hádkách a chybějící komunikaci rodina nakonec smířila s osudem jejich dcer. 

Dále jsou ženy, které se s tímto řemeslem nikomu nepochlubily, když už, tak jen 

někomu, kdo se také nachází v oblasti této profese. Další z dotazovaných uvedly, 

že to řekly pouze partnerovi, anebo přátelům. I zde byly odpovědi velice 

různorodé. 

Jako další cíl mého výzkumu jsem si určila, jak se vyvíjela kariéra těchto 

prostitutek. Polovina z nich uvedla, že tam, kde se svou činností začaly, se 

nacházejí i nyní, dokonce jedna žena uvedla, že není nějaký přelétavý typ. Další 

ženy prošly určitou změnou ve své kariéře. Dále jsem k této otázce přiřadila fakty, 

zdali se za svou působivost v tomto oboru setkaly s násilím, drogovou činností, 
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pohlavními nemocemi. Nestalo by se, že by u některé kategorie někdo uvedl ne, 

dokonce co se násilí týče, každá z dotazovaných se s ním setkala. 

Mým posledním cílem bylo odhalení, jak nahlížejí prostituující ženy na svou 

budoucnost, zdali chtějí někdy přestat s touto obživou, anebo nikoliv. Až na jednu 

z dotazovaných žen by všechny chtěly jednou v životě s tímto řemeslem přestat. 

Vědí však, že to není jen tak, jako např. u jiných prací, kde se člověk rozhodne dát 

výpověď a skončí. Pokud by se jim povedlo porazit samu sebe a přestat, navždy 

se za nimi bude táhnout jejich minulost a celkově to, co si musely díky prostituci 

prožít.  

Kolem tématu prostituce visí ve společnosti několik otazníků. Jedná se o jev, 

který se ve společnosti ukazoval už v dřívějších dobách. Fenomén přetrvává do 

současnosti, a nejspíše ani v budoucnu se nepodaří lidem prostituci vymýtit.  

Zpracování tohoto tématu mi přišlo velice zajímavé, nejvíce však zkoumání 

prostituce ve městě Dubí, kde jsem se dozvěděla spoustu nových zajímavostí. Ať 

už se jednalo o setkání s městským policistou, rozhovory či nezúčastněné 

pozorování, vše proběhlo v poklidu, čehož jsem se zvláště u rozhovorů obávála. 
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PŘÍLOHY 

 

Příloha 1: Hrdina Gilgameš 

 

Zdroj: RINGDAL: Nejtěžší povolání světa (kapitoly z dějin prostituce), 2000 
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Příloha 2: Silnice E55 

 

Zdroj: Vlastní 
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Příloha 3: Charakteristika respondentů 

Prostitutka č. 1 

Mou první respondentkou byla 24letá známá, se kterou jsme navštěvovaly 

stejnou základní školu. Má dokončené pouze základní vzdělání. Prostituci se 

věnuje jeden rok. 

O tom, že si touto činností vydělává na živobytí, jsem se dozvěděla náhodou, 

když jsem se jedné kamarádce zmiňovala o mém výzkumu a o problému sehnat 

respondenty. Zkusila jsem ji tedy požádat o schůzku a poskytnutí rozhovoru a ona 

souhlasila. 

S touto ženou jsem vedla rozhovor jako první v pořadí. Byl kratšího rázu. Sraz 

jsme si daly v dubské cukrárně. 

Prostitutka č. 2 

Další rozhovor mi poskytla žena, které je 26 let a tuto činnost vykonává dva 

roky. Vyučila se na odborné škole.  

K této aktérce, stejně jako tomu bude u ostatních, jsem přišla přímo 

v erotickém klubu, který má sídlo v Dubí. Právě v tomto klubu se konal  

i rozhovor. 

Prostitutka č. 3 

Další aktérce, která se mnou dělala rozhovor, je 21 let. I přes snahu dodělat si 

vzdělání má zatím pouze základní. Prostituci se věnuje již třetím rokem.  

S touto ženou jsem plánovaný rozhovor ze začátku neměla, jelikož nebyla 

přítomna, když jsem poprvé přišla do klubu. Když jsem ale přišla podruhé  

a dokončila jsem rozhovor s prostitutkou č. 2, zeptala se mě, o co se jedná a že 

pokud mi to pomůže, ráda se také stane mou respondentkou. 
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Prostitutka č. 4 

Další mladou ženou, která mi poskytla rozhovor, byla Romka, které je 20 let. 

Před rokem ukončila střední obchodní školu s maturitou. V prostituční oblasti se 

pohybuje dva roky, což znamená, že tomuto fenoménu se věnovala již na střední 

škole. 

Prostitutka č. 5 

Této ženě je 28 let, činnosti prostituce se věnuje už pátým rokem. I přes snahu 

studovat vysokou školu má střední školu zakončenou maturitou. 

Prostitutka č. 6 

Zde se jedná o prostitutku, která se tomuto řemeslu věnuje nejdéle ze všech 

respondentek, a to deset let. Je jí 34 let, je tedy i nejstarší z žen, které se mnou 

vykonávaly rozhovory. Studovala na odborném učilišti, konkrétně se vyučila 

kosmetičkou. 

Prostitutka č. 7 

Druhou nejstarší ženou byla právě tato aktérka, které je 30 let. Skončila se 

základním vzděláním, do budoucna ani nemá chuť si dodělat vyšší stupeň 

vzdělání. Prostituci vykonává šestým rokem. 

Prostitutka č. 8 

Poslední rozhovor se uskutečnil s ženou, které je 27 let. K prostituci se 

rozhodla ve svých 21 letech, tudíž se v této oblasti pohybuje šest let. Vyučila se 

kadeřnicí, stále ráda češe na směně jak sebe, tak i své kolegyně. 
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Příloha 4: Scénář rozhovoru 

1) Pozdravení, debata neformálního typu 

Zeptání se, jak se dotyčnému respondentovi daří. Není součástí transkripce 

2) Seznámení respondenta s výzkumem 

3) Rozhovor 

a) Důvod k rozhodnutí vykonávání prostituce 

- Jaký byl hlavní motiv či důvod stát se prostitutkou? 

- Kdy jste se stala prostitutkou? 

- Kolik Vám bylo let? 

b) Reakce okolí 

- Jak reagovala Vaše rodina, když se dozvěděla o tom, čemu se 

věnujete? 

- Má to nějaký vliv na Vaše vztahy? 

- Je pro Vás důležitý názor rodiny a blízkých rodin? 

c) Kariéra  

- Pracovala jste i v jiných podnicích/ podniku? 

- Setkala jste se za svou působivost v této oblasti s násilím, 

drogami, pohlavní nemocí? 

d) Budoucnost 

- Přemýšlíte nad budoucností, chcete někdy s prostitucí přestat? 

- Pokud ano, myslíte si, že to nebude těžké, vymanit se z moci 

pasáka? 

- Domníváte se, že Vás dopady této činnosti budou navždy 

pronásledovat? 
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Příloha 5: Přepis rozhovoru 

Respondent: Prostitutka č. 1 

Věk: 24 let 

Nejvyšší ukončené vzdělání: Základní 

Rozhovor proveden: V Dubí v cukrárně 

Respondent (R)   

Tazatel (T) 

T: Můžu se ze začátku zeptat, kolik ti je let? 

R: Dvacet čtyři. 

T: A co máš teda za vzdělání? Šla jsi někam po základce? 

R: No, šla jsem na hotelovku na cukrářku, ale po dvou letech mě vyhodili ze 

školy. 

T: Jakto? 

R: Jsem chodila za školu kvůli přítelovi. Teď toho fakt lituju. 

T: Tak třeba se ještě do někdy vrátíš do školy. 

R: To pochybuju, už nějak nemam na nic chuť. 

T: Ehm, řekla bys mi teda, jaký byl hlavní důvod, proč jsi se stala prostitutkou? 

R: No, hele, abych to řekla stručně. Hlavně kvůli penězům. 

T: Mohla bys to víc rozvést, prosím? 

R: Hm. Prostě kvůli tomu přítelovi, jak jsem chodila s nim za školu. Díky němu 

jsem přišla o všechno. Bydleli jsme spolu, porodila jsem syna. Pak jsem ho začala 

podezírat, že mi je nevěrnej, tak jsem mu i koukala do telefonu a tak. No a ta 

nevěra se potvrdila. To bylo malýmu okolo roku. On mi pak i sám řekl, že mi 

nebude lhát, že se můžeme rozejít. Že mi klidně nechá byt, abych nemusela 

s malym něco hledat. No jenže jako s mateřskou platit sama nájem a všechno, to 

není sranda… 

T: A nemohl ti finančně pomoct někdo z rodiny? 
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R: To bohužel. Rodiče měli nehodu v autě a oba zemřeli, neviděli ani svýho 

vnuka. A nikdo jiný se o mě nezajímal. Prarodiče, i teta se strejdou dali od nás 

ruce pryč. Jako nikdy jsem se s nima extra nevídala, tak by mě spíš udivilo, kdyby 

mi chtěli finančně pomoct. 

T: To jsem nevěděla o tvých rodičích, to mě mrzí. 

R: V pohodě, už jsem jakoby smířená s tím, co mě potkalo, takže se nehroutim. 

T: Kolik ti tedy bylo, když ses stala prostitutkou? 

R: Dělám to něco málo přes rok, takže 23. 

T: Ty jo. A ví to o tobě někdo, čím se živíš? Jak to děláš se synem? 

R: No, ze zbytku rodiny to nikdo neví. Protože nám nepomohli, tak jsem si řekla, 

jak už je nikdy nechci vidět. Vlastně jediný, kdo to ví, je jedna holčina, co taky 

šlape. Ale není odtud. 

T: Aha, no a kde máš teda malého? Někdo ti ho musí hlídat? 

R: Hele jasně, že ho nenosím s sebou na ulici. (smích) Hlídá mi ho jedna paní, 

která je v důchodu. Prostě ví, že chodím do práce, víc vědět nemusí.  

T: A děláš přes den, nebo někdy v noci? 

R: No, většinou pracuju šest dní v týdnu, aby mi ty peníze vůbec za to stály a 

dělam třeba od 16 do 22. Většinou se to pohybuje kolem těhle časů.  

T: Proč, aby ti za to stály? 

R: Ehm, musím odevzdávat svýmu pasákovi 60% z výdělku. 

T: To je myslím víc než co holky musí dávat v klubu… 

R: Jo jasně, časem možná budu o tom přemýšlet, že bych tam šla, ale není to 

vůbec snadný. Ten chlap, co má na starost mě, má asi dalších pět holek a jako 

jsme úplně v jeho moci.  

T: Takže by to nebylo snadné pro tebe, abys od něj odešla? 

R: Určitě ne. Ne no. 

T: Ještě jsem se chtěla předtím zeptat, jestli si neděláš hlavu s tím, že by tě někdo 

ze známých poznal na ulici? Přece jen jsi tu vyrůstala… 
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R: Jasně, že na to občas myslim. Nechci to nikomu svěřovat, ale když se to stane, 

tak se to stane, neudělam nic. 

T: Dobře. Jakou má podle tebe blízkost hranic s Německem na tvé rozhodnutí 

dělat prostitutku? 

R: Určitě jo. Má to velkej význam. Už od mala jsem si všímala, jak se tu 

ochomejtaj Němci okolo prostitutek. Jsou velkou klientelou… 

T: I v tvém případě? 

R: Jo. 

T: Takže z toho, co jsi mi už řekla, jsem pochopila, že jsi rovnou začala 

s prostitucí na ulici. Nebo není to tak? 

R: Přesně tak. Furt dělám pod stejnym pasákem. Žádná změna… 

T: Chtěla jsem se zeptat, jestli je za ten rok, co děláš prostituci, nějaký důležitý 

bod ve tvé kariéře… 

R: Kam tim konkrétně směřuješ? 

T: Tak třeba jestli ses setkala v práci s násilím… 

R: Jo takhle. No jo jasně, by mě spíš zajímalo, jestli ti některá z dalších holek 

řekne, že se s tim nesetkala. (chvilku mlčí) Stalo se mi to už několikrát. Dokonce 

si vzpomínam, jak jsem to zažila hned u první mojí akce… 

T: Tak nějak jsem doufala, že se s tím každý nesetkal no… 

R: To by měl někdo sakra štěstí. 

T: No takže se ti to stalo víckrát, bylo to dost vážný? 

R: Zatím musím zaklepat, že se konkrétně mně nestalo nic vážnějšího. Nanejvíc 

jsem měla modřiny, nebo podlitiny. Hele koukej…(vytahuje si kousek trička a 

ukazuje na modřiny u pupíku) 

T: Ehm. Ach jo, tak to mě mrzí. Popravdě nevim, co na to říct. 

R: Nemusíš nic, tohle je naše riziko. 

T: A co ty a drogy, jestli se můžu zeptat? Máte k nim s holkama přístup? Nebo… 
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R: No popravdě jsem se s drogami také často setkala. Třeba s jednym 

pravidelnym zákazníkem, si před akcí dáme trošku kokainu. On vždycky říká, že 

má pak lepší sex. (smích) 

T: A ty v tom vidíš rozdíl? 

R: Jako jo, jsi prostě sjetá, znáš to, ne? 

T: Já to rozhodně neznám, ale dál k tématu. 

R: Aha, no tak jasně, já to beru podle toho, s jakýma holkama se já stýkám. No, 

hlavně je dobrý, že ani náš pasák s tím nemá problém. Jako paradoxně nám shání 

někdy i trávu… 

T: Dobře, takže to máte takový volnější. Co alkohol? 

R: Ten si dám v práci minimálně, řekla jsem si, že chci být při smyslech. Jasně, 

což se docela tluče s odpovědí na ty drogy… 

T: Právě no… 

R: Ne prostě alkohol si nedávám, celkově k němu nemám moc vztah. Když už tak 

maximálně víno. 

T: Ehm, dobrá. Jaký máš názor na přenos pohlavních nemocí? Musíte se třeba při 

styku chránit, nebo je to na vašem uvážení? 

R: Heleď, co já jsem slyšela, tak holky v klubu musí mít ochranu. U nás nám to je 

doporučeno, ale můžeme si za to samy jinak. Já osobně bych bez ochrany nikdy 

nešla. Musím být alespoň trošku zodpovědná, vždyť jsem máma. (smích)… 

T: Takže jsi tuhle záležitost nikdy řešit nemusela? 

R: Ne, já můžu s klidnou hlavou říct, že jsem nikdy neměla sex se zákazníkem 

bez kondomu. I když hodně chtějí, chtějí si i připlatit. Ale mají smůlu. 

T: To je rozhodně zodpovědný uvážení.  

R: Snažím se být no. 

T: Jinak kdyby si měla popsat svůj pohled na budoucnost? Přemýšlela jsi nad tím, 

co jednou bude, jestli skončíš s touhle prací? 

R: Popravdě řečeno, zatím nějak extra nepřemýšlím. Určitě bych s tím jednou 

chtěla přestat. Až malej povyroste, abych měla nějakou normálnější práci. Pak si 
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ale řeknu, co bych jako mohla mít za zaměstnání, když mám základku. Do školy 

už jít nechci. Já teď fakt nevim… 

T: V nejbližší době to v plánu nemáš… 

R: Určitě ne, když už to jednou dělam, tak bych si chtěla nahrabat co nejvíc 

peněz. Třeba pak i v tom klubu, nebo někde za hranicemi, to víš. Ale mam už 

závazek a nemůžu si dělat a odjíždět, kam chci. 

T: To rozhodně souhlasím. Ale jsi i přes to všechno ráda, že máš syna, ne? 

Koukala jsem i na facebooku, že tam máte hodně fotek spolu. 

R: Jo, ježiši. To je jasný, malej je pro mě vším na světě. On mě udržuje při 

smyslech, já bych ho nevyměnila za nic. 

T: To je dobře. Moc ti děkuju za rozhovor, pro mě je to asi všechno, co jsem 

potřebovala vědět. 

R: No nemáš za co, hlavně, aby ti to k něčemu bylo. By mě docela i zajmalo, co 

budou řikat ostatní. 

T: Popravdě jsem taky zvědavá. Tak ještě jednou velký díky.
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Příloha 6: Nezúčastněné pozorování 

Pozorování 24. 4. 2017 na silnici E55 

[17:00] Dorážím na místo pozorování, konkrétně na jednu z odboček u silnice 

E55, která je dodnes vyhlášená prostitucí. U této odbočky stojí minimálně dvě 

silniční prostitutky. Momentálně tu však sedím v autě a kolem mě projíždí mnoho 

vozů. Mé pozorování bude trvat kolem tří hodin. 

[17:25] Přijíždí dodávka s německou poznávací značkou
81

 a ven vystupuje 

postarší blondýna, kterou zná snad každý dubský občan, který projíždí touto 

trasou. Silniční prostituci už vykonává několik let.  

[17:50] Z dubské strany dochází další prostitutka, která je romského původu. 

Horlivě s někým telefonuje a než stihne dojít k blonďaté kolegyni, už u ní staví 

auto, tentokrát s českou SPZ a stahuje okýnko. Po minutě rozhovoru mává 

prostitutka na druhou z aktérek. Ta spěšně dobíhá k autu a asi po další minutě 

nasedají obě dvě do auta. To se rozjede a odbočí ke starému nádraží. 

[18:40] Přijíždí auto luxusnějšího typu, z něj vystupuje muž v kožené bundě  

a slunečními brýlemi. Pět minut se rozhlíží, snaží se někomu telefonovat, po 

neúspěchu se vrací zpět do vozu a odjíždí. Dle mého názoru se jedná o pasáka.  

[19:00] Zpět přijíždí dvě ženy směrem od nádraží. Vystupují a koketně se loučí se 

svým zákazníkem. Poté si dvě minuty povídají. Blonďatá prostitutka následně 

přechází na druhý chodník a usmívá se na projíždějící auta. Druhá aktérka opět 

telefonuje. 

[19:10] Přijíždí auto opět s německou SPZ, tentokrát vystupuje velmi mladá, 

obézní žena. Mávne na kolegyně, ale jde si stoupnout opodál. 

                                                           
81

 Zde si můžeme povšimnout, jaký vliv má blízkost německých hranic právě k městu Dubí. Mezi 

nejčastějšími zákazníky nejen silničních prostitutek, ale i aktérek z klubů, jsou právě muži 

německé národnosti. 
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[19:25] Vrací se zpět muž s koženou bundou a slunečními brýlemi. Tentokrát 

nevystupuje, gestikuluje na romskou prostitutku. Ta okamžitě utíká k autu  

a nasedá.  

[19:30] Už počtvrté si všimnu červeného mercedesu, opět s německou poznávací 

značkou, jak zpomaleně projíždí kolem žen. Nakonec zastaví u blonďaté 

prostitutky, ta během pár vteřin nastupuje do vozu, a opouštějí místo. 

[19:55] Červený mercedes se vrací. Prostitutka vystupuje z auta ne tak vesele, jak 

tomu bylo v předchozím případě. Zákazník jí podává peníze a odjíždí. 

Na místě pozorování jsem nakonec zůstala o hodinu déle, než jsem měla 

v plánu. To se ale nic nedělo. Byla jsem ráda, že alespoň nějaké zajímavé 

poznatky jsem mohla vypozorovat. 

Co určitě stojí za zmínku, je vliv státních hranic. Drtivá většina zákazníků jsou 

právě Němci. Nejen, že mi to potvrdilo jak dnešní pozorování, ale i respondentky, 

se kterými jsem vedla rozhovory. Jak by to bylo s osudem města Dubí, kdyby se 

nenacházelo pár kilometrů od hranic? Dle mého názoru by se rozdíl určitě 

projevil.  

Další zajímavostí, kromě německých klientů, byla akce s pasákem. Jsem 

přesvědčená, že se jednalo právě o něj. Z pozorování bylo naprosto patrné, jakou 

mají kuplíři moc nad ženami, které se živí prostitucí. Z této moci není snadné se 

vymanit. Ženy musejí být poslušné a plnit aktivity, které se od nich očekávají. 

Právě kvůli romské aktérce a muži v kožené bundě jsem zůstala na místě o hodinu 

déle. Zajímalo mě, po jaké době se vrátí a jak se budou chovat. Jenže to štěstí 

jsem neměla. 
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Příloha 7: Fotografie z pozorování 

 

Zdroj: Vlastní 
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