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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 
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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? 

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… 
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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… 

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… 
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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… 

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. 
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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 

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. 
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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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Respondent: Prostitutka č. 2 

Věk: 26 let 

Nejvyšší ukončené vzdělání: Odborné učiliště – výuční list  

Rozhovor proveden: V Dubí v erotickém klubu  

Respondent (R)   

Tazatel (T) 

T: Tak řekla bys mi pro začátek, kolik ti je let? 

R: 26 

T: Dobře. Jak dlouho už jsi prostitutkou? 

R: No, už to bude přes dva roky. To teda letí. (smích) 

T: Mohla bys mi tedy říct tvůj příběh, jak ses k tomu dostala? 

R: Jasně, od toho tu teď sedim, viď. Já jen teda, že to trošku zkrátíme jo. No 

prostě jako u většiny asi za to můžou peníze, viď. Jsem si jednou řekla, proč 

pracovat za malý prachy a bejt sedřená. Tak jsem přemýšlela, co bych mohla dělat 

jinýho. 

T: A co jsi dělala předtim za práci? 

R: V průmyslový zóně v Krupce, tam jsem byla všude možně. Žiletkárna, 

kabelárna, no strašný. 

T: A nehledala jsi třeba zaměstnání v jiných oborech? 

R: Jo, hledala. Jenže to by nesměli všude požadovat maturitu, viď. Já mam jen 

výučák a s tim moc slávy a parády nenadělam. A ještě jsem si řekla, že mám 

luxusní tělíčko, tak toho nějak můžu využít. 

T: A co si dodělat tu maturitu, to se ti nechtělo? 
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R: Jsem si jí dodělávala, ale jako když jsem to nedala třikrát, tak je asi něco 

špatně. 

T: Tak jsi teda dospěla k názoru, že se budeš živit tělem… 

R: Jojo, jako nebylo to rozhodnutí ze dne na den. Já se rozhodovala třeba půl 

roku. A najednou to přišlo, v práci jsem se pohádala se šéfem, řekla jsem si dost, 

nebudu se dřít za tyhle peníze. Ještě ty směny skoro celodenní, děs. 

T: Dala jsi výpověď a hledala práci jako prostitutka. 

R: No jasně, asi dva měsíce jsem byla na pracáku, ale to už jsem se začala jakoby 

učit. (smích) Jsem začala spát s chlapama za dárečky, různý výletíky a tak.  

T: A po těch dvou měsících? 

R: No tak já si hned ujasnila, že šlapku na ulici dělat nechci. Takže jsem se zajela 

podívat sem do Dubí do těch klubů. No vlastně tohle byl hned první, kam jsem se 

šla mrknout. A jsem tu. (smích) 

T: Tady jsi teda po celou dobu? Nikde jinde jsi prostituci nedělala? 

R: Nene, nikde jinde. 

T: Jaké byly reakce tvého okolí, když se dozvěděli fakt, čím se živíš? 

R: Nikdo to neví. Vlastně až na přítele. 

T: Teda. A co tvoje rodina, rodiče, sourozenci, neříkej, že nikdo nic. 

R: No fakt. Jako nikomu do toho nic není. Já pocházim z Brna, kde i celá rodinka 

žije, vidíme se tak dvakrát do roka. Pro ně furt dělám ve fabrice. 

T: Aha, tak to je rozhodně zajímavý. Zmínila jsi teda, že máš přítele. Jak ten to 

nesl? 

R: Normálně, jsem s ním rok, takže ten do toho vztahu s tim šel. Věří mi, že ho 

miluju. Před nim bych to asi těžko utajila, bydlíme spolu. 
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T: Tahle práce má i… 

R: Já ti do toho nechci skákat, ale za chvilku mě tu vyzvedne přítel a fakt se těšim, 

až odtud vypadnu. 

T: Jasně, tak já se zeptám jen na to nejdůležitější. Jestli by ti nevadilo, odpovědět 

mi na otázky typu, jestli ses setkala s násilím za ty dva roky a… 

R: No to setkala. Je to riziko. Ale ne mockrát a nic drsnýho. Jen si nějaký klienti 

neuvědomujou, kde je hranice. 

T: To je šílený. To mě mrzí. Máte přístup k drogám? 

R: Jo, i ne. 

T: Kdybys teda měla říct, jak na tom jsi ty, jestli jsi někdy zažila, že by si byla 

buď nucená si je vzít, nebo… 

R: Já a drogy, hele to s klidnou duší můžu říct, že jsem nikdy nic neměla. 

T: Ani… 

R: Ani trávu, prostě nic. Nechápu, jak si vůbec někdo může chtít ničit zdraví. 

Když je někdo holkám nutí, je to smutný, ale když si je vezmou dobrovolně. 

Nikdy nepochopim. (chvíli mlčí) No celkově jsem v tomhle dost zodpovědná 

(smích) Třeba taky nechápu, jak někdo s někym spí bez kondomu. 

T: Takže se chráníš pořád? Máte to i nakázané od vedení? 

R: Jasně, že to vedení chce, kdyby byl pak nějakej zákazník nakaženej, mohl by 

bejt průser. Ale i jsem slyšela, jak jdou holky bez ochrany, když jim připlatěj. 

Prostě se pak nesměj divit, když budou nakažený. 

T: Z toho usuzuju, že ty jsi nakažená nebyla, odpověděla jsi mi rovnou na další 

otázku. 

R: Předvídam no. (smích) Co by tě ještě zajmalo? 
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T: Tak abych tě už nezdržovala, tak by mě ještě zajímalo, jakou máš představu do 

budoucna? Jestli jsi teda nad tím přemýšlela, co by mohlo být dál. 

R: Popravdě mě to napadlo, hned ze začátku, jsem si řikala, jak dlouho to tak 

může trvat. No ale teď bych ani neskončila, i přes to, že zákazníků moc neni, mi 

to vyhovuje. Zažívam konečně takovou pohodu. 

T: Myslíš, že by pro majitele nebyl problém tě pustit? 

R: Myslim, že kdybych chtěla, tak jít můžu v klidu. 

T: Takže zatím plánuješ být tady. Nebo třeba zkusíš jiný klub? 

R: Jako upřímně mě docela láká do Prahy, do nějakýho klubu, víc luxusnějšího. 

Ale to třeba za nějaký měsíce, ne teď. 

T: Kdybys skončila teda s prostitucí, myslíš, že bys dokázala zase pracovat 

normálně? 

R: Nevim, těžko říct. Situace s prací asi bude horší, takže si nemyslim, že bych 

mohla sehnat něco supr. Všemu dám čas. Uvidim, co osud přinese. 

T: Dobře, tak vidím, že už přijel přítel, nebudu zdržovat. Děkuju ti za rozhovor.  

R: No já běžim, hele neni za co. (smích) 
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Respondent: Prostitutka č. 3 

Věk: 21 let 

Nejvyšší ukončené vzdělání: Základní 

Rozhovor proveden: V Dubí v erotickém klubu 

Respondent (R)   

Tazatel (T) 

T: Tak můžu se tě zeptat, kolik ti je let? 

R: 21 mi je. 

T: Jak dlouho se tedy prostituci věnuješ? 

R: No to se budeš divit, ale už třetim rokem. (smích) 

T: Teda, takže jsi začala hned v 18, zajímavé. 

R: Asi jsem blázen, ale tak co. Ničeho nelituju. 

T: To je důležité. Jaký byl pro tebe hlavní motiv, když ses pro tohle rozhodla? 

R: Tak já ti to povyprávim, ale není to nic dlouhýho a extra zajímavého. Jak už 

jsem ti řikala, tak mam jen základku. Chodila jsem na hotelovku, chtěla jsem mít 

maturitu, jenže mě ta škola tak nebavila. Panebože, já byla ráda, když dodělala 

základku. Držela jsem se na střední dva roky a něco, ale do toho jsem propadla, 

měla samý podmíněčný vyloučení a tak…(chvíli mlčí) No až mě pak vyhodili 

uplně, nejhorší bylo, že mi to ani nějak nevadilo, do školy bych se už nevrátila. 

T: Dobře, takže jsi skončila se základním vzděláním a jak jsi přemýšlela dál? 

R: No šla jsem na pracák, ale asi jenom na měsíc. Za tu dobu jsem se rozhodla, že 

si budu vydělávat tělem. 

T: Tak to docela rychlé rozhodnutí. 
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R: No jasně, ale zase co jsem měla dělat. Se základkou bych si nikde vyskakovat 

nemohla. A u mě to bylo i rychlejší rozhodnutí, než u holek. Já sex měla a i mám 

hrozně ráda, takže pohoda. Už předtim jsem spala s tolika chlapama. Tak proč se 

jim dávat zadarmo. 

T: Tak jsi teda zašla do klubu se poptat na práci? 

R: Nešla jsem rovnou pracovat jako prostitutka, jsem původně z Prahy, tak jsem 

začala pracovat jako tanečnice.  

T: Na jak dlouho? 

R: No jen na měsíc, stejně jsem se pak vyspala s nějakýma klientama, takže jsem 

jen přicházela o prachy. 

T: Takže jsi začala jako prostitutka. 

R: Přesně tak, byl o mě zájem fakt velkej, kor jak jsem byla mladá. Vlastně furt je 

o mě zájem a jsem mladá. (smích) 

T: A jak jsi se dostala sem do Dubí? 

R: No tam jsem se právě seznámila s majitelem, co je tady. Takže jsem s nim pak 

odešla sem. 

T: Co na tvé rozhodnutí řikala rodina a přátelé? 

R: No, to je to, co mě trochu trápí. Já se postupně snažim to oznamovat lidem, ale 

prostě tý rodině to tak nejde. Ach jo, zatím nechci, aby to věděli, byli by 

zklamaný. 

T: A takže kdo to ví? A co si rodiče myslí, že děláš?  

R: Řekla jsem to mým přátelům, kterym věřim. A z rodiny teda ségře, tu mam 

taky jako kámošku, ta by to nepráskla. Snad. Rodiče se odstěhovali do Londýna 

kvůli práci, takže nemaj vůbec dohled, co kde dělam. Myslej si, že jsem se ségrou 
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a zbytkem rodiny v Praze. Myslej si, že dělam v obchodě s hadrama. A jsou rádi. 

(smích) 

T: Takže se jim o tom někdy říct chystáš? 

R: Byla bych ráda, kdybych jim nemusela lhát. Zatím to tak ale necejtim, tak 

uvidim. 

T: Chovají se někdy k tobě klienti ponižujícím způsobem? 

R: Co tím přesně myslíš? Jako vulgarismy? 

T: Ano, jako vulgární výrazy, násilí… 

R: Tak podle mě jako vulgarismy k sexu patří no, to mi přijde normální, nebo 

nějaký praktiky, jako lehký škrcení a tak…Ale násilí jako takový jsem zažila 

jednou, strašný. Když jsem mu dovolila lehce přiškrtit, tak si asi myslel, že mi to 

vůbec nevadí a pak mě dusil polštářem tak dlouho, že už jsem myslela, že 

zažívam poslední vteřiny života.  

T: Řešíte tyhle problémy s holkama nějak? 

R: Za tu dobu, co tu jsem, tak si myslim, že nic hroznýho se nedělo. Když 

zákazník vidí, že přehnal, tak i třeba připlatí. 

T: To si potom necháváte? 

R: Tajně, ale jo, nebudu dávat nikomu peníze za to, že jsem málem umřela. 

T:Nebojíš se pohlavních nemocí? 

R: No strach určitě je. Ale s holkama musíme chodit pravidelně na AIDS testy a 

máme používat prezervativy no. 

T: Jak myslíš, že máte? Nepoužíváte ho? 
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R: Používáme. Já teda určitě. No a za tu dobu jsem ho neměla třeba tak s deseti 

klienty, což si myslim, že je v klidu. Samozřejmě připlatili a oba jsme byli 

spokojený.  

T: Setkala si se s drogami za tu dobu, co prostituci děláš? 

R: Bohužel jo.  

T: Bohužel? 

R: No nemam vyloženě nějaký špatný zážitek, ale nechtěla jsem do toho jít. 

Předem jsem si nějak naplánovala, že budu pracovat s čistou hlavou. Bez drog a 

alkoholu. Jenže jak jsem byla chvilku v té Praze, tak tam v tom klubu se tomu 

nedalo vyhnout. Jely v tom všechny holky a i dost klientů. Tak jsem si dala. 

T: O jaké drogy se jednalo? 

R: Hlavně o kokain, taky tráva tam byla. Od té doby, co jsem se z Prahy dostala, 

jsem se k tomu nedostala a jsem ráda, že jsem se snažila si dávat minimálně a 

nevytvořit si závislost, hodně holek pak končilo špatně no. 

T: Kdyby ses měla zamyslet nad tím, co jednou bude, máš nějakou představu? 

R: Jako ohledně práce? 

T: Ohledně práce, přítele, dětí…(smích) 

R: No tak pozor, chlapa bych fakt nechtěla. Aspoň v nejbližší době ne, mam jich 

tu spousty a docela to stačí. Co se tý práce týče, no tak asi bych chtěla dělat něco 

jinýho i, mam celej život před sebou. Jen je trošku blbý to vzdělání, tak uvidíme 

no. Možná zkusit zahraničí, nevim. V nejbližší době to ale řešit nebudu. No a ty 

děti? Ty bláho, jasně, že bych je chtěla. Otázka ale s kym a za jakou cenu. To 

bych asi pak určitě prostituci nedělala. Chtěla bych být ta nejlepší máma. 

T: Nebojíš se, kdybys přestala, že by to mělo následky ve tvém životě? 

R: No teď je spoustu psychologů, tam bych si asi zašla, když bude nejhůř. (smích) 
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T: Dobře, tak ti moc děkuju za rozhovor. Ode mě by to bylo vše. 

R: Neni zač. Pošlu ti sem další. (smích) 
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Respondent: Prostitutka č. 4 

Věk: 20 let 

Nejvyšší ukončené vzdělání: Střední škola s maturitou 

Rozhovor proveden: V Dubí v erotickém klubu 

Respondent (R)   

Tazatel (T) 

T: Ze začátku mi prosím řekni, kolik ti je let, jak dlouho prostituci děláš? 

R: Je mi 20 a teď už načnu druhej rok. Začala jsem, když mi bylo 18. 

T: Tak mladá holka, co tě k tomu vedlo? 

R: No to je takovej příběh, jestli tě to teda zajímá. (smích) 

T: Určitě mě to zajímá, povídej. 

R: No, tak bylo mi teda 18 a jela jsem na prázdniny za starší kámoškou ze střední. 

Věděla jsem, že pracuje v Itálii, že u ní budu moct bydlet a že si užijeme srandu. 

Já fakt původně vůbec nevěděla, co tam jako dělá. Že nějaký služby, to jo, ale že 

zrovna eskort, to jsem se dozvěděla tam, hned první den. Docela mě to 

překvapilo, ale neodsoudila jsem jí za to, proč taky že jo. Když mi vyprávěla, 

kolik si tam vydělá euro, no snad jsem jí to i záviděla. (smích) Přes den jsme byly 

spolu a v noci jela do práce. Mě to jako nebavilo bejt každej večer a noc sama, tak 

jsem přemýšlela, jestli nemam jet domu. A ona, když si toho všimla, tak mi 

nenápadně navrhla, že můžu dělat s ní, že tam furt scháněj holky a že by to 

nemusel být problém, když mam sex ráda. Chvíli jsem přemýšlela, měla jsem 

doma kluka, ale pak ta vidina peněz pro mě byla lákavější a tak jsem šla do toho. 

T: Přítelovi jsi to řekla? Jak dlouho jsi tedy dělala eskort v té Itálii? 

R: Jo no, po dvou tejdnech měl za mnou přijet, jako na dovolenou, ale já mu to 

předem napsala, přišlo mi to vůči němu nefér a nechtěla jsem ho tahat za nos. 
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Takže do Itálie klasicky nepřijel, rozešli jsme se. Ulevilo se mi. No a tam jsem 

teda zůstala ty dva měsíce a pak jsem odjela domu, měla jsem školu. 

T: Takže sis dodělala školu a pak se k tomu vrátila? 

R: Hele, takhle přesně jsem to chtěla, ale potřebovala jsem ty peníze, tak jsem to 

začala dělat i při škole, no to bylo vzrůšo.  

T: Jak jsi vše stíhala? 

R: Do školy jsem chodila poctivě, měla jsem jasno v tom, že si chci dodělat 

maturitu. A jsem za to teď ráda, protože když jednou budu chtít přestat, najdu si 

líp práci, než holky, co tu jsou a mají základku no. No, takže jsem zašla do klubu, 

rovnou sem do Dubí, což jsem měla taky nejblíž. A tam jsem dělala odpoledne a 

někdy i přes noc. 

T: Co na to rodina, ničeho si nevšimli? 

R: Nene, díky bohu, by to s nima seklo. (smích) Jsem jim furt řikala, jak jsem na 

brigádě, anebo s přítelem, se kterym už jsem dávno nebyla. Takže neměli o mě 

moc přehled. Z rodiny to neví nikdo. 

T: A teď, když už máš po škole, tak jak to je? 

R: Teď si rodiče myslej, že jsem na vejšce, kde jako i jsem, ale jen, abych měla 

výhody studenta, ale nechodim tam. Takže zase o mě nemají přehled. 

T: A nebojíš se, že by to na tebe bývalý přítel řekl, když jsi ho vlastně zradila? 

R: Já to jako zradu neberu, moc nám to stejně neklapalo, takže když jsem se 

vrátila z Itálie, tak jsme vše spolu probrali. Samozřejmě pochopení jsem se od něj 

nedočkala, ale myslim, že mu můžu věřit a nechá si to pro sebe. Neřekla jsem to 

ani kamarádům, ví to jen teda ta holčina z Itálie, která tam je vlastně doteď. 

T: Takže ty celou dobu pracuješ přímo tady? 



19 
 

R: No v Dubí jo, ale jinak jsem teď ve třetim klubu. Jsem to jako všechno obešla. 

(smích) 

T: Jaký máš názor na pohlavní nemoci? Je to riziko? 

R: Ano je, ale máme testy a používáme ochrany. Je to na každý holce, já jsem 

ráda, že jsem zdravá a tim to hasne. 

T: Co násilí a drogy? Setkala si se s něčim takovym? 

R: Ano a ano. Dál bych to nerozebírala prosím. 

T: Určitě, chápu. 

T: A co chlapi v soukromém životě? 

R: K tomu můžu říct jediný, nemam a nechci. Zatím teda. (smích) Jsem z nich 

docela znechucená. (smích) 

T: A jak se vidíš třeba za pár let? 

R: Jasně, klasická otázka, no já popravdě nevim. Chtěla bych jednou přestat, 

klidně tak za pět let, no a pak se usadit a mít třeba dítě a rodinu. Mít normální 

práci. Jenže nevim, jestli bych se dokázala neohlížet do minulosti no, to teď ale 

těžko říct. 

T: Takže vidíš, uvažuješ nad tim chlapem. (smích) 

T: A co si třeba udělat tu vejšku? Když už jsi přijatá, myslíš, že bys to nestíhala?  

R: Nejde o to, že nestíhala, to asi jo, ale nějak mi vypadla chuť. Nemam žádnej 

impuls ani motivaci, což bych potřebovala. Jako nakopnout víš. 

T: Tak není všem dnům konec, uvidíš, jak se co vyvine. 

R: To rozhodně. Ještě něco potřebuješ vědět? 

T: No odpověděla jsi mi na vše, co jsem potřebovala. Tak ti děkuju a hodně štěstí. 
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R: Tobě taky, u státnic a bakalářky. (smích) 
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Respondent: Prostitutka č. 5 

Věk: 28 let 

Nejvyšší ukončené vzdělání: Střední škola s maturitou 

Rozhovor proveden: V Dubí v erotickém klubu 

Respondent (R)   

Tazatel (T) 

T: První bych tě poprosila, abys mi řekla, kolik ti je let? 

R: 28. 

T: Jak dlouho se živíš prostitucí? 

R: No, už to je pátej rok. To strašně letí. 

T: Mohla bys mi povyprávět, jak ses k tomu dostala? Jaký byl hlavní důvod, 

motiv? 

R: No bylo to docela jednoduchý a nejlepší řešení. Nechci vše shazovat na 

bývalého přítele, měla jsem ho ráda. Chodila jsem va vejšku v Praze, pořídili jsme 

si byt, velkou část zaplatili jeho rodiče, takže byt byl napsanej na něj. Ale já 

veškerý svoje úspory dala do toho bytu, ať už na nábytek, tak i jemu pro jeho 

rodiče. No a šup, po dvou letech jsme se rozešli, já si samozřejmě musela zabalit 

věci a odejít. Nedal mi zpátky vůbec nic, dá se říct, že jsem šla s holym zadkem. 

Jelikož jsem mu dala i peníze, který jsem měla našetřený na studia, tak jsem 

musela nechat i školy. A vrátila jsem se domu. 

T: Proč ti rodiče nepomohli, abys dokončila studia? Nebo když jsi byla stále 

student bez závazků, tak proč ses pro tuhle činnost rozhodla? 

R: Je to těžký vysvětlovat no. Co se těch rodičů týče, tak peníze nic moc, táta už 

je v důchodu a mamka dělá v obchodě prodavačku, takže žádnej vejvar. A peníze 
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jsem potřebovala, chtěla jsem i finančně podpořit rodiče, protože mi věnovali 

celej život a peníze co měli našetřený pro mě, tak já utratila. 

T: A co jiná práce, máš přeci maturitu, mohla sis něco najít.  

R: Jo, to mohla, ale nebylo by to za tolik. Srovnala jsem si pro a proti a prostě ta 

prostituce mě zaujala. Možná jsem se chtěla nějak odreagovat od toho, co se stalo 

s přítelem, nevim. 

T: A rodičům jsi teda řekla, pro co ses rozhodla? 

R: Ze začátku ne, jenže jelikož jsem u nich bydlela a stále bydlím, tak bylo těžký 

lhát, kor když já to moc neumim. Tak jsem šla s pravdou ven. Bylo to strašný, 

když si na to vzpomenu, svírá se mi srdce. Táta se mnou nemluvil tak půl roku, 

byl to hrozně psychickej tlak. Tak jsem pracovala víc a víc, abych nemusela být 

moc doma. Pak se situace nějak zklidnila a po tolika letech to je teď téměř v klidu. 

T: Pracuješ stále v tom jednom klubu? 

R: Ano. 

T: Za tolik let jsi netoužila po změně? 

R: Já se těm změnám vyvaruju, mám ráda svůj klid, je to tu zaběhlý, nechtěla 

bych si zvykat jinde. 

T: Setkala si se tu s násilím, nebo drogami? 

R: Co přesně se dá považovat za násilí? Jako třeba jestli mě někdo k něčemu nutil, 

nebo bil? 

T: Jojo. 

R: Tak setkala no, ale to si myslim, že každej. Co se těch drog týče, tak díky bohu 

nesetkala. Možnost by tu asi byla, nějak se do toho neangažuju. Chci být 

v pohodě. Občas si dám třeba skleničku s klientem, ale spíš ve vyjímečných 

případech. 
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T: Když jsi tak opatrná, co pohlavní nemoce? Nemáš z nich strach? 

R: To popravdě mám dost velkej. Párkrát se mi stalo právě, že mě zákazník nutil 

mít sex bez ochrany, byla to pak hrozná nejistota, než byly výsledky z testů…a že 

ty trvaj.  

T: Neřešila jsi tento problém s majitelem? 

R: Jojo, hned, jako něco jinýho by bylo, kdybych to udělala z vlastní vůle, ale 

takhle, když jsem za to nemohla, musela jsem to prásknout. 

T: Co se dělo dál? 

R: Dostal od hlídačů dobře přes hubu. Zaplatil mnohem víc, než měl. Jenže tim, 

že se to řešilo přes vedení, šly ty peníze samozřejmě jim. Mně jediný, co zbylo, 

byl strach, jestli mě nenakazil. 

T: Co vize tvé budoucnosti? Hodláš někdy přestat s touto prací?  

R: Moje vize je taková, že tak do dvou let bych chtěla přestat. Ale nevim, co se 

třeba stane. Chtěla bych jet pracovat třeba jako aupair do zahraničí, nebo někam 

do hotelnictví. Myslim si, že to už budu mít sexu plné zuby. (smích) 

T: A jsi připravená na nějaký nový vztah? Přece jenom, s bývalým nejsi už přes 

pět let. 

R: To je sice hezký, ale jsem teď vůči chlapum celkem zahořklá. Beru to jako 

práci a snažim se je nějak nevnímat. 

R:  Jednou ale samozřejmě toužim po dětech, tak k tomu by byl chlap asi potřeba. 

T: To asi jo. (smích) Tak moc děkuju za rozhovor a ať se daří. 

R: Díky, díky. 
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Respondent: Prostitutka č. 6 

Věk: 34 let 

Nejvyšší ukončené vzdělání: Odborné učiliště – výuční list 

Rozhovor proveden: V Dubí v erotickém klubu 

Respondent (R)   

Tazatel (T) 

T: Tak kolik ti je let bych se zeptala ze začátku. 

R: 34. Já chápu, že ten rozhovor je pro tebe důležitej, ale moc se mi do toho 

nechce, tak jestli by ses mohla ptát na to nejdůležitější. 

T: Chápu teda správně, že se ti o tom špatně mluví? 

R: Chápeš. 

T: Dobře, tak první teda, jestli bys mohla říct, jak dlouho už jsi prostitutkou a jaký 

byl tvůj příběh? Jak ses k prostituci dostala? 

R: No to je právě ono, proč se o tom nechci s nikym bavit. Ale tak stručně. Bylo 

mi 24 a na jedný pražský diskotéce mi někdo hodil něco do pití. Zbytek si 

nepamatuju. Pak už jsem se probudila v ňákym pajzlu, ještě ani ne při smyslech, 

skoro nahatá a jediný, co mi kdo řekl, byla další polonahá holka a to to, že jsme 

v bordelu a že za pár hodin nám asi začne směna a mám se hodit do gala. Asi 

nemusim popisovat, jak jsem byla v šoku. Dodneška lituju, že jsem tam lezla 

vůbec…(chvíli mlčí) Bylo to hrozně těžký, připadala jsem si jak v nějakym filmu, 

hodně blbym. 

T: A odtud se nešlo nějak dostat? 

R: Asi kdyby šlo, tak neskončim takhle, jsem totální troska! 

T: Pardon, nechtěla jsem. 
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R: Ne ty promiň, neumim se ovládat, zkrátka jsem tam zůstala neskutečných sedm 

let, chápeš to, sedm. Neustále jsme byly s holkama pod vlivem fetu, furt někoho 

někam převážely a přivážely nový holky, cizinky a tak. Postupem času se člověk 

smíří s tim, co se mu stalo. 

T: Co rodina? Pátrali po tobě? 

R: Byla jsem donucená jim zavolat a přiznat se jim, že šlapu. Jen tuhle krátkou 

informaci, nic víc. A bylo to, tohle taky bylo poslední, co jsem našim řekla. Táta 

umřel už a máma se mnou nemluví, nedokáže pochopit, že jsem za nic nemohla. 

Ach jo, jsem ráda, že aspoň mezi holkama mam nějaký spřízněný duše, si jinak 

vůbec nepokecam. 

T: Co se teda stalo po těch sedmi letech v tom klubu? 

R: Já pořádně nevim, jak jsem už řikala, byly jsme neustále sjetý. Dokonce jsem 

se chtěla i zabít. Byl tam ňákej zásah a my byly volný. 

T: Co jsi dělala potom? 

R: No zkusila jsem se vrátit domu, tam mi byly dveře zavřený před nosem. Byla 

jsem jak v deliriu. Hledala jsem kde složit hlavu, ale bývalý kámoši se přesně 

ukázali, jaký jsou a taky mi nepomohli. Já fakt neměla co jinýho dělat. Tak jsem 

prostě s jednou holkou, která taky byla v tom klubu, šla dělat prostitutku dál. 

Chvíli na ulici, pak v klubech. 

T: Co pohlavní nemoci? Setkala ses s nima? 

R: Třikrát jsem měla kapavku. Už bych chtěla být v pořádku, ale nedam si říct, 

když mi klient nabídne víc peněz za soulož bez ochrany, většinou kývnu. 

T: I přes to teda, jaké je to riziko… 

R: Jo, i přes to. Jsem ráda, že jsem aspoň z těch drog venku.  

T: Vyhledala jsi nějakou odbornou pomoc? 
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R: Jasně, sama bych to asi nedala. Jsem šla do krizovýho centra. A dobrý. 

T: To je dobře, že ti dokázali pomoct. Takže jsi za svoji kariéru vystřídala klubů 

několik? 

R: No jo, fakt bych ani nedokázala říct. Ani tady neplánuju bejt navždy. 

T: A co plánuješ?  

R: Objíždět další kluby. 

T: Takže jsi nepřemýšlela, že bys někdy skončila? 

R: To neplánovala, asi už jsem rezignovala a budu navždy prostitutkou. Jen mě 

bude mrzet, když nebudu mít dítě no, už jsem stará. 

T: To si nemyslím, šance tu přece furt je. 

R: Jsi hodná no, ale to bych musela mít nějakýho chlapa. A protože jich tu mam 

dost, tak si nedovedu představit se otravovat s někym i v soukromí.  

T: Tak já tě už nebudu dál trápit, děkuju, že jsi mi věnovala čas a otevřela se mi. 

R: Neni za co, snad ti to k něčemu bude.  
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Respondent: Prostitutka č. 7 

Věk: 30 let 

Nejvyšší ukončené vzdělání: Základní 

Rozhovor proveden: V Dubí v erotickém klubu 

Respondent (R)   

Tazatel (T) 

T: Hned jako první otázku bych tě poprosila, abys mi řekla, kolik ti je let a jak 

dlouho děláš tuto činnost? 

R: Jee, no to mě bude bavit, si přijdu důležitá teď. Je mi 30 let a prostituci dělam 

šestym rokem. 

T: Dobře, děkuju. Co byl pro tebe ten hlavní zlom, kdy sis řekla, že právě tohle 

budeš dělat? 

R: No když jsem neměla peníze a přemýšlela jsem, kde k nim nejrychleji přijdu. 

A krást se mi nechtělo. (smích) 

T: To je dobře. (smích) Jakto, že jsi přišla o peníze? Jestli ti nevadí o tom mluvit. 

R: Nevadí, už mám rány zhojené, nebo jak se to říká. Synovi byly dva roky, když 

vyplavaly na povrch manželovo neskutečně velké dluhy. Já byla zaslepená láskou, 

tak jsme si jako manželé nabrali všelijaké půjčky. Postupně se to horšilo, horšilo, 

až přišla exekuce, z bytu jsme měli pomalu holý stěny. Tak jsem dala syna k mým 

rodičům a chtěla jsem to nějak vyřešit, jenže nebylo jak. Manžel byl 

neponaučitelnej… 

T: Takže jste se rozvedli? A kvůli němu jsi byla na mizině. 

R: No, přesně tak, dobře jsi to trefila. Víš já furt doufala v to, že se probere, ale 

marně. Tak jsem na nějaký čas šla k rodičům. A potom mi končila rodičovská a já 

musela přemýšlet, co bude. Na krku stále několik dluhů. 
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T: Co rodiče, nemohli ti pomoct? 

R: Hrozně by rádi, ale oni sami měli hypotéku a už velkou část nám tenkrát 

zaplatili. 

T: Takže ses jim svěřila se svým plánem? Neviděla jsi jinou možnost? 

R: V tu chvíli jsem fakt viděla jenom tohle. Hlavně ta možnost tu byla, vzhledem 

k tomu, že jsou blízko hranice, takže jsem do toho šla. Řekla jsem to jak rodičů, 

tak i nejlepší kamarádce, bylo pro mě důležitý, se někomu svěřit.  

T: A jak to vzali? 

R: Tak jasný, že špatně. Jakým rodičům by se to líbilo, kdyby jejich jediná dcera 

šla dělat prostitutku. Nesli to špatně, hledali způsoby, jak by mi mohli pomoct 

finančně, ale já už byla pevně rozhodlá, že do toho půjdu. 

T: A smířili se teda s tim hned? Co syn, ten to už ví? 

R: Naštěstí řekli, že mě mají rádi takovou, jaká jsem. Teď je synovi 8, netuší nic. 

Jelikož je pro mě velice důležitej, tak mu to časem chci oznámit, ale teď ještě ne, 

necítím se připraveně. 

T: Jsi za syna ráda? Ať se stalo cokoliv s tvym manželem, nelituješ ničeho? 

R: To rozhodně ne! Je to můj největší poklad na světě. 

T: A stále pracuješ v tomhle klubu, nebo jsi byla i někde jinde? 

R: Jsem jen tady, líbí se mi tu, mám tu dobrý vztah s holkama i majitelem, i když 

se trošku obávám, jestli by neměl problém s tim, kdybych chtěla někdy skončit. 

T: Máš to v plánu v nejbližší době? 

R: Teď ne, bojim se, že bych nesehnala žádnou práci. Se základkou to neni žádný 

med. Chtěla bych někdy přestat, ale nedokážu říct, takhle dopředu prostě. 

T: Setkala si se za tu dobu, co prostituci děláš s násilím? 
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R: Setkala, první rok, co jsem tu byla, mi klient zlomil nos. Byl to Němec a tvrdil, 

jak to bylo omylem, že pěstí chtěl dát do polštáře, ne do mě. No to bylo 

pozdvižení. Radši na to nemyslet. 

T: Teda, až takhle? Tak to je nečekaný. Pak už teda nic hroznýho se nestalo? 

R: Hele až na pár modřin, ne. 

T: Co drogy, máte k nim přístup? 

R: Nevím o tom, že by tu holky něco braly. Já se s drogama ale setkala. Jednou 

jsem si zkusila dát hašiš a párkrát trávu. Bylo to jen na zkoušku, takže toho 

nelituju. Tělu to určitě neuškodilo. Už bych ale nechtěla nic takovýho. Jsem 

vzorná matka. (smích) 

T: Máš strach z pohlavních nemocí? Chráníš se při akci? 

R: Jojo, to rozhodně. Jako my i dostáváme prezervativy. Nepochopim, jak někdo 

není opatrný a jde s klientem klidně bez toho. Mně se nikdy nestalo, že bych 

kondom nepoužila. Nejen kvůli svému zdraví a pocitu, ale i kvůli synovi. Chci, 

aby měl zdravou mámu. 

T: To je hezký. Ještě se zeptám, tvůj bývalý manžel ví o tom, co děláš? 

R: Neví. Nic mu do toho není. Jediný náš kontakt je takovej, že přijdou měsíčně 

alimenty na kluka a tim to hasne. Já jsem ráda, že už jsem se zbavila dluhů a 

konečně jsem mohla to břemeno ze sebe shodit. 

T: To ti přeju. Tak ode mě je to všechno, děkuju za rozhovor. 

R: To byl teda fofr, není zač. 
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Respondent: Prostitutka č. 8 

Věk: 27 let 

Nejvyšší ukončené vzdělání: Odborné učiliště – výuční list 

Rozhovor proveden: V Dubí v erotickém klubu 

Respondent (R)   

Tazatel (T) 

Tato respondentka si nepřála být zvukově nahrána na mobilní telefon i 

přes informaci a ujištění, že to bude sloužit pouze pro mou potřebu a výzkum 

bude anonymní. 

Proto jsem si informace zapisovala do notesu krátkými poznámkami. 

Uvedu tedy, co jsem se od prostitutky č. 8 dozvěděla. 

Prostitutce je 27 let, poprvé se s touto činností setkala ve svých 21 letech. 

Jako hlavní důvod, proč začala prodávat své tělo, uvádí fakt, že si potřebovala 

vydělat na pervitin. Byla zapletená se špatnou partou, rodiče ji vyhodili ven na 

ulici a zažívala krušné časy. 

Co se rodiny týče, řekla, že se o nich vyjadřovat nechce, má ale přítele, 

který její činnost toleruje. Je za něj hrozně šťastná. Vydělává si i na různých 

brigádách.  

Ohledně její kariéry uvedla, že nejdříve vykonávala prostituci na ulici, po 

několika měsících se dostala do klubu, ve kterém nyní setrvává. S drogami 

zkušenosti má, brala je ještě chvilku, když dělala prostitutku, ale vyhledala 

odbornou pomoc a nyní se dá říct, že je v pohodě. Nejen, že má zkušenosti 

s drogami, setkala se i s násilím a pohlavní nemocí. Ovšem nic blíže říkat 

nechtěla. 

V budoucnu by ráda s prostitucí přestala, je vyučená kadeřnice a má sen, 

že by se tím mohla živit. V nejbližší době ale žádné plány dělat nebude. Také 
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uvedla, že má strach ohledně majitele klubu. Není si jistá, jestli by ji v klidu 

pustil. 

 


