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„Pokud žena sama k sobě zaujme respektující přístup, budou k ní i ostatní 
v sexbyznysu takto přistupovat.“ Sára, 10 let zkušeností, priváty, klub

„Jo, určitou důstojnost si musí člověk udržet. Když mě někdo napadne 
na internetu, v telefonu, řekne mi – já to řeknu, jak to vždycky říkají: ‚Seš 
kurva.‘ A já vždycky povídám: ‚Možná su kurva profesně, ale ne povahou. To 
zaprvé. A za druhé, já jsem PES. To je zkratka. Poskytovatelka Erotických 
Služeb.‘“ Vanda, 6 let zkušeností, privát, eskort, SM salon

„Je jedna věc, co mě tahle práce naučila, a  to je vážit si sebe a  stát si 
za tím, co člověk chce. Nenechat si, jak se říká, srát na hlavu. Jsme 
všichni jenom lidi. Na tom pokoji jde o domluvu, my se snažíme vyhovět 
pánům a chceme, aby jim to bylo příjemný, aby si to užili, a ne aby s náma 
zacházeli jako s hadrem. Je to práce jako každá jiná, prostě děláme jim 
nějakou protislužbu. S  doktorem nebudou taky jednat jako: Napiš mi ty 
prášky, nebo tě zavraždím. Takže tohle to prostě nefunguje. Opravdu to 
jsem se naučila v  téhle práci věřit si a opravdu jsem pes v  tomhle tom 
a nenechám si líbit žádný věci. Vždycky se ozvu. A dřív jsem to nedělala, 
bohužel jsem na to doplatila, ale tak, stane se.“ Jana, 7 let zkušeností, priváty, kluby

„Když jsem šla s chlapem na privát, tak mi řekl: ‚Vysvleč se.‘ Tak jsem se 
vysvlékla, jo, víte co, jako ze strachu, nějak podvědomě jste poslouchala. 
A tenkrát mi ty starší holky vysvětlovaly, že i když je to prostě za peníze 
a  ten chlap si zaplatí, tak neposlouchat ty chlapy, že je to vaše hodina 
a vy určujete, jak ta hodina bude probíhat. Že prostě neexistuje, aby ten 
chlap si za tisíc korun řekl: ‚Otoč se zezadu.‘ ‚Ty sis zaplatil klasiku. Klasika 
je lehnout si na záda, jo?‘ Takže já jsem najednou začala být taková, jo?“  
Diana, 10 let zkušeností, ulice 

„Nejlepší je vyhýbat se rizikovým situacím a určitě dát na svoji intuici. Když 
už se něco stane, tak zachovat duchapřítomnost, nepanikařit a  hlavně 
nekřičet.“ Ivana, 7 let zkušeností, ulice, priváty, kluby, ČR i zahraničí 

„Sex je to v práci, milování doma.“ Sára, 10 let zkušeností, priváty, klub
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Publikace vznikla v rámci projektu S tebou ne! aneb 

Prevence násilí na ženách v sexbyznysu č. 131.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha 

z programu Dejme (že)nám šanci, který je financo-

ván z  Norských fondů. Prostřednictvím Norských 

fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních 

a ekonomických rozdílů a k posílení vzájemné spo-

lupráce v  Evropě. Podporuje především ochranu 

životního prostředí, dále výzkum a stipendia, rozvoj 

občanské společnosti, péči o  zdraví, děti, rovnost 

žen a  mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme 

(že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen 

a  mužů v  pracovním i  osobním životě a  prevenci 

a  pomoc obětem domácího násilí v  České repub-

lice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, 

která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společ-

nosti a demokracie v České republice.

Na obálce: Fotografie z pochodu R-R proti násilí na sexuálních pracovnicích 17. prosince 2014.  

Foto: Jan Losenický



Sexuální 
práce v praxi 

a v zákonech. 
Analýza situace 

v ČR

Pár slov 
úvodem… 

Tak tohle ne! 
Násilí 

v sexbyznysu. 
Výsledky 

kvantitativního 
výzkumu 

To není její vina. 
Rizika násilí při 

poskytování 
sexuálních 

služeb. Výsledky 
kvalitativního 

výzkumu 

Nechci být obětí! 
Jak snížit rizika 
sexuální práce 

Přidáte se? 
S ROZKOŠÍ za 
sexbyznys bez 

násilí

Pro ty, co čtou 
od konce – 
závěrečné 

shrnutí 

O autorském 
týmu 

O ROZKOŠI bez 
RIZIKA



Sexuální 
práce v praxi 
a v zákonech. 
Analýza situace 
v ČR

Pár slov 
úvodem… 

Tak tohle ne! 
Násilí 
v sexbyznysu. 
Výsledky 
kvantitativního 
výzkumu 

To není její vina. 
Rizika násilí při 
poskytování 
sexuálních 
služeb. Výsledky 
kvalitativního 
výzkumu 

Nechci být obětí! 
Jak snížit rizika 
sexuální práce 

Přidáte se? 
S ROZKOŠÍ za 
sexbyznys bez 
násilí

Pro ty, co čtou 
od konce – 
závěrečné 
shrnutí 

O autorském 
týmu 

O ROZKOŠI bez 
RIZIKA



Pár slov úvodem… 13

Sexuální práce v praxi a v zákonech. Analýza situace v ČR 21
Úvod — Od prostituce k sexuální práci — Sexbyznys v ČR — Legislativní rámce prostituce v ČR 
a jejich dopady do praxe — Závěr 
Sexuální práce v praxi a v zákonech. Možná řešení 50

Tak tohle ne! Násilí v sexbyznysu.  
Výsledky kvantitativního výzkumu 55
Úvod — Teoretická a metodologická východiska kvantitativního výzkumu — Analýza 
a interpretace získaných dat — Charakteristiky zkoumaného souboru; vztahy mezi proměnnými 
— Cesta do sexbyznysu a působení dotazovaných v něm — Analýza dat vztahujících se k násilí 
— Závěr: Jaké nebezpečí ženám hrozí a jaké používají preventivní strategie?
Co s ním? Hlavní zjištění výzkumu a doporučení pro sexuální pracovnice 92

To není její vina. Rizika násilí při poskytování  
sexuálních služeb. Výsledky kvalitativního výzkumu 97
Úvod — Hodnotová východiska výzkumu — Teoretická a metodologická východiska výzkumu — 
Interpretace výzkumných zjištění — Změnami prostředí k zajištění bezpečí v sexbyznysu — Závěr 
Rizika násilí při poskytování sexuálních služeb a možná řešení 134

Nechci být obětí! Jak snížit rizika sexuální práce 137
Úvod — Proč si tvoříme strategie a co na ně má vliv — Typologie strategií ke snížení rizik 
spojených s prací v sexbyznysu — Strategie zvyšující rizika spojená se sexuální prací — Závěr
Nechci být obětí! Hlavní doporučení 156

Přidáte se? S ROZKOŠÍ za sexbyznys bez násilí 159
Úvod — Prostitutky nebo sexuální pracovnice? — Poradenství. Pilíř práce R-R — Průvodce 
bezpečnější prací v sexbyznysu — Internet není anonymní – kampaně proti kyberšikaně — 
Desatero pro zákazníky — Dopisy pro poslance a poslankyně a happening k represivnímu návrhu 
zákona o regulaci prostituce — Den proti násilí na sexuálních pracovnicích — Kampaně a akce 
proti předsudkům — Ženy ze sexbyznysu v hlavních rolích — Závěr 
Přidejte se! Inspirace od ROZKOŠE bez RIZIKA 174

Pro ty, co čtou od konce – závěrečné shrnutí 177
Jaké jsou podoby násilí v sexbyznysu? — Kdo páchá násilí na sexuálních pracovnicích? — Řešení 
problémů násilí v sexbyznysu

O autorském týmu 183

O ROZKOŠI bez RIZIKA 187



Sexuální 
práce v praxi 
a v zákonech. 
Analýza situace 
v ČR

Pár slov 
úvodem… 

Tak tohle ne! 
Násilí 
v sexbyznysu. 
Výsledky 
kvantitativního 
výzkumu 

To není její vina. 
Rizika násilí při 
poskytování 
sexuálních 
služeb. Výsledky 
kvalitativního 
výzkumu 

Nechci být obětí! 
Jak snížit rizika 
sexuální práce 

Přidáte se? 
S ROZKOŠÍ za 
sexbyznys bez 
násilí

Pro ty, co čtou 
od konce – 
závěrečné 
shrnutí 

O autorském 
týmu 

O ROZKOŠI bez 
RIZIKA

12



Pár slov úvodem…

13



Násilí se táhne jako červená nit dějinami člověka, 

je chápáno mimo jiné jako cesta k  přežití druhu, 

nástroj přirozené selekce apod. V průběhu dějin se 

do účelové povahy násilí, jehož cílem bylo podma-

nění si, přinucení k  něčemu či překonání odporu 

druhé osoby, začalo přimíchávat něco jiného – 

násilí sui generis, násilí pro násilí. Násilí páchané 

na druhém člověku se stalo zdrojem vlastního 

uspokojení pachatelů, zvlášť pak v  případě, kdy 

pachatel druhou osobou není bezprostředně ohro-

žen. Jak jinak lze charakterizovat násilí páchané na 

někom dalším, na někom, kdo druhému ukazuje 

svou nahotu a  poskytuje mu intimní služby – na 

ženách v sexbyznysu.

Organizace ROZKOŠ bez RIZIKA se téma-

tem násilí intenzivněji zabývá již několik let. 

Věříme, že násilí, které je v sexbyznysu přítomno, 

je možné předcházet. Sexbyznys se totiž nerovná 

násilí! Proto jsme v  roce 2014 na předchozí akti-

vity navázali projektem S tebou ne! aneb Prevence 
násilí na ženách v  sexbyznysu, který podpo-

řila Nadace Open Society Fund Praha z  pro-

gramu Dejme  (že)nám šanci, který je financován 

z  Norských fondů. Hlavním cílem projektu bylo 

zmapování existujícího násilí v  sexuální práci 

a nalezení cest ke snížení jeho výskytu. 

Významnou pomocí při naplňování cílů pro-

jektu bylo partnerství s  norskou organizací Pro 

Sentret, která nám poskytla své know-how pro 

mapování problému násilí i  pro tvorbu preventiv-

ních nástrojů. V rámci projektu byly vytvořeny e-le-

arningové kurzy, a to jak pro ženy, které do sexbyz-

nysu vstupují či v něm již nějakou dobu působí, tak 

i  pro jejich zákazníky. V  neposlední řadě projekt 

poskytl platformu pro informování laické i odborné 

veřejnosti o  tom, co je násilí v sexbyznysu a  jaké 

má podoby. 

Projekt samotný, jakož i  publikace Tak tohle 
ne! Analýza násilí v sexbyznysu a  jeho řešení staví 

na základních hodnotách, o jejichž prosazení orga-

nizace ROZKOŠ bez RIZIKA dlouhodobě usiluje. 

První je uznání poskytování sexuálních služeb jako 

Pár slov 
úvodem… 

Hana Malinová 

Lucie Šídová

14



práce. To v praxi znamená, že sexuální pracovnice 

a pracovníci mají nárok na bezpečné pracovní pro-

středí zahrnující taková opatření, která jim umožní 

se efektivně bránit v  případě, kdy jsou porušo-

vána jejich práva, či je na nich dokonce pácháno 

násilí. Druhou klíčovou hodnotou je respekt vůči 

sexuálním pracovnicím a pracovníkům, kterého se 

osobám v sexbyznysu od veřejnosti, ale ani insti-

tucí často nedostává. To vyjadřují pracovnice orga-

nizace ROZKOŠ bez RIZIKA mimo jiné používáním 

nestigmatizující terminologie, která je většině osob 

ze sexbyznysu bližší než negativními stereotypy 

a  představami zatížená slova „prostituce“, „pros-

titutka“ či „prostitut“. Třetí hodnotou, rozvinutou 

v  projektu S  tebou ne!, je vytváření prostoru pro 

spolupráci zaměstnankyň a  zaměstnanců organi-

zace se ženami, jež v sexbyznysu pracují či praco-

valy. To nám umožnilo navrhovat taková opatření, 

která mají vliv na kvalitu pracovního i soukromého 

života žen, jež sexuální služby poskytují.

Aby opatření v  boji proti násilí byla užitečná, 

měla by stát na několika pilířích. Násilí je totiž 

komplexním jevem, jenž koření ve společenských 

strukturách, ale i  individuálních mechanismech 

jednání. Při hledání cest, jak násilí předcházet, je 

proto nutná znalost stávající legislativní situace jak 

v teoretické rovině, tak i v rovině praktické imple-

mentace. Je také nutné hlubší chápání fungování 

sexbyznysu jako takového v  jeho různých podo-

bách a formách. U násilí samotného musíme znát 

nejen jeho skutečný rozsah a četnosti jednotlivých 

forem, ale také i sociální faktory, které jeho výskyt 

determinují. Je nutné hlouběji porozumět tomu, 

kde rizika vznikají a co naopak rizika násilí pomáhá 

snižovat, či dokonce eliminovat.

Opatření, která jsou navrhována, by pak kromě 

spolehlivých údajů měla vycházet z potřeb a zku-

šeností sexuálních pracovnic. Ty jsou nositelkami 

jak konkrétních bezpečnostních tipů a doporučení, 

tak rovněž nejlépe dovedou popsat své potřeby 

a  nastínit směr, jímž by se měly aktivity vedoucí 

k  zajištění bezpečí ubírat. V  neposlední řadě je 

také potřebné při řešení vycházet z příkladů dobré 

praxe ze zahraničí, ale i zkušeností, které již např. 

nevládní organizace získaly v  rámci své činnosti. 

Hledání cest, jak proti násilí bojovat, je tedy kom-

plexní úkol. Podobně komplexně jsme se také sna-

žili přistoupit ke koncipování této, s  ohledem na 

téma i rozsah jedinečné, publikace. 

Kniha, kterou držíte v  ruce, nabízí sumari-

zaci znalostí a  zkušeností, jimiž disponuje tým 

organizace ROZKOŠ bez RIZIKA jako expert na 

oblast sexbyznysu v  České republice. Najdete 

zde výsledky unikátního výzkumu, jenž se věnuje 

tématu násilí a  jeho podobám. Násilí, které bylo 

pro přesnější a úplnější analýzu předem operacio-

nalizováno do čtyř základních forem (psychické, 

fyzické, sexuální a  ekonomické), bylo podrobeno 

zkoumání ze čtyř perspektiv: Za prvé do hloubky. 

Výzkumnice se prostřednictvím hloubkových roz-

hovorů snažily odhalit tzv. kořeny zla, jak a  kdy 

násilí započne a  jakým způsobem se dále stup-

ňuje, ve vzájemném kontaktu dvou lidí, kdy pře-

roste ve formu ohrožující psychickou integritu, 

zdraví, a  dokonce i  život sexuálních pracovnic. 

Zadruhé do šířky, což představovalo nejen zma-

pování celkové rozprostraněnosti násilí v  sexbyz-

nysu, ale též zkoumaní jeho struktury, tzn. v jakých 

kombinacích se sledované formy násilí v  sexbyz-

nysu vyskytují a  kdo všechno jsou pachatelé. Za 

třetí z perspektivy možné změny, tj. jak může být 

preventivně snižováno. V rámci výzkumu byly ově-

řeny známé a objeveny nové způsoby předcházení 
násilí a odhaleny rizikové faktory, které k akcele-

raci násilí přispívají. A  za čtvrté jsme se zabývali 

i  tím, jak může být násilí právně eliminováno. Byl 

analyzován současný legislativní rámec vztahující 

se k násilí a sexbyznysu a stanoveny předpoklady, 

za jakých by mohl přispět i k ochraně proti násilí 

v sexbyznysu.

Tato publikace má také pomoci ženám najít 

cesty, jak násilí předejít nebo se mu vyhnout, 

a  zároveň inspirovat zástupce a  zástupkyně 

legislativní sféry, ukázat jim, jak by se dalo násilí 15



v  sexbyznysu eliminovat. Mužům, vyhledávají-

cím služby sexuálních pracovnic, doporučujeme, 

aby se k  ženám pracujícím v  sexbyznysu chovali 

s  respektem a  bez násilí. Bude to přínosem pro 

obě strany.

Publikaci tvoří pět samostatných příspěvků. 

Každý z nich je doplněn o přehled zahrnující různé 

pohledy a  doporučení určená cílovým skupinám 

publikace. Doporučení nejsou hotovými řešeními, 

nicméně naznačují směr, kterým by se měly další 

diskuze, projekty a výzkumy ubírat, či o čem by se 

měly vydávat letáky, psát další publikace apod. 

A co je obsahem jednotlivých textů 1? 
Text Jany Polákové: Sexuální práce v praxi a v záko-
nech. Analýza situace v ČR, nabízí čtenářkám a čte-

nářům základní vhled do problematiky fungování 

sexbyznysu v  České republice. Oproti dříve publi-

kovaným statím jsou zohledněny zejména otázky, 

které jsou spojené s tématem násilí, jemuž čelí ženy 

pracující v sexbyznysu. V úvodní části Poláková defi-

nuje základní pojmy a kategorie, se kterými pracují 

autorky a autoři v dalších textech. V obsahové části 

pak předkládá dostupná data a informace, jež cha-

rakterizují oblast poskytování sexuálních služeb, její 

zákazníky, ale i organizace nabízející sociální a zdra-

votní služby pro sexuální pracovnice. Hlubší vhled 

do aktuální situace na poli poskytování sexuálních 

služeb získá čtenář či čtenářka v  popisu jednotli-

vých pracovních prostředí, kde jsou sexuální služby 

v  České republice nabízeny, či v  rozboru součas-

ných trendů, které je možné v  prostředí sexbyz-

nysu vysledovat. Pro zasazení celé problematiky do 

kontextu Poláková přidává také deskripci legisla-

tivní úpravy poskytování sexuálních služeb v České 

republice. Využívá zkušenosti a znalosti organizace 

ROZKOŠ bez RIZIKA a ukazuje, jak na stávající legis-

lativní situaci sexuální pracovnice reagují a jaký má 

tato situace dopad na pracovní podmínky zejména 

1 V publikaci je využito různého autorského přístupu. Některé autorky/autor 
využívají plurál a jiné ich formu. Je to proto, že texty čerpají jednak ze zkuše-
ností organizace ROZKOŠ bez RIZIKA a jednak zde autorky a autor vyjadřují 
také své individuální názory a postřehy.

žen v klubech či na privátech. Poláková se podrob-

něji věnuje vlivu lokálních vyhlášek upravujících 

nabízení sexuálních služeb ve veřejném prostoru. 

Kapitola: Tak tohle ne! Násilí v  sexbyznysu. 
Výsledky kvantitativního výzkumu, jejíž autor-

kou je Hana Malinová, shrnuje analyzovaná data 

z dosud nejrozsáhlejšího výzkumu násilí v sexbyz-

nysu, která v  průběhu let 2014–15 shromažďoval 

tým vyškolených pracovnic R-R. Kromě problema-

tiky násilí v sexbyznysu byly v rámci výzkumu sle-

dovány i  další mocenské, ale i  podpůrné vztahy 

v  prostituční scéně. V  teoretické části Hana 

Malinová charakterizuje specifika tohoto násilí 

a  vymezuje jej oproti ostatním formám násilného 

jednání. V  části věnované vlastnímu výzkumu 

hlouběji mapuje a  dále interpretuje čtyři katego-

rie násilného chování. Vedle četnosti výskytu eko-

nomického, psychického, fyzického a  sexuálního 

násilí v  různých skupinách sexuálních pracovnic 

a jejich vzájemné propojenosti se věnuje dynamice 

vztahů na pracovišti a  bezpečnostním strategiím, 

které ženy volí pro předcházení násilí. Samostatný 

okruh tvoří demografické charakteristiky zkouma-

ného souboru, což umožňuje (mimo jiné) porovnat 

zkoumaný vzorek žen se souborem klientek R-R. 

Z  dat získaných dotazováním 169 žen Malinová 

navíc dovozuje závěry, které přinášejí zajímavé 

podněty pro preventivní práci v  jednotlivých sku-

pinách sexuálních pracovnic působících v různých 

prostředích. Při intepretaci dat Malinová porov-

nává svá zjištění s dalšími výzkumy, např. s výzku-

mem realizovaným mezi sexuálními pracovnicemi 

v  Oslu či reprezentativním výzkumem Sexuálního 

chování v  České republice. Na základě analýzy 

dat autorka dochází k závěru, že ačkoli jsou ženy 

poskytující sexuální služby násilím významně ohro-

ženy, rizika násilí podceňují, případně je bagateli-

zují. Takové jednání Malinová chápe jako ochranný 

mechanismus, jenž si ženy vytvořily proto, aby 

vůbec mohly svoji práci vykonávat. Získaná data 

zároveň ukazují, jak tíživé a ohrožující je společen-

ské stigma, které na ženy dopadá jako důsledek 16



jejich působení v  sexbyznysu. Toto stigma např. 

ztěžuje sexuál ním pracovnicím obrátit se o pomoc 

v případě násilného chování vůči nim, ale i v řadě 

dalších ohledů. Východisko z  této palčivé situace 

Malinová spatřuje v  uznání legitimnosti sexuální 

práce a  přiznání jejího pozitivního vlivu na lid-

skou sexualitu. Zároveň však nerezignuje ve svých 

doporučeních na deskripci preventivních strategií, 

které mohou ženy jako prevenci násilí ve své práci 

použít. Závěrem zdůrazňuje, že i  přes sebelepší 

vlastní ochranu či podporu ze strany organizace 

ROZKOŠ bez RIZIKA, jíž je Malinová zakladatelkou, 

„zůstávají sexuální pracovnice se zákazníkem samy, 
a pokud je jejich činnost společností odsuzována, 
dává to různým deviantům do ruky prapor záchrany 
lidstva opravňující je páchat na ženách ty nejhnus-
nější formy násilí“. 

V  dalším textu, který se jmenuje: To není její 
vina. Rizika násilí při poskytování sexuálních 
služeb, shrnuje Petra Kutálková výsledky kva-

litativního výzkumu. Cílem kvalitativního zkou-

mání bylo hlouběji porozumět vzniku a  dynamice 

rizika násilí v sexbyznysu a zjistit, kde vidí ženy, jež 

poskytují sexuální služby, možnost změny, která 

by jim zajistila větší bezpečí při práci. V první části 

svého textu nabízí Kutálková pohled na to, jak tyto 

ženy vnímají poskytování sexuálních služeb a  co 

jim sexuální práce vnáší do života. Ve druhé části 

studie se hlouběji věnuje osmi kontextům, které 

ženy popisovaly jako významné s  ohledem na 

dynamiku rizika násilí při práci. Informace, jež jsou 

prezentovány v  této kapitole, byly získány pro-

střednictvím dvou fokusních skupin a hloubkových 

rozhovorů, kterých se účastnila necelá dvacítka 

žen. V  závěrečné části pak autorka nabízí možná 

řešení, která vycházejí jak z  podnětů žen, tak ze 

studia zahraniční literatury a příkladů dobré praxe 

ze zahraničí. Závěry výzkumu jasně upozorňují 

na to, že prostředí – ať již fyzické, sociální, eko-

nomické či politické – významně ovlivňuje dyna-

miku rizika násilí. Skrze environmentální pohled na 

rizika násilí autorka ukazuje, že jednání žen, které 

poskytují sexuální služby, je ovlivněno kontextem 

situace, v níž se nacházejí. Vliv mají také aktuálně 

dostupné alternativy k rizikové situaci. Vidět je to 

např. v situacích, kdy ženy neodmítnou rizikového 

klienta, protože potřebují nutně peníze, či zůstá-

vají u  poskytování sexuálních služeb na ulici jen 

kvůli tomu, že by z  výdělku z  jiné práce nedoká-

zaly uživit rodinu. Při hledání cest, jak násilí mini-

malizovat a  zajistit vyšší míru bezpečí při posky-

tování sexuálních služeb, je tedy nutné přemýšlet 

nejen o  individuálních strategiích prevence, ale 

především o změnách prostředí, kde jsou sexuální 

služby poskytovány. Změny je nutné realizovat 

jak na úrovni fyzického prostoru, ve kterém ženy 

sexuální služby nabízejí, tak i  např. v  posílení 

postavení žen na trhu práce či skrze podporu 

organizování skupinových akcí. Autorka podobně 

jako Hana Malinová upozorňuje na to, že „ve stáva-
jící situaci, kdy v České republice není poskytování 
sexuál ních služeb společností ani legislativou chá-
páno jako legitimní způsob obživy, jsou možnosti 
žen při předcházení rizikům násilí a cesty, jak se mu 
bránit, značně omezené“, a  doporučuje zvažovat 

některou z  cest, která by poskytování sexuálních 

služeb učinila legitimním zdrojem obživy. 

Čtvrtý text s  názvem: Nechci být obětí! Jak 
snížit rizika sexuální práce, jehož autorkou je 

zkušená terapeutka a  dlouholetá pracovnice 

R-R Lucie Šídová, je určen především samotným 

ženám, které v sexbyznysu pracují, či o této mož-

nosti uvažují. Šídová v  textu představuje množ-

ství užitečných strategií, které si ženy v  sexbyz-

nysu vyvinuly jak za účelem minimalizace násilí, 

tak i  obecněji pro bezpečnější a  profesionálnější 

sexuální práci. Strategie, které jsou uspořádané 

do originální typologie, zahrnují např. takové, které 

směřují k  zachování důstojnosti, výběru pracov-

ního prostředí či nastavení profesionálních hranic 

v oblastech, jako je rozsah poskytovaných služeb, 

jejich cena, vztahy s  dalšími aktéry v  sexbyznysu 

či cíle, po jejichž dosažení žena začne hledat jiné 

pracovní uplatnění. Seskupení strategií podle 17



jejich povahy informují, jaká jednání vedou k mini-

malizaci násilí, kde vyhledat pomoc v případě, že 

k násilí přece jen dojde, či jak se vyhnout nákaze 

pohlavně přenosnou infekcí. Autorka se dále 

věnuje možným cestám, jak oddělit práci od sou-

kromého života, co je třeba znát, pokud chce žena 

pracovat v  zahraničí atd. Závěr typologie tvoří 

mechanismy chování, které sice mohou zdánlivě 

ženám k  překonání některých nástrah pomoci – 

např. alkohol či drogy, ale ve výsledku představují 

pro ženy velké riziko. Přehledně popsané typy stra-

tegií jsou doplněny jak daty, která přinesl výzkum, 

tak i informacemi ze zahraničních textů a reflexemi 

z  terapeutické praxe autorky. Konkrétní doporu-

čení doplňují také citace výroků žen. Unikátnost 

příspěvku spočívá v  tom, že na jednom místě 

najdete profesionální bezpečnostní know-how 

zkušených sexuálních pracovnic, ke kterému by se 

jinak ženy, jež se sexuální prací začínají, pravděpo-

dobně dlouho nedostaly. A jak upozorňuje Šídová, 

ženy, které do sexbyznysu nově vstupují, patří mezi 

nejzranitelnější. 

Posledním příspěvkem v publikaci je text Jana 

Losenického: Přidáte se? S  ROZKOŠÍ za sexbyz-
nys bez násilí, který shrnuje zkušenosti organizace 

s  aktivitami v  oblasti prevence násilí. Losenický 

představuje na konkrétních případech různé typy 

akcí, které přispívají k prevenci a boji proti násilí, 

jemuž čelí sexuální pracovnice. Paleta možností je 

různorodá. Od používání nestigmatizujícího jazyka 

přes zakomponování tématu násilí do všech pora-

denských aktivit organizace až např. po divadelní 

představení či preventivně laděný film. Losenický 

představuje úsilí organizace pravdivě o  proble-

matice násilí informovat nejen veřejnost, ale 

i  poslance a  poslankyně. ROZKOŠ bez RIZIKA se 

snaží bojovat proti mýtům a  předsudkům, které 

se k  poskytování sexuálních služeb vážou, a  jak 

Losenický dále píše, ovlivňovat i  legislativní pro-

středí tak, aby nevytvářelo prostor pro potlačování 

práv sexuálních pracovnic. Podle autora totiž platí, 

že čím více práv sexuální pracovnice a pracovníci 

mají, tím snadněji se mohou vůči násilnému cho-

vání vymezit. Autor se nesoustředí jen na popis 

již realizovaných aktivit či akcí, které ROZKOŠ bez 

RIZKA připravuje každoročně. Klade si také otázku, 

jak postupovat dál v případě kampaní proti násilí 

v  sexbyznysu. Jako jednu z  užitečných cest pak 

např. vidí působení na zákazníky sexuálních pra-

covnic, s nímž již ROZKOŠ bez RIZIKA v minulých 

letech započala. Nicméně „prvním a  pro mnoho 
z  nás i  nejtěžším krokem k  potřebným změnám 
v nastavení pravidel a podmínek sexuální práce je 
odložení našich předsudků vůči sexuálním pracov-
nicím a jejich práci“, uzavírá Losenický.

Publikaci zakončuje shrnutí Lucie Šídové, která 

v něm stručně popisuje jednotlivé typy násilí, cha-

rakterizuje výzkumem nastíněné skupiny pacha-

telů, ale také vypočítává možnosti, jak k  řešení 

tohoto závažného problému přistoupit.

Tato publikace nevznikla jen z  toho důvodu, aby 

upozornila na násilí v  sexbyznysu. O  něm se ví – 

o  to se média již dostatečně postarala. Šlo nám 

o  mnohem propracovanější analýzu forem násilí 

v sexbyznysu, odhalující nejen akty těžkého fyzic-

kého násilí spojeného s  ohrožením života, ale 

i  stále se opakující ústrky a  ponižování, kterým 

sexuální pracovnice velmi často čelí a  jež svou 

každodenností snižují sebevědomí a  psychickou 

integritu sexuálních pracovnic. Ženy totiž nechtějí 

nic jiného než poskytnout zákazníkovi za jeho 

peníze sexuální službu.

Závěrem bychom chtěli poděkovat výzkum-

nému týmu, který připravil a  vedl rozhovory se 

ženami s respektem a v duchu principů ROZKOŠE 

bez RIZIKA, a  také týmu projektu, jenž zajišťo-

val chod projektu po administrativní a propagační 

stránce, a  všem terénním pracovnicím, které po 

celé České republice pomáhaly dotazovaným 

ženám s vyplněním poměrně obsáhlého dotazníku. 

Poděkování dále patří Radce Janebové, která nám 

v  odborné recenzi poskytla cenné rady a  připra-

vila doporučení pro autory a autorky. V neposlední 18



řadě děkujeme těm sexuálním pracovnicím, jež 

měly odvahu, ale i  trpělivost s  námi v  projektu 

spolupracovat, být součástí výzkumu a předat tak 

své rady a zkušenosti ostatním sexuálním pracov-

nicím. Musely se ponořit zpět do svých zážitků 

a vzpomínek, které nebyly vždy příjemné.

Čtenářům a  čtenářkám děkujeme, že sáhli 

po textu s  tématem, jež není právě oddychovým 

čtením, a chtěli bychom jim popřát, aby v publikaci 

našli informace, které potřebují, a podněty k zamy-

šlení pro svoji práci (ať už na úrovni teoretické či 

praktické). 

Za ROZKOŠ bez RIZIKA

Hana Malinová, generální ředitelka 

a Lucie Šídová, výkonná ředitelka
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Úvod

Co je sexbyznys a  jak vznikl termín sexuální pra-

covnice? Proč někteří považují poskytování sexuál-

ních služeb za práci a jiní za násilí na ženách? Jak 

se odlišné postoje promítají do legislativních pří-

stupů k prostituci? Jaký právní postoj zaujímá ČR 

a co si o tom myslí ROZKOŠ bez RIZIKA (R-R)? Jak 

R-R upozorňuje na problematiku násilí na osobách 

pracujících v sexbyznysu? Nejen na tyto otázky se 

budu snažit odpovědět v následujícím textu. 

Kapitola slouží k  uvedení do problematiky 

sexbyznysu v  ČR a  k  vysvětlení některých pojmů 

a  způsobů, jak nahlížet na prostituci / sexuální 

práci. Zabývám se v ní mimo jiné dostupnými daty 

o sexbyznysu, charakteristikami klientek R-R, typo-

logií pracovních prostředí a  trendy v  sexbyznysu. 

Kromě popisu aktivit R-R v  kontextu prevence 

násilí si všímám i dalších organizací, které se věnují 

ženám poskytujícím placené sexuální služby. 

Nicméně soustředím se především na popis aktivit 

R-R, která se dlouhodobě zaměřuje na problema-

tiku násilí u svých klientek. Dále popisuji problémy 

vyplývající z  nedostatečného právního ošetření 

prostituce v ČR, jeho dopadů do praxe a uplatňo-

vání represivních přístupů formou vymáhání obec-

ních vyhlášek proti prostituci.

V  kapitole vycházím především z  dostupných 

dat o  sexbyznysu v  ČR (články, publikace), inter-

ních materiálů, statistik a  předchozích publikací 

či šetření R-R a rovněž z mých pracovních zkuše-

ností sociální pracovnice v  R-R. V  textu využívám 

i znalosti načerpané díky mezinárodním projektům 

R-R vztahujícím se k  právním úpravám prostituce 

a  dostupné zahraniční zdroje a  články k  tématu. 

K ilustraci popisu sexbyznysu v ČR používám i zjiš-

tění získaná v rámci kvalitativního a kvantitativního 

výzkumu R-R, jehož výsledky jsou součástí této 

publikace (v  textu dále jako kvantitativní či kvali-

tativní výzkum).

Co se týká užívané terminologie, R-R se při-

klání k pozici usilující o uznání sexuální práce jako 

Sexuální 
práce v praxi 
a v zákonech. 
Analýza situace 
v ČR

Jana Poláková
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„práce“, což více přiblížím v  dalším textu. V  tomto 

směru užívám v textu označení sexuální práce, práce 

v sexbyznysu či sexuální pracovnice, která vycházejí 

z tohoto pojetí a jsou méně stigmatizující než ozna-

čení prostitutka.1 Pro zmírnění stigmatizace prosti-

tuce se R-R vyhýbá označení profesí mimo sexbyz-

nys jako tzv. „normální práce“, ale používá v tomto 

smyslu spíš spojení běžná nebo běžnější práce či 

zaměstnání a práce mimo oblast sexbyznysu. 

Od prostituce k sexuální práci

Pohled na povahu prostituce / sexuální práce 

je předmětem hodnotových i  politických sporů. 

V  současné době se diskutuje o  dvou základ-

ních protikladných pohledech, od nichž se odvíjí 

legislativní uchopení prostituce i užívané termíny: 

„prostituce jako násilí na ženách“ a  „prostituce 

jako sexuální práce“. Ty reprezentují dva modely 

evropských legislativních úprav poskytování 

sexuál ních služeb – tzv. švédský model a holand-

ský model, které jsou blíže popsány v tabulce č. 1: 

Odlišné přístupy k prostituci.

V  rámci tzv. švédského modelu je veškerá 

prostituce chápána jako násilí páchané na ženách 

a všechny ženy jsou považovány za oběti (Bellak- 

-Hančilová, 2014, TAMPEP, 2015). Řada organi-

zací a  sítí (např. TAMPEP, SWAN), které pracují 

s  lidmi poskytujícími placené sexuální služby, 

chápe naopak tuto profesi jako práci a  respek-

tuje rozhodnutí zvolit si zajištění obživy formou 

poskytování sexuálních služeb. Stejný postoj sdílí 

i  organizace ROZKOŠ bez RIZIKA. V  rovině veřej-

ných politik tento názor ztělesňuje tzv. holandský 

model. 

(Tabulka č. 1: Odlišné přístupy k prostituci)

1 Slovo prostitutka/prostitut pochází z  latinského „prostituere“ a  označuje 
někoho, kdo se nabízí k  veřejnému smilstvu, kdo vystavuje své pohlavní 
orgány (Vaníčková, 2005; Borneman, 1990). Status prostitutky/prostituta 
a užívání tohoto označení v sobě nese jakousi neměnnost, danost, jež je při-
psána dotyčné osobě a které se již dotyčná osoba nezbaví. Ke zmírnění stig-
matizace vznikly nové termíny – sexuální pracovnice či sexuální pracovník, 
které jsou blíže popsány v následujícím textu.

Švédský model * Holandský model

Východisko:
radikální feminismus

Základní teze: 
prostituce je společensky 
nepřijatelná, je to forma 
násilí mužů páchaného na 
ženách; neexistuje dobrovolná 
prostituce, prostituce přímo 
souvisí s obchodováním s lidmi

Cíl: 
odstranit prostituci

Prostředek: 
kriminalizace poptávky – 
zákazníků (pokuty, vězení)

Východisko: 
pragmatismus

Základní teze: 
prostituce je výdělečná aktivita 
– používá se termín sexuální 
práce (zaměstnání či podnikání), 
rozhodnutí pro sexuální práci 
je možné (volba), je odlišována 
dobrovolná prostituce (se 
souhlasem) od nedobrovolné 
(bez souhlasu, obchod s lidmi)

Cíl: 
zlepšit postavení sexuálních 
pracovnic a pracovníků

Prostředek: 
regulace pracovních podmínek 
legislativou a opatřeními 
samospráv

 * Někdy se užívá též termín „Severský model řešení prostituce“, který zahrnuje různá opatření, jejichž cílem 
je bojovat proti prostituci, a který je uplatňovaný např. ve Švédsku, Norsku, Finsku aj. Společným znakem 
je kriminalizace poptávky (zákazníků), ale mohou to být i další opatření v zákonech, která se snaží přispět 
k omezování prostituce (např. imigrační zákony, trestní zákony apod.) (May-Len Skilbrei, 2015).

Tabulka č. 1: Odlišné přístupy k prostituci. Zdroj: autorka dle Bellak- 

-Hančilové, 2014



Holandský model uvažování o  prostituci pracuje 

spíše s  označením sexuální práce (sex work), 

jelikož uznává sexuální práci za druh povolání. 

Termín „sexuální práce“ zavedla na konci 70.  let 

20. století americká aktivistka a  bojovnice za 

práva sexuálních pracovnic a  pracovníků Carol 

Leigh (Leigh, 1997). Z  něj byl pak odvozen termín 

„sexuální pracovnice/pracovník“ (sex worker), 

který je užíván i  řadou mezinárodních organizací 

(např. Světová zdravotnická organizace, UNAIDS, 

Amnesty International). Pojem sexuální práce, 

případně sexbyznys je komplexnější a  inkluzivní, 

zahrnuje jak kontaktní (např. prostituce, natáčení 

pornofilmů), tak nekontaktní formy sexuální práce 

(např. erotická představení, sex po telefonu, v sou-

časnosti aktuální erotické chaty). 

Celosvětově můžeme nalézt různé právní pří-

stupy k řešení prostituce (např. od kriminalizace ve 

většině států USA po dekriminalizaci uplatňovanou 

Novým Zélandem). V  Evropě rovněž existují růz-

norodé přístupy (podrobně viz Bellak-Hančilová, 

2014). V  posledních letech však sílí lobby pro-

pagátorek a  propagátorů tzv. švédského (někdy 

nazývaného též severského) přístupu k  prostitu-

ci.2 V Evropském parlamentu byla navzdory znač-

nému množství odpůrců a  odpůrkyň z  řad NNO, 

sexuálních pracovnic a pracovníků i z akademické 

sféry v  nedávné době schválena zpráva poslan-

kyně Honeyballové (2014), která podporuje zave-

dení švédského přístupu do politik zemí EU a dává 

těmto zemím signál, aby přehodnotily svůj postoj 

k prostituci (ICRSE, 2014). R-R se ve svých aktivi-

tách rovněž připojila ke kritice zprávy a  obeslala 

české poslance a  poslankyně Evropského parla-

mentu s protiargumenty.3 

Ačkoliv záměrem švédského přístupu je pomá-

hat ženám, bývá kritizován řadou organizací a  sítí, 

které se věnují osobám ze sexbyznysu (např. 

2 Např. European Women’s Lobby (EWL), kampaň „Together for a Europe free 
from prostitution“ a  výzva poslancům a  poslankyním Evropského parla-
mentu (EWL, 2013). 

3 Dopis Hany Malinové a  Lucie Šídové českým poslancům a  poslankyním 
Evropského parlamentu ze dne 23. 2. 2014 (R-R, 2014a). 

TAMPEP, ICRSE, SWAN, NSWAP aj.), že je tomu právě 

naopak. Politika kriminalizace zákazníků má v praxi 

negativní dopady na sexuální pracovnice a pracov-

níky (např. tyto osoby pracují více skrytě, mají méně 

času na vyjednávání služby se zákazníkem, zvy-

šuje se jejich stigmatizace). Tato politika byla ozna-

čena jako kontraproduktivní řadou výzkumů (např. 

Decker a další, 2014). Autoři a autorky této studie, 

která srovnávala různé právní přístupy a zkoumala 

mimo jiné dopady na zdraví a  prevenci HIV, došli 

k závěrům, že přístupy založené na kriminalizaci, ať 

již úplné, či částečné (mezi něž patří švédský pří-

stup), vedou k větším zdravotním rizikům a ohrožení 

násilím pro sexuální pracovnice a pracovníky. „Bez 
řešení porušování lidských práv sexuálních pra-
covníků a pracovnic bude pouhé poskytnutí služeb 
prevence a léčby HIV nedostačující a mine se účin-
kem“ (Decker a další, 2014, s. 9).

Právní úpravy, které ve svých cílech zohledňo-

valy mimo jiné prevenci násilí a zlepšení postavení 

sexuálních pracovnic a pracovníků, jsou například 

úpravy Holandska, Německa či Nového Zélandu.4 

V  uvedených zahraničních legislativách – oproti 

českému regulačnímu návrhu k  prostituci5 – je 

nahlíženo na prostituci především z lidskoprávního 

pohledu a jejich cílem je především zlepšit posta-

vení sexuálně pracujících.

V  souvislosti s  různými pohledy na povahu 

prostituce / sexuální práce a  řešení problema-

tiky násilí je vhodné připomenout, že v praxi někdy 

dochází k zaměňování a směšování pojmů „obcho-

dování s  lidmi“ a  prostituce6. Pod rouškou boje 

4 Podrobněji jsme se holandské a německé úpravě, které prostituci legalizují, 
věnovali v publikaci Ze sexbyznysu na trh práce? (Šídová a další, 2013).

5 Návrh zákona o regulaci prostituce a o změně některých zákonů – podrobně 
viz kapitolu Snahy o právní úpravu prostituce v ČR.

6 Mezinárodní definice „obchodování s lidmi či obchodu s lidmi“ je obsažena 
v Protokolu o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména 
se ženami a dětmi (tzv. Palermský protokol) z roku 2000. Charakteristickými 
prvky obchodování s  lidmi (OSL) jsou: transport, donucení a  vykořisťo-
vání (Kalibová, 2008). Jednou z  forem OSL může být i  obchodování za 
účelem sexuálního vykořisťování. V  českém právním řádu (trestní zákoník 
č. 40/2009 Sb.) je jednání, kdy nebyl dán souhlas k poskytování placených 
sexuálních služeb či jsou do nich zapojeny osoby nezletilé, promítnuto do 
trestných činů obchodování s  lidmi (§ 168) či svádění k pohlavnímu styku 
(§ 202). Ve vztahu k dětem se též užívá termínu „komerční sexuální zneu-
žívání dětí“ (Blatníková, 2009). V  kontextu definování prostituce / sexuální 
práce je důležité zmínit, že se jedná o sexuální aktivity se souhlasem mezi 
dospělými lidmi.
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proti obchodování s  lidmi se v  některých zemích 

(např. Norsko) uplatňují represivní opatření, která 

však mají dopad na osoby, jež poskytují sexuální 

služby se souhlasem, a dochází tak k porušování 

lidských práv ze strany institucí (GATTW, 2007; 

TAMPEP, 2015)7. Obchodování s lidmi bývá dáváno 

do souvislosti s  poptávkou po sexuálních služ-

bách a odpůrci legalizace prostituce poukazují na 

to, že legalizace vede k nárůstu případů obchodo-

vání s  lidmi (Honeyball, 2014), byť proto neexis-

tují žádná relevantní data (National Rapporteur on 

Traffickings…, 2013). 

Hodnotové a  legislativní ukotvení profese má 

podstatný vliv na pracovní podmínky a  vymaha-

telnost práv osob poskytujících placené sexuální 

služby. Represivní legislativa jdoucí ruku v  ruce 

se stigmatizací sexuální práce zatlačuje profesi 

do šedé zóny, potencuje rizika (násilí, krimina-

lita, pohlavně přenosné infekce) a  znesnadňuje 

sexuálně pracujícím přístup k sociálním a zdravot-

ním službám (Decker a další, 2014). 

Sexbyznys v ČR

Co je sexbyznys?
Sexbyznys8 je možné chápat jako oblast zaštiťující 

různé formy sexuální práce, ať už se jedná o kon-

taktní formy sexuální práce, či formy nekontaktní, 

kdy nedochází k  přímému fyzickému kontaktu 

mezi osobou, která sexuální službu nabízí, a  jejím 

zákazníkem (např. live chaty, erotická vystoupení 

apod.) (Poláková, 2012). Prostředí sexbyznysu je 

tedy velmi různorodé. Mezi specifické a málo zma-

pované formy sexuální práce v  České republice 

můžeme zahrnout natáčení pornofilmů (porno-

byznys), které je někdy vnímáno jako samostatné 

7 Příkladem opatření pod rouškou boje proti obchodu s  lidmi je legislativní 
vymezení, kdy v Norsku nemohou pracovat dvě ženy spolu v bytě, aniž by se 
vystavily riziku stíhání pro kuplířství. Nemohou si tak poskytovat vzájemnou 
ochranu.

8 Termín „sexbyznys“ používaný organizací R-R se blíží termínu sexuální prů-
mysl (sex industry) či sexuální práce (sex work), které jsou používány mimo 
jiné organizacemi zabývajícími se problematikou práv osob pracujících 
v této oblasti (Brussa a van Wanrooij, 2012).

odvětví, a nekontaktní práce online na erotických 

videochatech, po telefonu či striptýzový tanec. 

Dostupné údaje o sexbyznysu
Z pohledu ekonomiky bývá sexbyznys, respektive 

prostituce zařazovaná do oblasti nelegální eko-

nomiky a  podle dat Českého statistického úřadu 

z  roku 2013 tento byznys vydělá asi 3,35 miliardy 

korun ročně (Hejkrlík, 2015). Ceny za poskytnuté 

služby se liší podle regionů, typu prostředí (stano-

vená pravidla podniků) a závisí též na individuálním 

nastavení pracovnice a  jejích hranicích a potřebě 

peněz. Obecně platí, že na ulici jsou ceny nižší 

a počítají se za službu; v prostředí „indoor služeb“ 

(tj. kluby, priváty apod.) je obvykle cena přepočítá-

vána na čas, např. 1 hodinu.

Kolik lidí poskytuje placené sexuální služby?

Odhadovaný počet osob dle R-R, které jsou při-

praveny v  určitý okamžik poskytnout na území 

ČR placenou sexuální službu, tvoří 10–13 tisíc 

osob. Odhady staršího data hovoří o 15 až 20 tisí-

cích osob (MV ČR, 1999), projekt Magdala České 

katolické charity (ČTK, 2007) dokonce o  30 tisí-

cích osob. Relevantní data je velmi obtížné získat, 

většina trhu se sexuálními službami se odehrává 

skrytě, zejména na tzv. privátech (podrobně viz 

typologie pracovních prostředí). Jedná se pře-

vážně o ženy poskytující placené sexuální služby 

a  muže-zákazníky. Mužská, transgender pros-

tituce a  další formy sexuální práce, kde pracují 

muži a  transgender osoby, jsou málo zmapo-

vané a systematicky a komplexně se této skupině 

sexuálně pracujících v ČR doposud žádná služba 

nevěnuje.9

V sexbyznysu se kromě žen a mužů, kteří přímo 

poskytují sexuální služby, pohybuje i množství dal-

ších osob, jež různým způsobem zajišťují servis 

9 Zejména na chlapce a  muže poskytující placené sexuální služby zvláště 
v ulicích Prahy se zaměřuje Projekt Šance realizovaný Lázslem Sümeghem 
a jeho týmem, který se považuje za první preventivní a humanitární program 
pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež, oběti obchodování s lidmi 
(www.sance.info). 
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či zázemí pro poskytování služeb. Jedná se např. 

o  manažery/ky, operátory/ky, barmany/ky, bez-

pečnostní pracovníky. O  počtech těchto osob, 

které zajišťují provozování podniků (tzv. třetí 

strana), neexistují žádná data. V  České republice 

doposud žádný výzkum zaměřený přímo na pro-

vozovatele podniků nabízejících placené sexuální 

služby neproběhl. Vzhledem k  navrhovanému 

zákonu o  regulaci prostituce by bylo vhodné 

a  účelné mapovat postoje všech aktérů, tedy 

i provozovatelů těchto podniků, aby bylo dopředu 

zřejmé, zda je reálné, že mohou tento zákon dodr-

žovat. 

Kdo jsou zákazníci placených sexuálních služeb?

V  České republice doposud nebyla věnována 

výzkumu zaměřenému na zákazníky placených 

sexuálních služeb velká pozornost. Částečně se 

zákazníky zabývala Malinová (2008) v  textu „Kdo 

chodí za holkama?“, která si v  šetření realizova-

ném v  ČR10 všímala národnostního a  věkového 

složení zákazníků využívajících sexuální služby 

zejména v  Praze. Jedním ze zjištění byla prefe-

rence českých a  slovenských zákazníků využívat 

sexuálních služeb v podnicích zejména mimo cent-

rum Prahy, kde naopak převažovali zákazníci jiných 

národností. 

Šetření zaměřené na zákazníky, kteří navště-

vují diskuzní portál nornik.net určený k  výměně 

informací a  zkušeností s  využíváním placených 

sexuálních služeb, provedla Lenhartová (2012). Ta 

se mimo jiné věnovala sociální identitě „norníka“ 

– uživatele zmíněného serveru. Zjistila, že „norni-

čení“, tedy využívání placených sexuálních služeb 

a  jejich následné komentování na diskuzním 

serveru, je vnímáno jako koníček a  zábava, která 

jim přináší pocit členství v komunitě, a je chápáno 

jako legitimní mužská potřeba. Zároveň část uživa-

telů serveru pociťovala určitou závislost na place-

ném sexu. 

10 Malinová (2008) se v šetření dále věnovala zákazníkům – řidičům kamionů 
využívajícím služeb v Bělorusku.

V  roce 2005 proběhla pilotní studie zamě-

řená na zákazníky sexuálních služeb, předcházející 

kampani orientované na zákazníky s  cílem infor-

movat je o problematice obchodu s lidmi a zapo-

jit je do možné identifikace obětí tohoto obchodu 

(Hulíková a další, 2005). Jejím výstupem byla mimo 

jiné i  typologie zákazníků z  hlediska frekvence 

a očekávání od sexuálních služeb. 

Weiss a Zvěřina se ve studiích sexuálního cho-

vání obyvatel dotýkají i  zkušenosti českých mužů 

s placeným sexem (Weiss a další, 2001). Počátkem 

devadesátých let mělo zkušenost s  využitím pla-

cených sexuálních služeb asi 9 % mužů. Do roku 

2000 vzrostl jejich počet na 14 %. A v roce 2009 

to bylo 20 %, tedy každý pátý muž (Uzel, 2009). 

Dle odhadů R-R z  terénní praxe se jedná v  85  % 

o  zadané muže, kteří mají stálou partnerku. Jsou 

mezi nimi jak čeští občané, tak občané jiných 

zemí, kteří využívají nárazově či pravidelně sexuál-

ních služeb na našem území (zejména Praha, Brno 

a regiony v příhraničí). 

ROZKOŠ bez RIZIKA a její klientela 
Organizace R-R poskytuje sociální služby, 

včetně služeb terapeutických, a zdravotní služby 

zejména ženám poskytujícím placené sexuální 

služby. Jejím posláním je snižovat rizika, která 

s  sebou práce v  sexbyznysu přináší, předcházet 

jim a  zlepšovat postavení sexuálních pracovnic. 

V rámci terénních programů R-R působí v 12 kra-

jích ČR – vyhledává a kontaktuje ženy přímo v pro-

středí placených sexuálních služeb (podrobně viz 

typologie pracovních prostředí). Pomocí online 

monitoringu a monitoringu tisku sleduje nabídku 

inzerce sexuálních služeb a následně kontaktuje 

ženy telefonicky či e-mailem. Do poradenských 

center R-R (Praha, Brno a  České Budějovice) 

docházejí ženy za poradenstvím (bezpečnější 

sex, prevence násilí, dluhové poradenství, práva 

při kontaktech s  úřady apod.), vyšetřením na 

pohlavně přenosné infekce, za terapeutickými 

(Praha, Brno) a dalšími službami. 26



R-R ročně poskytne přes 5 200 služeb více 

než 2 600 osobám, a  to zejména ženám nabíze-

jícím placené sexuální služby.11 Jedná se nejčas-

těji o  ženy české národnosti (82 %), svobodné 

(65 %), matky (52 %), se střední školou bez 

maturity (39 %), pracující nejčastěji v  klubech 

(79 %), minimálně ve venkovních prostředích 

(3 %). Průměrný věk klientek se dlouhodobě 

pohybuje okolo 30 let a  má tendenci narůstat. 

Migrantky (včetně Slovenek) tvoří v  současné 

době z  celkového počtu klientek R-R asi 18 %, 

zatímco v roce 2008 tvořily až 40 % klientek R-R. 

V některých krajích (např. Praha, Jihočeský kraj) 

se setkáváme s  migrantkami častěji (např. se 

Slovenkami, ženami z afrických zemí, Bulharska, 

Rumunska aj.) a  tvoří kolem 25–35 % klientely, 

oproti krajům, kde naopak potkáváme převážně 

Češky (např. Vysočina, Pardubický kraj).12

R-R svými službami neobsáhne všechny osoby, 

resp. ženy pracující v sexbyznysu. Limity vycházejí 

jak z kapacitních příčin13, tak i z důvodu skrytosti 

cílové skupiny (např. práce pod eskortními agen-

turami, práce ve svých domovech). Je třeba také 

podotknout, že sociální a zdravotní služby posky-

tované NNO nepotřebují všechny ženy, které nabí-

zejí placené sexuální služby. Potřeby, které souvisí 

s  jejich prací, mohou saturovat v  rámci soukro-

mých či veřejných zdravotních služeb (gynekolo-

gie, zdravotnické služby zaměřené na testování na 

pohlavně přenosné infekce). 

Zejména pro ty ženy, které chtějí zůstat v ano-

nymitě, či pro ty, jimž brání prostorová vzdálenost 

od našich center, R-R rozšířila své služby. V květnu 

2015 byla spuštěna internetová poradna pro ženy 

pracující v  sexbyznysu, v  rámci níž je realizována 

11 Jedná se o data z roku 2015. Službou se rozumí setkání s klientkou/klien-
tem, v rámci něhož byla uzavřena dohoda (ústní či písemná) a poskytnuto 
např. poradenství, prostředky prevence, pomoc v krizi, testy na PPI apod. 
Sekundární cílovou skupinou terénních programů R-R je i mužský a ženský 
personál podniků, kde se poskytují placené sexuální služby (např. manažeři, 
barmani, ochranka apod.).

12 Statistická data R-R za rok 2015 týkající se čerpání zdravotních služeb R-R.

13 Služba terénních programů R-R probíhá v  jednotlivých krajích od 2 do 
8 výjezdů za měsíc. Počet výjezdů je přizpůsoben nabídce služeb (množství 
podniků a venkovních služeb), ale je závislý na financích. V některých krajích 
počet výjezdů nepokrývá velikost a  rozmanitost scény sexbyznysu – např. 
v Praze.

služba internetového poradenství a  služba online 

poradenství formou chatu14. Prostřednictvím 

těchto služeb R-R oslovuje i ženy, které se rozho-

dují, zda vstoupit do sexbyznysu, či v  této oblasti 

působí velmi krátce a  nemají dostatek informací 

pro bezpečnější práci15. 

R-R ročně kontaktuje cca 55 % osob, které její 

služby neznaly (tzv. prvokontakty). Někdy se jedná 

o ženy, které jsou velmi krátce v sexbyznysu (např. 

i  první den v  práci). Preventivními nástroji v  pro-

středí internetu (např. e-learningové kurzy pro 
ženy a jejich zákazníky) tak R-R reaguje i na trendy 

v sexbyznysu, kdy stále více žen využívá toto pro-

středí ke sjednávání služeb. 

ROZKOŠ bez RIZIKA a její aktivity proti násilí 

R-R již od svého vzniku v  roce 1992 narážela na 

problematiku bezprostředního ohrožení svých 

klien tek, takže byla nucena vyrovnávat se s tímto 

problémem a zaměřit se na prevenci nejrůznějších 

forem násilí u svých klientek. Dominantním téma-

tem však byla především ochrana zdraví a otázky 

bezpečnějšího sexu. Zdraví jako základní lidská 

hodnota tak otevíralo bezpečnou cestu přes pro-

vozovatele a  provozovatelky podniků až přímo 

k ženám pracujícím v sexbyznysu. Přibližně od roku 

2003 (po řadě násilných událostí v sexbyznysu) se 

R-R začala více soustředit na problematiku nej-

více pociťovaných forem násilí – fyzického násilí 

v sexbyznysu. Později, zhruba od roku 2009, začala 

R-R zprostředkovávat toto téma i  veřejnosti. Od 

tohoto roku se každoročně připojuje svými aktivi-

tami k 17. prosinci, který je Mezinárodním dnem za 

ukončení násilí na sexuálních pracovnicích a pra-

covnících. Pořádá průvod Prahou s  červenými 

deštníky, které jsou symbolem boje proti diskri-

minaci sexuálních pracovnic a pracovníků, s cílem 

uctít památku žen a  mužů, kteří byli zavražděni 

14 V rámci internetového poradenství je zodpovídán dotaz zájemkyni o službu 
do 7 pracovních dní, na rozdíl od služby chatu, kdy pracovnice R-R rea-
guje online na dotazy ve vymezené provozní době a reaguje tak na potřeby 
zájemkyně „tady a teď“ prostřednictvím chatové aplikace.

15 Více informací o internetové poradně R-R najdete na: www.poradna-rr.cz.
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v  souvislosti s  poskytováním sexuálních služeb. 

Jako upomínku na vraždu klientky v lokalitě Rudná 

R-R usilovala o  vybudování pomníku této ženě 

přímo na parkovišti, kde ke zločinu došlo, což se 

bohužel nepodařilo. 

Aby problematika násilí v sexbyznysu pronikla 

více do médií a k veřejnosti, začala R-R sbírat pří-
běhy násilí, které zažívají klientky, a  využívat je 

pro komunikaci s  veřejností během průvodů. Na 

základě příběhů byla vytvořena typologie násilí 

v sexbyznysu (Šídová, 2013) a cílem bylo poukázat 

i na některé mýty a předsudky, s nimiž se klientky 

R-R potýkají – např. že sexuální pracovnice nemůže 

být znásilněna. Typologie násilí se stala kromě 

jiného podkladem pro rozvoj dalších preventivních 

materiálů, například brožury S  tebou NE!, která 

obsahuje řadu rad vztahujících se k prevenci násilí 

či řešení problematické situace v sexbyznysu (R-R, 

2014b). Na webu R-R vznikla samostatná sekce 

Bez násilí věnovaná tématům spojeným s prevencí 

násilí16. Na téma násilí v  sexbyznysu R-R upozor-

nila dalšími vizuálními prostředky, vznikl tak napří-

klad film Magda aneb s tebou ne, který byl inspi-

rován zkušenostmi klientek. Problematice násilí 

v sexbyznysu aneb jak mu předcházet byla věno-

vána pozornost též v  článcích R-R určených pro 

odbornou veřejnost (např. Šídová, 2013) i klientky 

a klienty sociálních služeb (např. R-R, 2011 a 2015).

Prevence násilí se stala již v dřívějších letech 

běžnou součástí nabídky „face to face“ poraden-

ství, včetně instrukcí, jak používat některé bezpeč-

nostní pomůcky (např. alarmy pro práci na ulici). 

S  tématem prevence násilí R-R zpočátku praco-

vala zejména v  kontextu žen působících na ven-

kovních stanovištích (ulice, trasy, parkoviště), což 

je obvykle vnímáno klientkami jako nejvíce nebez-

pečná forma práce v sexbyznysu. Díky rozvoji pri-

vátní sféry a  mapování příběhů násilí, se kterým 

se klientky R-R setkávají ve všech typech pra-

covních prostředí, se R-R začala více soustředit 

16  http://www.rozkosbezrizika.cz/bez-nasili

na prevenci násilí v  sexbyznysu komplexně, tedy 

i  například při práci na privátech, v  klubech či 

eskortních službách. Nově je toto poradenství 

zprostředkováno a  propagováno i  anonymnějšími 

způsoby díky provozu internetové poradny R-R, 

v rámci níž je poskytováno internetové poradenství 

a chat. Ze zkušeností R-R vyplývá, že problematika 

násilí na ženách je velmi citlivá a řada žen může mít 

ostych mluvit o  těchto tématech přímo. Některé 

ženy preferují zůstat v anonymitě. R-R kromě tiště-

ných materiálů vyvinula další preventivní nástroje, 

které jsou dostupné online, a to tzv. e-learningové 
kurzy pro sexuální pracovnice a jejich zákazníky, 

jejichž součástí je i část věnovaná prevenci násilí 

v sexbyznysu.

R-R díky mezinárodním projektům čerpá zku-

šenosti související s  uplatňovanými právními pří-

stupy k prostituci v  zahraničí. Pracovnice R-R tak 

například navštívily země, které se vydaly cestou 

legalizace prostituce (Holandsko, Německo), ale 

i  severské země (Finsko, Norsko), které nevní-

mají prostituci jako formu práce, ale naopak usi-

lují spíše o její zneviditelnění a odstranění (formou 

kriminalizace poptávky). R-R hodnotově vychází 

Vzpomínáme na zavražděné sexuální pracovnice a pracovníky.  

Foto: Jan Losenický
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z vnímání prostituce jako formy práce, a je jí tedy 

bližší holandský a  německý přístup k  prostituci. 

Tyto právní úpravy si daly mimo jiné za cíl zlep-

šit postavení sexuálních pracovnic a  pracovníků, 

zabývají se zlepšením jejich pracovních podmínek 

a některými opatřeními se zaměřují i na snižování 

násilí na sexuálních pracovnicích a  pracovnících 

(např. povinné alarmy na pokojích, dostupnost 

ochranných pomůcek aj.). Tyto načerpané zkuše-

nosti R-R promítá i do připomínkování české legis-

lativy k prostituci. Inspirací pro Českou republiku 

by mohly být například tippelzóny – zóny pro bez-
pečnější práci na ulici (blíže viz tabulka č. 2).17 

V  současné době v  ČR zatím nepůsobí orga-

nizace, která by vycházela z  prvků svépomoci 

a  byla by vedena ženami se zkušenostmi s  prací 

v sexbyznysu či pracujícími aktuálně v sexbyznysu. 

Zahraniční organizace tohoto typu se věnují pro-

sazování práv, propagování sexuální práce jako 

práce, kampaním za destigmatizaci, ale i  pora-

denství k  bezpečnější práci, právům, jak si ošet-

řit profesi, či pořádají workshopy zaměřené na to, 

jak se dále profesionalizovat, zacházet s  pomůc-

kami, jak vydělávat v sexbyznysu více peněz apod. 

(např. Sex Worker Open University, Doňa Carmen 

e. V.). Tuto úlohu částečně plní R-R, která usiluje 

o  prosazování práv a  nerepresivní legislativu ve 

vztahu k  prostituci a  která zároveň zapojuje ženy 

ze sexbyznysu do struktur organizace a  do dal-

ších aktivit (spolupráce na projektech, připomín-

kování nových preventivních materiálů, spolupráce 

s médii apod.). R-R tuto roli plní s ohledem na kon-

text sociálních služeb, v jehož rámci se pohybuje. 

Dále R-R v rámci paradigmatu sociální práce jako 

reformy společenského prostředí usiluje o  přijetí 

prostituce jako formy práce tak, aby tyto osoby 

mohly naplňovat svá lidská práva a  nesetkávaly 

se tolik s předsudky, represí a neprohlubovalo se 

jejich sociální vyloučení.

(Tabulka č. 2: Tippelzóny – jiný přístup k pouliční prostituci)

17 Více jsme se tippelzónám a  legislativě Holandska a  Německa věnovali 
v publikaci Ze sexbyznysu na trh práce? (Šídová a další, 2013).

Co to je tippelzóna?

Oblasti vymezené městem pro bezpečnější práci v sexbyznysu 
v rámci venkovních forem placených sexuálních služeb. 

Co je cílem?

 —  Regulace nabídky sexuálních služeb na ulicích v centru 
města, 

 — snížení násilí páchaného na sexuálních pracovnicích,
 — zlepšení přístupu žen k sociálním a zdravotním službám.

Jak funguje a jak je myšleno na bezpečí žen?

Má obvykle podobu oploceného areálu a obsahuje zázemí 
pro sexuální pracovnice, jejich klienty (místa pro poskytnutí 
sexuálních služeb) a pro zdravotní a sociální instituce, které zde 
poskytují poradenství a zdravotní služby ženám ze sexbyznysu 
(buď přímo v areálu, či v jeho blízkosti). 

V areálu dohlíží na bezpečnost policie (pořádková služba), která 
zároveň otevírá a uzavírá areál (např. tippelzóna v Kolíně nad 
Rýnem funguje od 12 hod. do 2 hod. ráno). 

Architektura a konstrukce tippelzón myslí na případy, kdy se 
žena dostane do ohrožující situace. Při vjezdu do kóje, kde je 
poskytována sexuální služba v autě zákazníka, je zákazníkovi 
znemožněno vystoupit z auta (dveře naráží na přilehlou stěnu), 
naopak sexuální pracovnice má volnou cestu k úniku z vozu 
a může využít i blízkého alarmu umístěného na zdi, a dostat se 
tak do bezpečí do prostor za zdmi kójí. 

V těchto prostorech je navíc zázemí pro sexuální pracovnice 
(sprchy, automaty na ochranné pomůcky a injekční stříkačky, 
nápoje apod.).

Kde můžeme nalézt tippelzóny?

Například v Utrechtu (Nizozemí); v Kolíně nad Rýnem (Německo); 
v Curychu (Švýcarsko).

Tabulka č. 2: Tippelzóny – jiný přístup k pouliční prostituci.  

Zdroj: autorka (zhodnocení fungování tippelzóny v Německu je 

součástí studie: Zehn Jahre Straßenstrich „Geestemünder Straße“ 

in Köln, vydané městem Kolín v březnu 2011)



Tippelzóna v Kolíně nad Rýnem: Vyhrazené kóje pro poskytování sexuálních služeb v autě zákazníka. Foto: Jan 

Losenický / Tippelzóna v Utrechtu: Konstrukce kójí myslí na bezpečnost sexuálních pracovnic. V případě potíží 

může žena vystoupit z vozu, zákazník nikoliv. Foto: Jan Losenický



Další organizace, které poskytují služby 
ženám působícím v sexbyznysu
Kromě R-R se na potřeby žen ze sexbyznysu specia-

lizuje zejména projekt Jana (česko-bavorský projekt 

realizovaný na české straně sdružením Network 

East-West, působícím v  Domažlicích a  v  části 

Jihočeského kraje a  příhraničí s  Německem) 

a spolek Ulice – agentura sociální práce, která pra-

cuje kromě uživatelů a  uživatelek drog se ženami 

pracujícími v  sexbyznysu v  Plzni. Dále se na ženy 

působící v sexbyznysu v rámci terénní práce zamě-

řují některé oblastní charity ČR (např. znojem-

ská Magdala, která se však soustředí zejména na 

oběti obchodování s  lidmi a  nucené prostituce) či 

duchovní pracovnice (řádové sestry), které navště-

vují ženy například v Praze (Karásková, 2015). 

Pro ženy, které byly k  prostituci donuceny, či 

byly do oblasti sexbyznysu obchodované, fun-

guje např. již od roku 1995 organizace La Strada, 

jež se specializuje na podporu obchodovaných 

osob. Služby obchodovaným ženám poskytuje 

rovněž projekt Magdala Arcidiecézní charity Praha 

či Středisko celostátních programů a  služeb 

Diakonie ČCE.

Typologie pracovních prostředí 
Poskytování sexuálních služeb je realizováno v růz-

ných prostředích. Níže uvedená typologie slouží pře-

devším k základnímu rozlišení pracovních prostředí 

a představení pojmů, se kterými pracují oba realizo-

vané výzkumy, jež jsou součástí dalších kapitol. 

Typologie vychází z  rozlišení míst, kde jsou 

placené sexuální služby převážně poskytovány, 

a to na služby tzv. indoor (za dveřmi – kluby, byty, 

hotely aj.) a  tzv. outdoor (venkovní stanoviště – 

ulice, silnice, parkoviště).18 Následující rozlišení 

různých prostředí a jejich charakteristiky vycházejí 

18 V této typologii nejsou blíže popisovány formy nabízení a sjednávání sexuál-
ních služeb prostřednictvím internetu (erotické weby, seznamky a  inzerce) 
a chytrých telefonů, např. aplikace na mobilní telefony vyhledávající inzerci 
sexuálních pracovnic v blízkosti zájemce o službu (Horký, 2015) či aplikace 
zaměřené na kontakt mezi společnicí a zájemcem o službu (Strnad, 2015). 
Inzerování služeb na různých specializovaných portálech je obvykle běžnou 
součástí prezentace a marketingu, ať již přímo danou osobou, či přes další 
osoby (agentury, provozovatele podniků).

z textu Polákové (2012) a jsou doplněny o aktuální 

poznatky: 

 — Kluby – jedná se o  podniky nejrůznější veli-

kosti19, které se v  České republice nazývají 

noční kluby (night club), kabarety, erotické 

podniky, masážní salony (zejména v  minu-

losti), noční bary apod. Některé kluby se spe-

cializují např. pouze na taneční vystoupení, 

strip show, SM služby, či nabízejí další služby, 

např. wellness služby, masáže. Převažuje však 

nabídka sexuálních služeb, zahrnujících pře-

devším přímý sexuální kontakt mezi sexuální 

pracovnicí a  zákazníkem. Kluby jsou větši-

nou veřejně označené neonem, poutačem 

u  vstupu apod., a  tudíž jsou nejméně skry-

tou formou „indoor“ prostituce. Mají obvykle 

propracovaný systém řízení a pozic: provozní, 

manažeři/manažerky, recepční, bezpečnost- 

ní pracovníci, barmani a barmanky, ale i např. 

vztahoví konzultanti, kteří mají mimo jiné 

podporovat ženy a  dbát na kvalitu služeb 

(Trachtová, 2015). Dle monitoringu a  terénní 

práce R-R v  12 krajích ČR bylo v  roce 2015 

zaznamenáno 198 klubů, přičemž cca 80 % 

z  nich alespoň jednou umožnilo vstup do 

podniku pracovnicím R-R a  nabídku služeb 

ženám v nich působícím. 

 — Priváty – představují soukromé byty či 

domky, skryté v  běžné domovní zástavbě, 

které si pronajímá jedna či více pracovnic, 

jež se dělí o  náklady spojené s  provozem 

privátu. Dále se může jednat i o provozování 

privátu další osobou, která si najímá ženy 

k práci a zajišťuje chod privátu (inzerce, úklid 

atd.). Svým charakterem (řízení, více pozic, 

provoz malého baru) tedy může privát při-

pomínat i  menší klub. Priváty inzerují tele-

fonní čísla, na nichž si zákazník domlouvá 

návštěvu buď přímo s pracovnicí, nebo přes 

19 Klubová scéna zahrnuje škálu od malých podniků s  dvěma pracovnicemi 
na směně po obrovské podniky, které inzerují desítky až stovky pracovnic 
(zdroj: R-R). 
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operátorku (ta obsluhuje většinou více pri-

vátů). Inzerce neobsahuje úplnou adresu pri-

vátu, což značně ztěžuje přístup terénních 

pracovnic a  pracovníků nevládních organi-

zací do tohoto prostředí k  navázání a  udr-

žení kontaktu s cílovou skupinou. Pro priváty 

je specifické, že mohou operativně měnit 

místo (i  vzhledem k možným stížnostem ze 

strany sousedů), kde provozují svou činnost, 

a jejich provoz je méně nákladný než provoz 

většího klubu, kde jsou další náklady obvykle 

spojené s  provozem baru, s  platy ostat-

ního personálu, bezpečnostních pracovníků 

apod. Specifickou formou je práce v  bytě, 

který je však stálým domovem, bydlištěm 

ženy. V některých regionech, kde působí R-R, 

je toto pracovní prostředí nejrozšířenější 

(např. Hradecko, Pardubicko). Privátní pro-

středí je díky své skrytosti a častým změnám 

telefonních čísel (1 privát může zahrnovat 

inzerci i  několika telefonních čísel) obtížně 

zmapovatelné. V roce 2015 v rámci monito-

ringu 12 krajů ČR R-R evidovala 167 privátů 

(jejich počty jsou však několikanásobně 

vyšší), podařilo se jí navštívit 104 privátů. 

 — Eskortní služby – jsou v podstatě „terénní 

službou“, kdy pracovnice dojíždí za zákazní-

kem na místo dle dohody (do bytu, hotelu, 

doprovází ho na cestách apod.). Eskortní 

služby zajišťuje i  většina klubů a  privátů. 

Dále jsou nabízeny eskortními agentu-

rami, kterých existují stovky, a  někdy bývá 

těžké rozlišit, zda se jedná o  agenturu, 

nebo o nabízenou aktivitu klubu či privátu. 

Pracovnice čeká doma, je tzv. na telefonu 

či online, operátor/ka jí domluví zákazníka 

a taxikář doveze pracovnici za zákazníkem. 

Některé ženy se specializují na sex v  autě 

zákazníka a sjednávají si schůzky přes inter-

net a sociální sítě. 

 — Ulice / silnice / parkoviště (či práce na 
tzv. trase) – venkovní nabídka se odehrává 

většinou ve velkých městech (Praha, 

Brno), u  benzinových pump a  na odstav-

ných parkovištích (např. Plzeň) nebo ve 

městech, která se nacházejí v  blízkosti 

hranic s  Německem a  Rakouskem (např. 

České Velenice, Dolní Dvořiště, Dubí aj.), 

a  to obvykle navzdory represivním vyhláš-

kám, které se snaží uplatňovat obce, 

často pouze vůči nabízení, nikoliv vyhledá-

vání sexuálních služeb. Podrobně viz kapi-

tola Represivní řešení na lokální úrovni – 

obecní vyhlášky. Venkovní formy nabídky 

sexuálních služeb jsou nejvíce stigmati-

zovanou formou prostituce, ať již v  očích 

médií a veřejnosti, či v rámci hierarchizova-

ného prostředí sexbyznysu, kdy ženy pracu-

jící v podnicích obvykle negativně pohlížejí 

na ženy pracující na ulici. Samotné posky-

tování placených sexuálních služeb pro-

bíhá obvykle v  autě zákazníka, v  hodino-

vých hotelech či venku (parky, lesíky apod.). 

V  současné době tvoří venkovní formy již 

okrajovou část z celého segmentu sexbyz-

nysu – dle odhadů R-R kolem 5 %.

Znalost specifik jednotlivých typů pracovišť je 

důležitá zejména při sociální práci a  šíření dopo-

ručení k  prevenci násilí (podrobně viz brožura 

S  tebou NE!, R-R, 2014). Jak vyplývá z  praxe i  ze 

zahraničních výzkumů, různá pracovní prostředí se 

vyznačují různou mírou rizika a  také specifickými 

typy ohrožení žen, které v  nich pracují. Strategie 

ochrany a  zkušenosti s  různými formami násilí 

hlouběji rozpracovává např. Šídová (v  této publi-

kaci). 

Trendy v sexbyznysu
Dlouhodobě R-R zaznamenává mírný pokles počtu 

klubů a  rozvoj privátní scény. Znamená to ústup 

od profesionality a  rozvoj spíše amatérských či 

poloprofesionálních forem komerčního sexu, které 

se vyznačují lákáním na nižší ceny a na služby bez 32



ochrany. Ze  zkušeností R-R plyne, že je na ženy 

neustále vyvíjen tlak, aby nepoužívaly kondom, 

a  to zejména ze strany zákazníků. Na privátní 

scéně je celkem běžné, že se praktikují služby 

bez ochrany (např. orální sex bez kondomu), jinak 

je pro ženy těžké se na trhu sexuál ních služeb 

uplatnit. Některé ženy, které pracují v sexbyznysu 

dlouhodobě, si stěžují na velký pokles cen, což 

přisuzují právě rozvoji privátních služeb a  velké 

konkurenci, či na vyžadování specifických sexuál-

ních praktik, které si vysvětlují přílišným sledová-

ním pornografie ze strany zákazníků. Většina žen 

v sexbyznysu má sice nastaveny hranice a snaží se 

chovat bezpečně, nicméně si stěžují na nezodpo-

vědný přístup mužů, kteří s nimi neustále diskutují 

o službách bez ochrany a neuvědomují si rizika, jež 

s  sebou sex bez ochrany přináší, navzdory tomu, 

že mají doma rodinu (až 85 % mužů má dle odhadů 

R-R stálou partnerku). Někteří zákazníci na sexuál-

ních pracovnicích vymáhají finanční výhody nebo 

spíše úlevy: klientky R-R se setkávají i  s  tím, že 

zákazníci chtějí platit stravenkami, či se ptají, zda 

by mohli dostat slevu na studentskou průkazku, 

nebo chtějí před výplatou služby na dluh.

Některé ženy zkouší další možnosti jak si 

vydělat, a  to formou práce v  zahraničí (např. 

Anglie, Finsko, Švýcarsko, Německo aj.) či v por-

noprůmyslu, kde však výdělky již rovněž nejsou 

tak vysoké, jak bývaly, i  kvůli rozvoji amatér-

ského porna a novým technologiím (Urban, 2011). 

Nabídka sexuálních služeb bývá rovněž v  inzer-

cích doprovázena nabídkou masáží, různých rela-

xačních či specifických služeb, aby se odlišila od 

konkurence. Podniky se snaží zaujmout a  nalá-

kat i  na různé slevy pro věrné zákazníky, akční 

nabídky (šťastné hodinky), tematické večery. 

Objevují se též portály inzerující slevy v  nabídce 

sexuálních služeb (např. www.erotika.cz/slevy) 

či portály, jež umožňují seznámení založené na 

hledání finančního zabezpečení, které si dívka 

či žena stanoví v  měsíční požadované částce 

(www.hledamsponzora.cz).

Pracovní dráhy v sexbyznysu
Mnoho žen začíná pracovat v této oblasti z nedo-

statku příjmů (matky samoživitelky – až 45 % 

klien tek R-R, ženy s  dluhy…), či některé ženy tak 

řeší svou problematickou situaci týkající se bydlení 

(a směňují služby za možnost bydlení a ochranu od 

partnera, či využívají možnosti bydlení nabízené 

podnikem). Na druhou stranu chudobu nelze ozna-

čit za jediný faktor vstupu do sexbyznysu. Řada 

žen volí tuto oblast, protože si chtějí přivydělat 

(např. studentky) a zvýšit si životní standard.20 

Pracovní dráha v sexbyznysu bývá u žen různá, 

některé se této profesi věnují souběžně několik 

let, jiné práci v sexbyznysu opakovaně využívají na 

krátkodobé období nebo pouze jednorázově.

Některé ženy začínají přímo v  kontaktních 

formách sexuální práce (obvykle přes doporu-

čení kamarádkou, najdou si inzerát apod.), jiné 

se dostanou přes live chaty či erotické tance ke 

kontaktní práci v sex podnicích. Část žen se spe-

cializuje výhradně na práci v pornoprůmyslu a dle 

zkušeností R-R obvykle negativně pohlížejí na 

ženy provozující prostituci. Jiné klientky R-R stří-

dají různé formy práce, ať už práci v  klubech, 

či natáčení porna apod. Část žen však působí 

pouze v  nekontaktních formách sexuální práce 

(např. online chat) a  nechtějí překročit tuto hra-

nici (tato skupina je však velmi skrytá a předpoklá-

dáme, že není v kontaktu se sociálními službami). 

Specifikem práce v sexbyznysu je značná mobilita 

a  migrace pracovnic (vyplývající z  povahy práce, 

kdy jsou často žádané nové pracovnice, některé 

ženy proto opakovaně mění svá pracoviště). Řada 

žen též z  obavy ze ztráty anonymity či z  důvodu 

vyšších výdělků pracuje v zahraničí. 

Co se týká frekvence práce v  sexbyznysu, 

pro řadu žen je hlavním zdrojem příjmů a  pra-

cují pravidelně několik dní v  týdnu, obvyklá je 

však i nepřetržitá práce (např. týden, 14 dní), kdy 

žena pracuje mimo své bydliště a  na pracovišti 

20 Podrobně jsme se cestám a  motivaci pro vstup do sexbyznysu věnovali 
v publikaci Ze sexbyznysu na trh práce? (Šídová a další, 2013). 

33



obvykle také bydlí (např. práce v  zahraničí, ale 

i v podnicích v ČR). Některým ženám slouží práce 

v sexbyznysu jako přivýdělek k hlavnímu zaměst-

nání či rodičovské dovolené, nebo pracují nepra-

videlně. Frekvence práce a možnosti volna a cel-

kově pracovní podmínky mají podstatný vliv na 

bezpečnost práce a vztah ženy k práci (při dlou-

hodobé nepřetržité práci může dojít k  vyčerpání 

ženy, nepříjemným psychickým stavům a  k  syn-

dromu vyhoření21). 

Řada žen po určité etapě působení v  sexbyz-

nysu řeší, co dál? Dle zkušeností R-R některé ženy 

mají nízké sebevědomí, nevědí, co jiného by dělaly, 

obávají se pohovorů a netuší, jak zdůvodnit mezeru 

v životopisu, přemýšlejí, jak vyjdou s nižšími příjmy 

apod. S  těmito otázkami se R-R setkává zejména 

v  rámci terapeutických služeb.22 Některé ženy 

chtějí zúročit zkušenosti získané prací v  sexbyz-

nysu a zakládají si vlastní podnik (obvykle privát). 

Dostávají se tak díky platným zákonům (viz trestný 

čin kuplířství) do ilegality, což prohlubuje jejich 

sociální vyloučení. Některé ženy si předtím ově-

řují tuto možnost a ptají se nás, zda je to možné, 

a  obvykle nerozumí tomu, proč se jedná o  kup-

lířství, když provozují privát, kde pracují ženy dle 

jejich slov dobrovolně. 

Nová profese – sexuální asistence
Jednou z  cest, jak zůstat v  sexbyznysu, ale záro-

veň se rozvíjet a  specializovat, je možnost stát 

se sexuální asistentkou/asistentem. Tato pro-

fese, která se věnuje práci se sexualitou, včetně 

možnosti poskytování sexuálních služeb osobám 

s hendi kepy, funguje zejména v zahraničí (Německo, 

Švýcarsko, Holandsko aj.). V  ČR se o  prosazování 

a  zavádění této profese snaží R-R, která zajistila 

workshopy, uspořádala první mezinárodní konfe-

renci v  oblasti intimní a  sexuální asistence v  ČR 

21 Tématu prevence syndromu vyhoření v  sexbyznysu se formou kresleného 
plakátu věnuje americká aktivistka, umělkyně a bývalá sexuální pracovnice 
Annie Sprinkle (Sprinkle, 2002).

22 Tématu odchodu ze sexbyznysu a obav s tím spojených jsme se podrobně 
věnovali v publikaci Ze sexbyznysu na trh práce? (Šídová a další, 2013). 

a proškolila mimo jiné i 5 žen pracujících v sexbyz-

nysu v oblasti sexuální asistence.23 

Legislativní rámce prostituce 
v ČR a jejich dopady do praxe

Legislativní rámce 
Podle současné legislativy24 není prostituce ani 

povolena, ani zakázána. Celonárodní právní před-

pis, který by definoval pojem prostituce a  její 

provozování, neexistuje. Poskytování sexuál-

ních služeb se tedy nachází v  jakémsi právním 

vakuu. Z  hlediska legislativního je vyloučeno 

z  režimu živnostenského podnikání25. Dle prin-

cipu, „co není zakázáno, je povoleno“, jak namítá 

Havelková (Havelková, 2014), je však možné 

chápat ženy a  muže poskytující placené sexuální 

služby jako osoby samostatně výdělečně činné, 

které podléhají zdanění podle ustanovení zákona 

o  daních z  příjmů týkajících se tzv. svobodných, 

resp. nezávislých povolání, jako je tomu například 

u umělců26. V praxi by tedy mohly tyto osoby lega-

lizovat svůj status již nyní (na jinou činnost), což se 

v  některých případech dle našich zkušeností již 

děje (např. jako modelky, hostesky apod.), či ženy 

využívají živnostenského oprávnění na jiné typy 

činností, včetně například služeb osobního cha-

rakteru, byť tato živnost výslovně vylučuje posky-
tování sexuálních služeb 27. 

Jedna respondentka výzkumu popisuje, jak 

se setkala s dobrým přístupem na živnostenském 

úřadě při vyřizování živnosti.

Klientka měla rekvalifikaci na masáže a potře-

bovala si zařídit ještě nějaký volný typ živnosti: 

23 Tématem sexuální asistence se zabýváme na specializovaném webu: www.
sexualniasistence.org.

24 Stav k prosinci 2015.

25 § 3 odst. 3 písm. p) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání – 
živností není nabízení nebo poskytování služeb směřujících bezprostředně 
k uspokojování sexuálních potřeb.

26 § 7 odst. 2 písm. c) zákona č. 586/1992, Sb., o daních z příjmů.

27 Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednot-
livých živností – obsahem „poskytování služeb osobního charakteru a  pro 
osobní hygienu“ není průvodcovská činnost ani poskytování služeb směřují-
cích bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb.

34



„Já říkám tu osmdesátku (pozn. výroba, obchod 

a služby jinde nezařazené) mně tam dejte a on: No, 
ale abyste to neměla, jako že oni si lidi myslí, že pod 
to schovají kdeco. A já říkám: Já tam potřebuju hodit 
práci v  sexbyznysu. Říkám: Dělám erotický služby 
a potřebuju to pod něco prostě schovat. A on se tak 
jako na mě podíval a říká: No tak to by tam možná 
mohlo být, ale i  kdyby jako, tak to máte v  těch 
masážích, protože tam jsou ty senzuální masáže, 
protože senzuální masáže jsou masáže, který jsou 
s vyvrcholením. Jo, že to je v tom zakomponovaný. 
Takže musím říct, že jsem to na něho na tvrdo vyba-
lila. Trvalo mu asi deset sekund, než se nadechnul, 
a pak se choval úplně normálně.“ 

Samotné osoby, které poskytují placené 

sexuální služby, nemohou být za takové jednání 

trestně postiženy, pokud ovšem neprovozují pros-

tituci v  blízkosti škol, školských zařízení či míst, 

která jsou určena pro pobyt nebo návštěvu dětí. 

Od 1.  1.  2010 platí nový trestný čin „prostituce 
ohrožující mravní vývoj dětí“ (§ 190), který kri-

minalizuje jak osoby poskytující placené sexu-

ální služby (trest odnětí svobody až na dvě léta, 

odst. 1), tak provozovatele, resp. kuplíře (odst. 

2).28 Havelková (2014), která se věnuje zkoumání 

právních úprav prostituce, napadá tento trestný 

čin z důvodu diskriminace dle pohlaví a považuje 

ho za neslučitelný s  ústavním principem rovnosti 

pohlaví, a to zejména z důvodu, že skutková pod-

stata se nezaměřuje na zákazníky, což jsou obvykle 

muži, a naopak kriminalizuje „osoby v prostituci“, 

což jsou obvykle ženy (Havelková, 2014). 

Trestní právo dále kriminalizuje osoby, které 

zajišťují pracovní podmínky osobám poskytují-

cím placené sexuální služby, nebo mají prospěch 

z  prostituce provozované jinou osobou, která 

souhlasila s  poskytováním placených sexuálních 

služeb (jedná se tedy o  prostituci se souhlasem 

28 § 190 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb.: Kdo provozuje prostituci v  blízkosti 
školy, školského nebo jiného obdobného zařízení nebo místa, které je vyhra-
zeno nebo určeno pro pobyt nebo návštěvu dětí, bude potrestán odnětím 
svobody až na dvě léta. Trestní sazba dále stoupá za organizaci prostituce, 
a pokud je trestný čin spáchán nejméně na dvou takových místech, nebo 
opětovně. 

neboli dobrovolnou prostituci). V  takovém pří-

padě se dopouští trestného činu kuplířství: § 189 

zákona č. 40/2009 Sb., odst. 1: Kdo jiného při-
měje, zjedná, najme, zláká nebo svede k provozo-
vání prostituce, nebo kdo kořistí z prostituce provo-
zované jiným, bude potrestán odnětím svobody na 
šest měsíců až na čtyři léta, zákazem činnosti nebo 
propadnutím věci.29 Oproti tomu nucená, nedobro-

volná prostituce, respektive prostituce, k níž daná 

osoba nedala souhlas, je kriminalizována prostřed-

nictvím trestného činu obchodování s  lidmi dle 

§ 16830, podle kterého lze postihnout i další formy 

obchodu s lidmi (např. otroctví, nucené práce aj.), 

nejen tedy jednání v sexuální oblasti (tzn. pohlavní 

styk či jiné formy sexuálního zneužívání nebo obtě-

žování, anebo přinucení k výrobě pornografického 

díla či k prostituci). Tento trestný čin se explicitně 

vztahuje oproti trestnému činu kuplířství i na děti: 

viz § 168, odst. 1: Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, 
svede, dopraví, ukryje, zadržuje, přijme nebo vydá 
dítě, aby ho bylo užito […] anebo kdo kořistí z tako-
vého jednání […], bude potrestán odnětím svobody 
na dvě léta až deset let.

V  rovině správně právní se osoby poskytu-

jící placené sexuální služby mohou dopustit pře-

stupku, když například nabízejí sexuální služby na 

veřejnosti, kde je to zakázáno obecní vyhláškou 

(více se této problematice věnuji v kapitole vztahu-

jící se k vyhláškám a jejich dopadům). 

Co se týče dalších právních úprav prosti-

tuce, stále platí část zákona č. 241/1922 Sb. 

o  potírání pohlavních nemocí, ve znění zákona 

č.  158/1949  Sb. a  zákona č. 88/1950 Sb., a  to 

kromě jiného zákaz zřizování a udržování nevěstinců 

29 Za kořistění z prostituce jiným se považuje opakované přijímání úplaty za to, 
že umožňuje provozování prostituce, a nemusí být dosaženo určité hranice 
zisku (Bačkovský, 2015).

30 § 168 zákona č. 40/2009 Sb. – odst. (2): Kdo (dospělou osobu) za použití 
násilí, pohrůžky násilí nebo jiné těžké újmy nebo lsti anebo zneužívaje jejího 
omylu, tísně nebo závislosti, přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, 
ukryje, zadržuje, přijme nebo vydá, aby jí bylo užito: a) jiným k pohlavnímu 
styku nebo k  jiným formám sexuálního zneužívání nebo obtěžování anebo 
k  výrobě pornografického díla, atd., nebo kdo kořistí z  takového jednání, 
bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let. Odst. (3) Odnětím 
svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel 
potrestán, d) spáchá-li takový čin v úmyslu, aby jiného bylo užito k prosti-
tuci. 
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(MVČR31, 2005; ZHMP32, 2013). V  období první 

republiky se tak podařilo prosadit abolicionistický 

přístup, který vnímal prostituci jako něco nepřija-

telného a  jenž nahradil předchozí reglementační 

systém, který vymezoval pravidla pro „veřejné 

domy“, registraci osob a  povinné zdravotní pro-

hlídky (Havelková, 2014).33 

Jak to chodí v praxi? 
Současný stav, kdy je zajišťování pracovních pod-

mínek pro práci v  sexbyznysu trestné (viz trestný 

čin kuplířství), je schizofrenní a  je v  praxi různě 

obcházen. Na rozdíl od pouliční scény sexbyznysu, 

která se potýká zejména s vyhláškami proti prosti-

tuci, se tato situace nejvíce projevuje v  rámci tzv. 

indoor prostředí. Často to bývá řešeno formou pro-

najímání pokojů ženám pracujícím v podniku či růz-

ných smluv na jinou činnost provozovanou v  pod-

niku (např. hostesky, umělkyně…), které klient ky 

R-R uzavírají s provozovateli/kami podniků. Některé 

ženy se setkávají ve smlouvách s pravidly, která jim 

zakazují poskytování sexuálních služeb v  prosto-

rech podniku i užívání návykových látek. Řada žen 

je ochotná přistoupit na podmínky podniku a není si 

ani jistá, jaký typ smlouvy podepsala. 

Navzdory platné legislativě fungují v ČR stovky 

sexklubů, které obvykle nijak neskrývají svůj 

provoz a  jsou veřejně označeny, a  tisíce privátů. 

Trestní stíhání pro kuplířství se odehrává v řádově 

desítkách případů ročně34. Dle zkušeností R-R 

31 Ministerstvo vnitra České republiky (dále také MVČR). 

32 Zastupitelstvo Hl. města Prahy (dále také ZHMP).

33 Z hlediska možných přístupů k úpravě prostituce (kriminalizace, legalizace 
a regulace, úplná dekriminalizace či abolice – více viz např. Havelková, 2014; 
Brussa a další, 2012; Boidi a další, 2009) se ČR blíží k aboličnímu pojetí, což 
bývá uváděno v řadě zpráv (např. ZHMP, 2013), či k přístupu dekriminalizace 
s  omezujícími opatřeními státu (Havelková, 2014). Bellak-Hančilová (2014) 
upozorňuje na nejednotnost terminologie v kontextu pojmenování jednotli-
vých právních úprav a používání stejných termínů pro velmi rozdílné úpravy 
(viz např. český aboliční přístup, který je naprosto odlišný od švédského pří-
stupu, jenž je označován rovněž jako aboliční a který považuje prostituci za 
násilí na ženách a kriminalizuje zákazníky).

34 Policejní statistiky vykazují 57 zjištěných trestných činů kuplířství v  roce 
2014, z  nichž bylo objasněno 49 případů, stíháno a  vyšetřováno bylo 
72 osob. Statistiky státního zastupitelství z roku 2014 uvádějí 77 osob obža-
lovaných pro trestný čin kuplířství, což je nejvíce za posledních 5 let. Dle dat 
Ministerstva spravedlnosti ČR bylo v roce 2014 za tento trestný čin odsou-
zeno 58 osob, většině z  nich byl uložen podmíněný trest, pouze 6 osob 
bylo odsouzeno k nepodmíněnému trestu odnětí svobody (Zpráva o stavu 
obchodování s lidmi…, 2015).

z  terénní a  poradenské práce bylo trestní stíhání 

provozovatelů pro řadu klientek velmi traumatizu-

jící, často oceňovaly přístup vedení podniku a pra-

covní podmínky, nevěděly tedy, co mají vypovídat, 

nechtěly provozovatele poškodit a  nebyly si ani 

jisté svými právy.

Pracovní podmínky v indoor prostředích 
sexbyznysu
Pracovní podmínky v  jednotlivých podnicích (klu-

bech, privátech) jsou různé. Podniky se liší nejen 

vybavením a  čistotou interiéru, ale i  přístupem 

vedení a dalšího personálu k pracovnicím a pravi-

dly podniku (způsob odměňování, způsob kontaktu 

se zákazníkem a další). Téma pracovních podmínek 

(pracovní režim a smluvní zajištění, možnost volna, 

pravidla podniku, hodnocení vztahů, bezpeč-

nosti aj.) v pražských sexklubech bylo blíže zkou-

máno na vzorku 42 respondentek v rámci šetření 

zaměřeného na zkušenosti klientek R-R (Poláková, 

2008). Bylo zjištěno, že respondentky měly znač-

nou kontrolu nad pracovními podmínkami. Necelá 

polovina respondentek by však preferovala zlep-

šení některých podmínek (např. hygie nické pod-

mínky, přístup vedení aj.). Nejčastěji respondentky 

zmiňovaly zlepšení bezpečnostních opatření na 

pracovišti. Zákazníci byli zdrojem největšího ohro-

žení pro respondentky z  hlediska jejich bezpeč-

nosti a  možného násilného jednání bez ohledu 

na velikost klubu. Zkušenost s násilným jednáním 

ze strany zákazníka uvedla polovina responden-

tek (fyzické násilí, verbální vyhrožování, vyžado-

vání sexu bez ochrany), nicméně více než dvě tře-

tiny respondentek se cítily na pracovišti bezpečně 

(ostatní ženy nad svou bezpečností nepřemýšlely, 

či se necítily bezpečně na pracovišti z  různých 

důvodů, např. zdravotního ohrožení, kvůli strachu 

z policie a obavy z prozrazení jejich práce apod.). 

Většina respondentek se rovněž setkala s  poža-

davkem zákazníků na nepoužití kondomu. 

Dle zkušeností R-R je to v  současné době 

podobné. Během poskytování zdravotních a sociál- 36



ních služeb jsou mapovány i  pracovní podmínky 

žen v  sexbyznysu. Řada klientek uvádí, že jsou 

spokojeny s pracovními podmínkami, a  jako zdroj 

potíží bývají uváděni zejména zákazníci, někdy 

však i  vedení podniku či kolegyně. Pokud ženy 

spokojené nebyly, často tvrdí, že odešly a  zvolily 

si jiný podnik, případně se snažily začít pracovat 

tzv. samy na sebe (např. u sebe doma, na privátu). 

Ženy, které však v sexbyznysu teprve začínají pra-

covat, obvykle neznají prostředí a  jeho pravidla 

a nevědí, že si nemusí nechat určité podmínky líbit, 

což ilustruje i zkušenost paní Pavlíny v kvalitativní 

části výzkumu (viz Kutálková, v této publikaci).

Pravidla a sankce podniků v sexbyznysu
Jak bylo řečeno, pravidla podniků jsou různá. 

Některé klientky se dle zkušeností R-R setkávají 

s nejrůznějšími sankcemi a omezeními: jsou poku-

továny (za pozdní příchody, nedodržení počtu 

naplánovaných směn apod.), zákazníci jsou jim při-

dělováni manažerem, nesmějí odmítnout zákaz-

níka, nemohou mít na pracovišti mobilní telefon, 

mají povinnost po poskytnuté sexuální službě 

zdržet zákazníka na drink, mají tzv. stopku v práci, 

když nepředloží výsledky testů na pohlavně pře-

nosné infekce atd. Se sankcí formou udělení 

pokuty se dle výsledků kvantitativního výzkumu 

setkala necelá jedna třetina respondentek 

(29,8 %, tj. 50 žen). Různé přístupy a pracovní pod-

mínky potvrdila i  zjištění získaná v  rámci kvanti-

tativního a  kvalitativního výzkumu, kde jsou více 

popsány souvislosti s prevencí násilí a strategiemi, 

které ženy užívají. 

Neopodstatněné uplatňování sankcí lze 

chápat jako jednu z  forem ekonomického násilí 

na ženách v sexbyznysu. Z kvalitativního výzkumu 

vyplynul odlišný pohled žen na jednotlivé sankce. 

Některé sankce byly vnímány jako legitimní či 

pochopitelné – např. pokud žena zaplatí poplatek 

za přesun směny, když nemůže dorazit na směnu, 

nebo nepřijde bez omluvy do práce –, jiné naopak 

jako krajně nespravedlivé nebo nesmyslné – např. 

pokuta za to, že se žena nedomluví se zákazníkem 

rusky, za špatně narovnané prostěradlo, nepuš-

těné rádio zákazníkovi, přetažení služby se zákaz-

níkem o 5 minut aj. Schvalování pokut bylo někdy 

dáváno i  do souvislosti s  běžným zaměstnáním, 

kde je třeba rovněž dodržovat pravidla práce. 

Smlouvy, ŽL a způsoby odměňování
Vzhledem k  tomu, že v  ČR nelze oficiálně provo-

zovat podnik, kde se poskytují placené sexuální 

služby, tato činnost bývá maskována jinými typy 

činností, jak už bylo zmíněno (např. hostesky, 

umělkyně, masérky aj.), případně ubytovacími 

službami. Dle zjištění Malinové (v  této publikaci) 

pracovalo na živnostenský list v sexbyznysu 11 % 

respondentek (tj. 18 žen), nějakou smlouvu se 

zaměstnavatelem mělo uzavřeno necelých 19  % 

respondentek (tj. 30 žen). Při šetření, které se 

však zaměřovalo pouze na ženy pracující v  praž-

ských klubech (Poláková, 2008), mělo nějaký typ 

smlouvy s  klubem uzavřeno 45,2  % responden-

tek (tj. 19 žen), žádná nepracovala v  sexbyznysu 

na živnostenské oprávnění, což může být typičtější 

právě pro ženy, jež pracují např. na privátech, jezdí 

pracovat do zahraničí a pracují obvykle tzv. samy 

na sebe. 

Případné smluvní ošetření slouží spíše 

k  ochraně „zaměstnavatele“, než že by chrá-

nilo osoby poskytující placené sexuální služby, 

například před nevyplacením odměny, což 

můžeme chápat jako jednu z dalších forem eko-

nomického násilí, které vyplývá právě i  z  legis-

lativní neukot venosti profese. Nucení k  pode-

pisování smluv a  poskytování osobních údajů 

provozovatelům může být i nástrojem nátlaku na 

sexuální pracovnice. Jednou z rad, která zazněla 

v realizovaném výzkumu R-R, bylo i dát si pozor 

na uzavírané smlouvy a ujistit se o zrušení smluv 

poté, co žena odejde z podniku – kvůli ochraně 

osobních údajů.

Jak již bylo zmíněno, vzhledem k  neukotve-

nosti práce v sexbyznysu nemají osoby poskytující 37



sexuální služby jistotu, že jim zaměstnavatel zaplatí 

za jejich práci, a nemohou se ofi ciálně ani domá-

hat platby. V  kvantitativním výzkumu Malinové  

(v  této publikaci) se 11,3 % responden tek (tj. 

19  žen) setkalo s  tím, že nedostaly za svou práci 

v  klubu či privátu zaplaceno. Podobné výsledky 

se ukázaly v  šetření zaměřeném na pracovní 

podmínky (Poláková, 2008) – 5  respondentek 

se osobně setkalo s  nezaplacením za odvede-

nou práci (tj. 11,9 %). Způsob obrany těchto žen 

na nevyplacení výdělku se zdál být spíše pasivní. 

Ve volných odpovědích uvedly: „Nechtěla jsem 
se přít, přešla jsem to s klidem.“ „Byla jsem rozčí-
lená, ale v podniku mi to vyhovovalo finančně, tak 
jsem věděla, že druhý den ty peníze mám zpátky.“ 
„Chtěla jsem odejít.“ „Musela jsem počkat, ale byla 
jsem vzteklá.“ 

Co se týká způsobů platby za poskytnuté 

služby, dle zkušeností R-R a rovněž podle výsledků 

šetření vztahujícího se k  pracovním podmín-

kám v  pražských sexklubech (Poláková, 2008) je 

obvyklé, že žena dostává 50 % z ceny poskytnuté 

služby, pokud pracuje v  podniku, a  je nejčastěji 

vyplácena v hotovosti po směně, případně násle-

dující den. Existují i  jiné formy práce v  sexbyz-

nysu – ženy si například platí pronájem pokoje či 

vstupné do podniku a  další výdělky, které dosta-

nou od klien tů, zůstávají již pouze ženě. Někdy 

žena přispívá podniku na inzerci jejích služeb 

a  zůstává jí pak více peněz z  poskytnuté služby 

(např. 60 % a více). Každý podnik má obvykle roze-

psánu škálu poskytovaných služeb a  cen; ostatní 

služby (tzv. nadstandardy, extra služby, služby 

bez ochrany) záleží na domluvě ženy a zákazníka. 

Peníze z  těchto příplatků zůstávají obvykle dané 

pracovnici, na některých místech se však rovněž 

o ně musí dělit s provozovatelem podniku. 

Represivní řešení na lokální úrovni – 
obecní vyhlášky
Co se týká pracovních podmínek žen, které pra-

cují ve venkovních prostředích (ulice, silnice, tzv. 

trasy), jsou ovlivněny zejména uplatňováním vyhlá-

šek proti prostituci. Obcím je dána pravomoc si 

pomocí obecně závazných vyhlášek upravit nabí-

zení a  poskytování placeného sexu na veřejnosti 

na jejich území. Tyto vyhlášky nemají dopad na 

vznik a  umístění sexpodniků na území daných 

obcí (ZHMP, 2013). Nálezem Ústavního soudu 

z  8.  3.  2007 mají obce možnost plošně zakázat 

prostituci nabízenou a vykonávanou na veřejnosti. 

Ústavní soud shledal tuto činnost natolik v rozporu 

s  dobrými mravy a  narušující veřejný pořádek, že 

umožnil tzv. plošný zákaz (sp. zn. Pl. ÚS 69/04). 

„Lze tedy shrnout, že současná právní úprava 
dává obci na výběr, aby buď prostituci neupravo-
vala vůbec, nebo ji na všech veřejných prostran-
stvích obce zcela zakázala, anebo aby negativně či 
pozitivně vymezila určitá prostranství, na kterých 
lze prostituci nabízet“ (Návrh zákona o  toleranci 

poskytování sexuálních služeb, 2013, s. 3–4). 
Trendem posledních let v  obcích, kde je 

zastoupena pouliční forma sexbyznysu, je pak 

zavádění těchto vyhlášek, které zakazují veřejné 

nabízení sexuálních služeb, výjimečně i jejich vyu-

žívání – tedy postihují zákazníky, jako je tomu např. 

v  chomutovské vyhlášce č. 8/2011. Havelková 

(2014) tento přístup označuje jako diskriminační na 

základě pohlaví a protiústavní a všímá si toho, že 

není sankcionováno vyhledávání sexuálních služeb 

(tedy poptávka zákazníků).

Dle základního monitoringu, který realizo-

vala R-R, mělo 40 obcí a měst k září 2014 platnou 

vyhlášku proti prostituci. Obecní vyhlášky „proti 

pouliční prostituci“ uplatňují např. Praha, Plzeň, 

Dubí, Chomutov a další města. Zde se osoby, jež 

nabízejí a  poskytují sexuální služby na veřejnosti, 

dopouštějí přestupku, za který jim může být ulo-

žena bloková pokuta splatná na místě (v Praze to 

bývá obvykle 500–1000 Kč). Pokud dotyčná osoba 

souhlasí s přestupkem a zároveň nemá hotovost, 

je jí předána poštovní poukázka s  předepsanou 

výší pokuty. V  případě nesouhlasu s  přestupkem 

je věc řešena ve správním řízení, kde hrozí pokuta 38



až 30 tisíc korun. V případě opakovaného spáchání 

přestupku může být uložen trest zákazu pobytu 

v  dané obci až na 3 měsíce (podrobně viz § 15a 

zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích). 

Jako velmi problematické při uplatňování 

těchto vyhlášek se jeví dokazování – policie by 

měla prokázat, že došlo ke spáchání přestupku 

(nabízení sexuálních služeb za úplatu), což je 

velmi obtížné a  jsou využívány různé strategie 

udělování a prokazování přestupků (více viz kapi-

tola níže). Podobná praxe se ukázala také pro-

blematická v  rámci kvalitativního výzkumu (viz 

Kutálková, v  této publikaci). Uplatňování vyhlá-

šek navíc výrazně ztěžuje pracovní podmínky žen, 

které pracují více skrytě, což může vést ke zvý-

šení násilí na ženách, jež kvůli vyhláškám mají 

nedůvěru k policii. 

Jak to chodí v praxi aneb dopady represivních 
vyhlášek
Navzdory represivním vyhláškám proti prosti-

tuci ženy ve městech nadále pracují (např. Praha, 

Brno), i  když v  některých lokalitách týmy R-R 

zaznamenaly snížení počtu žen zde působících 

(např. některé obce v  Jihočeském kraji, lokalita 

ve Středočeském kraji). Snížení většinou bývá 

dočasné, případně se ženy přesouvají do jiných 

regionů, nebo pracují více skrytě (čekají na zákaz-

níky v barech, služby se domlouvají zejména tele-

fonicky). Postupy obecní policie jsou různé, někde 

jsou vyhlášky pravidelně vymáhány, jinde jen nára-

zově, případně téměř vůbec. Některé klientky R-R 

mají pocit, že se policisté zaměřují při vymáhání 

vyhlášek jen na určité ženy, u nichž předpokládají, 

že je šance, že pokutu mohou zaplatit. Ženy též 

obvykle nerozumí rozdílné výši udělování pokut, 

kterou považují za velmi nespravedlivou. 

Co se týká prokazování spáchání přestupku, 

v praxi se R-R setkává s různými postupy: některé 

klientky uvádějí, že dostávají pokuty za jiná provi-

nění (např. znečišťování veřejného prostranství, 

přecházení na červenou, vodění psa bez vodítka), 

aniž by tato provinění spáchaly. Dále byly zazna-

menány případy, kdy klientkám bylo sděleno, že 

spáchaly přestupek, i když v dané lokalitě zrovna 

nepracovaly, jen se v  ní pohybovaly (např. jedna 

klientka čekala na kamaráda, nebyla dle svých 

slov v práci, a přesto jí byla uložena pokuta). Jako 

důkaz k  prokázání spáchání přestupku (nabízení 

sexuálních služeb) se používá tvrzení policistů, 

kteří uvádějí, že viděli ženu, jak dělala lascivní 

gesta a posunky na projíždějící auta. Policie někdy 

využívá audiovizuálních záznamů, které však vět-

šinou nejsou schopny zřetelně zachytit, že došlo 

k nabízení a sjednávání sexuální služby. Dle výpo-

vědí klientek R-R tvrzení o lascivních či vulgárních 

posuncích a  gestech využívají policisté i  v  situa-

cích, kdy žena žádné posunky nedělala, nikomu se 

aktivně nenabízela, jen v dané lokalitě např. stála 

před obchodem. Kde je tedy pak hranice mezi 

právem na svobodu pohybu a  spácháním pře-

stupku nabízení sexuální služby? Policisté samo-

zřejmě vědí, které ženy se pohybují v lokalitě pra-

videlně, nicméně samotný fakt, že žena stojí někde 

na ulici, nedokazuje, že dotyčná páchá přestupek 

nabízení sexuálních služeb na veřejnosti. 

Některé klientky se rovněž setkaly s  tím, že 

nebyly dostatečně poučené o  svých právech. 

Domnívaly se, že se jedná pouze o kontrolu totož-

nosti, a přitom policie odeslala podezření ze spá-

chání přestupku správnímu orgánu. Strategie udě-

lování pokut na místě se jeví některým obcím jako 

neúčinná, a tak volí spíše strategii správního řízení, 

kde může být udělena pokuta dotyčné ženě i v její 

nepřítomnosti, pokud se nedostaví bez řádné 

omluvy, či se odmítne zúčastnit projednání pře-

stupku. Oproti blokové pokutě uložené na místě, 

která činí maximálně 1000 Kč, může být pokuta 

uložená ve správním řízení vyšší, navíc vzrůstá 

o  správní poplatek 1000 Kč. V  praxi je využívána 

též sankce zákazu pobytu (Griga a  další, 2014; 

Janoušek, 2013).

Některé obce (např. Dolní Dvořiště, České Vele-

nice, Praha 2) se rozhodly využívat k  monitoringu 39



podezření ze spáchání přestupků a  sledování 

lokality služeb najatých bezpečnostních agentur. 

Bezpečnostní pracovníci mají za úkol monitoro-

vat situaci, co nejvíce znepříjemňovat ženám jejich 

služby, sbírat důkazy (natáčet a  fotit sexuální pra-

covnice a  jejich zákazníky), v  případě podezření 

z přestupku přivolat policii a jejich výpověď je vyu-

žívána ve správním řízení (Kubát, 2014). V praxi se 

některým klientkám R-R stávalo, že je bezpečnostní 

pracovníci sledovali v jejich pohybu, např. pokud šly 

do kavárny či nakoupit, a snažili se jim tedy co nej-

více znepříjemňovat pohyb ve veřejném prostoru. 

Ženy se pod tlakem pravidelných policejních 

kontrol dostávají do většího ohrožení – snaží se 

provozovat svou profesi skrytěji (např. více se zdr-

žují v baru, přemisťují se, procházejí se), tím pádem 

mohou mít méně zákazníků, a tudíž méně výdělků, 

což může vést k rizikovějším praktikám. Mají méně 

času na vyjednávání o službě se zákazníkem, které 

je zásadní, aby si žena mohla jasně domluvit pod-

mínky poskytnutí služby a prohlédnout si důkladně 

zákazníka a  mohla případně odmítnout službu, 

pokud se jí zákazník nezdá. Jsou tedy i více ohro-

žené z  hlediska možného násilí ze strany zákaz-

níka. V  případě, kdy je vůči nim spáchán trestný 

čin, obvykle nevyužívají možnosti jeho ohlášení 

policii ani jiné zdroje pomoci z obavy z postihu.

Příběh z terénní práce: 
Klientka Z. vypráví o  tom, jak ji zákazník okradl 

a  napadl. Na dotaz, zda to hlásila policii, reaguje 

s úlekem a mluví o tom, že to nejde a že by se bála, 

že by ji policie hned oznámila na OSPOD, což už se 

jí jednou stalo (za porušení místní vyhlášky zaka-

zující prostituci na veřejnosti). Pracovnice OSPODu 

jí následně pohrozila odebráním dítěte za mravní 

ohrožování dětí, protože pracuje na ulici. Klientka 

se snažila vysvětlit pracovnici OSPODu, že šlo 

o jednorázové přivydělání si, aby se mohla posta-

rat o  své děti, což pracovnice přijala. V  té době, 

jak popisuje klientka, to byla pravda, protože se 

jí opozdily dávky a  neměla peníze. Nyní se opět 

ocitla ve finanční nouzi a tuto cestu vidí jako nej-

rychlejší možnost, jak si zabezpečit nějaké příjmy. 

Práci v klubu či privátu nevnímá jako pro ni vhod-

nější řešení, vyhovuje jí více flexibilita a  možnost 

rozhodnout se, kdy a  jak dlouho bude pracovat, 

než muset dodržovat pravidla a nařízení podniku.

Represivní vyhlášky bohužel mohou dopa-

dat i na osoby, které nemusí poskytovat sexuální 

služby se souhlasem – může se jednat o  oběti 

trestného činu obchodování s  lidmi, které pracují 

téměř nepřetržitě, pod dohledem a hrozbou násilí 

od svých „manažerů a  manažerek“, jimž většinu 

výdělku odevzdávají. Proces identifikace oběti je 

velmi obtížný a může trvat i roky, než se daná žena 

svěří například NNO a  rozhodne se změnit svou 

situaci. Z praxe terénní práce je velmi těžké odhad-

nout a rozlišit, kolik žen ve venkovních prostředích 

pracuje pouze tzv. samy na sebe. Řada žen se dělí 

o  výdělek či odevzdávají příjmy dalším osobám 

(obvykle mužům, kteří mohou být jejich partnery 

a zároveň dohlíží na ženu v lokalitě). V jedné z loka-

lit, kde byly ženy pravidelně pokutovány městskou 

policií za přestupky, bylo po provedení zátahu 

ÚOOZ obviněno a  dále odsouzeno několik osob 

z kuplířství a obchodování s lidmi (Pokorný, 2014). 

Ženám narůstají dluhy na nezaplacených poku-

tách. Některé žádají pracovnice R-R o  pomoc při 

probíhajícím správním řízení, potřebují vysvět-

lit proces řízení a  poradit, jak se mohou bránit. 

Situace někdy vypadá jako hra „kočky s myší“, která 

nemá konce. Příslušníci městské policie ženy opa-

kovaně pokutují. Někdy je předvádějí na služebny, 

aby jim ztížili možnost práce (Hechtová, 2012), aniž 

by se situace jakkoliv změnila. Někteří policisté jsou 

dle sdělení klientek R-R zároveň jejich zákazníky. 

Někdy postupy policie přerůstají v chování s prvky 

šikany a  strukturálního násilí – jako příklad mohu 

uvést situaci, kdy se okradená a zmlácená klientka 

služby terénního programu setkala s  vyjádřením 

zástupců městské police, že si za to může sama 

a  že v  dané lokalitě nemá co dělat… To potvrzuje 40



i vyjádření klientky z výzkumu: „Dneska si prostě ani 
nedovolíte tu policii zavolat. Protože přijedou měš-
ťáci a ti vám dají najevo, že tady nemáte co dělat, 
máte omezení prostituce. A  vlastně těm chlapům 
hrajou do karet, že ten chlap (zákazník) si může 
dovolit cokoliv.“ Politika represivních vyhlášek je 

dle zahraničních výzkumů (Decker a  další, 2014) 

dlouhodobě neudržitelná a výrazně zhoršuje posta-

vení nejvíce marginalizované skupiny sexuálně pra-

cujících a jejich přístup ke spravedlnosti a službám. 

Pokud pracovnice pracují více skrytě, působí to 

potíže i NNO, které tyto ženy vyhledávají a nabízejí 

jim sociální a  zdravotní služby. Je obtížnější ženy 

najít a kontaktovat, některé ženy jsou ve stresu, aby 

něco vydělaly, a  mají tak i  méně času na kontakt 

s NNO, nebo jsou vůči NNO nedůvěřivé (zejména při 

prvních kontaktech).

Určitá skupina žen bude vždy preferovat ven-

kovní nabídku sexuálních služeb, která jim dává 

dle jejich slov větší svobodu a  flexibilitu v  práci, 

a zmiňují, že jim nevyhovovaly pracovní podmínky 

v  podnicích, pevná pracovní doba, pravidla pod-

niků apod. Tyto ženy navzdory represivním vyhláš-

kám stále nabízejí sexuální služby na veřejnosti, 

a  vystavují se tak riziku pokutování a  možnému 

nárůstu dluhů, které mohou přispívat k  jejich 

setrvávání v  sexbyznysu. Jiný způsob řešení ven-

kovních nabídek sexuálních služeb než formou 

represe je možno nalézt například v  zemích, jako 

jsou Holandsko, Německo a  další – podrobně viz 

tabulka č. 2: Tippelzóny. 

Snahy o právní úpravu prostituce v ČR
V  České republice se již od roku 1994 střídavě 

objevují snahy prostituci právně upravit samo-

statným zákonem. Tyto snahy ideově vycházejí 

zejména z  regulačního přístupu, jehož podsta-

tou je vymezení určitého rámce, v němž je prosti-

tuce povolena a který umožňuje postih jakéhokoliv 

vybočení z tohoto rámce (např. MVČR, 2005; ZHMP, 

2013). Média v  tomto kontextu často používají 

termín legalizace prostituce (např. Brožová, 2014). 

Legalizaci prostituce lze chápat v  širším slova 

smyslu jako jakýkoliv systém, který povoluje něja-

kou formu prostituce, ať už za pomoci speciálního 

zákona a  regulačních opatření pro osoby, které 

poskytují placené sexuální služby (např. povinné 

registrace těchto osob, speciální daňové odvody 

aj.), či bez nich (Prostitutes Education Network). 

Kromě řady regulačních návrhů vznikl v ČR jediný 

alternativní návrh řešení prostituce, který svůj libe-

rálnější pohled promítl i do názvu zákona – Návrh 

zákona o toleranci poskytování sexuálních služeb 

(sněmovní tisk č. 1100 z  roku 2013). Tento mini-

malistický návrh z dílny bývalého poslance Viktora 

Paggia, který v podstatě legalizoval zajišťování pra-

covních podmínek pro osoby v sexbyznysu a rede-

finoval trestný čin kuplířství, byl vládou zamítnut 

v červenci 2013 a k projednávání do parlamentu se 

kvůli předčasnému rozpuštění sněmovny už nedo-

stal (stanovisko vlády k sněmovnímu tisku č. 1100 

z  roku 2013). Tento návrh, který připomínkovaly 

NNO, včetně R-R, akademičky, ale i  osoby zastu-

pující provozovatele sexpodniků, zatím čeká, zda 

se ho někdo z politiků či političek chopí a  rozvíří 

debatu, jak jinak nahlížet na fenomén prostituce 

než jen z pozice regulace a represe. 

Žádná z  legislativ se doposud cíleně a  kom-

plexně nevěnovala ochraně zájmů osob posky-

tujících placené sexuální služby, včetně tématu 

eliminace násilí na těchto osobách. Širší diskuze 

k  právnímu uchopení prostituce a  dopadům na 

osoby pracující v  sexbyznysu tedy v  ČR doposud 

chybí. Podrobněji jsme se navrhovaným legislati-

vám v ČR a  jejich rozboru věnovali v publikaci Ze 

sexbyznysu na trh práce? (Šídová a další, 2013). 

Návrh zákona o regulaci prostituce
Poslední regulační návrh k  prostituci, zákon 

o  regulaci prostituce, vytvořila skupina kolem 

pražského radního Lukáše Manharta (ZHMP, 2013). 

Tento návrh předložený Zastupitelstvem hl. města 

Prahy i  přes zamítavé stanovisko vlády (stano-

visko č. 115/1 k  sněmovnímu tisku č. 115, 2014) 41



překvapivě úspěšně prošel v červnu 2014 prvním 

čtením Poslanecké sněmovny (PSPČR, 2014). 

Petiční výbor uspořádal v říjnu 2014 seminář s dis-

kuzí k tomuto návrhu, kde zazněla řada kritických 

připomínek od NNO (např. La Strada ČR, projekt 

Jana, Ulice – Agentura sociální práce), včetně R-R, 

ale i  vlády (např. MVČR). Petiční výbor následně 

vydal zamítavé stanovisko k návrhu zákona o regu-

laci prostituce (sněmovní tisk č.  115/2, 2014). 

Návrh byl již několikrát zařazen na pořad schůze 

Poslanecké sněmovny v  roce 2015, nebyl však 

projednán. Jeho projednání je zařazeno na pořad 

39.  schůze Poslanecké sněmovny, která pro-

bíhá od 19. ledna 2016. Podmínkou přijetí návrhu 

zákona, resp. nabytí jeho účinnosti, by bylo též 

vypovězení mezinárodní Úmluvy o  potlačování 

obchodu s  lidmi a  využívání prostituce druhých 

osob (dále jen Úmluva), k níž Československo při-

stoupilo v  roce 1958. Úmluva zavazuje smluvní 

státy mimo jiné nepřijímat žádné zákony, které 

by požadovaly po osobách živících se prostitucí 

vlastnit speciální průkaz, být zaregistrován k  této 

činnosti, a zavazuje trestat každého, kdo provozuje 

nevěstinec, což je v rozporu s navrhovaným záko-

nem o regulaci prostituce (ZHMP, 2013).

Co obsahuje návrh zákona o regulaci prostituce 
z roku 2013?
Návrh zákona definuje prostituci, stanovuje pod-

mínky pro legální provozování prostituce (tím se 

myslí poskytování placených sexuálních služeb) 

a pro provozování zařízení určených k provozování 

prostituce (tedy pro provozování sexklubů, privátů 

apod., dále jen „podnik“). Za porušení stanovených 

podmínek, tedy nelegální prostituci a provozování 

nelegálních podniků, stanovuje sankce, zejména 

ve formě správních pokut (pro sexuální pracovnice 

a  pracovníky do 50  000 Kč35, pro provozovatele 

podniků až do 2 000 000 Kč), ale i trestněprávních 

35 Pokud si však osoba poskytující placené sexuální služby přivede zákazníka 
k sobě domů (a nemá oprávnění pro provozování privátu), hrozí jí pokuta až 
2 000 000 Kč – § 40 odst. 5 (ZHMP, 2013).

sankcí36. Pouze okrajově jsou sankce namířeny 

též proti zákazníkům placených sexuálních služeb 

(pokuta do výše 15 000 Kč). Zákon dále obsahuje 

působnost policie, úřadů a  dalších osob (např. 

posuzující lékaři). Návrh obsahuje ustanovení 

o smlouvách o sexuálních službách a vyjadřuje se 

ke vztahu sexuální pracovnice a jejího zákazníka.

Základní obsah návrhu zákona
Dle návrhu zákona by se prostituce stala podni-

káním, nikoliv zaměstnáním. Sexuální pracovnice 

a  pracovníci by si museli vyřídit oprávnění k  pro-

vozování prostituce, které by mělo formu prů-

kazu s  jejich fotkou a  osobními údaji, a  museli 

by ho každý rok obnovovat. Museli by také pravi-

delně podstupovat povinné zdravotní prohlídky 

na pohlavně přenosné infekce a odvádět pojistné 

a  daně jako jiní podnikatelé. Vznikl by centrální 

registr osob provozujících prostituci a jednotlivých 

36 Provozování prostituce bez příslušného oprávnění by rovněž mohlo napl-
nit skutkovou podstatu trestného činu neoprávněného podnikání, podle 
ustanovení § 251 trestního zákoníku. „Skutkovou podstatu tohoto trestného 
činu naplní ten, kdo neoprávněně poskytuje služby nebo provozuje výrobní, 
obchodní nebo jiné podnikání ve větším rozsahu“ (ZHMP, 2013, s. 35).

Přijďte si pro průkazku k prostituci. Protestovali jsme proti návrhu 

zákona o regulaci prostituce (17. prosinec 2015). Foto: Jan Losenický
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zařízení, který by o  nich shromažďoval data po 

dobu 10 let. Provozovatelé sexpodniků by museli 

získat oprávnění k  provozu od obce, hradit 

poplatky a  daně, spravovat údaje o  svých pra-

covnicích aj. Návrh nově vylučuje možnost nabí-

zet sexuální služby na veřejnosti (plošný zákaz 

pouličních sexuálních služeb) a neumožňuje obcím 

vymezit oblasti – zóny, kde by tuto variantu povo-

lily. Regulace sexpodniků dopadá i na tzv. prostory 

určené k bydlení (respektive priváty), kdy zákon za 

legální formu privátu považuje jen tu, kde pracuje 

pouze jedna osoba, která k tomu získala oprávnění 

– neumožňuje tedy práci více osob v  jednom pri-

vátu (§ 30 odst. 1 písm. a). 

Nově návrh upravuje smlouvy o  poskytování 

sexuálních služeb, čímž se rozumí dohoda, kterou 

se „osoba oprávněná k  provozování prostituce 
zavazuje poskytnout zájemci za odměnu dohodnuté 
sexuální služby“. Toto splnění však nelze zákazní-

kovi zajistit ani potvrdit, tzn. nelze například sjed-

nat smluvní pokutu, pokud sexuální pracovnice 

dohodu nesplní, či od ní odstoupí. Chrání se tím 

více osoby poskytující placené sexuální služby než 

právo zákazníka (Havelková, 2014). Návrh rovněž 

stanovuje právo sexuální pracovnice či pracov-

níka na odměnu (platbu) v  případě, že zákazník 

odstoupí od smlouvy, pokud již bylo započato 

s  jejím plněním (poskytováním sexuální služby). 

Návrh výslovně vylučuje § 47 aplikaci ustanovení 

občanského zákoníku o ochraně spotřebitele: „Na 
práva a  povinnosti smluvních stran se nepoužijí 
ustanovení občanského zákoníku o ochraně spotře-
bitele.“ Dle zkušeností R-R v některých podnicích 

platí praxe, že pokud si zákazník stěžuje na poskyt-

nutou službu či přístup pracovnice, musí mu pra-

covnice peníze vrátit. Vedení je tím více oriento-

váno na spokojenost zákazníka než na ochranu 

svých pracovnic. 

Kritika návrhu zákona o regulaci prostituce
Návrh vychází z  předpokladu, že prostituci jako 

sociálně patologický jev nelze účinně zakázat, ale 

je třeba ji regulovat, aby nebyla veřejností poci-

ťována jako výrazný problém veřejného pořádku 

a  nepředstavovala vážné zdravotní ohrožení 

(ZHMP, 2013). Z  této pozice jsou formulovány 

cíle zákona, kterými jsou především oddělení 

legální prostituce od nelegální, ochrana mrav-

nosti, veřejného pořádku, bezpečnosti, zame-

zení šíření pohlavních chorob aj. V cílech se návrh 

pouze minimálně zabývá ochranou práv osob 

poskytujících placené sexuální služby a  posí-

lením jejich postavení – jedinou snahou je usta-

novení o  smlouvách o  poskytování sexuálních 

služeb, které částečně chrání postavení sexuál-

ních pracovnic a pracovníků před jejich zákazníky 

či zákaznicemi (viz výše).

Zákon se nedostatečně zabývá aspektem 

práv osob v  sexbyznysu a  nepohlíží na prostituci 

jako na práci. Oproti zahraničním úpravám, které 

se snažily přistoupit k fenoménu prostituce i z lid-

skoprávního pohledu (viz např. německá a holand-

ská úprava k prostituci), je v magistrátním návrhu 

nahlíženo na prostituci jako na sociálně patolo-

gický jev, se kterým je třeba se nějak vypořádat. 

Nezabývá se aspekty, jako jsou pracovní podmínky 

osob v  sexbyznysu, nutností destigmatizace lidí, 

kteří v  sexbyznysu pracují, potřebou vytvořit pro-

gramy zaměřené na odchod ze sexbyznysu, jako 

je tomu v případě zahraničních úprav. Naopak se 

soustředí na populární opatření, jako jsou povinné 

zdravotní prohlídky a hledisko veřejného pořádku. 

Hlavní riziko návrhu spatřuji v  přísně regulačně-

-represivním pojetí, které v praxi může vést k pře-

sunutí většiny sexuálních pracovnic a  pracovníků 

do ilegality – tedy k  práci v  bytech či eskortních 

službách bez platného oprávnění. Tyto osoby se 

kvůli svému nelegálnímu postavení budou obávat 

využívat preventivní služby či žádat o pomoc poli-

cii v  případě napadení. Jak vyplývá ze zahranič-

ních výzkumů, kriminalizační opatření státu vedou 

k  větším rizikům násilí na osobách v  sexbyznysu 

a  zhoršení jejich přístupu ke službám (Decker 

a další, 2014). 43



Návrh zákona ignoruje doporučení českých 

organizací, které se dlouhodobě zabývají proble-

matikou prostituce (ROZKOŠ bez RIZIKA, projekt 

Jana, Ulice – Agentura sociální práce) či obchodo-

váním s lidmi (La Strada ČR, o. p. s), a opomíjí zku-

šenosti evropských zemí, kde již byla prostituce 

zákonem upravena.

Výtky R-R k  návrhu zákona o  regulaci prosti-

tuce, které byly součástí otevřeného dopisu pro 

poslance a poslankyně, jsou shrnuty v tabulce č. 3.

(Tabulka č. 3: Kritika návrhu zákona o regulaci prostituce, s. 45) 

Závěr 

V této kapitole jsem se věnovala úvodnímu popsání 

dostupných informací o sexbyznysu v ČR, vymezení 

některých pojmů a přístupů k prostituci / sexuální 

práci, problémům vyplývajícím z  nedostatečného 

právního ošetření a dopadům uplatňování represiv-

ních opatření formou obecních vyhlášek.

Bez legálního ukotvení a  nastavení profesních 

hranic nelze zajistit vymahatelnost práv. Přijetí 

zákona o legalizaci prostituce či jiné uznání sexuální 

práce jako práce ze strany státu tedy vnímám jako 

klíčové. Konkrétní podoba zákona či úprava jiných 

právních předpisů by měla být široce prodisku-

tována. Je otázkou, jaká podoba zákona by byla 

vhodná, zda je třeba prostituci ošetřit spe ciál ním 

zákonem, či spíše upravit stávající předpisy (např. 

redefinice kuplířství, úprava živnostenského zákona 

apod.). Přikláním se však ke směrům, které považují 

dekriminalizaci v předpisech vztahujících se k sexu-

ální práci se souhlasem za cestu, jak mohou být 

zajištěna lidská práva osob pracujících v  sexbyz-

nysu.37 Severský model, který se v poslední době 

snaží čím dál více prosazovat, naopak nevnímám 

jako vhodnou cestu, jak zajistit osobám pracujícím 

v sexbyznysu jejich lidská práva. 

37 Viz stanovisko Amnesty International, která se vyslovila v  rezoluci v srpnu 
2015 pro úplnou dekriminalizaci všech aspektů placených sexuálních 
služeb, poskytovaných mezi dospělými s  oboustranným souhlasem (ČTK, 
2015). 

S  legalizací profese by ženy dostaly oporu 

při nastavování profesních hranic poskytování 

sexuální služby. Neziskovým organizacím by se 

legitimizovala cesta k  poskytování poradenských 

služeb ženám, které do sexbyznysu chtějí teprve 

vstoupit, a mohly by se tak rozhodnout, zda vůbec 

nebo za jakých podmínek chtějí profesi vykonávat. 

Jasné nastavení hranic vůči zákazníkům a  provo-

zovatelům a  trvání na jejich dodržování je jedním 

ze základních preventivních mechanismů (Šídová, 

2014). Legalizace by mohla nastartovat i změny ve 

veřejném mínění, otevřít větší vnímavost společ-

nosti k projevům násilí na ženách a zejména posílit 

osoby poskytující placené sexuální služby v uplat-

ňování jejich práv.
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* Malinová (2011). O nás, ale s námi aneb Co si myslí sexuální  
pracovnice o návrhu Zákona o regulaci prostituce:  
http://www.rozkosbezrizika.cz/ke-stazeni/soubory/co-si-mysli-se-
xualni-pracovnice-o-navrhu-zakona-o-regulaci-prostituce/detail.

** Viz např. zpráva Rozvojového programu OSN dostupná online:  
http://www.hivlawcommission.org/resources/report/FinalReport-
Risks,Rights&Health-EN.pdf – (s. 36–45).

Tabulka č. 3: Kritika návrhu zákona o regulaci prostituce. 

Zdroj: autorka dle R-R, 2014 

NE ANO
NE povinné registraci sexuálních pracovnic a pracovníků na úřadech
Nesouhlasíme s povinnou registrací a vznikem registru sexuálních pracovnic a pracovníků. 
Obava ze ztráty soukromí a stigmatizace bude dalším důvodem odchodu sexuálních 
pracovnic a pracovníků do ilegální sféry. S povinnou registrací nesouhlasily dle našeho 
šetření dvě třetiny dotázaných klientek.* Lze předpokládat, a dokládají to i zahraniční 
zkušenosti, že reálný počet registrovaných bude ještě nižší.

NE povinným zdravotním prohlídkám
Povinné zdravotní prohlídky žen a mužů pracujících v sexbyznysu nefungují, a to jak 
podle zkušeností ze zahraničí, tak podle studií renomovaných organizací jako UNAIDS 
(Společný program OSN pro HIV/AIDS) nebo WHO (Světová zdravotnická organizace).** 
Způsobují menší zájem o testování a zákazníci častěji vyžadují sex bez kondomu. Proti 
vyzkoušené a funkční praxi je i zpoplatnění zdravotních prohlídek a nutnost navštívit 
praktického lékaře a jím určeného specialistu.

NE regulaci privátů – poskytování služeb pouze jednou osobou
Omezení pro privátní podniky (provozování jednou osobou) nerespektuje charakter těchto 
podniků a zvýší pravděpodobnost násilných napadení sexuálních pracovnic a pracovníků. 
Dle našich zkušeností obvykle pracují v bytě minimálně dvě ženy, které si vzájemně poskytují 
ochranu a kontrolují se po odchodu zákazníka. Řada z nich nechce pracovat v tzv. klubech, 
protože jim nevyhovují pracovní podmínky určované vedením podniku – dlouhá provozní doba, 
nemožnost vzít si volno v práci apod. Proto chtějí pracovat tzv. samy na sebe.

ANO
 posílení práv sexuálních pracovnic a pracovníků, zlepšení jejich pracovních podmínek, 

přístupu ke službám a spravedlnosti, zmírnění stigmatizace práce v sexbyznysu
Návrh opomíjí práva sexuálních pracovnic a pracovníků, neřeší jejich bezpečnost při práci. Nezabývá se 

pracovními podmínkami osob v sexbyznysu, nutností jejich destigmatizace a potřebou vytvořit programy zaměřené 
na odchod z tohoto odvětví, jako je tomu v případě zahraničních úprav.

NE přísné regulaci a represi a jejím důsledkům
Návrh je přísně regulační (vznik registru osob v prostituci, plošný zákaz pouliční prostituce, 
omezení tzv. privátů) a represivní (vysoké pokuty). Podstatná část sexuálních pracovnic 
a pracovníků proto přejde do ilegální sféry, což přinese řadu negativních jevů: pokles 
testování na pohlavně přenosné infekce, růst obchodu s lidmi a vykořisťování, větší riziko 
násilí, odklon od pomáhajících organizací, kdy bude velmi problematické tyto osoby 
kontaktovat a poskytnout jim preventivní služby, a v neposlední řadě i zatížení policie.

NE plošnému zákazu pouliční prostituce
Plošný zákaz pouliční prostituce postihuje nejzranitelnější skupinu osob v sexbyznysu, 
například drogově závislé nebo lidi bez domova. Nezřídka se jedná o osoby k prostituci 
nucené, které čelí dvojímu tlaku – kořistění ze strany kuplířů a represi ze strany 
policie. Návrh nepočítá se zavedením tippelzón – bezpečných areálů se zázemím pro 
poskytování sexuálních služeb, které dobře fungují v Německu, Nizozemí, Švýcarsku 
i dalších evropských zemích.

Kritika návrhu zákona o regulaci prostituce
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SHRNUTÍ Sexuální práce v praxi 
a v zákonech. 
Možná řešení

Doporučení pro tvůrce a tvůrkyně 
politik v oblasti přístupu k prostituci / 
sexuální práci 
Právní úprava prostituce má zásadní dopad do 
oblasti lidských práv osob poskytujících sexuální 
služby. Výzkumy ukazují, že represivní úprava 
prosti tuce (zákonem či vyhláškou) zvyšuje prav-
děpodobnost, že budou osoby, které poskytují 
sexuální služby, vystaveny násilí, zhoršuje jejich 
přístup k sociálním a zdravotním službám a prohlu-
buje sociální vyloučení. Legislativní úprava posky-
tování sexuálních služeb by vždy měla chránit práva 
sexuálních pracovnic a pracovníků a její dopady by 
měly být hodnoceny s ohledem na zajištění bezpečí 
a důstojnosti lidí, kteří sexuální služby poskytují. 

 — Při tvorbě legislativy se zajímejte o to, jaké 

bude mít praktické dopady na životy žen 

a  mužů poskytujících placené sexuální 

služby. Zvažujte její dopady na osoby pra-

cující v  různých prostředích (ulice, klub, 

privát, eskort apod.).

 — Zkoumejte, zda dodržování legislativy při-

nese sexuálním pracovnicím či pracov-

níkům i  nějaké výhody (např. ochranu 

a  respektování ze strany policie, nárok na 

platbu za poskytnutí sjednané sexuální 

služby). Provozovatelé a  provozovatelky 

sex podniků a  především osoby posky-

tující sexuální služby jsou vystaveny vel-

kému společenskému stigmatu, a  pokud 

jim zákon vztahující se k sexuálním službám 

neposkytne ochranu a  nezajistí respekto-

vání jejich práv, budou pracovat v  utajení 

a zákon nebude funkční.

 — Všímejte si, jakými legislativními způsoby je 

možné zajistit férové pracovní podmínky 

pro sexuální pracovnice a pracovníky (např. 

zabránění nucení k  sexuálním praktikám 

Sexuální 
práce v praxi 
a v zákonech. 
Možná řešení

Jana Poláková
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a vykořisťujícím způsobům, nárok na vypla-

cení odměny provozovatelem, zajištění bez-

pečnosti na pracovišti apod.). 

 — Zkoumejte, zda legislativa neomezuje, či 
dokonce neporušuje lidská práva osob, 
které poskytují sexuální služby (např. 

sexuální pracovnice, která nebude mít 

oprávnění k  prostituci, pravděpodobně 

nenahlásí na ní páchanou trestnou čin-

nost, protože se sama bude obávat postihu; 

sankce zákazu pobytu za přestupky vzta-

hující se k prostituci může bránit ve využití 

specializovaných sociálních a  zdravotních 

služeb působících v daném místě). 

 — Zamyslete se nad tím, k jakým neplánova-
ným negativním efektům by navrhovaná 
opatření mohla vést (např. tlak na nepou-

žívání kondomů v  případě zavedení povin-

ných zdravotních prohlídek pro sexuální 

pracovnice a  pracovníky, kdy se zákazníci 

mylně domnívají, že zdravotní prohlídka je 

zárukou zdraví pracovnice, a opomíjejí inku-

bační dobu infekcí). 

 — Pokud přijmete lokální úpravu k  prostituci 

(např. vyhlášku zakazující nabízení sexuál-

ních služeb na celém území obce), všímejte 

si, jaké má dopady na životy sexuálních pra-

covnic a pracovníků a zda nevede k dalším 

problémům (např. nárůst zadluženosti, větší 

násilí na sexuálních pracovnicích a  jejich 

přesun na jiná místa – mimo hranice obce, 

kde to pro ně bývá nebezpečnější atd.). 

Vyžádejte si pohled pomáhajících organi-

zací, které působí v místě a poskytují služby 

sexuálním pracovnicím a pracovníkům.

 — Zapojte do diskuzí a  přípravy legislativy 

k prostituci kromě jiných institucí i nevládní 

organizace věnující se ochraně práv sexuál-

ních pracovnic a  pracovníků, samotné 

sexuální pracovnice a pracovníky i zástupce 

provozovatelů a  provozovatelek podniků, 

kde se poskytují sexuální služby. 

 — Mějte na paměti, že přijetí funkční legisla-

tivy k  prostituci není jedinou věcí, která je 

důležitá. Potřebné jsou aktivity vedoucí 
ke zmírnění stigmatizace práce v  sexbyz-
nysu, respektování této práce ze strany 
institucí a  vytvoření široké sítě specia-
lizovaných služeb pro osoby pracující 
v  sexbyznysu, ale i  pro ty, kteří chtějí ze 
sexbyznysu odejít (tzv. exitové programy). 

Doporučení pro ženy (a muže) uvažující 
o vstupu do sexbyznysu či pracující 
v sexbyznysu
Podoba zákonů či vyhlášek, které se vztahují 

k  poskytování sexuálních služeb, je důležitým 

faktorem, jenž ovlivňuje vaši práci. Zákony či 

vyhlášky upravují to, zda je poskytování sexuál-

ních služeb v daném místě legální (tj. zda můžete 

být pokutovány, či dokonce trestány). Znalost 

zákonů a dalších předpisů je důležitá také proto, 

abyste rozuměly, jaká máte práva a  povinnosti 

ve vztahu k  institucím (např. pojišťovny, policie, 

finanční úřad aj.). Rádi vám poskytneme další 
informace. Kontaktujte ROZKOŠ bez RIZIKA 
(R-R). Jsme tu pro vás.

Obecná doporučení

 — Zjistěte si předem, jak má země a  region, 

kde chcete pracovat, právně ošetřenou 

práci v prostituci / sexuální práci – to zna-

mená, zda je poskytování sexuálních služeb 

v  dané zemi legální a  za jakých podmínek 

(např. nutná registrace na úřadu či policii, 

povinnost platit daně apod.).

 — Zjistěte si vaše práva a povinnosti v souvis-

losti s poskytováním placených sexuálních 

služeb v zemi, kde se chystáte pracovat, či 

už pracujete.

 — Dobře se seznamte i  s  podmínkami práce 

v  místě, kde konkrétně hodláte pracovat 

(informace od dalších žen, diskuze na inter-

netu atd.).51



 — Vyhledejte si předem kontakty na pomá-

hající organizace v  příslušné zemi, které 

vám mohou být prospěšné v případě, že se 

dostanete do potíží, či poradí s  ošetřením 

vaší práce, placením daní apod. Užitečné 

kontakty můžete nalézt například na webu: 

services4sexworkers.eu. V  ČR se můžete 

obrátit na R-R, která působí ve  12 krajích, 

či na projekt JANA, jenž poskytuje služby 

v  Jihočeském a  Plzeňském kraji, nebo na 

spolek Ulice, který působí v Plzeňském kraji.

Zákony a sexuální práce – jak je to v ČR?
 — V  ČR není poskytování sexuálních služeb 

upraveno žádným zákonem a na celostátní 

úrovni není zakázáno, tedy je to legální. 
To znamená, že poskytováním sexuálních 

služeb nepácháte trestný čin – výjimku 

tvoří zákaz provozování prostituce v  blíz-

kosti škol, školských a obdobných zařízení 

(trestný čin „Prostituce ohrožující mravní 

vývoj dětí“ – § 190 TZ č. 40/2009 Sb.).

 — V  ČR je trestné kuplířství (§ 189 TZ) – 

tedy, pokud vás někdo najme k  prostituci, 

zprostředkovává vám zákazníky, nebo má 

finanční prospěch z  toho, že poskytujete 

placené sexuální služby. To znamená, že si 

například nemůžete otevřít s  kamarádkou 

privát, umožňovat sexuální práci dalším 

pracovnicím a domlouvat jim zákazníky ani 

provozovat sex klub.

 — Osoba, která vám pronajímá byt či prostory 

a jež ví o tom, že v bytě poskytujete placené 

sexuální služby, se rovněž vystavuje riziku 

stíhání pro kuplířství. 

 — Dle současné legislativy nemůže být 
poskytování placených sexuálních služeb 
oficiální živností. Můžete si však vyří-

dit jiný typ živnosti (např. „výroba, obchod 

a služby jinde nezařazené“, masážní služby) 

či odvádět daně v  kategorii tzv. svobod-

ných (nezávislých) povolání bez nutnosti 

mít živnostenské oprávnění, jako jsou např. 

umělci. 

 — Formalizace vaší práce (viz např. ošetření 

přes živnostenský list) a  placení sociálního 
pojištění mají vliv na vaši možnost získání 

dávek v budoucnu – např. důchodu či dávek 

vyplývajících z nemocenského pojištění, které 

je součástí platby sociálního pojištění a  je 

dobrovolné (sem spadají dávky, jako je např. 

nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství). 

 — Pokud nejste někde zaměstnána či registro-

vána na Úřadu práce, případně nejste na rodi-

čovské či mateřské dovolené, musíte si vždy 

platit alespoň zdravotní pojištění, jinak vám 

vzniká dluh u vaší zdravotní pojišťovny.

 — Ačkoliv poskytování sexuálních služeb jako 

takové není trestné, právo s  ním bohužel 

prozatím nepracuje jako s  legálním zdrojem 

obživy. To znamená, že v oblasti placení daní 

jsou stále mnohé nejasnosti. Existuje však 

obecná daňová povinnost odvádět daně 

z  příjmů a  příjmy z  poskytování placených 

sexuálních služeb by mohly spadat do tzv. 

ostatních příjmů podle § 10 zákona o daních 

z  příjmu. (Takové příjmy byste prokazovala 

prostřednictvím daňového přiznání.) Aby 

se jednalo o  daňový trestný čin, je potřeba 

dopustit se porušení zákona ve větším roz-

sahu (tedy musí vzniknout škoda alespoň ve 

výši 50 000 Kč).

 — Mějte na paměti, že vaše práce v sexbyznysu 

nemůže být jediným důvodem k  tomu, aby 

vám soud na návrh Oddělení sociálně-právní 

ochrany dětí (tzv. OSPOD či „sociálka“) ode-

bral dítě/děti, pokud se o ně jinak dobře sta-

ráte. 

 — Pokud si nejste jistá vašimi právy a povin-
nostmi, obraťte se na pracovnice R-R. 
Domluvte si schůzku v  centrech, či nám 
napište do internetové poradny R-R, nebo 
zavolejte. Kontakty naleznete na www.
rozkosbezrizika.cz. 52



Když jste se rozhodla pracovat na 
ulici, silnici či parkovišti…
Kromě výše uvedených informací je dobré znát 
i tato doporučení:

 — Obce (města) mají pravomoc pomocí 

obecně závazné vyhlášky vymezit místa 

v  obci, kde byste mohla legálně nabízet 

sexuální služby na veřejnosti, či naopak 

mohou nabízení sexuálních služeb 

plošně zakázat na celém území obce 

(města). Stejně tak mohou postihovat 

i zákazníky. 

 — Zjistěte si podmínky pro práci na venkov-

ním stanovišti v  dané obci. Pokud v  obci 

platí vyhláška zakazující nabízení a posky-

tování sexuálních služeb na veřejnosti, 

můžete dostat pokutu za tzv. porušení 
vyhlášky proti prostituci, nebo přijít do 

konfliktu s  najatou bezpečnostní agentu-

rou, která porušování vyhlášky sleduje.

 — Policie vám musí daný přestupek pro-
kázat, tzn. například, že má prokazatelně 

zdokumentováno, že jste aktivně nabí-

zela sexuální služby potenciálním zákaz-

níkům. Nemůže vám dát pokutu za to, že 

pouze stojíte na ulici či v lokalitě, kde platí 

vyhláška, jdete do baru nebo na nákup. 

 — Pokud souhlasíte s  přestupkem vztahu-

jícím se k nabízení či poskytování sexuál-

ních služeb, může vám policie uložit tzv. 

blokovou pokutu ve výši max. 1000 Kč 

(splatnou na místě, či složenkou).

 — Pokud nesouhlasíte se spáchaným pře-
stupkem (a  tedy nemůžete dostat pokutu 

na místě), policie odesílá podezření ze 

spáchání přestupku ke správnímu orgánu 

(tj. obvykle na úřad v  místě, kde k  pře-

stupku došlo) a  ten ve věci zahájí řízení. 

Zde hrozí pokuta vyšší, ale máte právo 

mimo jiné vyjádřit se ke všem skutečnos-

tem, které se vám kladou za vinu, či podat 

odvolání proti rozhodnutí o přestupku. 

 — Pokud byste dostala opakovaně pokutu za 

přestupek nabízení a  poskytování sexuál-

ních služeb na veřejnosti a byly by splněny 

další podmínky vymezené v  zákoně o  pře-

stupcích, mohla by vám být udělena sankce 
zákazu pobytu v dané obci až na 3 měsíce. 

Pokud byste zákaz pobytu porušila, hrozí 

vám trest odnětí svobody za maření výkonu 

úředního rozhodnutí až na 2 roky. 

 — Pokud si nejste jistá vašimi právy a povin-
nostmi, obraťte se na pracovnice R-R. 
Domluvte si schůzku v  centrech, či nám 
napište do internetové poradny R-R, nebo 
zavolejte. Kontakty naleznete na www.
rozkosbezrizika.cz. 
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Násilí v sexbyznysu. 

Výsledky 
kvantitativního 

výzkumu



Úvod

S  násilím v  sexbyznysu jsme se střetávali už od 

prvopočátku působení ROZKOŠE bez RIZIKA (R-R) 

v prostituční scéně. Byla to pro nás velká neznámá, 

problém spíš tušený než odhalený, kdy naše infor-

mace pocházely většinou jen ze zachycených útržků 

rozhovorů mezi ženami či mezi nimi a jejich pasáky. 

Tehdy na počátku devadesátých let se sexbyznys 

odehrával ponejvíce na ulici či na příjezdových ces-

tách do příhraničních měst. Přelomovým okamži-

kem pro poodhalení problematiky násilí v  sexbyz-

nysu bylo otevření centra v  Praze v  roce 1995, 

v  němž jsme provozovali i  venerologickou ambu-

lanci. Násilí začalo dostávat konkrétnější obrysy: 

chodily k nám ženy a dívky s modřinami, škrábanci 

či kousnutími. Dlouho nebylo možno o pachatelích 

těchto činů nic konkrétního zjistit, vše sklouzávalo 

do jednolitého anonymního pytle jménem zákazník. 

S postupující důvěrou k pracovnicím R-R, ale i ros-

toucí emancipací klientek začali do oblasti násilí 

vstupovat i  jiní aktéři – nejčastěji pasáci, eventu-

álně manažeři některých nočních klubů. „Držel mi 

dlaň nad hořící svíčkou, protože jsem mu nechtěla 

dát peníze.“ „Přivazoval mě řetězem ke stolu, abych 

neutekla.“ Tak nějak zněly tenkrát výpovědi našich 

klientek. Stigmatizace ze strany společnosti byla 

obrovská, pracujícím ženám se v řadě odvětví sni-

žovaly příjmy, nicméně v sexbyznysu se dalo vydě-

lat. Vzrůstala agrese vůči ženám v  sexbyznysu, 

násilí dostalo mnohem brutálnější podobu. Mezi 

klientkami, které jsme osobně znali, se vyskytly 

zavražděné, skalpované atd. Snahy o legální ucho-

pení prostituce, ať už měly jakoukoliv podobu, při-

nesly do světa prostituce jednu zásadní myšlenku: 

jde o obchod. A měla by se tím pádem respektovat 

pravidla upravující vztah mezi osobou prodávající 

a  kupující. Žádná pravidla však uzákoněna nebyla 

a  v  tomto legislativním vakuu se sexuální pracov-

nice potácejí dodnes. 

Jednou z  opor zákona o  prostituci je i  vylou-

čení násilí ze sexbyznysu a předložený kvantitativní 

Hana Malinová
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výzkum má pomoci zmapovat celkovou situaci 

či rozprostraněnost, povahu a  intenzitu násilí 
v  nabídce sexuálních služeb. Vedle klasického 

uspořádaní, jaké je obvyklé pro výzkumnou zprávu, 

jsme se obšírněji věnovali charakteru zkoumaného 

vzorku s  cílem aplikovat naše závěry a preven-

tivní strategie na soubor všech klientek ROZKOŠE 

bez RIZIKA. Ty – dle našeho odhadu – představují 

přibližně třetinu žen a  dívek, jež na území České 

republiky pravidelněji (tzn. minimálně 1–2krát 

týdně) poskytují placené sexuální služby. Dále 

jsme využili možnosti srovnat výskyt sexuálního 

násilí v  našem zkoumaném vzorku a  v  populaci 

českých žen a  do zkoumání jsme zahrnuli otázky 

zjišťující výskyt sexuálního násilí páchaného na 

ženách v  celorepublikovém výzkumu. A  tak jsme 

dostali příležitost zodpovědět otázku, zda sexuální 

pracovnice byly v minulosti častěji vystaveny sexu-

álnímu násilí, nebo je takovéto tvrzení pouhým 

mýtem a  již ztratilo svou platnost. Snažíme se 

vypodobnit prostředí, ve kterém ženy pracují, 

s kým tzv. drží basu a s kým přicházejí do konfliktu, 

jak práce v  sexbyznysu probíhá, resp. jak na kli-

entky působí, a  zda se jim daří dodržovat zásady 

bezpečnějšího sexu.

Samozřejmě se nejobsažněji věnujeme proble-

matice násilí, a  to ve všech čtyřech sledovaných 

formách (fyzické, ekonomické, sexuální a  psy-

chické), mapujeme, kde ženy nacházejí oporu 

a  které preventivní i  obranné strategie fungují 

a s jakou účinností. V závěru připouštíme, že ženy 

riziko spíše podceňují, vytěsňují možnosti ohro-

žení, i když je samy reálně prožily. 

Teoretická a metodologická 
východiska kvantitativního 
výzkumu

Specifika násilí v sexbyznysu 
Násilí v  sexbyznysu se nachází někde na pomezí 

mezi násilím na náhodné oběti a domácím násilím; 

poskytování sexuálních služeb předpokládá ve 

většině případů úzký fyzický kontakt mezi osobou 

poskytující sexuální služby a  osobou tyto služby 

využívající. Stěží lze v  takové situaci uposlech-

nout obecně přijímanou radu jako např. v  pří-

padě náhodného násilí „držet si někoho dál od 

těla“. Oběť jde naproti něčemu, co ji může bez-

prostředně ohrozit. Těsností kontaktu se násilí 

v  sexbyznysu nápadně blíží domácímu násilí, jen 

s  tím rozdílem, že manželka nebo partnerka vět-

šinou lépe odhadne, co ji čeká, než žena v úzkém 

fyzickém kontaktu s  úplně cizím člověkem. Navíc 

domácí násilník si je vědom možnosti svého dopa-

dení či odhalení, což může být pro jistou úroveň 

agrese (pokud se násilník zcela nepřestane ovlá-

dat) určitou brzdou v  používání násilných pro-

středků. Nespornou „výhodou“ násilí v  sexbyz-

nysu je skutečnost, že pachatel většinou ze života 

těchto žen zmizí. Násilí v  partnerském vztahu se 

naopak stále stupňuje, žena je mu opětovně vysta-

vována a nezřídka bývá přímo ohrožena na životě. 

Odejít z  těchto vztahů nebývá pro ženu jednodu-

ché: násilník mění strategie, slibuje, že už se to 

nebude opakovat, žena má k němu citovou vazbu, 

je na něm ekonomicky závislá.

Veškeré preventivní strategie v  sexbyznysu 

směřují k  tomu, jak se setkání s  násilím ze strany 

zákazníka vyhnout tak, aby k sexuálnímu kontaktu 

vůbec nedošlo (dát na intuici, odmítnout, když se 

jim něco nezdá, předávat si informace mezi sebou 

o zákazníkovi atd.). Pokud už k nějaké formě násilí 

dojde tzv. face to face, jsou šance sexuální pracov-

nice na obranu menší, zvlášť v případě, kdy nemá 

možnost přivolat si pomoc zvenčí. Pak má větši-

nou jen jedinou možnost, jak se ze situace dostat; 

překvapit násilníka a  utéct. I  když většina zákaz-

níků dochází za sexuálními pracovnicemi pro napl-

nění svých sexuálních tužeb, násilí ze strany zákaz-

níka se zatím (v sexbyznysu) vyskytuje. Vedle těchto 

spíše epizodických aktů násilí může být žena vysta-

vena dlouhodobému násilí či opakujícím se násil-

ným aktům:57



 — z  tzv. třetí strany (majitel klubu, mana-

žer, popř. taxikář). Dnes už jsou nejčastější 

formou násilí ekonomické újmy (zadržování 

příjmu, různé pokuty apod.), anebo psy-

chické násilí (vyhrožování zveřejněním foto-

grafií, informováním rodiny atd.);

 — ze strany kolegyň; v  současné době exis-

tuje převis nabídky nad poptávkou a v kon-

kurenčním prostředí sexbyznysu se ženy 

uchylují ke vzájemným pomluvám nebo si 

přebírají své know-how;

 — ze strany policie; zatím zkoumáme pouze 

ekonomickou formu násilí – pokuty.

Jak často se ženy působící v sexbyznysu setkávají 

s násilím? 

Podle zahraničních zdrojů se s  násilím ze strany 

zákazníků setká až polovina žen pracujících 

v  sexbyznysu (Jessen, 1998). Další zahraniční 

výzkumy též uvádějí, že ženy, které pracovaly 

v sexbyznysu, byly častěji než ostatní ženy vysta-

veny sexuálnímu násilí (Bjørndahl, 2012). 

O situaci v České republice částečně vypovídá 

zjištění uvedené v  diplomové práci (Zikmundová, 

2003), kde autorka tvrdí, že s brutální formou násilí 

(ohrožování zbraní, zbití a  okradení) se dotazo-

vaná klientka působící na venkovních stanoviš-

tích (ulice, silnice, parkoviště) setkávala v průměru 

každý měsíc. Z  příběhů o  násilí, které pracov-

nice R-R sbíraly od klientek v  roce 2013, vyplývá, 

že polovina násilných činů, jimž čelí ženy pracu-

jící v  sexbyznysu, se odehrává v  partnerských 

vztazích. Pozadím všech těchto příběhů je stig-

matizace žen pracujících v  sexbyznysu; násilníci 

v  obchodních i  partnerských vztazích se domní-

vají, že si k těmto ženám mohou všechno dovolit, 

či dokonce že jejich usmrcením chrání lidstvo od 

společenského zla.

Kdo jsou ženy v sexbyznysu?

Většina žen v  sexbyznysu si zvolila toto povolání, 

protože se domnívají, že v daný okamžik je práce 

v  sexbyznysu jedinou možností, jak co nejrychleji 

vyřešit svou nepříznivou sociální situaci, případně 

k této činnosti byly donuceny. Podle statistických 

materiálů R-R, které sledují složení klientely orga-

nizace od roku 2003, můžeme tvrdit, že:

 — téměř polovinu z  nich (45  %) tvoří matky 

samoživitelky, které se takto snaží skloubit 

svůj rodinný a pracovní život;

 — necelou třetinu tvoří migrantky (až cca 

30  %), které jsou taktéž živitelkami rodin 

a  přijíždějí do ČR jako turistky na krátko-

dobá víza, nebo jsou zaměstnávány jako 

barmanky či tanečnice;

 — jsou mezi nimi studentky či ženy, které si 

chtějí přivydělat k hlavnímu pracovnímu 

poměru; 

 — v  sexbyznysu pracují ženy, jež se vyhýbají 

obstavení platu exekutory;

 — sexuální služby poskytují dále drogově 

závislé ženy či přítelkyně narkomanů, podle 

nichž se „na drogu prací nevydělá“;

 — roste počet bývalých uživatelek drog, které 

se z  různých důvodů obtížněji uplatňují na 

trhu práce (mají tzv. černou díru v  životo-

pise, nedokončené vzdělání, chybí jim pra-

covní návyky, oslabený organismus, atd.);

 — a  Romky, které mají potíže získat jakékoliv 

zaměstnání.

Společná všem těmto ženám je skutečnost, že 

si většinou možnost nebezpečí a  ohrožení při 

práci v  sexbyznysu nepřipouštějí. Avšak v  rámci 

této skupiny jsou značné rozdíly v tom, jak je kdo 

v  pracovním, ale i  osobním životě násilím ohro-

žen. Mimořádně ohroženou a  zranitelnou sku-

pinou jsou začínající sexuální pracovnice, které 

nemají zkušenosti a neumí si stanovit profesní hra-

nice. Obdobně tomu bývá i  v  jejich partnerských 

vztazích, kde navíc kartami zamíchá i  těhotenství 

ženy (často nechtěné či neočekávané – ženy na 

něj nejsou připraveny, problémy s otcovstvím má 

i jejich partner). 58



ve většině případů toho zneužívají. V partnerských 

vztazích s  „prostitutkou“ se chovají jinak, dávají 

průchod svým skrytým agresivním touhám a obha-

jují své jednání tím, že „spí s jinými muži“ apod.

Podobnost mezi náhodným napadením a nási-

lím v  sexbyznysu bývá v  tom, že v  okamžiku, kdy 

k násilí dojde, oběti si nejsou nebo si přestávají být 

jisté, o co násilníkovi vlastně jde.

Základní rozdíl se týká pojímání vynuceného sexu:

a) pro náhodnou oběť je každý sex vynucený;

b) u sexuální pracovnice představuje vynucený sex 

celou škálu sexuálních kontaktů:

 — sex bez zaplacení;

 — sex bez ochrany (např. na Novém Zélandu 

je kvalifikován jako trestný čin ublížení na 

zdraví);

 — vynucování si sexuálních praktik, na kterých 

se se zákazníkem předem nedomluvili;

 — vynucování si milostných (před)koitálních 

kontaktů, jako je např. líbání, jež tvoří ženinu 

intimní zónu, kterou má rezervovánu pro 

svého partnera či partnerku;

 — jiné varianty.

Zdroje informací pro stanovení 
problémových okruhů výzkumu
Určující pro výzkum byla základní kategorizace 
forem násilí použitých jak v kvalitativním, tak i kvan-
titativním výzkumu. Pro možnost srovnání a stano-
vení vývojových trendů jsme využili i  další zdroje: 
příběhy klientek, zahraniční výzkum, výzkum sexuál-
ního chování v  ČR a  výzkum násilí vůči sexuálním 
pracovnicím ze strany policie.

Tým pracovnic neziskové organizace ROZKOŠ bez 

RIZIKA sbíral v roce 2013 příběhy násilí od svých 

klientek. Pracovnice sebraly celkem 36 příběhů 

rozdílné délky, naléhavosti a  míry krutosti. Násilí 

vůči sexuálním pracovnicím přichází ze všech 

stran a  zraňuje s  různou intenzitou (Malinová, 

2014; Šídová, 2014). 

Jak se to vlastně stane? Proč zrovna ony se stávají 

oběťmi násilí? 

Setkáváme se s  ženami, které během celé své 

profesní kariéry nebyly ohroženy žádnou formou 

násilí, velká část něco nepříjemného v  tomto 

směru zažila, zato další jsou ohrožovány častěji 

(např. 1krát za měsíc) (Zikmundová, 2003). Snažili 

jsme se vytvořit typologii faktorů, které přispívají 

k tomu, že se žena obětí nějaké formy násilí stane. 

Mezi tyto faktory patří:

A) Ztráta kontroly a možnosti zvládání své osobní 

situace: Žena se dostala do dluhové pasti a  nutně 

potřebuje peníze; pracuje pod vlivem alkoholu; pra-

cuje v „absťáku“ – nutkavě potřebuje drogu; má málo 

šancí získat plnohodnotné zaměstnání (nemá vzdě-

lání, praxi v  oboru), což může devalvovat v  jejích 

očích vlastní hodnotu jako člověka. Může to brát jako 

osobní selhání. Obdobně vidí samu sebe i v partner-

ských vztazích. Tímto postojem k  sobě samé mění 

své chování ve směru většího sebeobviňování až 

sebedestrukce a přitahuje určitý typ mužů. 

B) Pohybuje se v  prostředí a  pracuje na mís-

tech, která jsou riziková. Zákaz nabízení sexuál-

ních služeb v některých lokalitách (Praha, Kladno 

atd.) přispěl k většímu ohrožení těchto žen (pracují 

na odlehlých místech, beze svědků). Ale i  na pri-

vátech či pokojích v  nočních klubech není žena 

v bezpečí, při sexuálním kontaktu je se zákazníkem 

sama. Nemá přílišnou možnost výběru partnera. 

Zákazníci se k ní chovají víceméně velmi účelově. 

Pokud tímto účelem je (často velmi sofistikované) 

násilí, nikoliv sexuální služba, může být ohrožena 

jakákoliv žena bez velkého ohledu na to, kde pra-

cuje a co si se zákazníkem předem dohodla. 

C) Společenská stigmatizace sexuálních pra-

covnic, která při realizaci násilí působí jako faci-

litační činitel. Někteří pachatelé brutálních forem 

násilí vůči ženám v  sexbyznysu si často své činy 

posvěcují spasením společnosti od „toho zla“. 

Obdobně je tomu v partnerských vztazích; pokud 

si sexuální pracovnice najde partnera v prostituční 

scéně (zde nachází jen takové, kteří to „o ní vědí“), 59



Struktura dotazníku a  potažmo i  problémo-

vých okruhů se opírá o  opakovaný výzkum norské 

partnerské organizace Pro Sentret shrnutý v publi-

kaci: Dangerous Liaisons (Bjørndahl, 2012). Výzkum 

mapuje výskyt především fyzické formy násilí vůči 

sexuálním pracovnicím před schválením a  uplat-

něním zákona postihujícího zákazníky a  po něm. 

Abychom mohli využít možnosti komparace našeho 

a  norského výzkumu, snažili jsme se sledovat 

v našem dotazníku výskyt ekvivalentních forem fyzic-

kého násilí v sexbyznysu a násilí v osobním životě.

V  České republice je od roku 1993 pravidelně 

každých pět let Sexuologickým ústavem prováděn 

výzkum Sexuální chování v  ČR (Weiss a  Zvěřina, 

2014), kde je mimo jiné sledováno sexuální zneužívání 

v  dětství a  znásilnění. V  jejich výzkumu jde o  struk-

turálně kvótní výběr, takže skutečnost, že sběr dat 

v našem výzkumu bude prováděn ve 12 krajích a veli-

kost vzorku dosáhne velikosti 150 dotázaných, umož-

ňuje srovnání reprezentativního výzkumu celé popu-

lace a  našeho výzkumu. Mezi jiným bychom chtěli 

potvrdit, nebo vyvrátit mýty o  tom, že sexuální pra-

covnice bývaly v dětství častěji zneužívány a v dospě-

losti znásilněny, než tomu bylo v případě zkoumaného 

vzorku populace žen ČR. Oba jevy se v této skupině 

objevují relativně často a násilí v partnerských vzta-

zích má tendenci růst. Jak zneužívání, tak i  násilí je 

ostřeji vnímáno či rozpoznáváno i díky osvětě: např. 

mazlení je jasně odlišováno od sexuálního zneužívání 

i díky odtabuizování tohoto problému, a tím také větší 

vnímavosti a ochoty se s ním svěřit (byť anonymně); 

ženy nepovažují násilí a znásilňování za součást man-

želského nebo partnerského vztahu.

Na výzkumu násilí vůči sexuálním pracov-
nicím ze strany policie, organizovaném meziná-

rodní organizací SWAN (Sex Workers Advocacy 

Network, 2009), jsme se jako organizace podíleli1 

1 Ve výzkumu bylo sledováno I. násilí ze strany policie: 1. represe; 2. vydírání; 
3.  zastrašování; a  II. další formy násilí (od zákazníka, přítele apod.). Nejčastěji 
byly ženy ohrožovány zákazníky, celkem v 17 případech z 25 dotázaných (jako 
nejproblémovější skupina byli uváděni řidiči kamionů – vyhazují ženy a  dívky 
za jízdy z kabiny), dále jsou uváděni šéfové, pasáci či madam (7 dotazovaných) 
a  chuligány či výtržníky uvedlo 5 dotazovaných. Přímé fyzické násilí ze strany 
policie bylo uvedeno jen ve dvou případech, jinak byly uváděny nejčastěji pokuty 
(7 případů), pobyt ve vazbě (6 případů) a předvedení na policii (3 případy).

a na jeho základě jsme vypracovali zprávu i pro MV 

ČR (celkem dotazováno 23 žen, na žádost zadava-

tele převážně působících na venkovních stanoviš-

tích – 2007).

Sledované problémové okruhy 
Výskyt ekonomického, psychického, fyzického 

a sexuálního násilí vůči sexuálním pracovnicím

Sledována byla frekvence násilí, pachatel či 

pachatelka a  osoba, které se dotazovaná svěřila, 

nebo se na ni obrátila o pomoc. Jde o paralelu ke 

kvalitativnímu výzkumu, přičemž v  obou výzku-

mech používáme obdobná třídicí kritéria násilí tak, 

aby výsledky výzkumu byly srovnatelné a  mohly 

přispět ke vzájemnému obohacení a upřesnění zís-

kaných informací, eventuálně i vysvětlení či dopl-

nění obrazu sledované formy násilí. 

Dynamika vztahů na pracovišti

V  rámci okruhu popisujícího dynamiku vztahů 

na pracovišti byla kromě míry konfliktů mezi jed-

notlivými aktéry sledována i  represivní aktivita ze 

strany policie.

Demografická data 

Vedle základních demografických dat (věk, pohlaví 

atd.) upřesňujeme působiště dotazovaných (klub, 

privát atd.) a  doptáváme se na aktuální pla-

cený sexuální kontakt (frekvence, bezpečnost 

a odměna).

Bezpečnostní strategie 

Kromě sledování frekvence využívání již zná-

mých obranných, či lépe preventivních strategií 

(v oblasti zdravotní, ochrany vlastní identity apod.) 

se prostřednictvím otevřených otázek snažíme 

ženy vybídnout:

 — k poskytnutí jimi ověřených a osvědčených 

(osobních) strategií, které dosud neznáme; 

 — anebo je žádáme o  podtrhnutí významu 

těch mechanismů preventivního chování, 

které ony považují za mimořádně důležité. 60



Poukazujeme na to, že jejich poznání a zkušenosti 

chceme předat ostatním ženám, abychom jim 

pomohli chránit svou svébytnost v komplikovaném 

a často nelítostném světě sexbyznysu. 

Metody výzkumu
Organizace R-R pro sběr kvantitativních a potažmo 

i  kvalitativních dat (5 volných otázek) použila 

metodu dotazníku celkem s 37 otázkami. Snahou 

bylo pokrýt výše uvedená témata. Byli jsme 

si vědomi, že není jednoduché vytvořit dotaz-

ník, který by byly schopny bez problému vyplnit 

všechny klientky. Dotazník se dotýkal řady velmi 

citlivých témat, rozsah sledovaných okruhů pro-

blémů byl poměrně široký a taktéž úroveň vzdělání 

a schopnost koncentrace klientek R-R je rozdílná. 

Proto byl proškolen tým tazatelek (sociálních 

a zdravotnických pracovnic R-R), aby dotazovaným 

s  vyplňováním pomohly, či jim poskytly psychic-

kou podporu a vysvětlily jim důležitost a  jedineč-

nost jejich výpovědi pro celé šetření. V  pilotním 

výzkumu jsme si ověřili, že doba vyplňování dotaz-

níku se pohybuje mezi 35–60 minutami, takže sběr 

dat bude možno provést jen v uzavřených prosto-

rách (nejlépe v  centrech R-R), event. v  pojízdné 

ambulanci a  v  klubech či privátech. Dále jsme 

usilo vali o  to, aby sběr dat proběhl v  každém 
regionu, kde působíme, tak aby bylo vyplněno za 

každý region nejméně 10 dotazníků. Posíleny měly 

být kraje, kde fungují poradenská centra. Šlo nám 

o zajištění reprezentativnosti zkoumaného vzorku 

ve vztahu k souboru klientek R-R. 

Cílem výzkumu bylo zjistit rozprostraněnost, 
povahu a  intenzitu násilí v  nabídce sexuálních 
služeb. To zahrnovalo především mapování násilí 
v  sexbyznysu – frekvence výskytu jednotlivých 

forem násilí. Pomocí analýzy vzájemných vazeb 

mezi jednotlivými proměnnými jsme chtěli blíže 

analyzovat, co dynamizuje výskyt násilí, kdo a kde 

je násilím více ohrožen. Kromě zjišťování základ-

ních demografických údajů (věk, národnost, vzdě-

lání, lokalita pracoviště, rodinný stav, počet dětí 

– z toho počet dětí ve vlastní péči) jsme sledovali 

i řadu velmi specifických charakteristik, typických 

pro zkoumanou skupinu (působiště – privát, klub, 

venkovní stanoviště; délka působení v sexbyznysu; 

věk při startu; právní postavení v sexbyznysu – živ-

nostenský list, smlouva se zaměstnavatelem, ani 

jedna z  těchto možností; a  zda byla dotazovaná 

v  minulosti /dětství/ obětí násilí). Určitou zvlášt-

ností, kterou nám v  předvýzkumu klientky samy 

doporučily ke sledování, je oddělení počtu (poro-

zených) dětí a  počtu dětí, které měla klientka ve 

vlastní péči po dobu minimálně 5 let. 

Dalším výzkumným záměrem bylo sledování 

míry napětí ve vztazích v místech, kde ženy působí, 

také jsme zjišťovali přítomnost násilí v  jejich dět-

ství atd. 

Za dílčí cíl – nicméně za jeden z  nejdůležitěj-

ších výstupů celého výzkumu – považujeme ana-

lýzu výskytu a  charakteru používaných pre-
ventivních a  obranných aktivit: jejich frekvenci 
a úspěšnost. 

Kromě výše uvedených hlavních i  dílčích cílů 

chceme vyvrátit, nebo potvrdit hypotézu, zda je 

jen mýtem, že ženy pracující v  sexbyznysu byly 

ve svém dětství více vystaveny násilí (ať už sexu-

álnímu nebo fyzickému), než tomu bylo u běžné 

populace českých žen. 

Ve výzkumu používáme (i když spíše jako pod-

otázky) některé konkrétní projevy násilí, jaké 

použí vali naši partneři a  partnerky z  organizace 

Pro Sentret při sledování výskytu násilí mezi 

sexuál ními pracovnicemi působícími v  Oslu (srov. 

Bjørndahl, 2012). 

Analýza a interpretace získaných 
dat 

Popis zkoumaného vzorku 
Celkově se od prosince 2014 do května 2015 poda-

řilo pracovnicím R-R získat od klientek 169 vyplně-

ných dotazníků. Tím, že dotazníky byly poměrně 61



složité a  dlouhé, tazatelky sice kvalifikované, 

avšak klientky ne vždy dostatečně soustředěné, 

nepodařilo se úplně všechny dotazníky kompletně 

vyplnit. Pro třídění druhého stupně bylo použitel-

ných 162 dotazníků. 

Před námi začala vyvstávat celá řada otázek: 

Jak můžeme získané výsledky interpretovat? Lze 

vztáhnout zjištění získaná ve výzkumu na všechny 

klientky R-R, či dokonce na celý soubor žen posky-

tujících placené sexuální služby? 

O souboru všech sexuálních pracovnic působí-

cích na území České republiky máme jisté dohady 

a  odhady, nicméně zkoumaný vzorek můžeme 

validně srovnávat pouze se souborem klientek 

R-R, kterým bylo v roce 2014 provedeno vyšetření 

z  krve na syfilis (celkem 2654 klientek). Z  těchto 

klientek se také rekrutuje podstatná část zkouma-

ného vzorku. 

Národnostní struktura

Zkreslení struktury dotazovaných oproti klient-

kám R-R vychází už ze samotné metody výzkumu 

– dotazníkového šetření, kdy dotazník vyplňovala 

klientka sama a sociální pracovnice jí byla k dis-

pozici, vysvětlovala, případně pomáhala s  vypl-

něním. To vyžadovalo dobrou znalost českého 

jazyka, a  tak se do výzkumného vzorku dostaly 

především Češky – 92,9  % oproti 84  %  Češek 

mezi klientkami R-R vyšetřenými v  roce 2014. 

Jedinou nečeskou skupinu tvořily ve zkouma-

ném vzorku Slovenky – 7,1 % oproti 5,1 % v sou-

boru klientek R-R. Tento rozdíl nepovažujeme za 

příliš významný; trend „počeštění“ prostituční 

scény, nastoupený po roce 2009, stále pokra-

čuje a cizinky v sexbyznysu jsou v ČR průběžně se 

zmenšující skupinou. 

Lokalita 

Nejvíce dotazovaných působilo v Praze – 40,1 %, 

kde Poradenské a zdravotnické centrum R-R fun-

guje už 20 let a  je stále poměrně hojně navště-

vované. Za takových okolností nebylo problémem 

mezi vzájemně se tolerujícími klientkami najít 

takové, které byly ochotny (většinou během 

čekání na lékařské vyšetření) dotazník vypl-

nit. V  souboru klientek R-R je žen působících 

na území hlavního města Prahy 29,3  %. Brno 
a  Jihomoravský kraj nejsou ve  zkoumaném 

vzorku zastoupeny v plné síle, dotazovaných bylo 

ve zkoumaném vzorku 6,2 %, vyšetřených na syfi-

lis z tohoto regionu bylo v roce 2014 10,1 %. Velmi 

iniciativní byly tazatelky z  Ostravy a  potažmo 

z Moravskoslezského kraje, kde provádějí pouze 

terénní služby, přesto se jim podařilo vyzpovídat 

17,9 % ze všech dotazovaných. Jejich klientky tvo-

řily v  roce 2014 celkem 10,2 % vyšetřených žen. 

Dotazované z  ostatních krajů (celkem 8  regio nů) 

byly oproti ženám vyšetřeným R-R v roce 2014 na 

syfilis v menšině: 35,8 % oproti 47,35 %. V třídění 

druhého stupně byly tyto lokality zahrnuty v kate-

gorii: ostatní. (Tučně jsou označeny kategorie 

použité pro třídění 2. stupně.) 

Věková struktura a počet dětí

Věkové skupiny, resp. věková struktura dotazova-

ných žen byly v obou skupinách (zkoumaný vzorek 

a  klientky R-R) v  podstatě totožné; mezi dotazo-

vanými bylo více žen bezdětných než v  souboru 

vyšetřených – 51,3 % oproti 43,9 %, a žen s jedním 

dítětem (ovlivněno hlavně převahou žen působí-

cích v  Praze, kde se právě svobodné a  ženy jen 

s jedním dítětem vyskytují častěji).

Vzdělání

Úroveň vzdělání dotazovaných byla poněkud 

vyšší než v souboru testovaných v roce 2014, pře-

devším se významně lišil počet žen se základ-
ním vzděláním. Ty tvořily ve zkoumaném vzorku 

18,3  %, kdežto v  souboru vyšetřených 27,3  %. 

Rozdíl mezi počty žen se základním vzděláním byl 

ve zkoumaném vzorku dorovnán mírnějším navý-

šením skupin s vyšším vzděláním. V Praze (odkud 

je 40,0  % dotazovaných) má vzdělanostní struk-

tura velmi zajímavý, spíše bipolární charakter; 62



je zde nejvyšší počet vysokoškolaček v  sexbyz-

nysu (8,5 % z vyšetřených v Praze), ale i poměrně 

vysoký počet žen se základním (event. nedokonče-

ným základním) vzděláním (celá čtvrtina dotazova-

ných žen z Prahy). 

Působiště, resp. místo, kde pracují

Mezi dotazovanými jsou významně častěji zastou-

peny ženy pracující na privátech (pronajatý byt) 

– 34,9  % oproti 14,3  % v  souboru vyšetřených 

v roce 2014. Stalo se tak zejména v regionech, kde 

R-R nemá poradenská a zdravotnická centra a data 

byla shromažďována v průběhu terénní práce, tzn. 

tam, kde ženy poskytují sexuální služby. V  tomto 

ohledu se privát jeví jako nejvhodnější prostředí 

pro tazatelskou práci; ženy se zde cítí svobodnější, 

samy si určují pravidla, nejsou pod dohledem 

manažerů a  majitelů, a  pokud se terénní pracov-

nice „strefí“ do pauzy, kdy ženy nemají zákazníky, 

může být pro dotazovanou rozhovor s  tazatel-

kou i  jistým rozptýlením. Motivační dáreček, který 

dotazované po skončení rozhovoru obdržely, měl 

pro ně možná větší (emocionální) význam než 

pro ženy z  jiných působišť. Terénní práce na pri-

vátech je složitá, ženy jsou ostražité a  obtížně 

se s  nimi navazuje kontakt; ale pokud se kon-

takt podaří navázat, jsou ženy většinou přátelské 

a  vstřícné. Posílení této skupiny vítáme, protože 

ženy pracující na privátě jsou pro naše výzkumné 

cíle mimořádně důležité: z  hlediska násilí pácha-

ného na sexuálních pracovnicích tvoří nejohro-

ženější skupinu (pracují samy, bez ochranky atd.) 

a jejich zkušenosti, obranné a preventivní strategie 

jsou pro nás mimořádně důležité. Ženy působící 

v  nočních klubech jsou ve výzkumu zastoupeny 

52,8  % (mezi vyšetřenými 79,1  %), ale tím, že ve 

výzkumu rozlišujeme, zda žena pracuje v menším 

či větším klubu, dostávají získané výsledky zají-

mavou dimenzi. Bohužel se nám nepodařilo pře-

svědčit větší počet klientek pracujících na venkov-

ních stanovištích, protože prostě nejsou. Obecně 

závazná vyhláška (zakazující nabídku sexuálních 

služeb na veřejnosti)2 byla přijata ve většině obcí 

a  ženy na venkovních stanovištích se vyskytují jen 

minimálně, bojí se nás kontaktovat, neboť jsou neu-

stále pronásledovány policií či obcí najatou bezpeč-

nostní agenturou. Pár z nich, které se v ulicích stále 

vyskytují, bývá natolik pod vlivem drog, že nejsou 

schopny se koncentrovat po delší časový úsek, což 

vyplnění dotazníku vyžaduje. Každopádně je žen 

působících na venkovních stanovištích v prostituční 

scéně málo, a to jak mezi dotazovanými (2,3 %), tak 

i mezi vyšetřenými v roce 2014 (4,1 %).

Stávají se ženy ze sexbyznysu častěji 
oběťmi násilí než ženy z běžné 
populace? Srovnání výzkumu 
sexuálních pracovnic realizovaného R-R 
s celorepublikovým výzkumem 
V České republice je prováděn Kontinuální výzkum 

sexuálního chování české populace, realizovaný 

v  letech 1993, 1998, 2003, 2008 a  2013 (Weiss 

a Zvěřina, 2014). Výběrové soubory byly reprezen-

tativním vzorkem populace ČR starší 15 let, a  to 

podle posledního sčítání lidu. Dotazováno bylo 

v každém šetření přibližně 2000 osob. Nabízela se 

tak možnost vyvrátit, nebo potvrdit teorie o tom, 
že ženy působící v  sexbyznysu jsou významně 
častěji sexuálně zneužívány nebo znásilněny, než 
je tomu u běžné populace. 

Sexuální zneužívání

Ve výzkumu se ptáme, zda se dotazovaným přiho-

dily – a  to mimo sexbyznys – některé z následují-

cích událostí: sexuální zneužívání, znásilnění.

2 Dle nálezů Ústavního soudu (ÚS) Pl. ÚS 69/04 (Ústí nad Labem) a  Pl. ÚS 
10/06 (Plzeň) je prostituce činností, kterou je možno obecně závaznou 
vyhláškou vydanou podle § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
zakázat na všech veřejných prostranstvích obce s  ohledem na prevenci 
ohrožení výchovy dětí a mládeže a urážku mravního cítění veřejnosti. Podle 
výkladu ÚS obec při regulaci činností, které by mohly narušit veřejný pořá-
dek, je zásadně povinna určit místo a čas pro konání těchto činností, popří-
padě stanovit, že na některých místech jsou takové činnosti zakázány. Tento 
závěr však v případě regulace prostituce neplatí absolutně, neboť činnosti 
s  mimořádně vysokou způsobilostí narušit veřejný pořádek mohou obce 
zakázat na veřejných prostranstvích na celém území obce. V tomto případě 
ÚS považuje za dostatečné, pokud tato prostranství obec vymezí prostým 
odkazem na § 34 zákona o obcích (definice veřejného prostranství) (MVČR, 
2010).63



(Tabulka č. 1: Sexuální zneužívání mezi dotazovanými R-R)

Podotázku mířící na původce zneužívání zodpo-

vědělo pouze 17 zneužívaných. Uváděly nejčastěji 

otce (vlastní otec v  6  případech, otčím v  dalších 

dvou případech). Jiní příbuzní (strýc, děda, brat-

ranec) se dopustili zneužívání v  pěti případech, 

ostatní původci (také manžel) se vyskytli vždy jen 

jednou.

Pokud jde o věk, kdy ke zneužívání došlo (chá-

páno tak, kdy k němu v případě opakování došlo 

poprvé), zjišťujeme rozmezí od 3 do 49 let, prů-

měrný věk činí 14 let, medián 13 let.

Podívejme se nyní, jak je sexuální zneužívání 

žen rozšířeno v populaci České republiky. V našem 

výzkumu sice nerozlišujeme, zda šlo o opakované 

zneužívání, nicméně zjišťujeme věk, kdy ke zneuží-

vání docházelo, a stejně jako v celorepublikovém 

výzkumu se snažíme zjistit, kdo násilí dotazované 

způsobil.

Sexuální zneužívání v dětství u žen v ČR

(Graf č. 1: Sexuální zneužívání žen v ČR)

Je přinejmenším dost překvapivé, že frekvence 

sexuálního zneužívání dotazovaných, které pra-

cují v sexbyznysu, se významně neliší od výskytu 

tohoto jevu v populaci žen v České republice, a to 

dokonce ani v  dlouhodobém sledování. I  když 

jsou výsledky celorepublikového šetření ne vždy 

úplně přesné (zaokrouhlováním malých čísel 

patrně došlo k  chybám v  součtech), je evidentní, 

že kromě posledního šetření v roce 2013 se počet 

zneužívaných žen v populaci České republiky dlou-

hodobě pohyboval mezi 10–11  %. V  našem zkou-

maném vzorku se výskyt sexuálního zneužívání 

mírně zvyšuje s  věkem dotázaných, resp. s  poz-

dějším startem v  sexbyznysu (po 30.  roce věku). 

V  jejich případě vstupu do sexbyznysu s  vysokou 

pravděpodobností předcházelo partnerské násilí, 

nebo se toto násilí stalo impulzem k  rozchodu 

a pak následoval (většinou kvůli ekonomické situ-

aci po rozchodu) vstup do sexbyznysu. Největší 

vliv na výskyt sexuálního zneužívání má kumulace 

Sexuální 
zneužívání ano ne neuvedeno

platné 
odpovědi celkem

absolutní 
četnost 19 143 7 162 169

relativní 
četnost (%) 11,7 88,3 – 100 –

Tabulka č. 1: Sexuální zneužívání mezi dotazovanými R-R.  

Zdroj: Výzkum R-R

Graf č. 1: Sexuální zneužívání žen v ČR. Zdroj: Weiss a Zvěřina, 2014 
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sexuálního násilí v  minulosti; tam, kde dochází 

k sexuálnímu zneužívání, se vyskytuje i znásilnění. 

Znásilnění 

Znásilnění zažilo dle svých výpovědí poněkud vyšší 

procento dotázaných. 

(Tabulka č. 2: Výskyt znásilnění mezi dotazovanými R-R. Zdroj: Výzkum R-R)

Protože šlo v tomto případě o citlivou otázku, měly 

ženy možnost tuto výpověď odmítnout. Přesto 

odmítlo na tuto otázku odpovědět jen sedm žen. 

Výskyt znásilnění má lehce bipolární charak-

ter z  hlediska věku dotázaných: že byly v  minu-

losti oběťmi znásilnění, uváděly častěji ženy velmi 

mladé (do 20 let) a ženy nad 30 let. Opět se potvr-

zuje teze o kumulaci násilí v životě žen: 73 % žen, 
které zažily znásilnění, bylo v  minulosti obětí 
sexuálního zneužívání. Spojením obou těchto pro-

měnných jsme vytvořili kategorii Oběti pro další tří-

dění získaných dat. 

Na podotázku, týkající se původce znásilnění, 

odpovědělo pouze 23 znásilněných. Původcem 

byli ve 4 případech otec, resp. otčím, ve třech 

případech partneři, ve dvou případech zákazníci. 

Patrně jde o  znásilnění bez předchozího ujed-

nání o  poskytované sexuální službě ještě před 

18.  rokem věku. Ostatní původci nejsou jedno-

značně určeni (kamarádi, známí, soused), jen 

v jednom případě je uváděn neznámý člověk.

Pokud jde o věk, kdy ke znásilnění došlo, zjiš-

ťujeme rozmezí od 7 do 39 let, průměrný věk činí 

18 a půl roku, medián 17 let.

Podívejme se však na výskyt znásilnění mezi 

ženami v České republice.

Sexuální násilí – ženy v ČR

(Graf č. 2: Znásilnění ženy; Graf č. 3: Znásilnění dle pachatele)

Výskyt znásilnění v  populaci žen ČR má přibližně 

stejnou frekvenci (jen o něco vyšší: 12–13 %) jako 

sexuální zneužívání, takže patrně bylo i  jeho sou-

částí. Znásilnění se však v celorepublikovém šet-

ření vyskytuje i  jako jednorázový akt, provedený 

pravděpodobně neznámým mužem. V  těch asi 

Tabulka č. 2: Výskyt znásilnění mezi dotazovanými R-R.  

Zdroj: Výzkum R-R 

Znásilněna? ano ne neuvedeno
platné 

odpovědi celkem

absolutní 
četnost 27 135 7 162 169

relativní 
četnost (%) 16,7 83,3 – 100 –
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Graf č. 2: Znásilnění ženy. Zdroj: Weiss a Zvěřina, 2014

Graf č. 3: Znásilnění dle pachatele. Zdroj: Weiss a Zvěřina, 2014
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10  % neznámých pachatelů se patrně schovávají 

právě ti devianti, kteří potřebují ke svému vzrušení 

neznámý ženský objekt (Weiss a Zvěřina, 2014). 

Tělesné tresty 

Zkoumání používání tělesných trestů bylo doplň-

kem při popisu atmosféry, ve které dotazovaná 

žila nebo dosud žije. Máme srovnání s  reprezen-

tativním výzkumem v  České republice, nicméně 

v  prvním uvedeném výzkumu jde o  zkoumání 

názorů, nikoliv o aktuální prožitek násilí na vlastní 

kůži. Velkým hendikepem těchto celorepubliko-

vých dat je skutečnost, že výskyt tělesných trestů 

není tříděn podle pohlaví. Zaměříme se jen na 

popsání frekvence používání tělesných trestů mezi 

našimi klientkami.

(Tabulka č. 3: Tělesné tresty na dotazovaných R-R)

Používání tělesných trestů má – nahlíženo optikou 

věku – opět mírně bipolární charakter. Je uváděno 

častěji ženami z  věkové skupiny do 20 let a  nad 

31 let věku a kupodivu ho častěji zažily ženy s vyšším 

vzděláním: střední s maturitou a vysokoškolačky. 

Od kolika let je takto vychovávali a  kdo vůči 

nim tělesné tresty používal? 

Výsledky jsou poněkud poznamenány tím, že 

respondentky mohly chápat různě mezní intenzitu 

trestů, zejména v dětském věku.

K  tělesným trestům docházelo podle očeká-

vání nejvíce ve vlastní rodině. Z 33 dotazovaných 

žen, které na podotázku po původci odpově-

děly, uváděly: rodiče obecně v 11 případech, otce 

v  8  případech a  matku ve 4 případech, ostatní 

rodinné příslušníky dvakrát. V  pěti případech byl 

uveden bývalý partner, resp. manžel.

Pokud jde o věk, kdy k násilí došlo, činí průměr 

16 let, medián 13 let a vyskytují se i extrémy 1 rok 

a 49 let.

Názor české společnosti na fyzické tresty. 

Jak moc jsou ve výchově využívány? 

Zmíníme jen okrajově. Z výsledků výzkumu názorů 

občanů jednoznačně vyplývá, že v České republice 

převládá mezi lidmi tolerance k  tělesným tres-

tům. Jen 8,3 % občanů ČR zastává stanovisko, že 

tělesné tresty nepatří do výchovy, a uvádí, že by 

je nikdy nepoužili (STOP násilí na dětech, 2009). Na 

vlastní kůži zažila dle výzkumu z roku 2013 alespoň 

občas tělesné tresty ze strany svých rodičů zhruba 

polovina české populace ve věku 15+, pravidelné 

využívání fyzických trestů ze strany rodičů uvedlo 

10  % respondentů. Více nelze srovnávat, neboť 

nemáme k dispozici údaje od českých žen. Přesto 

se zdá, že názory české populace na to, že ráko-

ska, vařečka či pásek od kalhot jsou nejúčinnější 

výchovné metody, přetrvávají. 

Charakteristiky zkoumaného 
souboru; vztahy mezi 
proměnnými 

Tento popis zkoumaného souboru sexuálních pra-

covnic je vytvořen nejen za účelem popsat, co je 

pro něj, resp. pro dotazované příznačné, ale ana-

lyzuje i  vzájemné vztahy mezi proměnnými, aby 

se při dalším třídění předešlo vytváření falešných 
korelací. 

Dotazované z jednotlivých lokalit
Praha se statisticky významně odlišuje od 

ostatních lokalit: více než třetina dotázaných 

uvedla, že pracuje ve velkých klubech (34  %), 

a jsou významně častěji bezdětné (68 %). Praha 

poskytuje anonymitu, je spíše takovým starto-

vacím místem pro další migraci, určitě se v  ní 

vyskytuje více příležitostí k  nabídce sexuálních 

služeb a  velké kluby vyhovují svým charakte-

rem jak zákazníkům (připomínají supermarkety), 

tak i řadě sexuálních pracovnic (je buď vybrána, 

nebo ne – nemusí se nijak výrazně osobně anga-

žovat). 

Pro ženy z  ostatních lokalit je provozo-

vání sexuálních služeb především východiskem 

z nouze a do jisté míry i  řešením, jak během dne 66



Tabulka č. 3: Tělesné tresty na dotazovaných R-R. Zdroj: Výzkum R-R

Tělesné 
tresty ano ne neuvedeno

platné 
odpovědi celkem

absolutní 
četnost 36 126 7 162 169

relativní  
četnost (%) 22,2 77,8 – 100 –

zaopatřit děti (v  sexbyznysu se pracuje hlavně 

v  noci). V  mimopražských regionech je bezdět-

ných žen necelých 40  %, v  Ostravě a  potažmo 

v Moravskoslezském kraji dokonce jen 30 %. Ženy 

v  ostatních lokalitách pracují ponejvíce na privá-

tech (51  %), nebo jsou v  těchto krajích prefero-

vány menší kluby (34 %) s „rodinnou atmosférou“, 

ale i  vypjatými vztahy mezi kolegyněmi. Je samo-

zřejmé, že by se mega kluby, kde pracuje zároveň 

až 100 žen, v menších lokalitách bez přílivu cizinců 

prostě neuživily.

Typologie podle časových proměnných
Poněkud zvláštní a  zajímavé vztahy mají mezi 

sebou následující časové proměnné: věk dotá-
zaných, věk startu v  sexbyznysu a  délka praxe. 

Nejprve uvedeme hodnoty statistických charakte-

ristik, připojíme grafy rozdělení četností a níže se 

pak pokusíme situaci hlouběji analyzovat.

Respondentky odpovídaly na otázky týka-

jící se roku narození a  věku startu v  sexbyznysu; 

relevantní údaje máme od 162 osob. Odečtením 

věku startu od současného věku dostáváme další 

časový údaj, vypovídající o  době praxe v  sexbyz-

nysu. 

Pokud jde o  věk, zjišťujeme rozpětí od 

18  do 58  let, průměr je 32,5 roku, medián 31  let. 

Vytvoříme-li standardní věkové skupiny po 

5  letech, dospějeme k  rozdělení, které ilustruje 

následující graf č. 4. 

(Graf č. 4: Počty respondentek podle věku)

Oficiálně pracovat v  sexbyznysu je dle zákona 

možno až od 18 let (jinak jde o trestný čin ohrožování 

mravní výchovy mládeže), nicméně 17,9  % dotá-
zaných to poprvé dělalo za peníze před 18.  rokem 

věku. Maximálně pozdní začátek byl uveden 55 let. 

Průměr zde činí 25,4 roku a medián 23,5 roku, roz-

dělení četností podle ze zkušenosti odvozených 

charakteristických skupin je v grafu č. 5.

(Graf č. 5: Počty respondentek dle věku při startu v sexbyznysu)

Samozřejmě nás zajímá, i po jakou dobu již respon-

dentky poskytují sexuální služby, jak dlouhou mají 

Graf č. 4: Počty respondentek podle věku. Zdroj: Výzkum R-R

Graf č. 5: Počty respondentek dle věku při startu v sexbyznysu.  

Zdroj: Výzkum R-R
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v  tomto směru praxi. Na složení vzorku podle 

délky praxe zřejmě závisí nejen ochota vypovídat, 

ale zejména kvalita nabízených rad a  zkušeností. 

Vyskytují se hodnoty od nuly do 26 let, průměr je 

7 let, medián 6 let, rozdělení četností opět v grafu 

č. 6.

(Graf č. 6: Počty respondentek podle délky praxe v sexbyznysu)

Na základě analýzy vzájemných vztahů uvedených 

časových proměnných jsme se pokusili vytvořit 

typologii žen pracujících v sexbyznysu, doplněnou 

o některé další související faktory. 

Zapojili jsme do vytváření typologie i  naše 

zkušenosti a  určili tři charakteristické skupiny. 

Příslušnost k  těmto skupinám je patrná z  kontin-

genční tabulky č. 4, kde je příslušnost ke skupině 

vyjádřena barevným pozadím.

(Tabulka č. 4: Start v sexbyznysu ve vztahu k věku)

První skupinu jsme nazvali Lolitky (kategorie  A 

v  tabulce). Tvoří ji 18 (11  %) dotázaných. Začaly 

s  nabídkou sexuálních služeb, resp. poprvé za 
sex dostaly zaplaceno významně častěji před 

18.  rokem (skoro 90  % z  nich) a  jsou častěji 

bezdětné (nevychovaly žádné dítě v 89 % případů). 

Působí v sexbyznysu krátce – do dvou let (3 roky 

jen v jednom případě). 

Jejich protipólem jsou ženy, které vstoupily 

do sexbyznysu po 31. roce věku. Jde o Druhou 
vlnu vstupu do sexbyznysu, kdy ženy už mají za 

sebou určitou životní etapu, ve které se dostaly 

do nesnází, nejčastěji do finančních potíží, part-

ner, jenž byl až dosud zdrojem financí, je opus-

til, nebo naopak zadlužil, staly se samoživi-

telkami, ztratily zaměstnání a  bydlí v  místě, 

kde je nedostatek pracovních příležitostí. Pod 

tíhou okolností se nakonec rozhodly posky-

tovat sexuální služby. Ženy z  této druhé vlny 
tvoří celkem 29 dotázaných (tj. 17,9 % souboru 

– kategorie  C v  kontingenční tabulce). Spadají 

do věkové skupiny 31 a více let, ze dvou třetin 

vychovávají jedno nebo více dětí. Je známo, že 

délka jejich působení v sexbyznysu není dlouhá, 

souvisí to s  omezeným věkovým působením Tabulka č. 4: Start v sexbyznysu ve vztahu k věku. Zdroj: Výzkum R-R

zvolené typy start do  
18 let

start  
19 až 23

start  
24 až 30

start  
31 a více celkem

věk do 20 let 7 2 9

věk 21 až 25 9 20 2 31

věk 26 až 30 5 14 18 37

věk 31 až 40 8 13 23 14 58

věk 41 a více 4 8 15 27

celkem 29 53 51 29 162

A B Ckategorie

Graf č. 6: Počty respondentek podle délky praxe v sexbyznysu.  

Zdroj: Výzkum R-R
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v  této sféře (zájem o  ženy nad 40 let většinou 

upadá); ¾ z  nich pracují maximálně 7  let (¼ 

dokonce méně než 2 roky). Byly v  minulosti 

významně častěji oběťmi násilí (patrně v  part-

nerském vztahu) a  práce v  sexbyznysu je pro 

ně nejenom východiskem z  hmotné nouze, ale 

i z násilného nebo aspoň neuspokojivého part-

nerského vztahu. Častěji je najdeme na privátu, 

v našem vzorku jich na privátu pracuje více než 

polovina.

Do třetí skupiny jsme zařadili Typickou před-
stavitelku ženy pracující v  sexbyznysu: Tvoří ji 

90  žen, tzn. 55,5  % celého zkoumaného vzorku 

(kategorie B v  kontingenční tabulce). Vstoupily 

do sexbyznysu nejdříve v  19  letech – asi třetina 

z nich spadá do věkové skupiny 26 až 30 let a více 

než třetina do skupiny 31–40 let.

Otazníky kolem délky praxe v sexbyznysu 
Jak dlouho lze pracovat v  sexbyznysu? Dokud to 
jde, nebo je nějaká hranice, kdy toho žena začne 
mít prostě dost! 

„Nedotýkejte se mého těla!“ „Už nemohu být 

v  žádné další náruči!“ atd. To jsou výroky žen, 

které po nějakém období začínají mít psychický 

blok a  prostě musí s  prací v  sexbyznysu skončit. 

Takovýto zlomový moment není ojedinělý a  exis-

tuje např. i u drogově závislých. Přichází chvíle, kdy 

si uživatelka drog uvědomí, že je čas s tím přestat, 

pokud nechce zcela ztratit svou integritu, stát se 

na drogách fatálně závislou, event. skončit letálně. 

Experti z  oblasti drog prohlašují, že toto období 

trvá zhruba 7 let3.

Zajímalo nás, zda i v sexbyznysu existuje něco 

jako kritická doba, po kterou lze v  sexbyznysu 
pracovat. To, co lze vypočítat z údajů z výzkumu, 

je průměrná doba práce v  sexbyznysu dotazova-

ných, o  ženách zařazených ve výzkumu ovšem 

nevíme, kdy se sexuálními službami skončí. 

3 Ivan Douda, příspěvek v diskuzi na konferenci AIDS, drogy a my. Poděbrady 
(18.–20. 11. 2004).

Podle oficiálních statistik policie bylo v České republice od roku 

1994 do roku 2014 zavražděno 28 sexuálních pracovnic a 2 sexuální 

pracovníci. Je ale pravděpodobné, že je tato smutná bilance ve sku-

tečnosti vyšší. Snímek je ze 17. prosince 2014, kdy R-R uspořádala 

pochod proti násilí na ženách a mužích pracujících v sexbyznysu. 

Foto: Jan Losenický 
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(Tabulka č. 5: Délka praxe v sexbyznysu v závislosti na věku při startu...)

Ve zjištěných údajích se objevuje řada magických 

sedmiček; není to jen průměrná doba působení dotá-

zaných v sexbyznysu, ale něco vypovídá i rozdíl mezi 

startem a průměrným věkem (7,27 roku). Vypadá to, 

že i v sexbyznysu funguje kritický interval, po jehož 

uplynutí nastává čas, kdy je třeba s touto prací skon-

čit, což zapříčiňují nejen psychické problémy provo-

zovatelky, ale i její menší úspěch na trhu sexuálních 

služeb – „okoukanost“ (největší počet zákazníků má 

většinou někdo nový), dále snižující se biologická při-

tažlivost (kolem 40. roku věku) atd. 

Rodinné zázemí dotazovaných 
V  sexbyznysu se pohybují převážně ženy osa-

mělé: nejčastěji svobodné – 63,6 % zkoumaného 

vzorku, rozvedené – 23,1  %, a  vdovy – 1,8  %. 

Vdaných bylo ve zkoumaném vzorku 7,7  % a  ve 

stálém partnerském vztahu žilo 4,1 % žen. Určitě 

není žádným překvapením, že mezi svobodnými 

byly častěji zastoupeny ženy mladší (81,1  % žen 

do 20 let), starší ženy uváděly spíše, že jsou rozve-

dené (67,9 % žen z věkové skupiny 41 a výše), a do 

skupiny rozvedených hojněji spadaly ženy, které 

vstoupily do sexbyznysu později (51,7 % z těch, co 

začaly sexem vydělávat po 30. roce života), a vyso-

koškolačky (66,7 %). 

Co se týká vlastní rodiny dotázaných, rozdě-

lili jsme (na vlastní žádost dotazovaných v předvý-

zkumu) celou problematiku do dvou otázek: Kolik 
dětí porodily? a Kolik dětí mají ve své vlastní péči, 
nebo se o ně staraly v minulosti minimálně 5 let? 

Kolik dotazované porodily dětí?
(Graf č. 7: Počty dětí, které respondentky porodily)

Žádné dítě častěji neporodily ženy z Prahy (55,9 %) 

a naopak 30 % žen působících v Brně uvedlo, že 

porodilo 3 a více dětí (jen 3 dotázané). 

(Graf č. 8: Počty dětí, o nichž respondentky uvedly, že je mají ve vlastní péči...)

Žádné dítě nevychovalo 67,6 % dotázaných půso-

bících v  Praze, dvě a  více dětí vychovávají ženy 

pracující na privátech a třetina vysokoškolaček.

Graf č. 7: Počty dětí, které respondentky porodily. Zdroj: Výzkum R-R

Graf č. 8: Počty dětí, o nichž respondentky uvedly, že je mají 

ve vlastní péči, nebo se o ně staraly v minulosti minimálně 5 let.  

Zdroj: Výzkum R-R
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Tabulka č. 5: Délka praxe v sexbyznysu v závislosti na věku při 

startu a věku respondentky. Zdroj: Výzkum R-R

  věk start v SB délka praxe

průměr 32,66 25,39 7,11

směrodatná odchylka 9,09 7,77 5,84

medián 31,5 23 6

počet 166 163 162

neuvedly 3 6 7



sexbyznysu finanční tíseň, dluhy a  jiné finanční 

problémy.

Frekvence poskytování sexuálních 
služeb 
Práce v sexbyznysu má různé podoby. Může být kaž-

dodenním zaměstnáním, občasným výdělkem nebo 

spíše epizodickou záležitostí. Většina dotázaných, 

které navštěvují naše střediska, působí v sexbyznysu 

spíše každodenně a vedou si celkem dobře (64,6 % 

dotázaných uvedlo, že poskytlo sexuální službu více 

méně v posledních 24 hodinách – dnes nebo včera), 

téměř čtvrtina (23,8 %) tento týden, 7,9 % v posled-

ním měsíci a 3,7 % žen uvedlo, že neměly zákazníka 

či neposkytly sexuální službu více než jeden měsíc. 

Obtížněji se dotazované prosazují ve větších klu-

bech (jen 44,2 % dotázaných z této skupiny uvedlo, 

že měly v  uplynulých 24 hodinách pohlavní styk) 

a potažmo je to tím pádem s poptávkou horší v Praze 

(52,9 %), kde se větší kluby převážně nacházejí.

Dodržování zásad bezpečného sexu při 
práci
Soubor dotazovaných byl a  neustále je poučován 

o všech rizikách nechráněného sexu a lze se právem 

domnívat, že i  kdyby ženy kondomy při posledním 

pracovním sexuálním styku nepoužily, asi by nám tuto 

– i  když anonymní – informaci po pravdě nesdělily. 

Použití kondomu uvedlo 94,6 % dotázaných, ty, které 

odpověděly na tuto otázku ne, následně vysvětlovaly, 

že provozovaly sexuální praktiky, při nichž se kondom 

nepoužívá (hand job – ruční stimulace). K této otázce 

se váže ještě jiná otázka, která poněkud relativizuje 

jejich tvrzení o  téměř 100% dodržování zásad bez-

pečného sexu, a tou je vynucení si sexu bez ochrany 

(viz kapitola Sexuální násilí).

Pocity dotazovaných 
Polovina dotazovaných uvedla, že se cítí se zákaz-

níkem normálně, tzn. jako v  práci, 32,1  % žen 

napsalo, že se cítí dobře, a 15,4 %, že není ve své 
kůži. Jen jedna dotazovaná (z  Prahy) uvedla, že 

Pak jsme odpovědi na obě tyto otázky dali do 
vzájemného vztahu:

Dotazované porodily (celkem jich bylo 17), ale 

vůbec nevychovávaly 27 dětí. Matky, které poro-

dily jedno dítě, se v 81,4 %, resp. ve čtyřech pří-
padech z  pěti o  své děti staraly. U  vícečetných 

porodů to bylo složitější: pět matek, které poro-

dily dvě děti, se o ně vůbec nestaralo, dvě se sta-

raly jen o jedno dítě, nicméně ¾ se staraly či sta-

rají o  obě děti. V  případě třech narozených dětí 

se o  všechny stará šest z  osmi matek. Chceme 

tímto sdělením jen ukázat, že sexuální pracovnice 

se o své děti povětšinou starají. Připomínáme, že 

otázku sledující výchovu dětí jsme do dotazníku 

zařadili na vlastní žádost dotazovaných žen v před-

výzkumu: zajímalo je, zda se jejich kolegyně o své 

děti starají.

Cesta do sexbyznysu a působení 
dotazovaných v něm 

Rozhodování o vstupu 
O tom, zda ženy vstoupí do světa sexbyznysu, či 

nikoliv, se povětšinou rozhodují samy: 70,8  % 

dotázaných. Za pomoci internetu prohlédnou 

a  porovnají údaje (hlavně ceny) na webových 

stránkách podniků, přečtou si případně i  zákaz-

nické servery. Pak to tzv. zkusí, a pokud nezažijí 

vyloženě nějakou negativní zkušenost, po něja-

kou dobu v  sexbyznysu zůstávají. Cesta skrze 
kamarádku (20,8  %) s  érou internetu ustupuje 

do pozadí, ženy se rozhodují samy a nechtějí mít 

u  toho svědkyni, která by je mohla v  budouc-

nosti eventuálně vydírat. Partnerský nátlak je 

minimální (uvedlo 4,2  % dotázaných), nicméně 

může jít o  nátlak nepřímý; např. prostřednictvím 

dluhů, které ženám po partnerovi zůstaly. Jinak 
uvedlo 4,2  % dotázaných. Jak ve slovní specifi-

kaci připojené k odpovědi „jinak“, tak v doplňují-

cích poznámkách k ostatním odpovědím respon-

dentky často uváděly jako motiv ke vstupu do 71



se cítí ohrožena. Proces profesionalizace práce 

v sexbyznysu je na postupu, ale jak uvidíme z další 

analýzy dat, profese sexuální pracovnice není 

zrovna bezpečné zaměstnání. 

Jak je to s placením? 
Jak je z  následujícího grafu č. 9 patrné, přímá 

platba od zákazníka je vysoce preferovaný způsob. 

Častý je i  postup, kdy je prostředníkem manažer 

klubu apod., jen 3 % odpovědí bylo neutrálních.

(Graf č. 9: Doporučení dotazovaných, jak nejlépe provádět platby)

Z ruky do ruky, tedy přímo od zákazníka požadují 

platbu ve 100 % ženy v Brně a na venkovních sta-

novištích. V 96,4 % případů také ženy pracující na 

privátech. Na manažerovi placení nechávají ženy 

ve větších klubech – 39,9  % a  vůbec nejvíc ty, 

které mají smlouvu se zaměstnavatelem (53,6 %). 

Je to možná i podmínka uvedená ve smlouvě. 

Analýza získaných dat 
vztahujících se k násilí 

Nyní však již přejděme k  vlastnímu tématu 

výzkumu. Před tím, než se budeme zabývat analý-

zou různých forem násilí a obrannými strate giemi, 

podíváme se, jak to vypadá se vztahy v místě, kde 

ženy působí. Jejich kvalita má nesmírný vliv na 

to, jak se ženy při práci cítí, v kom nalézají oporu 

atd. Rozpory a konflikty se mohou snadno přetvo-

řit v násilné akty a soudržnost vnitřního prostředí 

(vztahy uvnitř působiště či pracoviště žen) mohou, 

ale naopak nemusí být hradbou proti útokům 

a ohrožení zvenku. Rozpory a konflikty uvnitř pros-

tituční scény bývají lidmi zvnějšku využívány, resp. 

zneužívány (vymáhaní služeb navíc či sexu bez 

kondomu). 

Vztahy uvnitř prostituční scény 
Vnitřní prostředí 

Vnitřní prostředí je tvořeno lidmi, kteří se v prosti-

tuční scéně pohybují a vykonávají činnosti, jež jim 

Graf č. 9: Doporučení dotazovaných, jak nejlépe provádět platby za 

sexuální služby. Zdroj: Výzkum R-R
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přinášejí zisk. Z  mnoha hledisek, ale i  z  výsledků 

šetření vyplývá, že nejdůležitější pro spokojenost 

žen na pracovišti jsou vztahy mezi kolegyněmi. 
V  institucích, jako jsou kluby nebo priváty, 

představují napjaté vztahy vyvěrající v časté kon-

flikty (denně až jednou týdně) celkem 15,5 % kole-

giálních vztahů. Nejnapjatější vztahy jsou uvá-

děny pracovnicemi v  menších klubech. Nejsou 

tzv. na denním pořádku, nicméně 57,0 % dotáza-

ných, které v  menších klubech pracují, uvedlo, 

že konflikty na pracovišti mají. Občasné spory 

s  kolegyněmi uvádějí pracovnice, které působí 

v sexbyznysu poměrně dlouho (8–15 let), patrně se 

nezajistily a  nepřipravily na odchod z  prostituční 

scény a  jsou vystaveny silné konkurenci mlad-

ších žen. Nejvíce dennodenních konfliktů či dis-

putací s kolegyněmi mají ženy se zaměstnaneckou 

smlouvu (více než 10 % uvedlo, že se každý den 

dohaduje se svými kolegyněmi). 

Třetí strana

Problematickou postavou v prostituční scéně, před-

stavující tzv. třetí stranu (osoby profitující z  pros-

tituce), je v  první řadě majitel či majitelka. Jejich 

zájmy nejsou totiž beze zbytku kompatibilní se 

zájmy pracovnic (kromě dostatku zákazníků), a tak 

není překvapením, že právě konflikty s  nimi jsou 

uváděny nejčastěji (20,1  %). Lze jen velmi obtížně 

stanovit, kdo se s  majitelem významně častěji 

dohaduje. Je to velmi různorodé; na jedné straně 

jde spíše o mladší pracovnice (do 20 let) a naopak 

i o ty starší (více než 41 let) a častěji se s majitelem 

přou ty ženy, které s ním uzavřely zaměstnaneckou 

smlouvu. Je jich jen několik (30), ale čtvrtina z nich 

se s  majitelem dohaduje či má rozpory denně. 

Méně intenzivní konflikty bývají uváděny s  mana-
žery (17,5 %); i s nimi se dotazované sice dohadují, 

nicméně každodenní spory jsou řidší. 

Vyhláška zakazující pouliční prostituci zahnala 

ženy a  dívky působící na venkovních stanovištích 

do ilegality, a  tak je venkovní – „outdoor“ – pros-

tituce zastoupena ve zkoumaném vzorku velmi 

slabě (4 klientky). Polovina z  nich má problémy 

s pasákem.

U  žen v  klubech je zajímavý vztah s  barma-
nem. Pokud se v klubu barmani vyskytují, rozpory 

s nimi bývají poměrně hojné, patrně kvůli marži za 

pití alkoholu se zákazníkem (uvedeno ve 22 % pří-

padů). V  Praze, kde se v  klubech barmani či bar-

manky vyskytují nejčastěji, uvádí problémy s bar-

many třetina dotazovaných. Obdobně je tomu 

u  žen, které mají se zaměstnavatelem smlouvu – 

z nich je třetina s barmanem nespokojená. Ostatní 

personál napětí v klubech a na privátech nevytváří, 

nejde v jejich případě o peníze, ale o poskytované 

služby.

Rozpory s osobami, které přicházejí do 
prostituční scény zvnějšku
Zákazníci 

Neproblematičtější, resp. nejrozporuplnější skupi-

nou v sexbyznysu jsou zákazníci. Na jedné straně 

jsou pro všechny zdrojem příjmů, na druhé straně 

přicházejí za ženami s celou škálou vedlejších pro-

blémů nebo takových očekávání, která poskytnutí 

sexuální služby nemůže vyřešit či uspokojit. Často 

vyžadují úkony, jež jsou nad rámec poskytované 

služby a zasahují do intimní sféry žen (líbání) nebo 

je přímo ohrožují (sex bez kondomu). Do konfliktů 

či alespoň rozporů se zákazníky se dostalo celkem 

63,5 % dotázaných, a 16,2 % žen uvedlo dokonce 

velmi časté konflikty (denní až minimálně jednou 

za týden). Občasné rozpory se významně častěji 

vyskytují v menších klubech. 

Prostřednictvím analýzy ostatních získaných 

dat odhadujeme, kdo z poskytovatelek sexuálních 

služeb má napjatější vztahy se zákazníky. Ukazuje 

se, že zvláštní skupinu v rámci zkoumaného vzorku 

tvoří ženy unavené a  bez valných osobních per-

spektiv, které začaly s prodejem sexuálních služeb 

brzo (do 18 a  23 let) a  poskytují je už poměrně 

dlouhou dobu (8–14 let). Každodenní rozpory se 

zákazníky se dále objevují častěji u  žen s  jedním 

dítětem a  mezi těmi ženami, které mají smlouvu 73



se zaměstnavatelem. Konfliktnější (uvádějí spíše 

občasné konflikty) ve vztahu k zákazníkům jsou:

 — vysokoškolačky, nicméně je jich v  souboru 

dotázaných pouze 9, takže nelze z výsledků 

šetření v jejich případě budovat žádné velké 

teorie;

 — a  ženy působící na venkovních stanovištích 

– všechny uvedly rozpor se zákazníky, ale 

z  jejich nízkého počtu (4) ve zkoumaném 

vzorku nelze vyvozovat spolehlivé závěry, 

i když je v jejich případě konfliktnost vysoce 

pravděpodobná (jsou nejvíce zranitelné, 

bez ochranky, a  musí spoléhat v  kontaktu 

se zákazníkem jen samy na sebe). 

Taxikáři

Další představitelé třetí strany, kteří na sexbyznysu 

profitují, jsou taxikáři. Na rozdíl od majitelů, mana-

žerů atd. přicházejí do prostituční scény zvenku 

a  přivážejí s  sebou zlatonosnou slepičku – zákaz-

níka. Jsou podle toho honorováni, někdy dosta-

nou i  polovinu částky, kterou zákazník za sexu-

ální službu zaplatí. Řada sex klubů je na taxikářích 

závislá, a pokud nemá osazenstvo s taxikáři dobré 

vztahy, může podnik prostě zkrachovat. S 5 % taxi-

kářů měly dotazované denně rozpory, celkově 

uvedlo rozpory s taxikáři 19 % dotazovaných. V pří-

padě problémů s taxikáři je zajímavé zjištění, u jaké 

skupiny ke konfliktům nedochází  –  vůbec žádné 

rozpory s taxikáři uvedly vysokoškolačky a jen velmi 

nízký výskyt uvedly i ženy se základním vzděláním.

Policie

Policie zasahuje do prostituční scény sporadicky, 

nicméně v 90 % je tento vztah bezkonfliktní. Ženy 

v klubech nebo na privátech přicházejí s policií do 

sporů minimálně – obvykle jde o kontrolu občan-

ských průkazů nebo jen rekognoskaci terénu. 

Každodenní konflikty s  policií či ochrankou mají 

dívky a  ženy na venkovních stanovištích, ovšem 

tyto ženy jsou zastoupeny ve zkoumaném vzorku 

nedostatečně na to, abychom mohli vysledovat 

nějaké statistické závislosti. Nicméně tři ze čtyř 

oslovených uvedly konflikt s  policií. Policie se 

svými akcemi snaží plnit rozhodnutí radnice zaká-

zat provozování prostituce na území obce či měst-

ské části. 

Ostatní

Konflikt s  médii jsme zaznamenali jen jeden 

v  Praze. S  veřejností ženy mají přece jen občas 

konflikt – uvedlo jej 18 % z dotázaných, jež se do 

kontaktu s veřejností vůbec dostaly. Byly to tři ze 

čtyř žen působících na venkovních stanovištích 

a poněkud více střetů s veřejností mají pracovnice, 

které mají zároveň smlouvou se zaměstnavatelem.

A co rodina a vůbec blízcí lidé našich 
dotazovaných? 
Zajímavým zjištěným údajem je, že skoro 40  % 

(39,5 %) dotazovaných se se svými blízkými vůbec 
nestýká. Důvody pro takovéto chování jsme blíže 

nezkoumali, nicméně to (dle našich zkušeností) 

bývá skutečnost, že se svým příbuzným nemohou 

či nechtějí svěřovat s tím, co dělají (stigmatizace, 

obava z  vydírání, odebrání dětí atd.). Pokud se 

s nimi stýkají, tak jsou z jedné čtvrtiny tyto vztahy 

krizové. Ostatní osoby do jejich života příliš nega-

tivně nezasahují (uvedeno 5 %).

Násilí
Jak je to s  vlastními násilnými akty vůči našim 

dotázaným? 

V souladu s hlavním cílem dotazníkového šet-

ření jsme násilí na pracovnicích v sexuálních služ-

bách věnovali velký počet (celkem 33) otázek. Od 

169 dotazovaných máme k dispozici informaci, zda 

k  násilí daného typu došlo někdy, nebo dokonce 

často, méně informací nám však bylo poskytnuto 

o  pachateli násilí, případně o  osobě (instituci), 

které se respondentka svěřila, či dokonce u ní hle-

dala pomoc.

Ze zkušeností i  z  přímé prohlídky vyplněných 

dotazníků tušíme, že jsou zde odpovědi bohužel 74



hodně subjektivní. Závisejí na tom, jak je dota-

zovaná osoba vůči násilí citlivá, jak je ochotna si 

negativní zážitky zpětně připomínat a  jakou váž-

nost dotazníkové akci připisuje.

Pro potřeby výzkumu jsme vytvořili typolo-
gii násilí. Některé typy násilného chování jed-

noznačně spadají do námi vytvořené typologie, 

nicméně se mezi nimi vyskytuje i  řada takových 

násilných aktů, které jsou průnikem více forem 

násilí, a  nelze úplně jednoznačně stanovit jejich 

charakteristiku.

Výskyt jednotlivých typů násilí ve zkoumaném 

souboru 

V následujícím grafu č. 10 máme možnost porov-

nat frekvenci výskytu námi vytvořených typů 

násilného jednání: psychické, sexuální, fyzické 

a  ekonomické. V  každé této kategorii je zahr-

nuta celá skupina násilného chování, jejíž analýza 

následuje.

Zjišťujeme, že respondentky zažily v  nějaké 

podobě ve třech čtvrtinách (75  %) případů psy-

chické násilí; sexuální násilí je uváděno pouze 

v polovině (50,6 %) případů, fyzické nebo ekono-

mické násilí shodně ve dvou třetinách (67,9 %) pří-

padů – viz též následující graf.

(Graf č. 10: Typ násilí dle četnosti skupin)

Dále se zabýváme kombinacemi těchto skupin, 

v následujícím grafu č. 11 jsou uvedeny nejčetnější 

kombinace, ty, které se vyskytly aspoň v 5 % pří-

padů. Účelem je porovnat rozšířenost násilí, resp. 

výskyt nenásilí a  společný výskyt sledovaných 

forem násilí vůči ženám v sexbyznysu. 

(Graf č. 11: Typ násilí – dle četnosti skupin a jejich kombinací)

Dále jsme se pokusili – na základě podrobnější 

analýzy získaných dat – definovat dva další typy 

násilí vůči ženám v  sexbyznysu, jejichž vymezení 

se opírá nejen o formu použitého násilí, ale vychází 

i z charakteristik pachatelů a míry skrytosti či ote-

vřenosti použité formy násilí:

 — Zákaznické násilí je charakterizováno tím, 

že se v  životě žen v  sexbyznysu vyskytuje 

Graf č. 11: Typ násilí – dle četnosti skupin a jejich kombinací.  

Zdroj: Výzkum R-R

Graf č. 10: Typ násilí dle četnosti skupin. Zdroj: Výzkum R-R
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nejčastěji a realizuje se povětšinou v bezpro-

středním vztahu s dotázanou, tzv. tváří v tvář.
 — Ostatní formy násilí, které ani ve svém 

součtu většinou nedosahují frekvence 

zákaznického násilí. Mají sofistikovanější 

formy, skrytější cíle a liší se u každého zjiš-

ťovaného násilného aktu. Budou spíše tvořit 

doplnění analýzy zákaznického násilí. 

Ne všechny ženy zodpověděly otázku, kdo byl 

pachatelem násilných aktů. Zkušenosti výzkum-

níků ukazují, že dotazovaní raději vybírají alterna-

tivy (zaškrtávání, zakroužkování), než by vytvo-

řili svou vlastní variantu, a slovním odpovědím se 

vyhýbají ještě častěji. Není v  tom jen myšlenková 

pohodlnost, ale i skutečnost, že v případě sofisti-

kovanějších forem násilí (např. ekonomické) může 

být obtížné pachatele určit. Ještě méně často 

ženy vypovídaly o  tom, kdo jim byl v  kritickém 

období oporou. Velmi často se s  takovou situací 

vyrovnávají samy, jen 34,9 % násilných aktů dota-

zované s  někým řešily. Nejčastěji byl(a) uvádě-

n(a) kamarád(ka) – 25,4 %, dále zde funguje peer 
poradenství – 23,0  % případů řešily dotazované 

s  kolegyněmi, v  12,5  % to byla policie, s  mana-

žery, eventuálně majiteli bylo společně řešeno 

20,6 % násilných aktů a v 7,3 % to byly pracovnice 

ROZKOŠE bez RIZIKA (R-R). Jen ve 4 případech 

(1,6 %) řešily ženy svou situaci s partnerem. 

Psychické násilí —

— Celkový výskyt

Zaznamenali jsme celkem 368 případů, tj. některé 

dotázané uvedly více aktů psychického násilí záro-

veň; ve čtvrtině případů nebyl uveden pachatel či 

pachatelka. 
Nadávky, ponižování a  opovržlivé chování 

jsou typické pro chování zákazníků, jako by si 

polovina z nich za ženami nepřišla jen pro sex, ale 

zároveň i pro něco jiného: upevnit si sebevědomí, 

považovat se za něco lepšího, než je žena, které 

platím za sexuální služby. 

Ani v  partnerských, kolegiálních a  rodinných 
vztazích to sexuální pracovnice nemají jednoduché:

 — Partneři jsou skupinou (celkem 18, 

5  % z  těch, co byli uvedeni jako pacha-

telé psychického násilí), která dotazo-

vaným významně častěji kontroluje SMS 

a e-maily (uvádí je více než polovina „kon-

trolovaných“), hrozí prozrazením, ponižuje 

a zastrašuje.

 — Zbytek rodiny a známí (10,9 % z uvedených 

pachatelů psychického násilí) se k nim nej-

častěji chovají opovržlivě a nadávají jim.

 — Disputace s kolegyněmi (7,3 % z uvedených 

pachatelů) nejčastěji přerůstají v  hádky, 

ale také kontrolu SMS a  e-mailů, což lze 

z  jejich strany charakterizovat i  jako snahu 

o přebrání zákazníků (ekonomické násilí).

Které z  žen ve zkoumaném vzorku se setkávají 

s psychickým násilím častěji, lze mezi nimi takové 

najít, nebo psychické násilí prorůstá celou prosti-

tuční scénou?

— Sledované formy psychického násilí

(Graf č. 12: Sledované formy násilí a jejich četnosti)

V  případě nadávek to skutečně vypadá, že jde 

o  jev prostupující celou prostituční scénou, jen 

mírně vyšší frekvenci uvádějí ženy spíše z  mladší 

věkové skupiny 21–25 let (62,5  % žen zaškrtlo 

odpověď: „Někdy se mi to stalo,“ oproti 50,9  % 

v celém souboru dotázaných). 

Uctivěji se chovají zákazníci k ženám na privá-

tech (62,7 % uvedlo, že je „nikdy nikdo neponižo-

val“), v Ostravě (64,5 %) a dotázaným se středně-

dobou praxí (3–7 let) – 67,6 %, dále k ženám, které 

mají více než 2 děti (ty pracují významně častěji 

právě na privátech), a  těm, co mají živnostenský 

list (68,8 %). V celém zkoumaném souboru uvedlo, 

že nejsou ponižovány, 55,0 % žen. 

Zveřejnění své fotky na internetu se nebojí, 

resp. se jim nikdy nestalo, že by jim tímto někdo 

vyhrožoval, spíše ženy se základním vzdělá-

ním – 93,5 % oproti 81, 1 % v celém zkoumaném 76



souboru. Více se obávají a  jsou takto ohroženy 

ženy, které pracují na živnostenský list – jen 

68,8 % se s pohrůžkou uveřejnění fotky na inter-

netu nesetkalo. 

S  vyhrožováním, že bude prozrazena (rodině, 

známým atd.) práce dotazované v  sexbyznysu, se 

méně často setkávají ženy v Ostravě. Zde se ženy 

častěji rodině a partnerům se svou prací v sexbyz-

nysu svěřují (Malinová, 2011). 90,3  % dotazova-

ných z Ostravy nebylo takto vyhrožováno, dále bylo 

celkem pochopitelně méně často vyhrožováno pro-

zrazením jejich činnosti těm ženám, které působí 

v  sexbyznysu jen krátce – do dvou let (89,5  %) – 

a  dále těm, co mají smlouvu se zaměstnavatelem 

(86,7 %; jde povětšinou o větší, anonymnější kluby). 

Ohroženy prozrazením své činnosti v  sexbyznysu 

byly ponejvíce ženy pracující na živnostenský list 

(jen 68,8 % z nich nebylo). V celém souboru nebylo 

vyhrožováno 77,5 % dotázaných.

Zastrašování bylo formulováno ve výzkumu 

tak, že bylo spojováno spíše se sociálními 

důsledky práce v sexbyznysu (odejmutí dětí atd.). 

Polovinu pachatelů v  tomto kontextu tvořili part-

neři dotázaných. Stalo se to spíše ženám, které 

pracovaly na venkovních stanovištích (ve výzkum-

ném vzorku jsou málo zastoupeny, ale známe 

z minulosti takové případy – parkoviště v Rudné), 

a významně častěji těm dotázaným, které v minu-

losti byly oběťmi sexuálního násilí (75,7  % se to 

nestalo oproti 88,7  % v  celém zkoumaném sou-

boru). Patrně jsou více nejisté v chování a jednání 

a celkově zranitelnější. 

Nucení k pití alkoholu je v sexbyznysu celkem 

okrajová záležitost, sexuální pracovnice většinou 

mají z konzumace marži. Samozřejmě se to nemusí 

všem dotazovaným líbit (v  celém souboru dota-

zovaných je to 7,7 %). Častější výskyt tohoto jevu 

je ve větších klubech (uvedlo 16,6  % pracovnic). 

Z  toho usuzujeme, že nucení k  pití alkoholu pře-

važuje nad nucením k užívání drog. Jako pachatelé 

jsou uváděni ponejvíce zákazníci (8krát) a  majitel 

(1krát) či manažer (1krát).
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Kontrole SMS a e-mailů častěji čelí „nezakot-

vené“ ženy, které působí na více pracovištích – 

38,8 %, dále ty, které začaly se sexem za peníze 

poměrně brzo – před 18. rokem věku (31,0  %), 

anebo ty, jež v  minulosti byly oběťmi násilí 

(27,0  %). V  celém souboru bylo takhle kontrolo-

váno 17,8  % dotázaných. Jiný psychický nátlak 

nebo násilí uvedlo 5,3  % dotázaných, v  polovině 

případů pocházeli pachatelé z  blízkého okruhu 

dotázaných (4 osoby). Ve dvou případech šlo 

o  obtěžování typu stalking, jinak nebyl charakter 

násilí slovy upřesněn.

— Pomoc a opora

Pomoc v  případě psychického násilí ženy vyhle-

daly, resp. uvedly, že vyhledaly, v  33,1  % pří-

padů, nejčastěji sice mezi kamarádkami (26,4  %) 

a  kolegyněmi (23,1  %), ale v  11,0  % případů se 

obracely o  psychickou podporu na pracovnice 
R-R. To vypovídá o subtilním a empatickém vztahu 

mezi pracovnicemi a klientkami a odráží i stoupa-

jící zájem o individuální terapii. 

Sexuální násilí —

— Celkový výskyt 

O sexuálním násilí se lidé domnívají, že má v pros-

tituční scéně „domovské právo“, že k ní neodmy-

slitelně patří. Sexuální pracovnice to však vnímají 

jinak (uvedly 172 případů násilného sexuálního 

chování): 75,9  % aktů sexuálního násilí bylo spá-

cháno zákazníky. 

— Sledované formy sexuálního násilí

(Graf č. 13: Sledované formy sexuálního násilí dle četnosti)

Samotné znásilnění ze strany zákazníka je uvá-

děno spíše zřídka (celkem 2 případy), nicméně 

vynucený sex (jinak, než bylo ujednáno) či 
sexuální praktiky, které měly zůstat tabu, jsou 

nejčastěji uváděné akty sexuálního násilí (tvoří 

59  % sexuálního násilí páchaného zákazníkem). 

Patrně i tím, že není zákonem definovaná obchodní 

povaha vztahu mezi osobou nabízející a  kupující 
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sexuální služby, považují zákazníci předem dohod-

nuté ujednání či smlouvy za pro ně nezávazné 

a chtějí víc, resp. něco navíc, než bylo se sexuální 

pracovnicí předem domluveno. 

Největším nebezpečím jak pro prostituční 

scénu, tak potažmo i pro zdraví celé populace je 

vynucený sex bez kondomu. Na Novém Zélandu 

je takovéto chování právem kvalifikováno jako ublí-

žení na zdraví a jako takové je trestně postižitelné. 

Ve výzkumu uvedlo vynucený nechráněný sex ze 

strany zákazníka 28 % dotázaných (5,3 % dotáza-

ných dokonce uvedlo, že se jim to stává často). 

Sex pod pohrůžkou, kdy namísto zaplacení 

za sexuální služby je žena zákazníkem zastrašo-

vána, je méně častý (celkem 8 případů pohrůžky ze 

strany zákazníka), ocitá se někde na hranici mezi 

sexuálním a ekonomickým násilím.

Které skupiny žen ve zkoumaném vzorku jsou 

sexuálnímu násilí vystaveny častěji než ostatní?

Znásilnění uvedlo celkem 15 žen (6,9 % zkou-

maného vzorku). Ženy měly v  této otázce znásil-

nění uvádět, jen pokud to nějak souviselo s  jejich 

prací v sexbyznysu. Analýzou řady proměnných se 

nám podařilo vytipovat jistou zvláštní podskupinu 

žen, které jsou starší 40 let (21,4 % z nich uvedlo, 

že byly znásilněny, a dost pravděpodobně pochá-

zejí některé z  Brna) a  začaly se sexem za peníze 

později – ve věku 31 a více let (z nich 17,2 % tvr-

dilo, že byly znásilněny). Nejčastěji uváděný pacha-

tel znásilnění je partner (více než ve třetině pří-

padů) a je dost možné, že tento akt byl u některých 

těchto žen jedním z impulzů pro vstup do sexbyz-

nysu.

K  vynucenému sexu došlo častěji mezi dotá-

zanými z  Brna (uvedly jej 4 z  deseti dotázaných), 

významně hojněji ve skupině žen, které mají praxi 

v sexbyznysu delší než 8 let (potvrdilo 37,5 % dotá-

zaných – s  délkou praxe pravděpodobnost vynu-

ceného sexu plynule stoupá), častěji je sex vynu-

cován na obětech sexuálního násilí v  minulosti 

(37,8  %) a  na ženách pracujících na živnostenský 

list (44 % z této skupiny dotázaných), což v jejich 

případě může souviset s nevyjasněností poskyto-

vaných služeb (na co má živnostenský list a  jaké 

služby skutečně poskytuje). 

Vynucování si něčeho navíc, tzv. nechtěné 
praktiky, které nebyly předmětem vstupní dohody 

uzavřené před samotnou sexuální službou, jsou 

jevem prostupujícím poměrně rovnoměrně celou 

prostituční scénu. Uvedlo je 27,8  % dotázaných, 

poměrně častěji to byly ženy starší 40 let (39,3 %). 

Většina z  nich sice působí v  sexbyznysu řadu let, 

takže je velká pravděpodobnost, že se s  takovým 

jednáním ze strany mužů mohly setkat, nicméně se 

domníváme, že u mnoha z nich muži předpokládali 

nadstandardní zkušenosti. To se ale netýká všech 

zralejších  žen. Část z  nich vstupovala do sexbyz-

nysu později (po 31. roce věku – 15 žen v souboru). 

Vysoce ohrožující a  celospolečensky nebez-

pečné vynucení si sexu bez kondomu se zákaz-

níkům dařilo realizovat významně častěji „v ostat-

ních sledovaných lokalitách“ (uvedlo 40  % žen). 

Patrně jde o  syndrom stálého zákazníka, kdy při 

opakovaném sexu si zákazníci spíše vynutí či risk-

nou nechráněný sex. V případě žen na venkovních 

stanovištích uvedla vynucení nechráněného sexu 

polovina dotázaných (2 ženy). V  celém souboru 

uvedlo vynucení sexu bez kondomu 27,8 % dota-

zovaných. 

Sex pod pohrůžkou si ponejvíce zákazníci 

(61  % pachatelů) vynutili u  11,5  % dotázaných; 

častěji (více než u  jedné pětiny žen) se tak stá-

valo ženám pracovně nezakotveným, které střídaly 

působiště, dívkám do 20 let a naopak ženám star-

ším (41 a více let) s dlouhodobou praxí v sexbyz-

nysu (více než 15 let) a těm ženám, co v minulosti 

zažily násilí. Sexbyznys je především o  obchodu, 

a tak by se v případě, že jde o osobu dobrovolně 

prodávající sexuální služby, takové způsoby cho-

vání ze strany zákazníků vůbec neměly stávat nebo 

být (pokud se přihodí) klasifikovány např. jako 
krádeže. Jiné formy sexuálního násilí tvořily jen 

zlomek případů (3). 79



— Pomoc a opora

V  případě sexuálního násilí vyhledaly oporu 
a  pomoc dotazované ženy celkem 45krát, a  to 

ve 40,2  % spáchaných sexuálně násilných aktů. 

Jako nejvýznamnější pomocníci a  osoby, u  nichž 

ženy hledají pomoc, byli uváděni tři hlavní aktéři: 

nejčastěji to byly kamarádky (34,1  % případů) 

a kolegyně (27,3 %), ale v 18,2 % případů i policie.

Fyzické násilí —

— Výskyt a charakter

Je nejméně zpochybnitelnou a nejvíce sledovanou 

formou násilí. Skutečnost, že na nich byl páchán 

některý ze sledovaných aktů fyzického násilí, 

uvedly přibližně ¾ dotazovaných. I v případě fyzic-

kého násilí byli nejčastějšími pachateli zákazníci 
(69,9 % z uvedených pachatelů fyzického násilí). 

Nejvíce preferované násilné akty byly takové,

 — o  nichž si zákazníci patrně myslí, že ženy 

vzrušují: štípání a  bolestivé kroucení bra-

davkami (94 % z uvedených pachatelů), cel-

kově je uvedlo 47 % dotázaných;

 — které vyvolávají pocit nadvlády nad ženou 

– znemožnění pohybu držením, zavření 
někam, což lze právně charakterizovat jako 

omezování osobní svobody. Celkem tento 

násilný akt uvedlo 29 % žen, ve ¾ případů 

byl pachatelem zákazník;

 — které ohrožují život dotázané: škrcení 

a  dušení. Tuto drsnou formu násilí uvedlo 

18 % dotázaných a v 80 % byl pachatelem 

zákazník. 

Partneři sexuálních pracovnic své družky nejčas-

těji kopou, fackují a  bijí – zhruba třetina z  uve-

dených pachatelů, ale i  tyto násilné akty jsou ze 

strany zákazníků častější, dopouští se jich téměř 

polovina (45  %) pachatelů. Celkově uvedlo tento 

násilný akt 18 % dotázaných. 

Kde se fyzické násilí nejčastěji odehrává a kterým 

ženám se přihází častěji než ostatním?

— Sledované formy fyzického násilí

(Graf č. 14: Sledované formy fyzického násilí dle četnosti)

Omezení možnosti pohybu (držení v  sevření či 

zavření někam) je spíše jedinečným jevem, který 

se dotazovaným v  28,6  % přihodil, ale v  žádném 

případě (0  %) se vícekrát neopakoval. Významně 

hojněji se to děje ve větších klubech (38,6  %), 

kde sice mají bezpečnostní rámy atd., ale přesto 

se může stát, že se na pracovnici pozapomene 

(ze ¾ je to zákaznické násilí), nebo se prostě 

ztratí z  dohledu a  nikdo tomu nepřikládá v  té 

chvíli význam. Častěji tuto formu násilí zažily ženy 

z  věkové skupiny 26–30 let (40,5  % – patrně jde 

o ženy s dlouhodobější praxí v klubu) a téměř polo-

vina vysokoškolsky vzdělaných žen (44,4 %). 

Ohrožování zbraní je spíše ojedinělým jevem, 

nicméně 1/10 dotázaných to zažila, a  jedna žena 

(z  Prahy a  velkého klubu) dokonce opakovaně. 

Ohrožování zbraní zakusila polovina žen z venkov-

ních stanovišť, ženy nad 40 let s  dlouhodobější 

praxí – více než 15letou, které patrně zažily divoké 

počátky sexbyznysu v Čechách (7 dotázaných). 

Bolestivě „vzrušovat“ chtějí zákazníci (94  % 

pachatelů této formy násilí) štípáním a  kroucením 

bradavek – celkem uvedlo 46,4 % dotázaných. Je to 

nejrozšířenější forma násilí v sexbyznysu (ve čtvrtině 

případů jde o často se opakující formu násilí); více se 

vyskytuje u nezakotvených, které střídají pracoviště 

a  jsou významně hojněji oběťmi všech forem námi 

sledovaného násilí (58,8 % zažilo tuto formu „vzru-

šení“), u vysokoškolaček (66,7 %) a u matek od jed-

noho dítěte (55,3 % – možná souvislost s kojením?). 

Fackování, bití a  kopání (uvedlo celkem 

17,9 %) si ženy „užívají“ rovným dílem jak v pracov-

ních (46 %), tak partnerských a rodinných vztazích 

(taktéž 46 %). Jen jedna žena ze čtyř, které pracují 

na venkovních stanovištích, tuto formu násilí neza-

žila. Častěji byly této formě násilí vystaveny ženy 

z věkové skupiny 21–25 let (28,1 %) a ty, co začaly 

prodávat sexuální služby před 18. rokem (27,6 %). 

Plivání a  házení předmětů je násilím uplat-

ňovaným povětšinou proti ženám na venkovních 80



stanovištích. Přesto žádná z žen pracujících na ulici 

neuvedla, že by tento typ násilí zažila. Jmenovaly 

jej častěji „nezakotvené“ (29,4 %) a ženy z věkové 

skupiny 21–25 let (21,9 %).

Škrcení a  dušení zažilo 17,9  % dotázaných 

(30 žen), z  toho dvě ženy opakovaně (jsou z  pri-

vátu, začaly pracovat v  sexbyznysu po 31. roce 

a  mají maturitu). Častěji se tato život ohrožující 

forma násilí přihodila ženám z  Ostravy (35,5  % 

dotázaných z  celého Moravskoslezského kraje – 

zažilo ji 11 žen z 31 dotázaných v  tomto regionu); 

jde o  velmi sociálně problematický region, kde 

je sexuální práce mimořádně rizikovým povolá-

ním a chování zákazníků vůči ženám, které by jim 

měly poskytnout úlevu, relaxaci či rozptýlení, je 

dost kruté. Dále je tato forma násilí používána čas-

těji vůči ženám působícím v  sexbyznysu 8–14  let 

(32,4 % z této skupiny) a pracujícím na živnosten-

ský list (31,3 % z nich). 

Otevřený pokus o zabití, kdy žena přežila např. 

jen díky tomu, že se pachatel domníval, že je mrtvá, 

se přihodil celkem 6 ženám. Jako pachatelé byli ve 

dvou případech uvedeni zákazníci. Čtyři z  dotáza-

ných působily v Praze, pět z nich mělo maturitu, tři 

byly matkami a čtyři byly v minulosti oběťmi násilí.

Vyhození z  auta (11 případů) zažily dotázané 

spíše od partnerů (5) než od zákazníků (4). Je to 

delikt typický – přihodilo se to třem ze čtyř dota-

zovaných působících na venkovních stanoviš-

tích (dříve se s  těmito případy terénní pracovnice 

setkávaly poměrně často), nyní po postupné likvi-

daci venkovní prostituce je vyhození z  auta jevem 

poměrně ojedinělým a spadá spíše do partnerských 

vztahů. V kategorii jiné formy násilí se mezi fyzickým 

násilím objevily dva případy – oba mimo sexbyznys. 

— Pomoc a opora 

Jako opora v  případě fyzického násilí vystupuje 

více významných aktérů, než jsme vypozorovali 

v předchozí formě, u sexuálního násilí. Vedle „kla-

siky“ – kamarád/ka (21,4 %) a kolegyně (20 %; je 

však udávána v  jejich případě podstatně menší 

Graf č. 14: Sledované formy fyzického násilí dle četnosti.  

Zdroj: Výzkum R-R
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frek vence podpory než u předchozích forem násilí) 

– roste role policie (18,6 % uvedených pomáhají-

cích osob). Dále zde vystupují ještě další aktéři 

působící přímo v prostituční scéně (12,9 %) – jsou 

to manažeři a  personál podniků – a  konečně se 

mezi podporujícími osobami objevuje také rodina 

(11,4  %; patrně řeší nebo se zapojuje do řešení 

spíše partnerských konfliktů a  nakonec modřiny 

a jizvy na těle se hůře utajují než ty na duši).

(Srovnání s norským výzkumem)

Ekonomické násilí —

— Výskyt a charakteristika 

Je to jediná sledovaná forma násilí, v níž zákazníci 

nehrají až tak dominantní roli (jsou uvedeni v sou-

hrnné kategorii ve 27,7  % případů) jako ve výše 

jmenovaných formách násilí. Spadají sem přede-

vším krádeže, které uvedlo 43,5  % dotázaných. 

Nejhojněji uváděnými pachateli byli sice zákazníci 
(38 %), ale hned za nimi jsou to kolegyně (30 % 

případů); ve zbývajících procentech případů nebyl 

pachatel zjištěn (20  %), nebo jde o  jednotlivé 

osoby z okolí dotázané. Zákaznickou formou eko-

nomického násilí je vyhrožování nezaplacením za 

poskytnuté sexuální služby, ale není až tak časté 

(uvedlo ho 14 % dotázaných), jelikož mnohé ženy 

pracující v sexbyznysu už mají své strategie, jak se 

takovýmto násilným aktům vyhnout, resp. jak jim 

předejít (nechat si zaplatit předem). Ekonomické 
násilí z  tzv. třetí strany představuje hlavně zaba-

vení vydělaných peněz a pokuty. Uvedlo je celkem 

43  % dotázaných a  nejčastějšími pachateli byli 

majitelé a manažeři – 93 % z uvedených osob.

Kde se ekonomické násilí páchá a na kom nejčastěji? 

— Sledované formy ekonomického násilí

(Graf č. 15: Sledované formy ekonomického násilí dle četnosti)

Téměř polovina dotazovaných (43,5  %) uvedla, 

že byly okradeny. Krade se na venkovních sta-

novištích (3 ze 4 dotázaných byly okradeny), 

situaci celkem dobře známe z  historie pouliční 

Srovnání s norským výzkumem
Fyzické násilí je výzkumně nejčastěji sledovanou formou násilí. Objevuje se ve 
výzkumech naší norské partnerské organizace Pro Sentret a  některé jimi for-
mulované násilné akty jsme použili i  v  našem výzkumu. Pokud srovnáváme 
výsledky obou výzkumů, na první pohled se zdá, že jde o  nesrovnatelné sou-
bory: našimi dotazovanými jsou především Češky, v  Norsku jsou to z  více než 
80  % cizinky. V  našem výzkumu téměř nejsou zastoupeny ženy z  ulice, resp. 
z venkovních stanovišť, a v menšině se v něm vyskytují ženy, které jsme označili 
jako „nezakotvené“ – tj. nemající pevné působiště a migrující. Přesto člověk cítí, 
jak jsou si získané informace v obou výzkumech podobné, i  když nebude jed-
noduché to dokázat. Zrušení pouliční prostituce u nás v podstatě devalvovalo 
priváty a přesun žen z ulice a  jejich zákazníků do uzavřených prostor s sebou 
přinesl i  jejich způsoby chování a  jednání. Na druhou stranu v Norsku zdaleka 
není tak rozvinutá klubová prostituce, která u nás do nabídky sexuálních služeb 
vnesla více z organizovanosti světa byznysu. Nelze tudíž srovnávat indoor prosti-
tuční scénu v Norsku s tou naší, ale ta naše je něco mezi jejich vnitřní a venkovní 
nabídkou. Priváty, jejichž množství je v Česku na vzestupu, se svými riziky pro 
poskytovatelky sexuálních služeb blíží pouliční prostituční scéně. V obou zemích 
jsou skupiny „nezakotvených“ (ženy působící na více pracovištích) vystaveny 
většímu riziku násilí, nicméně v našem zkoumaném vzorku je tato skupina pod-
statně menší. Ani sledované akty násilí nejsou zcela srovnatelné, používáme jiná 
seskupení a sledujeme ne zcela totožné proměnné. Nicméně když zkusíme srov-
nat oboje výsledky a v duchu si představíme prostituční scénu v té či oné zemi, 
cítíme, že jsou si v mnohém, zejména v produkovaném násilí, velmi podobné. 

Podobnosti a rozdíly mezi oběma zkoumanými soubory: 
 — 67 % násilí bylo v norském výzkumu pácháno zákazníky, v našem sou-

boru to bylo 70  % v  případě fyzického násilí (nejvíc se blíží norskému 
výzkumu) a v 52 % u všech námi sledovaných forem násilí. 
 — Nadávky se objevovaly ve 48 % případů dotazovaných v Norsku (výzkum 

z roku 2012), v našem výzkumu to bylo dokonce u 55 % dotázaných.
 — Vynucení si sexu v našem výzkumu dosáhlo 21 %, v norském výzkumu 

27 %.
 — Ohrožení zbraní v našem výzkumu zažilo 10 %, v norském výzkumu 33 % 

sexuálních pracovnic.
 — Škrcení a  dušení v  našem výzkumu potkalo 18  %, v  norském výzkumu 

19 % žen.
 — Pokus o  vraždu byl v  našem výzkumu spáchán ve 4  %, v  norském 

výzkumu v 15 %.
 — K okradení v našem výzkumu došlo ve 43 %, v norském výzkumu ve 23 %.
 — Znásilnění v našem výzkumu zažilo 9 % a v norském výzkumu 15 % žen. 

To jsou kategorie, které lze srovnávat přímo, neboť jsou totožné. Ostatní jsou 
sice podobné, ale máme je definovány odlišně (např. spojujeme plivání a házení 
předmětů, které je v  norském výzkumu odděleno; avšak vzhledem k  tomu, že 
v našem výzkumu je jen minimálně zastoupena pouliční prostituce, nemá význam 
tuto kategorii porovnávat). Máme spojeno bití, fackování a kopání (18 %) v jednu 
kategorii fyzického násilí, v  norském výzkumu je to 15  % (bití), 15  % (kopání) 
a 19 % (fackování). Tedy opět velmi podobný výskyt, ale nelze úplně jednoznačně 
získaná data srovnávat (jde často o kumulaci či průnik násilí – jedna osoba zažije 
více forem násilí).



prostituce u  nás; možná se krade více v  Brně 

(uvedlo 6 z  10  dotázaných) a  naopak se méně 

krade v  Ostravě (¾  dotázaných z  Ostravy uvedly, 

že okradeny nebyly). Kupodivu se moc nekrade na 

privátech (v 64,4 % případů) a méně často bývají 

okradeny ženy se smlouvou se zaměstnavate-

lem (62,1 %). Častěji se přihodí, že jsou okradeny, 

ženám s  dlouhou praxí v  sexbyznysu (více než 

15 let) – že je někdo okradl, uvedlo 68,4 % dotáza-

ných v této kategorii.

Vynucení si nadstandardních sexuálních prak-

tik nezaplacením za poskytnutou sexuální službu 

uvedlo 14,3  % dotázaných. Je to typická zákaz-

nická forma ekonomického násilí (88  % uvede-

ných pachatelů jsou zákazníci). Hojněji se to stává 

ženám na ulici (polovině) a těm, které byly v minu-

losti oběťmi násilí (30,6  %). Naopak se to nikdy 

nestalo vysokoškolačkám. 

Požadování výpalného se stává jiným hráčům 

v sexbyznysu, než jsou poskytovatelky sexuálních 

služeb: uvedlo 6 dotázaných. Žádné další vztahy 

mezi proměnnými se v této souvislosti neukazují. 

I vydírání je vcelku ojedinělé, setkalo se s ním 

7 dotázaných. Vyskytovalo se hlavně v  pouliční 

scéně, kdy pasáci vybírali peníze od žen za to, že je 

nechali na ulici, případně silnici či parkovišti pra-

covat. Např. jeden pasák naší klientce tvrdil, „že 

mu chodník v Perlové ulici patří“. 
Odrazování zákazníků šířením nepravdivých 

zpráv a  pomluv se stává součástí konkurenčního 

boje (16,7 %), nicméně v polovině případů dotazo-

vaná neuvedla a dá se předpokládat, že ani nevě-

děla, kdo o ní tyto zprávy šíří. Nejčastěji jsou jme-

novány kolegyně (5 případů). Spíše se tak děje na 

privátech, ale statisticky významná tato závislost 

není. Peníze zabavují dotazovaným (uvedlo 11,3 %) 

hlavně majitelé a  manažeři (z  80  %), významně 

častěji se to stává těm „nezakotveným“, které stří-

dají působiště (29,4 %). 

K zadlužování (10,1 %) nutí dotazované hlavně 

jejich okolí – partner, rodina, kamarádi (7 případů), 

a v jednom případě byl dokonce uveden manažer. 

Graf č. 15: Sledované formy ekonomického násilí dle četnosti.  

Zdroj: Výzkum R-R
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Placení pokut je typickým ekonomickým nási-

lím ze strany vedení podniků (uvedlo jej 29,8  % 

žen). Pokutovány bývají obvykle pozdní příchody, 

ale i  skutečné maličkosti (např. žena sedí u  baru 

a má nohu přes nohu).

K  práci bez kondomu (uvedlo 4,8  % dotáza-

ných) nutí pracovnice v sexbyznysu spíše okolnosti 

(„s  kondomem bych si tu nic nevydělala, ostatní 

všechny jdou bez kondomu“) než nějaká konkrétní 

osoba (ve 4 případech byl ve výzkumu uveden 

majitel). Terénní pracovnice se setkaly s  tím, že 

zákazník nabídl vysokou částku za nechráněný 

sex (vědělo se o něm, že má hepatitidu C) a majitel 

nutil, či spíše pracovnici přemlouval, aby s ním šla. 

Vztahy v  sexbyznysu již dostaly tak vyhraněně 

ekonomický charakter, že splácení domnělého 
dluhu jako nástroj vydírání je používáno jen velmi 

sporadicky (6  %). Souvisí to i  se změnou prosti-

tuční scény, která se stává stále více českou záleži-

tostí (90 % žen v sexbyznysu tvoří Češky) a není tak 

snadné domnělý dluh prokázat Češkám, jako tomu 

bylo v případě cizinek s problematickým povolením 

k pobytu. Jiné formy ekonomického násilí se vysky-

tovaly ve výzkumu jen okrajově (dva případy). 

— Pomoc a podpora 

Právě při řešení ekonomických forem násilí, z nichž 

je jen 29,9 % obětí těchto aktů ochotno svou situ-

aci řešit, je pomoc a podpora ze strany R-R hojně 

využívána (14 %). V celém souboru jsou nejběžněji 

oslovovanou skupinou s  požadavkem o  pomoc 

a podporu v případě ekonomického násilí kolegyně 
(23,3 %), ale méně často než u jiných forem násilí. 

Strukturální násilí 

Strukturální násilí, tedy násilí ze stran institucí 

a autorit, bylo v tomto výzkumu sledováno jen okra-

jově. Svým charakterem strukturální násilí sledo-

vané v  tomto výzkumu spadá mezi ekonomické 

násilí, nicméně má výrazně institucionální cha-

rakter. Ve výzkumu jsme se ptali, zda dotazovaná 
dostala někdy od policie pokutu za provozování 

prostituce? Vzhledem k  malému zastoupení žen 

z venkovních stanovišť byl výskyt pokutování dotá-

zaných poměrně nízký – uvedlo jej 5,3  % žen. 

Skutečnost, že dostaly pokutu za provozování pros-

tituce, uvedly tři ze čtyř žen působících na venkov-

ních stanovištích, ženy se základním vzděláním 

(16,1 %; nicméně bylo jich celkem pět a  tři z nich 

jsou na ulici) a  ty, které byly v  minulosti oběťmi 

sexuálního násilí (10,8 %). Venkovní stanoviště jsou 

policií neustále atakována, ženy jsou kontrolovány 

a nuceny svá stanoviště opustit. Při setkání s policií 

jsou patrně ženy s nižším vzděláním méně vybaveny 

argumenty a oběti sexuálního násilí jsou zlomenější 

a poddajnější (nepracují ovšem významně častěji na 

ulici – tam korelace není). 

Vysoce sofistikovanou formou ekonomického 

násilí, která má i  strukturální charakter, je poměr 

mezi částkami, jež za sex zaplatí zákazník, a část-

kami, které obdrží poskytovatelky sexuálních 

služeb – marže. Osoby, které participují na vyděla-

ných penězích, nejsou jen majitelé klubů, ale celá 

tzv. třetí strana: taxikáři, pronajímatelé bytů či pri-

vátů, barmani, personál atd.

(Tabulka č. 6: Výdělky respondentek a marže třetí strany)

Rozdíl mezi modem a průměrem plateb zákazníků 

a  výdělkem dotazovaných je v  podstatě totožný 

(500 Kč modus a  581 Kč průměr), nicméně velmi 

zajímavá je proměna výše marže ve vztahu k veli-

kosti zaplacených a  vydělaných částek: v  kate-

gorii do 1 000 Kč (nejnižší platba a  výdělek) se 

počet dotázaných oproti zákazníkům zdvojnáso-

bil, a  v  nejvyšší finanční kategorii 3 000 Kč a  více 

se naopak snížil na méně než polovinu. Na velké 

sumy za sex provozovatelky dosáhnou jen zřídka.

Kdo a jak často dotazovaným pomáhá? 
Krytá záda aneb ke komu a  jak často se dotazo-

vané jako oběti či svědkyně konfliktu obracejí 

o pomoc? Kdo se obrací častěji a kdo naopak tuto 

možnost vůbec nevyužívá? 

V úvodu je třeba sdělit, že se i v tomto spe ciál-

ním bloku otázek potvrdilo, že minimálně polovina 84



dotázaných žádnou z  těchto možností nevyužívá, 

konflikty a  obtížné situace se snaží vyřešit své-
pomocí. Když se podíváme na charakteristiky sle-

dovaných opor či pomocníků, můžeme je rozdělit 

podle povahy pomoci, zda jde spíše: 

 — o okamžitou podporu a pomoc (poskytnu-

tou povětšinou na pracovišti);

 — anebo o  pomoc odloženou (poskytnutou 

dotazované okolím mimo sexbyznys).

Dále se na poskytnutou pomoc či podporu 

můžeme podívat z  hlediska progrese, tzn, zda 

má tendenci narůstat, resp. zvyšovat frekvenci, 

či se spíše jedná o  jednorázový akt – pomoc na 

zkoušku, která už v budoucnosti není dotazovanou 

využívána. 

Jde v  obou případech o  pomocné kategorie, 

které nám umožní se v problematice opory a pod-

pory žen působících v sexbyznysu lépe orientovat. 

Pomoc zevnitř (pracoviště) —

— Peer poradenství 

Nejvíce je mezi sexuálními pracovnicemi rozší-

řeno peer poradenství (využívá jej 49  % dotáza-

ných), do něhož jsme zahrnuli jak kamarádky, tak 

i  kolegyně. Většina žen se nemůže se svými potí-

žemi svěřovat mimo sexbyznys, a  tak právě zde 

nacházejí i kamarádky, kterým se mohou (pokud to 

potřebují) svěřit. Pouze s  ekonomickými problémy 

se ženy svým kolegyním svěřují méně často (viz 

ekonomické násilí). Jen jednou bylo peer poraden-

ství využito dotazovanými ve 13,4 % případů, více-
krát ve 26,8 % a se vším se kolegyním a kamarád-

kám svěřovalo 8,7 % všech dotázaných. Nejčastěji 

se tak děje v  ostatních lokalitách (všech kromě 

Prahy, Brna a  Ostravy), kde se v  menších klubech 

a  na privátech v  podstatě probírá všechno, co se 

„svěřovacím“ typům přihodilo (18,2  % dotázaných 

z ostatních lokalit). Častěji se se vším svěřují také 

mladší věkové skupiny – do 25 let (16,7 %), které si 

patrně takto rekognoskují svět sexbyznysu, vyme-

zují si svou pozici a pomáhá jim to stanovit si své 

vlastní limity. Vícekrát se kolegyním a kamarádkám 

  útrata 
zákazníka

výdělek 
dotazované

počet získaných odpovědí 139 139

počet odmítnutých odpovědí 30 30

průměr 2363 Kč 1782 Kč

směrodatná odchylka 2903 Kč 2811 Kč

medián 1500 Kč 1200 Kč

modus 1500 Kč 1000 Kč

minimum 400 Kč 300 Kč

maximum 28 000 Kč 28 000 Kč

četnosti:

1 – méně než 1000 15 10,8 % 29 20,9 %

2 – 1000 až 1499 37 26,6 % 59 42,4 %

3 – 1500 až 1999 24 17,3 % 22 15,8 %

4 – 2000 až 2999 38 27,3 % 17 12,3 %

5 – 3000 a více 25 18,0 % 12 8,6 %

  139 100,0 % 139 100,0 %

Tabulka č. 6: Výdělky respondentek a marže třetí strany.  

Zdroj: Výzkum R-R



se svými problémy hojněji svěřily ženy starší 40 let 

(40 %) a oběti násilí v minulosti (34,3 %). Naopak 

významně častěji o  svých problémech mlčí ženy 

s uvážlivějším startem v sexbyznysu (26 a více let), 

a to 60,8 % případů, a ženy, které v sexbyznysu pra-

cují méně než dva roky a zatím svou kariéru pova-

žují za provizorní a krátkodobé řešení své finanční 

situace (uvedlo 66,7 % dotázaných v této kategorii). 

Snad nejmlčenlivější skupinou jsou ženy, jež mají 

smlouvu se zaměstnavatelem (79,3  % dotázaných 

z této skupiny), těžko posoudit, zda je to ze strachu 

či z loajality k zaměstnavateli. 

— Majitel klubu či privátu 

Oporu na pracovišti nalezly dotázané i  v  osobě 

majitele klubu či privátu (18,8 % a z toho v 12,7 % 

šlo o opakovanou službu). Jde o pomoc a podporu 

progresivní, s  tendencí být využívána dotazova-

nými častěji. Vícekrát se s  majiteli a  majitelkami 

klubů nebo privátů dotazované radí v  ostatních 

lokalitách (uvedlo 18,2 %), ale ne zdaleka o všem, 

jen o  vybraných tématech. Za majiteli a  maji-
telkami se chodí častěji radit či svěřovat ženy 

a  dívky pracující ve velkých klubech, ale pouze 

jednou (18,2  %), počet opakovaných kontaktů je 

nižší. Možnost se opakovaně chodit radit s majitel-

kou či majitelem nevyužila žádná z dotazovaných, 

která s  nimi uzavřela zaměstnaneckou smlouvu. 

Zkusily to pouze jednou (17,2  %) a  vícekrát už to 

neopakovaly. Naopak ženy pracující na živnosten-

ský list se s majiteli radí poněkud častěji (20,9 %, 

z toho 16,7 % to zkusilo vícekrát). Neradí se a ani 

se majiteli/ce nesvěřují ženy s nižším dosaženým 

vzděláním (uvedlo 90 % dotázaných se základním 

vzděláním), oproti např. vysokoškolačkám, které 

uvedly, že se s  majiteli radí a  žádají je o  pomoc 

v 35,5 %, z toho vícekrát ve 25,5 %. 

Pomoc zvnějšku —

— ROZKOŠ bez RIZIKA

Při hledání opory a  pomoci mimo pracoviště 

se ženy nejčastěji obracely na naši organizaci 

(R-R), a  to celkem v  16,1  % případů (24 dotáza-

ných). Dotazované byly klientkami R-R, tedy ty ženy 

a dívky, s nimiž jsme v kontaktu. Přesto si ceníme 

skutečnosti, že 10,1 % z nich se na nás obracelo 

opakovaně, což značí, že důvěra v naši organizaci 

má tendenci narůstat. 

I v naší partnerské organizaci Pro Sentret v Oslu 

se na ně dle údajů z výzkumu z roku 2012 obrá-

tilo o  pomoc a  radu celkem 15  % klientek. 

Avšak v  roce 2007/8, tzn. před tím, než byly 

viktim izovány zákonem trestajícím zákazníky, to 

bylo celých 33,3 % (Bjørndahl, 2012, str. 55).

Nejvíce problémů a  také nejvíce rad a  pomoci 

vyžadují ty tzv. nezakotvené, které střídají působi-

ště. Že požádalo o pomoc a radu, uvedlo 29,4 % 

dotázaných z  této skupiny a  23,5  % opakovaně; 

což ukazuje na dlouhodobější a  intenzivní kon-

takt s pracovnicemi R-R. Typickou představitelkou 

sexuální pracovnice, která využívá našich pora-

denských služeb, je žena spíš starší (nad 40 let 

je to 20,4  % dotázaných z  této věkové skupiny), 

s  delší praxí v  sexbyznysu (s  praxí v  sexbyznysu 

nad 8 let využilo R-R poradenství v krizových situa-

cích 31,4 % dotázaných). Dost často si nevědí rady 

a požádají nás o pomoc pracovnice se živnosten-

ským listem (31,3 %). 

— Partneři a členové rodiny 

Teprve za námi se jako poradci a  opora objevují 

partneři a členové rodiny (uvedlo je 13,4 % dotá-

zaných). Nejbližší osoby dotázaných, které vět-

šinou považujeme za ty „své“, jimž se můžeme 

svěřit a  požádat je o  pomoc, jsou jako pomoc 

a podpora využívány poměrně málo, ale pokud se 

žena ke coming out ve vlastní rodině či partner-

ském svazku odhodlá, využívá jej vícekrát (8,7 %), 

nebo dokonce skoro vždy (4  %). Opakovaně se 

více svěřují „nezakotvené“ (23,5  %), velmi často 

se o  všem radí a  se vším svým partnerům svě-

řují ženy, co začaly v  sexbyznysu pracovat před 

18. rokem věku (17,9 % dotázaných z této věkové 

skupiny – vypadá to, že sem patří hlavně ty 86



mladší). Svěřují a radí se častěji i ženy pracující na 

živnostenský list a naopak vůbec nejmlčenlivější 
skupinou jsou doma, resp. v kruhu svých blízkých 

ty ženy, které mají smlouvu se zaměstnavatelem 

(96,6 % dotázaných z  této skupiny). Může to být 

požadavkem zaměstnavatele.

— Policie 

Pomoc a  poskytnutou radu ze strany poli-
cie uvedlo 12,1  % dotázaných, ale v  10,1  % šlo 

o pomoc jednorázovou, která už se příště neopa-

kovala. Pro změnu začněme těmi, kdo se v žádném 

případě (100  %) policii nesvěřil: vysokoškolsky 

vzdělané ženy a  dále ty, které mají smlouvu se 

zaměstnavatelem. Ty první jsou zřejmě hodně opa-

trné a druhá skupina je nucena být natolik loajální 

ke svému zaměstnavateli, že pravou podstatu své 

činnosti musí tajit, a  to především před policií. 

Poněkud častěji – ale jen jednou – se policii svě-

řují ženy z  Ostravy (14,8  %) a  vzhledem k  nedáv-

ným policejním zátahům na Ostravsku lze předpo-

kládat, že ne vždy šlo o  spontánní akci ze strany 

dotázaných. Dále jsou to častěji ty ženy, které 

byly v  minulosti oběťmi sexuálního násilí (20  %), 

a ty, co pracují na živnostenský list (31,3 %), které 

se vzhledem k  nevyjasněnosti svého postavení 

mohou dostávat do ohrožující situace a  policii 

vyhledat. Nicméně svůj pokus o  získání rady ze 

strany policie už žádná z dotazovaných živnostnic 

nezopakovala. 

— Ostatní

Obecně se na sociální pracovnici či zdravotní 
sestru o  pomoc obrátilo 6,1  %  dotázaných. Lze 

předpokládat, že v případě naší organizace dota-

zované nerozlišovaly pozice pracovnic (zda jde 

o  zdravotní sestru, nebo sociální pracovnici), ale 

příslušnost k organizaci R-R. Důvěra k  jiným insti-

tucím je nižší, patrně i  objem kontaktů, nicméně 

převažují ty opakované (3,4 %). Častěji u nich hle-

daly oporu ženy, které působí v  sexbyznysu více 

než 15 let (26,3 %), nicméně jde pouze o pět žen. 

Osm žen se se svými problémy svěřilo lékaři 
nebo lékařce a žádalo od nich pomoc, ale jen jedna 

z nich opakovaně. V R-R se lékaři často střídají, jsou 

zaměstnáváni přece jen za jiným účelem (poskyto-

vání zdravotních služeb). Nejvíce navazují dotazo-

vané kontakt s  lékaři v  Praze (8,9  %). Patrně je to 

zásluhou paní MUDr. Mileny Černé z  Výboru dobré 

vůle, která je empatickou vedoucí lékařkou pražské 

ordinace, a laskavé dlouholeté odbornice na proble-

matiku venerických chorob MUDr. Věry Kaštánkové. 

Někomu jinému se svěřilo celkem 5 dotáza-

ných. Ve třech případech šlo o  manažera klubu, 

jednou o  linku bezpečí, v  jednom případě se 

respondentka svěřila překvapivě klientovi.

Komu se svěřuji? versus: Kdo mi pomáhá? 

Na obecnou otázku položenou v  jiné části dotaz-

níku: Ví někdo z  Vašich blízkých o  tom, že posky-
tujete placené sexuální služby?, odpovědělo ano 
59,9  % dotázaných. Ovšem jako opora nebo 

aspoň rádci vystupují partneři a  členové rodiny 

výrazně méně častěji (uvedlo je 13,4  % dotáza-

ných). Vypadá to, že se dotazované rodině a part-

nerům svěřily s  tím, co dělají, jen z  toho důvodu, 

aby vysvětlily, kde berou peníze, proč mají neob-

vyklou pracovní dobu, nebo si své partnery našly 

v prostituční scéně (patří sem nejen zákazníci, ale 

i taxikáři, barmani atd.). 

Kdo rodině a  partnerovi neohroženě sdělí, že 

pracuje v sexbyznysu, a kdo to před svým okolím 

naopak tají?

Nejuzavřenější jsou vysokoškolačky, které se 

vlastně učily dobře, a  přesto „takhle dopadly“. 

Svou situaci patrně více vnímají jako vlastní 

selhání vůči očekávání blízkého okolí (jen 33,3 % 

z nich svou práci v sexbyznysu prozradilo rodině či 

partnerovi), kdežto u žen se základním vzděláním 

je to celých 71 %. Méně ostražité jsou starší ženy 

(41 a víc) – 78,6 % z nich uvedlo, že okolí o  jejich 

práci ví (patrně už se to nedalo déle utajit), a dále 

ženy, které jsme nazvali „nezakotvené“, jež mění 

svá působiště a  blízkým se se svou prací svěřují 87



v  83,3  %. Skutečnost, že pracují v  sexbyznysu, 

častěji oznamují rodině a  partnerovi ženy z  men-

ších klubů (65,1  %). Může to být požadavkem 

zaměstnavatele.

Preventivní strategie 

Preventivní strategie lze posuzovat z různých úhlů. 

Může se jednat o situační prevenci, strategie obrany 

tváří v tvář či ochranu pracovní identity před svými 

nejbližšími. Na co se však ženy nejvíce soustředí, 

je ochrana vlastní identity, a  to v  pracovním pro-

středí, kde se takto brání možnosti být identifiko-

vána ve svém soukromém životě. 87,5  % dotáza-

ných žen uvedlo, že si svou identitu v práci chrání.

Jaké používají strategie?
(Graf č. 16: Strategie ochrany soukromí v pracovním životě)

V  kategorii jiné je uvedeno: změněný styl psaní 
SMS, dvě telefonní čísla, nesděluji osobní údaje, 
nemám sociální profil, chráním se jak před kým.

O ochranu své identity – bez bližší specifikace 

– se nestará polovina žen z Brna (malá, ale zvláštní 

skupina), dále pracovnice z  venkovních stanovišť 

a dívky do 20 let. Přezdívky méně často používají 

ženy z menších klubů a ženy se základním vzdělá-

ním, naopak častěji přezdívky používají ženy z pri-

vátů a „nezakotvené“, které střídají svá působiště. 

Se svým soukromím se svěřují častěji ženy do dva-

ceti let a nad 40 let, ostatní věkové skupiny jsou 

zdrženlivější; a vůbec nejopatrnější jsou dotázané 

z Ostravy, které se v 80,6 % se svým soukromím 

v  práci nesvěřují. Své fotografie nezveřejňují čas-

těji ženy z  menších klubů (menší kluby se vysky-

tují spíše v menších městech, kde je větší sociální 

kontrola) a ženy, které mají smlouvu se zaměstna-

vatelem. Své soukromé číslo nesdělují nejčastěji 

ženy z privátů (74,6 %). 

Ochrana pracovní identity před svými nej-
bližšími – ve 40,1  % nejbližší okolí vůbec netuší, 

že dotazovaná pracuje v sexbyznysu. Nejopatrnější 

jsou vysokoškolačky (33,3 % se svěřilo), dále ženy 

z  Ostravy a  větších klubů. Nejsdílnější jsou ženy, 

Graf č. 16: Strategie ochrany soukromí v pra-

covním životě. Zdroj: Výzkum R-R
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které svá působiště střídají (83,3 % uvedlo, že nej-

bližší okolí o jejich práci ví). 

Situační prevence zahrnuje v  podstatě čtyři 

hlavní strategie:

 — Odmítnutí zákazníka, který se mi nezdá, 

tedy vyloučím situaci, kdy bych mohla být 

podle svého názoru ohrožena. Je pravda, že 

na intuici dá 79 % dotázaných, a dokonce, 

pokud se jim nezdá, ho ve 46,6 % odmítnou 

vždy a v 39,1 % většinou ano. Ale jak v situ-

aci převisu nabídky nad poptávkou vypadá 

zákazník, kterého žena odmítne? Příčinou 

je nejčastěji opilost nebo silná drogová 

intoxikace. Vysoce opodstatněné odmít-

nutí zákazníka však nastává v  případě, že 

dotazovaná dostane od kolegyně informaci 

o násilnickém klien tovi. Kolegialitu v tomto 

směru uvedlo 77 % dotázaných. 

 — Vyhnutí se kolizím a  nejednoznačným 
situacím, snaha mít situaci pod kontro-
lou. Jde v  podstatě o  to, domluvit si, jaké 

služby bude žena poskytovat, což dělá ve 

většině případů 90  % dotázaných, zapla-

cení za služby – 76,9 % žen upřednostňuje 

platbu přímo od zákazníka, pouze pracov-

nice z  velkých klubů častěji přenechávají 

tuto činnost manažerovi (39 %). 

 — Je dobrým zjištěním, že ženy stále více při-

cházejí na to, že drogy dobrému obchodu 

škodí.

 — Mít zabezpečenou pomoc na pracovišti, 
přítomnost někoho, kdo by jim eventuálně 

pomohl v  konfliktních situacích, uvedlo 

celkem 83,3 % dotázaných (58,6 % má tuto 

pomoc k dispozici vždy).

 — Předstírání jiné situace, než je skutečnost 
– jde o  simulaci přítomnosti jiné osoby na 

pracovišti. Uvedlo 23,6 % dotázaných, nej-

častěji na privátech (42,2 %). 

Vyhýbáte se alkoholu a drogám?
(Graf č. 17: Strategie situační prevence – vyhýbání se alkoholu a drogám)

Obrana při kontaktu tváří v tvář
I přes sebevětší preventivní strategie je žena nako-

nec sama v  těsném fyzickém kontaktu s  nezná-

mým mužem. Tam většina z  nich mnoho mož-

ností obrany nemá, ale i  na tyto situace se ženy 

snaží vybavit, přestože výsledek nemusí být pro ně 

dobrý. Sex obvykle blokuje agresi, avšak zákazníci 

v řadě případů do prostituční scény nevstoupili jen 

z  důvodu konzumace sexuálních služeb, ale při-

nesli si sem spoustu potlačované agrese, ne uspo-

kojení z  vlastního života, partnerského vztahu, 

rodiny atd. Navíc může jít – a  někdy jde – o  sku-

tečné sexuální devianty, které vzrušuje něco jiného 

než sex. Obranu při kontaktu face to face můžeme 

rozdělit na dva typy:

 — Snaha přivolat pomoc – předvolbu pro 

zavolání pomoci má 33,6  % dotázaných 

(22,4 % má takovou možnost při práci per-

manentně).

 — Snaha ubránit se sama – bezpečnostní 

pomůcky má při sobě 47,8  % žen (33,5  % 

vždy), polovina žen, které střídají pracovi-

ště; pistoli uvedly 4 dotázané, z  toho dvě 

tvrdily, že u sebe mají pistoli pokaždé, jedna 

byla z Brna a tři z Ostravy. 

Závěr: Jaké nebezpečí ženám 
hrozí a jaké používají preventivní 
strategie?

Na rozdíl od žen vyplňujících dotazník má 

výzkumník možnost se k  odpovědím několikrát 

vrátit, porovnat je atd. Pokud srovnáme před-

chozí části mapující výskyt násilí s  tím, jak se 

ženy v sexbyznysu cítí a zda je obtížné dodržovat 

zásady bezpečného sexu, docházíme k závěru, že 

ženy v  sexbyznysu rizika podceňují nebo možná 

bagatelizují, aby svou práci vůbec mohly vykoná-

vat. Patrně žijí v  časovém prezentismu, a  pokud 

se jim zrovna v  době, kdy vyplňovaly dotazník, 

nic nepřihodilo, tak nebezpečí aktivně nevnímají. 89



Aby mohly průběžně v sexbyznysu fungovat, musí 

nepříjemné a  ohrožující události rychle vytěs-

nit. Na otázku: Jak se se zákazníkem většinou 

cítíte?, odpověděla jen jedna, že se cítí ohro-

žena, a  přitom pouze 10,1  % žen ve výzkumu 

uvedlo, že žádné ze sledovaných typů násilí 

nezažilo. Podobně jednoduché vypadá v  jejich 

očích dodržování zásad bezpečného sexu – pro 

95,1  % dotázaných je to snadné, ovšem 27,8  % 

na jiném místě v dotazníku uvedlo, že na nich byl 

sex bez kondomu vynucen, a 30,8 % žen tvrdilo, 

že byly přinuceny k nechtěným sexuálním prakti-

kám. Vzhledem k frekvenci bezpečnostních prak-

tik týkajících se ochrany identity žen ve srovnání 

s nebezpečím, jaké pro ně může nastat v přímém 

fyzickém kontaktu se zákazníkem, se zdá, nebo 

by se mohlo zdát, že společenské stigma je jimi 

vnímáno jako více ohrožující než bezprostřední 

forma na nich páchaného násilí.

Pokud by se podařilo uznat legitimnost sexuální 

práce, či snad dokonce přiznat její pozitivní vliv na 

lidskou sexualitu, mohlo by to oslabit, či dokonce 

rozptýlit společenské stigma, které v  současné 

době sexbyznys nejen obklopuje, ale dehonestuje 

ho, kriminalizuje a  potlačuje jeho pozitivní rozvoj. 

Sexuální pracovnice se snaží o odosobnění sexu 

a striktní oddělení osobního a pracovního sexu, 

což občas vede k poskytování poněkud vyprepa-

rovaných služeb bez dalších doprovodných kon-

taktů. Zákazníci si s  sebou do sexbyznysu při-

nášejí celý ranec důvodů, jimiž se snaží obhájit 

svou „amorálnost“, namísto toho, aby si otevřeně 

přiznali, že si přišli pro sexuální zážitek. Pokud 

se jim ho dostane, je to správně, ale nemohou 

očekávat nic víc. Kdyby se společenské ovzduší 

kolem sexbyznysu změnilo, odpadla by polovina 

preventivních strategií, které současné posky-

tovatelky sexuálních služeb vyčerpávají, stresují 

a  ve svém důsledku potlačují projevy jejich při-

rozené sexuality v  pracovním vztahu. „Ostatní 

holky jen na chlapy vystrčí zadek, já se svlíknu, 

ukážu jim prsa, prohodíme pár slov a  jde to 

snadněji, rychleji a  s  menší námahou,“ prohlá-

sila klientka z parkoviště. To  všechno by se roz-

hodně mělo změnit!

Pak by nám zůstalo pár doporučených preven-

tivních strategií, jejichž cílem je předejít a  v  tom 

horším případě ubránit se násilí, ať už má jakouko-

liv formu a přichází z kterékoliv strany.

 — 1. pravidlem je zabezpečit sebe a  svůj 
majetek, ať už se tak děje na institucio-
nální úrovni (bezpečnostní rámy v klubech, 

kamery, tlačítka na přivolání pomoci atd. 

– vybavení klubu), anebo na osobní úrovni 
(předvolba v mobilním telefonu, předstírání 

přítomnosti další /mužské/ osoby, jedna 

žena má dokonce v pokoji psa atd.).

 — Odhad či intuice. Neposkytnutí sexuální 

služby tomu, kdo se mi tzv. nezdá, je určitě 

správné, ale není samospasitelné, skuteční 

sexuální devianti vypadají povětšinou spo-

řádaně a  nenápadně. Otevřeně agresiv-

ním zákazníkům odmítne vstup do klubu 

většinou už sám majitel/ka či barman/

ka. Problémem je, že ženy do sexbyznysu 

vstupují z  důvodu finanční nouze a  v  tako-

vém případě se klient špatně odmítá, i když 

k ženě varovné signály přicházejí.

 — Předem si vytvořit obchodní ujednání 
a trvat na jeho dodržování. Platbu za lásku 

už Shakespeare doporučuje vyžadovat 

předem a  zkušenosti dotazovaných to jen 

potvrzují. Velkou oporou v  tomto bodě by 

jim byl zákon legalizující nikoliv prostituci, 

ale poskytování sexuálních služeb.

 — Mít situaci plně pod kontrolou, vyhýbat se 

alkoholu a  jiným drogám. Vnímání nebez-

pečí alkohol i  jiné drogy snižují a  těch pár 

korun marže za společnou konzumaci se 

zákazníkem člověku zdraví, eventuálně 

v tom horším případě život nevrátí.

 — Obrana face to face čili tváří v  tvář je to 

poslední, co ženě zbylo, když už vše ostatní 

selhalo. Sex sice odbourává agresi, ale 90



v  případě deviantů to prostě nefunguje. 

Vzrušuje je křik, nebo naopak, když se 

žena nehýbe atd. V tom případě je možnou 

záchranou pouze rychlá útočná akce. Bývá 

jedinou a často poslední šancí.

I v této fatální situaci se R-R snaží svým klientkám 

pomáhat, poté, co si to pracovnice samy vyzkou-

šely, zajišťujeme pro ně lekce účinné obrany sou-

středěné na obranu zblízka. V současné době spo-

lupracujeme na modifikaci Krav Maga.

I  přes všechnu naši podporu a  pomoc v  rizi-

kových situacích zůstávají sexuální pracovnice 

samy, a pokud jejich činnost je společností odsu-

zována, vkládá to různým deviantům do ruky 

prapor záchrany lidstva opravňující je páchat na 

ženách ty nejodpornější formy násilí. Zákon o lega-

lizaci sexuální práce nebo poskytování sexuálních 

služeb by zločinu vůči těmto ženám zcela nezabrá-

nil, ale jistě by smazal slavnostní gloriolu, do které 

se zločinci často halí. 
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SHRNUTÍ Co s ním? Hlavní zjištění 
výzkumu a doporučení pro 
sexuální pracovnice

„Facka ubližuje“, a přesto se tak často v mezilid-
ských vztazích vyskytuje, zejména pak v  oblas-
tech, na které doléhá společenské stigma. A právě 
mezi tyto stigmatizované společenské oblasti 
patří i sexbyznys, v němž by sice lidé měli nachá-
zet sexuální potěšení, ovšem paradoxně si zde 
násilným chováním ventilují své nenávisti, tenze 
a nedostatečné sebevědomí. S násilím v sexbyz-
nysu se setkáváme průběžně již od doby založení 
organizace, kdy k nám do středisek začaly chodit 
ženy s  modřinami, popáleninami či zlomeninami, 
nicméně teprve v letech 2014–2015 se nám poda-
řilo realizovat poměrně rozsáhlý a  podrobný 
sociologický výzkum, zabývající se tématem násilí 
na celorepublikové úrovni1. 

Podoby násilí
Násilí, které se v  sexbyznysu odehrává, větši-

nou nepřichází samo, ale v  kombinaci a  propo-

jení mnoha svých forem. Nejčastěji se vyskytující 

formou je násilí psychické (uvedly jej tři čtvrtiny 

dotázaných) a  k  němu se přidružují další násilné 

akty. Nejvíce zmiňovanou kombinací násilí, jemuž 

jsou ženy vystaveny, je souběh sexuálního, fyzic-

kého a  ekonomického násilí (uvedla ho více než 

pětina respondentek). Hned za ním je kombinace 

všech forem násilí (13  %). Jen jedna desetina 
dotazovaných žen nezažila žádnou ze sledova-
ných forem násilných aktů.

Kdo páchá násilí? 
Nejproblematičtější osobou je zákazník: na jedné 

straně je vítaným zdrojem peněz, na straně druhé 

1 Výsledky výzkumu, které vám předkládáme, se snaží problematiku násilí 
v  sexbyznysu uchopit ze dvou základních hledisek. Kvantitativního, kdy 
mapujeme rozprostraněnost sledovaných forem násilí (fyzické, psychické, 
sexuální a ekonomické) v prostituční scéně a potažmo i v soukromém životě 
žen v  sexbyznysu, a  sociálně-analytického, kdy se snažíme poodhalit 
sociální faktory determinující výskyt násilí v sexbyznysu. 

Tak tohle ne! 
Násilí 
v sexbyznysu. 
Výsledky 
kvantitativního 
výzkumu 

Hana Malinová
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tím, kdo nejčastěji a  nejzávažněji sexuální pra-

covnice ohrožuje. Ze sledovaných forem psy-

chického násilí se od něj nejčastěji žena může 

dočkat nadávání (uvedlo celkem 56  %) a  poni-

žování (zažila rovná polovina dotázaných). Jako 

sexuální prohřešek zákazníků bylo ponejvíce 

uváděno vynucení si sexuálních praktik či styku, 

které nebyly předem domluveny; nejnebezpeč-

nějším a  zdraví ohrožujícím sexuálním chováním 

je vynucení si sexu bez kondomu (uvedlo 28,3 %). 

Nejčastěji popisovanou formou fyzického násilí 

bylo štípání a  bolestivé kroucení bradavkami 

(zažila téměř polovina žen) a  zamezení pohybu, 

držení na místě (uvedlo 29 %). 

Další rizikovou osobou z  okolí dotázaných 

žen jsou jejich partneři. Pokud na nich nepáchají 

fyzické násilí (bití, kopání a  fackování ze strany 

partnerů je stejně časté jako ze strany zákaz-

níků), mají tendenci kontrolovat jejich SMS zprávy 

a e-maily. 

Problematickou skupinou v  sexbyznysu bývají 

kolegyně: na jedné straně jsou nejbližší podporou 

a oporou v případě řešení rizikových a ohrožujících 

situací (peer poradenství). Na druhé straně kole-

giální vztahy bývají nejčastějším zdrojem konfliktů 

na pracovišti a kolegyně jsou uváděny jako nejčas-

tější pachatelky krádeží (hned po zákaznících). 

Specifika různých typů pracovišť 
Každé pracoviště má svá specifika. Ve velkých 
klubech panuje větší anonymita, ženy se o  sebe 

příliš nezajímají, ale jsou tím pádem i  méně hlí-

dány a  častěji se jim stalo, že je zákazník ome-

zoval v  pohybu, držel násilně v  místnosti, aniž si 

toho personál všiml. Potíže navíc bývají s barmany 

– je nezbytné se předem jasně domluvit na marži 

z  nápojů prodaných zákazníkovi. Vztahy s  majiteli 

jsou spíše povrchní, o pomoc se na ně ženy sice 

obracejí, ale nejčastěji jen jednou. Na tomto pra-

covišti je i jistá pravděpodobnost, že žena za svou 

práci nedostane zaplaceno (13  %), či že dostane 

pokutu (34 %). 

Atmosféra v menších klubech s sebou přináší 

ohrožení soukromí pracovnic. Obtížně se zacho-

vává anonymita, tzv. se přemele všechno, a  to 

může pro ženu znamenat velké riziko prozrazení, 

zvlášť je-li matkou (stigmatizace dítěte). Vztahy 

mezi ženami bývají napjatější. Poněkud častěji se 

zde kolegyně vzájemně okrádají. Majitelé a maji-

telky mají k  ženám buď důvěrný vztah a  jsou 

ženám oporou (opakované svěřování), nebo 

žádný. 

Na privátech jsou ženy více vystaveny (nejen) 

ekonomickému ohrožení ze strany zákazníka. 

Častěji jim zákazníci hrozí nezaplacením, jsou vydí-

rány (nuceny někomu platit, aby mohly pracovat), 

avšak mívají větší podíl na výdělku. 

Ulice, silnice ani parkoviště už nejsou tolero-

vaným prostorem pro nabízení sexuálních služeb. 

Ženy jsou zde – pokud se ještě na venkovních sta-

novištích udržely – nuceny odolávat všem možným 

formám zákaznického a  partnerského násilí. 

Násilí čelí navíc také ze strany policie či najatých  

agentur. 

Kdo je nejvíce ohrožen násilím? 
Samostatnou kapitolou je otázka, zda jsou 
některé ženy ohroženější než jiné a  které to 
jsou? Nevíce se do postoje k  sobě a  vlastní 

bezpečnosti promítají věk a  délka působení 

v  sexbyznysu. Z  tohoto hlediska můžeme vyti-

povat skupinu mladých lolitek, které jsouce 

oslněny penězi bývají neopatrné, nepřemýšlí 

o  budoucnosti a  hodně riskují. Jejich věko-

vým protipólem jsou ženy, které v  sexbyznysu 

začaly stejně brzo jako ony, ale už zde působí 

řadu let (více než 15). Ztratily víru v  „prince na 

bílém koni“, setrvávají však v  sexbyznysu. Stále 

obtížněji se prosazují v konkurenci těch neokou-

kaných, ale nic jiného (podle svého mínění) už 

neumí. Bývají nepříjemné a hádavé, ale v pozadí 

se skrývá strach z  toho, co bude dál. Je dobré 

myslet na budoucnost a připravovat se na život 

mimo sexbyznys. 93



Pár praktických rad, které nám 
z výzkumu vyplynuly
Je nutné velmi dobře zvážit, zda a  jestli vůbec 

je dobré mít smlouvu se zaměstnavatelem. Je 

velmi pravděpodobné, že budete více zavalena 

prací kolem provozu podniku, jež přímo nesou-

visí s  poskytováním sexuálních služeb. Ostatní 

ženy, které smlouvu nemají, se na těchto činnos-

tech podílet nebudou, majitel je bude preferovat 

– nové pracovnice jsou pro muže tahákem, a vás 

to může popuzovat, vzplanou mezi vámi konflikty. 

Každopádně než případně smlouvu podepíšete, 

poraďte se s právníkem či právničkou, zda a jakou 

má uzavření takové smlouvy pro vás výhodu.

Nebuďte tzv. neukotvená, nepřecházejte z jed-

noho pracoviště na druhé, resp. nepracujte záro-

veň na více místech. Sexuální práce představuje 

vypětí, vyžaduje soustředění a  přípravu. Ženy, 

které svá působiště střídají, mají více problémů (se 

zákazníky, majiteli i partnerem).

Zkuste se podívat na svou minulost jinýma 

očima. To, že jste byla v  dětství znásilněna nebo 

sexuálně zneužívána, vás nepředurčuje k  dráze 

prostitutky. Stalo se to mnoha jiným ženám 

a ustály to. Vy sama o své vlastní vůli se rozhod-

něte, zda tuto práci chcete dělat. Pokud potře-

bujete pomoct nebo poradit, obraťte se na naši 

internetovou poradnu, nebo si domluvte schůzku 

s některou z našich terapeutek.
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Úvod

Násilí, jemuž jsou vystaveny ženy poskytující pla-

cené sexuální služby, poutá v  posledních deseti 

letech pozornost významných světových agentur, 

lidskoprávních a  humanitárních organizací i  aka-

demické sféry. Publikované výzkumy jasně a v glo-

bálním měřítku dokumentují porušování lidských 

práv souvisejících s  násilím na lidech pracujících 

v sexbyznysu. Podle Michelle Decker a jejího týmu 

(2014), který analyzoval více než 800 současných 

výzkumů, existuje např. až 18krát vyšší pravdě-

podobnost, že budete zavražděni, pokud pracu-

jete v sexbyznysu, než když působíte v jiném sek-

toru. Zkušenost s fyzickým a sexuálním násilím ze 

strany zákazníků má dle výzkumů až 76  %  osob, 

které poskytují sexuální služby (Decker a  další, 

2014, s. 4). Navíc lidé, kteří poskytují placené 

sexuální služby, čelí kromě násilí ze strany jednot-

livců či kriminálních struktur také systémovému 

násilí ze strany státních institucí, jako je policie či 

úřady. Zkušenosti s násilím ze strany institucí jsou 

pak významnou překážkou v  přístupu k  pomoci 

a spravedlnosti (CREA/CASAM, 2011).

Podle zkušeností organizace ROZKOŠ bez 

RIZIKA (R-R) je násilí, jemuž čelí ženy pracující 

v  sexbyznysu, významný problém také v  České 

republice. Dosud však chyběla komplexnější 

studie zaměřená na toto téma. Tato kapitola shr-

nuje výsledky kvalitativního výzkumu, který si kladl 

za cíl porozumět dynamice rizik násilí, kterému 

tyto ženy čelí. Usilovala jsem také o  to pocho-

pit, jak ženy pracující v  sexbyznysu nahlížejí na 

svoji práci a  kde vidí prostor pro změny směřu-

jící k  posílení bezpečí při poskytování sexuálních 

služeb. Ve své studii se řídíme tezí, že opatření, 

která mají řešit konkrétní problém, by měla vychá-

zet jak z dostatečné znalosti situace v terénu, tak 

i z teoretických a praktických poznatků, které jsou 

k tématu k dispozici v zahraničních zdrojích. 

Závěry výzkumu jasně ukázaly, že prostředí 

– ať již fyzické, sociální, ekonomické či politické 
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sexuálních 
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kvalitativního 
výzkumu 
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– významně ovlivňuje dynamiku rizika násilí. Tedy 

jinak řečeno, výzkum poukázal na to, že jednání 

žen, které poskytují sexuální služby, je ovlivněno 

kontextem situace, v níž se nacházejí, a aktuálně 

dostupnými alternativami. Rizika násilí proto 

může posilovat nejen charakter fyzického pro-

storu, ve kterém ženy sexuální služby nabízejí, ale 

také např. ekonomická situace a postavení žen na 

trhu práce, postoj společnosti vůči poskytování 

sexuálních služeb a v neposlední řadě i represivní 

vyhlášky či laxní postoj orgánů činných v trestním 

řízení. Ve stávající situaci, kdy v České republice 

není poskytování sexuálních služeb společností 

ani legislativou chápáno jako legitimní způsob 

obživy, jsou možnosti žen při předcházení rizikům 

násilí a cesty, jak se mu bránit, značně omezené. 

Na základě výzkumu a  studia zahraniční litera-

tury se domníváme, že zajištění vyšší míry bez-

pečí ženám, které poskytují sexuální služby, není 

možné uskutečnit jen skrze posilování individuál-

ních preventivních strategií, ale především pro-

střednictvím změn v  těch oblastech, které rizika 

násilí generují. 

Hodnotová východiska výzkumu 1 

Mezi „prostitucí jako vykořisťováním“ 
a „bezpečnějším poskytováním 
sexuálních služeb se souhlasem“
Zkoumání sféry sexbyznysu i  tvorba opatření, 

která upravují poskytování sexuálních služeb, 

jsou oblasti, kde hrají silnou roli hodnotové orien-

tace konkrétních aktérek či aktérů (viz Poláková, 

v  této publikaci). Ty se odrážejí nejen v  před-

pokladech, jež se vážou k  danému problému, 

nýbrž i v  jazyce, který je k  jeho popisu používán 

(Anderson, 2009). 

1 Plurál (v  ženském rodě) používám v  této a  následující kapitole s  ohledem 
na to, že na konceptuálních rámcích a především na výzkumu jako takovém 
pracoval celý výzkumný tým. Ten se kromě mě skládal z Lucie Šídové a Jany 
Polákové, které se podílely na kvalitativním výzkumu, a Hany Malinové, jež je 
zpracovatelkou výzkumu kvantitativního (viz Malinová, v této publikaci).

Pokud chceme zkoumat násilí v oblasti sexbyz-

nysu a přinášet doporučení, jak toto násilí elimino-

vat, je důležité pro ostatní zpřehlednit, jak se sami 

na „prostituci“ díváme (srov. Veselý, 2011, s. 21). 

Existují skupiny lidí, ale i  vlády některých států, 

které si o prostituci myslí, že je násilím páchaným 

muži na ženách a že prostituce sama o sobě je jako 

aktivita vůči ženám vykořisťující. Tento názorový 

proud z různých pozic popírá, že by si ženy mohly 

zvolit poskytování sexuálních služeb jako prostře-

dek obživy dobrovolně. Na ženy, které poskytují 

sexuální služby, se nahlíží plošně jako na oběti 

prostituce (victims of prostitution), v angličtině pak 

v  některých textech čteme doslova jako na „ty, 

které prostituci přežily“ (survivals of prostitution). 

Pokud budeme vycházet z těchto pozic, pravděpo-

dobně se budeme při výzkumu a  tvorbě doporu-

čení zaměřovat na možnosti eliminace prostituce 

či opatření, která ženy, jež nabízejí sexuální služby, 

z prostředí prostituce „vysvobodí“.

Jako výzkumný tým se však připojujeme 

k  odlišné názorové pozici. Věříme, že poskyto-

vání sexuálních služeb je potřeba chápat jako 

práci/službu. Domníváme se také, že člověk 

má právo na rozhodnutí, zda do sexbyznysu 

vstoupí, či nikoli. Vnímáme však, že rozhodnutí, 

která lidé dělají, když např. volí způsob obživy, 

bývají zpravidla limitována kontextem, ve kterém 

jsou činěna. Náš pohled na oblast poskytování 

sexuál ních služeb tak spadá do názorového 

spektra, jež lze souhrnně nazvat „pro sexwork“. 

Ti, kteří postoj „pro sexwork“ zastávají, argumen-

tují z různých pozic zejména svobodou rozhodo-

vat o  svém těle, právem pracovat v  sexbyznysu 

či právem chápat poskytování sexu jako zboží 

či služby (Sloan a  další, 2000). V  angličtině se 

pro lidi, kteří v  sexbyznysu pracují, pak používá 

označení „sex workers“, jež se do češtiny někdy 

překládá jako sexuální pracovník/pracovnice. 

V tomto textu však používáme s ohledem na pre-

ference žen, s nimiž jsme hovořily, termín „ženy, 

které poskytují sexuální služby“, případně „ženy, 99



které pracují v sexbyznysu“2. Se zřetelem ke kon-

textuálnosti rozhodování pak spíše než o „dobro-

volném“ poskytování sexuálních služeb hovoříme 

o  službách, které jsou poskytovány „se souhla-

sem“. Tento jazykový posun naznačuje jednak 

odlišení od prvně jmenovaného směru, kde je 

„prostituce“ inherentně chápána jako nedobro-

volná (nucená) aktivita. Poukazuje však také na 

to, že pro mnohé z žen, které v sexbyznysu pra-

cují, tento sektor nebyl „první volbou“, ale tou, 

jež byla zvolena v  kontextu ostatních možností 

jako nejpřijatelnější. 

Tato názorová pozice však nevylučuje akcepto-

vání faktu, že v sexbyznysu pracují ženy, které byly 

k  poskytování sexuálních služeb násilím donu-

ceny. Na problém nucené prostituce a  obchodo-

vání s  lidmi se však tento text primárně nezamě-

řuje. S  ohledem na naznačenou „pro sexwork“ 

perspektivu a  cíle výzkumu se soustřeďujeme na 

hledání možných změn, které souvisí s bezpečněj-

ším poskytováním sexuálních služeb se souhla-

sem s důrazem na eliminaci rizik násilí a posilová-

ním práv osob, které služby nabízejí.3

Kde jsou hranice násilí, kterému čelí 
ženy poskytující sexuální služby? 
S  jistotou lze tvrdit, že žádná země či komunita 

není násilí prostá (WHO, 2002, s. 1). Co lze pova-

žovat za násilí, však není jednotně definováno. 

Samotné porozumění pojmu násilí se promě-

ňuje v historických etapách, je rozdílné v různých 

regio nech světa i kulturách, ale také kontextuálně 

v  závislosti např. na pracovní pozici. Jinak bude 

chápat násilí orgán činný v  trestním řízení, jinak 

2 V textu používám termíny „poskytování sexuálních služeb“ a „práce v sexbyz-
nysu“ pro zjednodušení jako synonyma, přestože působení v  sexbyznysu 
zahrnuje širší škálu činností, mezi něž se řadí kromě poskytování kontaktních 
sexuálních služeb také např. natáčení pornofilmů, práce na live chatech apod. 
(více viz Poláková, v této publikaci). Většina zkušeností, které jsou popisovány 
v textu, se však váže zejména k poskytování kontaktních sexuálních služeb. 

3 Pro podrobnější rozbor obou pozic viz kapitolu Polákové (v této publikaci), 
v českém jazyce také např. publikaci editorek Havelkové a Bellak-Hančilové 
(2014) nebo publikaci Ze sexbyznysu na trh práce editorek Šídové, Polákové 
a Malinové (2013). Jak se pohledy na prostituci / práci v sexbyznysu promí-
tají do oblasti sociální práce, řeší podrobněji např. Sloan a  Wahab (Sloan 
a  další, 2000); pro oblast politiky a  jejích dopadů na násilí páchané na 
ženách v sexbyznysu např. Decker a další (2014).

na stejnou situaci může pohlížet sociální pracov-

nice či pracovník nevládní organizace poskytu-

jící sociální služby. Odlišné pohledy na obdobnou 

situaci mohou mít klientka či klient, kteří s  orga-

nizací nabízející podporu spolupracují, či žena, jež 

aktuálně sexuální službu poskytuje. To, co za násilí 

považujeme, je také ovlivněno morálkou, ideologií 

a kulturou (WHO, 2002, s. 1). 

S ohledem na výše zmíněné jsme se rozhodly 

pro účely výzkumu pracovat z  hlediska obsahu 

s  relativně širokou definicí násilí, k  čemuž nás 

inspirovali Harris, Sea a Gramee (2013), kteří zkou-

mali násilí v prostředí mladých lidí žijících na ulici. 

Násilím v tomto výzkumu rozumíme jakékoli fyzicky, 
sexuálně, psychicky, materiálně i sociálně poškozu-
jící jednání směřované vůči osobě, která nabízí pla-
cené sexuální služby. Zaměření na dynamiku rizik 

nám pak pomáhá soustředit pozornost na vzá-

jemně se ovlivňující faktory, které podobu, frek-

venci a  intenzitu rizika násilí v prostoru, kde jsou 

poskytovány sexuální služby, ovlivňují. 

Toto vymezení klíčových konceptů volíme také 

proto, že nám umožnuje zkoumat zkušenosti žen 

na různých úrovních. Můžeme se zaměřit na rovinu 

interpersonálních vztahů, kde se násilí odehrává. 

Zároveň ale můžeme obrátit svou pozornost také 

na vnější prostředí a  strukturální kontext, který 

násilí umožnuje. Při výběru konkrétních forem 

násilí, na něž jsme se v druhé části výzkumu ptaly, 

jsme pak vycházely zejména ze zahraničních studií 

a  českých dostupných textů (Bjørndahl, 2012; 

Matoušek, 2014; Decker a  další, 2014; Šídová, 

2014). 

Pokud se podíváme vztah sexuálních služeb 

a  násilí, pak poskytování sexuálních služeb vní-

máme jako jeden z  mnoha kontextů, ve kterém 

ženy (i muži a trans lidé) mohou násilí čelit. V sou-

ladu s  publikovanými výzkumy, ale i  na základě 

rozhovorů s klientkami R-R tvrdíme, že ženy, které 

pracují v  sexbyznysu, jsou násilí v  různých podo-

bách a různé míře vystaveny. A s ohledem na fak-

tory, které činí mnohé osoby poskytující sexuální 100



služby vůči násilí zranitelnější, je potřeba tuto 

situaci řešit (Decker a  další, 2014). To konsta-

tujeme, aniž bychom chtěly např. démonizovat 

zákazníky, kteří sexuální služby nakupují, nebo 

jiné aktéry, kteří se v oblasti sexbyznysu pohybují, 

a poukazovat na to, že ti či oni jsou vnitřně spjatí 

s  pácháním násilí (srov. Sanders & Campbell, 

2007), či tvrdit, že prostředí sexbyznysu je inhe-

rentně násilné. Kromě předpokladu, že se lidé 

s  násilím v  sexbyznysu mohou setkat, pracujeme 

také s  tezí, že násilí je možné předcházet, jeho 

rizika snižovat či se ho snažit eliminovat (CREA/

CASAM, 2011; Decker a další, 2014; Meulen, 2012; 

Overs a  další, 1996). Definovat násilí je fakticky 

politickým aktem, který naše uvažování zasa-

zuje do konkrétního rámce. V předkládaných tex-

tech vycházíme z toho, že násilí je v jakékoli formě 

nepřijatelné, je potřeba s  ním bojovat, a  lidem, 

kteří mu jsou vystaveni, nabízet pomoc, jež není 

dále zraňující (Sloan a další, 2000). 

Teoretická a metodologická 
východiska výzkumu 

Metodologické rámce a metody 
výzkumu 
Při přípravě kvalitativního výzkumu jsme čerpaly 

inspiraci z  metodologií feministického akčního 

participatorního výzkumu (FAPR) a  interpretativ-

ních směrů ve výzkumu teorie a  praxe veřejných 

politik.

FAPR jsou směry, které přinášejí otevřené a na 

budování teorie zaměřené zkoumání respektující 

každodenní zkušenost žen (Noushin a další, 2010). 

Pro tento výzkum jsme se z  FAPR (zejm. Napier- 

-Moore, 2010) inspirovaly především při hledání 

cest, jak zahrnout ženy, jichž se zkoumaná oblast 

bezprostředně dotýká, do identifikace klíčových 

problémů a otázek i do celého procesu výzkumu. 

V souladu s FAPR jsme kladly důraz na spolupráci 

nejen mezi výzkumným týmem a  účastnicemi 

výzkumu, ale i  mezi účastnicemi výzkumu navzá-

jem. Podobně jako pro FAPR je také pro nás důle-

žitá společenská změna. Naše práce tedy nekončí 

publikací výzkumné zprávy, ale pokračuje v dalších 

aktivitách směřujících ke změně (lobby, publikace 

materiálů, jiné projekty). 

Pro FAPR je v  rámci etického zvažování 

i  samotného procesu výzkumu významná refle-

xivní praxe výzkumnice nebo výzkumníka, která 

zahrnuje také přemýšlení o  oblastech dynamiky 

moci v rámci výzkumu (Ham a další, 2010). Téma 

moci bylo i  pro náš tým námětem, o  němž jsme 

průběžně diskutovaly. Důvodem je zejména fakt, 

že většina žen, které se na výzkumu podílely, byla 

či je stávajícími klientkami organizace ROZKOŠ 

bez RIZIKA, v  rámci jejíchž činností je výzkum 

realizován.

Interpretativní směry ve výzkumu zabývající 

se teoretickými i  praktickými otázkami veřejných 

politik (Schwartz-Shea a  další, 2012; Ochrana, 

2009; Haverland a další, 2012), které nám poskytly 

rovněž inspiraci, vnímáme jako obecnější meto-

dologický rámec, který ovlivňuje nejen tvorbu, 

ale i  oblast interpretace dat. Pro tento způsob 

zkoumání je charakteristické, že k  výzkumnému 

designu přistupuje nelineárně a  s  důrazem na 

reflexivitu úzce spjatou s každou aktivitou výzkum-

ného týmu.

V  rámci interpretativních směrů ve výzkumu 

veřejných politik se také zdůrazňuje, že při zkou-

mání hraje důležitou roli to, kdo, z  jaké pozice 

a  s  jakými výchozími zkušenostmi a  předpoklady 

výzkum realizuje. To je důležitá poznámka pro 

výzkumy, které se zaměřují na oblast sexbyznysu, 

jehož konceptualizace je zpravidla zatížena hod-

notově. Kromě reflexe vlastní pozicionality (tedy 

transparentního vyjádření vlastních hodnoto-

vých předpokladů, které mohou ovlivnit průběh 

a  výsledky výzkumu) je proto také důležitá její 

deklarace ve výzkumných zprávách (Haverland 

a  další, 2012; Veselý, 2009). Abychom dostály 

transparentnosti východisek a kontextu zkoumání, 101



je v  textu věnován prostor vymezení našeho 

pohledu na poskytování sexuálních služeb. V této 

souvislosti odkazuji také na text Polákové (v  této 

publikaci), kde jsou hlouběji popsány aktivity orga-

nizace ROZKOŠ bez RIZIKA, na jejíž půdě výzkum 

probíhá. 

Důraz na kontextuálnost samotného zkoumání, 

ale i na jednání lidí, jejichž problémy jsou předmě-

tem výzkumu, nás navádí k zaměření pozornosti na 

širší rámec tématu násilí na ženách v sexbyznysu 

a  jeho vazby na veřejné politiky. Veřejně politické 

rámce pak chápeme jako významnou součást 

strukturálních faktorů ovlivňujících život žen, které 

poskytují sexuální služby. Proto na ně zaměřujeme 

svou pozornost při tvorbě doporučení pro posílení 

postavení žen. 

Na tomto místě je třeba dodat, že problémem 

násilí, jemuž čelí ženy poskytující placené sexuální 

služby, se v České republice již zabývala řada žán-

rově i  obsahově různých textů. Násilí v  sexbyz-

nysu se věnují jednak dílčí kapitoly komplexnějších 

studií (např. Zikmundová, 2003; Poláková, 2008; 

Matoušek, 2014; Frýbert, 2014), jednak kratší 

články shrnující zejména zkušenosti z praxe pomá-

hajících organizací (Malinová, 2011; Šídová, 2014). 

K  tématu jsou také dostupné výzkumné stati, jež 

se věnují konkrétnímu problému (Malinová, 2004) 

či lokální situaci (Vrbová a další, 2011). Dosud však 

chyběl komplexnější výzkum, který by se této 

oblasti věnoval jako celku s využitím teoretických 

poznatků pro tvorbu doporučení. Toto místo by 

chtěla částečně zaplnit naše studie.

Poznámky k použitým metodám a architektuře 

výzkumu 

Hlavním cílem výzkumu bylo porozumět dynamice 

rizik násilí, kterému čelí ženy poskytující sexuální 

služby. Abychom postihly téma v  co největší šíři 

a  zároveň do hloubky, zvolily jsme kombinaci 

výzkumných metod. Výzkum jsme zahájily fokusní 

skupinou (dále FG) (Morgan, 2001), jíž se zúčast-

nilo 8 žen poskytujících placené sexuální služby 

se zkušeností s prací v různých prostředích (ulice, 

klub, privát, eskort)4 a rozdílnou délkou působení 

v sexbyznysu5. Při této FG nás zajímal pohled žen 

na téma násilí v  sexbyznysu a  jejich zkušenosti 

s možnostmi, jak mu předcházet. FG skupina byla 

vedena tak, aby byl v diskuzi dán prostor pro pre-

zentaci co největšího počtu témat. 

Na fokusní skupinu navazovala série patnácti 

polostrukturovaných rozhovorů o  zážitcích a  zku-

šenostech jednotlivých žen, které byly zamě-

řeny na hlubší porozumění jednotlivým tématům. 

Osnova rozhovoru obsahovala jak témata, s nimiž 

jsme do výzkumu vstupovaly (podoby násilí, stra-

tegie pomoci a prevence), tak i náměty, které jsme 

začaly vnímat jako významné po  fokusní skupině 

(např. povaha samotné práce v sexbyznysu, struk-

turální souvislosti a možné cesty k řešení). V první 

části rozhovoru byly ženy dotazovány na zkuše-

nosti z  práce v  sexbyznysu obecně a  na zkuše-

nosti s násilím. V druhé části rozhovoru byly ženám 

nabízeny různé okruhy odpovědí v podobě karet6, 

které obsahovaly např. typologii násilí, různé sku-

piny pachatelek a  pachatelů či možnosti, kde 

hledat pomoc. Při práci s kartami bylo rovněž pro-

diskutováno, jak konkrétní ženy chápou násilí, kde 

vnímají hranice. Karty také v mnoha případech při-

pomněly ženám zkušenosti a situace, které před-

tím nezmínily. V rámci celého rozhoru nás také zají-

maly postřehy a  doporučení žen, jak situace, jež 

riziko generují, řešit. Tyto informace pak pomohly 

při navrhování doporučení ke změnám, jejichž 

vytvoření bylo dílčím cílem výzkumu. 

Předběžné výsledky analýzy získaných dat 

byly prezentovány ženám na závěrečné FG7 a byly 

podrobeny diskuzi. V  průběhu výzkumu také pro-

běhly dvě konzultace se ženami nad podobou 

okruhů pro rozhovor a  formálních dokumentů 

4 Podrobný popis prostředí přináší Poláková (v této publikaci).

5 V průměru 10 let praxe, nejdelší zkušenosti cca 20 let, nejkratší 1 rok. 

6 Na základě rešerše dat a  konzultace se ženami byly připraveny typologie 
výše zmiňovaných oblastí, které jsme ženám při rozhovorech předkládaly 
k nahlédnutí jako podklad k diskuzi.

7 Účastnilo se 7 žen. 
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(zejm. informovaný souhlas). Ženy, jež se účastnily 

FG, polostrukturovaných rozhovorů či konzultací, 

obdržely finanční kompenzaci za čas, který v rámci 

výzkumu s výzkumným týmem strávily.

FG a  rozhovory byly nahrávány a  byl poří-

zen anonymizovaný přepis. Celkem jsme hovořily 

s  19  ženami8, z  nichž některé se účastnily všech 

fází výzkumu. Transkripce fokusních skupin a roz-

hovorů použitých k analýze čítaly více než 900 nor-

mostran textu. 

Pro analytickou práci s  daty jsme se kromě 

výše zmiňovaných interpretativních přístupů ve 

výzkumu inspirovaly principy tematické analýzy 

(Braun a  další, 2006). Ta se zabývá identifikací 

a analyzováním vzorců či témat, které jsou obsa-

ženy v  sesbíraných datech (tamtéž, s. 6). Analýza 

dat z  rozhovorů a FG pak konkrétně probíhala ve 

dvou rovinách. Po opakovaném čtení a  namát-

kové kontrole souladu přepisů s  nahrávkou byly 

transkripce kódovány jednak do sady předem při-

pravených kategorií, které se týkaly forem násilí, 

a kategorií pachatelek a pachatelů. Kódovány byly 

také strategie, jak předcházet násilí, a způsoby, jak 

ženy násilí čelí (zejm. pro text Šídové v této publi-

kaci).

Druhou rovinou bylo induktivní kódování, 

jehož cílem bylo zachytit témata či narativy vysti-

hující dynamiku násilí v  sexbyznysu. Osm témat 

pak spolu s  různými pohledy na povahu poskyto-

vání sexuálních služeb tvoří těžiště empirické části 

textu. Pro práci s daty byl použit software pro kva-

litativní zpracování dat F4 analyse.

V  průběhu celého výzkumu byl kladen důraz 

na etické otázky související s  výzkumem násilí 

a účastí žen ve výzkumu, ale i na práci se získanými 

daty. Důležité pro nás bylo zejména získání infor-

movaného souhlasu, který měl kromě písemné 

8 Ženy byly ke spolupráci na výzkumu pozvány převážně prostřednictvím 
letáků na internetu a informací v pražském Poradenském centru R-R. S ohle-
dem na skutečnost, že se nám nepodařilo získat dostatek žen pro kvali-
tativní rozhovory, byla spolupráce nabídnuta také ženám, které jsou v kon-
taktu s  R-R v  dalších dvou velkých městech (celkem se účastnily 4 ženy, 
které primárně nepracovaly v Praze). 

podoby také procesuální charakter9, ale i debrie-

fing po ukončení rozhovoru (Ellsberg a další, 2005; 

Harris a  další, 2013; Kutálková, 2011). Jména vět-

šiny žen byla po dohodě změněna. 

Koncept prostředí, které se podílí na 
produkci rizik 
Z  předběžné analýzy diskuze na první fokusní 

skupině bylo patrné, že individuální zkušenosti 

žen a  strategie předcházení či řešení násilí ženy 

začleňují do širších strukturálních souvislostí. Při 

diskuzi totiž často vysvětlovaly své zážitky v  šir-

ších souvislostech, na které upozorňovaly jako na 

významné. Abych mohla lépe analyzovat získaná 

data a  hledat cesty ke změně, inspirovala jsem 

se výzkumy zaměřenými na vliv prostředí a struk-

turální souvislosti násilí v  sexbyznysu (Shannon 

a další, 2008; Bungay a další, 2010; Rhodes, 2002). 

Využila jsem také potenciál konceptu prostředí, 
které se podílí na produkci rizik (risk environment) 10 

(Rhodes, 2002), a to zejména v té části, kde obra-

cím pozornost na možnosti řešení.

Koncept risk environment je využíván pro 

výzkum a  intervenci v  oblasti HIV rizik (Rhodes 

a další, 2012). Vznikl na počátku století jako sou-

část hnutí new public health a  harm reduciton 

jako protiváha strategií prevence zaměřených na 

změnu rizikových strategií v  jednání jednotlivce 

(Rhodes, 2002). Hnutí new public health tvrdí, že je 

třeba se ve výzkumu také zaměřovat na sociálně 

strukturovanou produkci rizik a  facilitaci změn 

a nesoustředit se jen na odpovědnost jednotlivce 

za eliminaci rizika. Ukazuje, že je užitečné situovat 

produkci rizika a  zodpovědnost za management 

rizik jako sdílená mezi jednotlivci, komunitami 

a  prostředím. Pro produkci rizik má pak význam 

zejména oblast sociálních a  politicko-ekonomic-

kých institucí (Rhodes a další, 2012, s. 207). 

9 Rozhovory vedly Lucie Šídová, Jana Poláková a Petra Kutálková, které mají 
zkušenosti s  přímou spoluprací se ženami, jež poskytují placené sexuální 
služby, a  rovněž jsou proškolené k  práci s  lidmi, kteří zažili traumatickou 
zkušenost.

10  V textu budu používat pro zjednodušení původní anglický název. 
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Rhodes na základě předchozích prací chápe 

risk environment jako prostor, ve kterém se 

v  důsledku interakcí řady faktorů, které souvi-

sejí s  prostředím, zvyšují rizika. Risk environment 
je koncept rámující různé typy prostorů (fyzický, 

sociální, ekonomický a  politický), které jsou 

v  inter akci s  vlivy na micro a  macro společenské 

úrovni (Rhodes a další, 2012, s. 208). Pro aplikační 

praxi v  oblasti prevence je zásadní, že Rhodes 

a jeho tým tvrdí, že stejnou logiku pohledu na pro-

středí lze použít také při konstruování opatření, 

která rizika na strukturálních a sociálních rovinách 

eliminují. Takový prostor nazývá „enabeling envi-
ronment“, tedy volně přeloženo: prostředí, které 

rozšiřuje možnosti.

Na základě nastíněných východisek jsem při 

hledání vhodných intervencí vycházela z  toho, že 

bezpečí člověka, v  tomto případě žen při práci 

v  sexbyznysu, je potřeba chápat v  souvislosti se 

sociálními podmínkami, ve kterých jsou sexuální 

služby poskytované. Strategie k eliminaci rizik pak 

vyžadují také sociální a  strukturální změny (srov. 

Rhodes a další, 2012, s. 207). Pro identifikaci inter-

vencí vedoucích ke strukturálním změnám jsem 

proto využila analytický potenciál konceptu risk 
environment. K  rizikům identifikovaným na micro 

a  macro rovině (tedy na úrovni interpersonálních 

vztahů a  komunity, resp. společnosti a  institucí) 

jsem pak v rámci každého z osmi témat, prostřed-

nictvím jichž popisuji dynamiku rizika násilí dále 

v textu, navrhla možné intervence vedoucí k trans-

formaci prostředí na „enabeling environment“, 

tedy to, které možnosti žen ve vztahu k  zajištění 

bezpečí rozšiřuje. Pro tvorbu doporučení jsem vyu-

žila informace získané v  průběhu výzkumu a  stu-

diem odborných textů.

Poznámka ke struktuře empirické části 
textu
Při interpretaci rozhovorů se věnuji dvěma oblas-

tem. V první části se zabývám tím, jak ženy práci 

v  sexbyznysu vnímají. Druhou část pak tvoří osm 

témat, která se přímo vážou k  dynamice rizika 

násilí a  zdrojům, díky nimž je možné násilí před-

cházet nebo mu čelit. Názvy oddílů tvoří z  větší 

části úryvky z  citátů rozhovorů, které vystihují 

povahu tématu, o němž ženy hovořily. Doporučení 

jsou strukturována dle výše zmiňovaných rovin – 

macro a micro – a shrnuta v přehledné tabulce.

Interpretace výzkumných zjištění

Poskytování sexuálních služeb z pohledu 
žen 
Mnohé analýzy a  články, které se věnují proble-

matice poskytování sexuálních služeb, jsou kriti-

zovány za to, že reprodukují stereotypy vážící se 

k  popisu žen, jež poskytují sexuální služby. Jako 

problematické jsou vnímány zjednodušující ste-

reotypní popisy „šťastné šlapky“ (happy hooker) 

či „oběti násilí“ (Blake a  další, 2015). V  souladu 

s těmito kritikami také analýza rozhovorů ukázala 

na méně jednoznačný a  komplexnější pohled na 

poskytování sexuálních služeb ze strany samot-

ných žen.11 

Poskytování sexuálních služeb12 většina 

žen vnímala především jako ekonomickou akti-

vitu; jako cestu, jak si pro sebe, případně pro 

své dítě/děti zajistit zdroj příjmů. Některé teore-

tické práce kromě samotného vnímání povahy 

práce v  sexbyznysu řeší také otázku, která sou-

visí se samotnou podstatou poskytování sexuál-

ních služeb a věcí, co je předmětem směny (Sloan 

a další, 2000). Podle většiny žen je tím, co směnují 

11 Chtěla bych také zdůraznit, že ačkoli jsme se s  ženami bavily především 
o poskytování sexuálních služeb, násilí a možnostech řešení a na následují-
cích stránkách se budu věnovat zejména těmto tématům, i v takto zúženém 
kontextu ze všech rozhovorů zřetelně vystupovalo, že poskytování sexuál-
ních služeb je jen jedna z mnoha sociálních rolí, ve které se ženy ocitají (jak 
trefně připomněla paní Diana: „I když jste prostitutka, tak žijete reálně nor-
málním životem.“). Ženy mluvily o tom, že jsou také např. partnerkami, mat-
kami, manželkami, sestrami či dcerami, ženami, živitelkami rodin, pěstoun-
kami či budoucími vzdělavatelkami. 

12 Ženy, s  nimž jsme hovořily v  rámci tohoto výzkumu, se nejčastěji klonily 
k označení (sexuální) služby či práce (v sexbyznysu). Tyto termíny ve většině 
případů preferují před označením prostituce. V samotných promluvách pak 
najdeme spíše označení „služby“ či popisy, které se vztahují k „práci“. Proto 
jsou termíny „v sexbyznysu“ a „sexuální“ zde uvedeny v závorce. V analýze 
samotné budu používat termín sexuální služby a  práce v  sexbyznysu jako 
synonyma. 
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za peníze, konkrétní služba či čas, který se zákaz-

níkem13 žena tráví. V  praxi však ženy narážejí na 

to, že klienti/zákazníci mohou mít pocit, že si za 

peníze „kupují ženu“, což se odráží ve výrocích 

typu „jsem si tě zaplatil“, nebo méně často, že si 

kupují „její tělo“. To v obou případech vede k tomu, 

že mají pocit, že si se ženou „mohou dělat, co 

chtějí“. Samotné nahlížení na obsah služby/zboží 

je významné také proto, že postoj podobný tomu, 

který zastávají někteří zákazníci – tedy „prodávám 

sebe, své tělo“ –, měly také zprvu i některé ženy, 

když do sexbyznysu vstupovaly. Postupně však, 

jak nabývaly zkušeností, také (z)měnily náhled na 

povahu, resp. obsah své práce. To, že za peníze 

směnují svůj čas, služby nebo soubor jednotlivých 

služeb, jim pak pomáhá vymezit rámec kontraktu 

a stanovit si hranice.

I  přesto, že mnohé ženy hovořily o  tom, že 

jdou do práce (kde vyprávění mělo charakter spíše 

popisu zaměstnaneckého poměru), nebo posky-

tují služby (spíše charakter OSVČ), ve vyprávěních 

všech se v  různých podobách objevovala pociťo-

vaná stigmatizace a odsouzení společností v přímé 

souvislosti s  tím, že jsou nahlížené jako „šlapky“, 

„prostitutky“ či „kurvy“. To souvisí s  obecně pře-

važující představou, že „prostituce byla nemorální 
a  nemorální bude“, jak shrnula ve společnosti 

zakořeněný pohled jedna z  žen. S  tématem spo-

lečenského odsouzení „prostitutek“ se ve vyprá-

vění některých žen také pojila určitá vlastní ambi-

valence k  povaze této výdělečné činnosti, která 

jim mnohdy pomohla obstát i  ve velmi obtížné 

sociální situaci. Jak ukážu později, stigmatizace 

se projevila jako významné průřezové téma. Ženy 

hovořily o tom, že zakouší odsouzení společností, 

institucemi, ale i  rodinou a  nejbližším okolím. 

Proto se jim také toto téma promítá do běžného 

života a zároveň vystupuje v situacích, kdy dochází 

k násilí – a právě v tomto případě především jako 

bariéra v přístupu ke spravedlnosti a pomoci.

13 Pro osoby, které si sexuální služby kupují, bylo používáno nejčastěji ozna-
čení zákazníci, klienti či pánové/muži.

„O mně to neví nikdo. Je to těžké furt si vymýšlet 

pohádky.“ Izolace a stres pramenící z utajování 

Stigma a  očekávané odsouzení ze strany společ-

nosti vede k tomu, že ženy o povaze své výdělečné 

činnosti s  rodinou a  okolím nehovoří, zastírají ji, 

nebo dokonce tají. Samotné utajování a  nikdy 

nekončící obava, že se informace o  zdroji příjmů 

dostanou na veřejnost, je pak pro ženy intenziv-

ním a  kontinuálním zdrojem stresu. Mezi ženami, 

se kterými jsme mluvily, byly rozdíly v tom, do jaké 

míry byly otevřené vůči svému nejbližšímu okolí 

ohledně povahy své výdělečné činnosti. Až na 

jednu výjimku žádná z žen nechtěla, aby znali zdroj 

jejích příjmů rodiče, a to především proto, že jako 

starší generace mají jiný postoj k sexualitě a sexu. 

Druhým důvodem často bývá obava žen z odsou-

zení, zklamání ze strany rodičů, kteří by si mysleli, 

že ženu „vychovali pro něco lepšího“. Svůj pohled 

na vztahy popsala jedna z žen následovně: „Táta je 
pro vás nejdůležitější na světě. Mí rodiče to nevě-
děli, co dělám deset let. Má dcera to neví. Radši 
budu prostě lhát. […] Prostě pro mé rodiče já jsem 
někdo. Určitě mě nevychovali proto, abych dělala 
prostitutku.“ 14 Aby se rodiče dozvěděli o  povaze 

výdělků, považuje tato i další ženy za nemožné. 

Ženy, které informaci v  průběhu času sdělily 

někomu ze svého okolí, pak mluvily o  tom, že se 

jim ve vztazích a  každodenním kontaktu s  těmito 

blízkými osobami znatelně ulevilo. Prvotní strach 

spojený s úlevou popisuje také paní Zuzana, která 

nám popsala, jak reagoval její téměř dospělý syn, 

když se téma povahy výdělků dostalo na přetřes: 

„Můj kluk se to dozvěděl, když mu bylo patnáct. 
Řešila jsem tady co všichni. Že se to nesmí moje 
děcko dozvědět. A  když už se to dozví, tak se to 
musí dozvědět ode mě […]. Udělalo se to tak, že 
jsem jednou přišla nasraná z práce. […] Dělala jsem 
v  realitce a  k  tomu tahle práce. Tak jsem přišla 
namíchnutá […] a vylívala jsem si doma vztek a řekla 
jsem něco v tom smyslu, že se na celé reality můžu 

14 Diana, 10 let zkušeností, ulice. 
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vysrat a že si radši otevřu bordel. A syn říká: Mamko, 
nemáš ho už? Takže ve mně prostě šok, infarkt. 
A když už jsme to takhle nakousli […], tak při té pří-
ležitosti jsme se i pobavili. Z něho vylezlo, že už to ví 
tři roky […]. Tak jsem se naprosto na rovinu zeptala: 
Jak mě bereš? Normálně otevřeně, na rovinu, jak 
mě bereš. A  on říká: Mamko, myslíš, jak beru, že 
mám mamku kurvu? Doslova. Tak to ve mně hrklo. 
A já říkám: Jo. Sedli jsme si a on říká: Mamko, já tě 
mám rád, ty jsi pro mě udělala víc než bohatí tatín-
kové mých kamarádů, já si za tebou stojím, já tě 
znám jinak. Takhle to vzalo moje dítě, a je to dítě.“ 15

Před širším okolím ženy tají či zastírají zdroj 

příjmů zpravidla ze strachu z toho, že by vystavily 

svoji rodinu výsměchu či odsouzení. Často se obje-

vovala také obava, že je společnost „zatratí“, že si 

jich nebudou lidé vážit. Matky, které mají děti, se 

také obávaly, že odsouzení dopadne právě na ně, 

jak popisuje např. paní Beáta: „Já se hrozně bojím 
toho okolí, protože ty lidi jsou zlí. A dokáží člověku 
ublížit. Já jsem přesvědčená o tom, že kdyby se to 
moje okolí dozvědělo, tak bych se musela odstě-
hovat. Protože lidi to odsuzujou, člověk je pro ně 
špína. […] Bydlím v maličký vesnici, tam by nám to 
tak natřeli […]. Dítě je malý, to by se s ním nemohl 
bavit nikdo na škole.“ 16

Paní Beátu také podobně jako jiné ženy trápí 

tlak na neustálé „vymýšlení si“, „lhaní“ a  „neří-

kání celé pravdy“, které jsou zdrojem psychické 

nepohody. Někdy stres z  prozrazení vede až 

k  tomu, že se žena postupně izoluje od okolí, 

aby nebyla vystavena tomu, že se jí někdo zeptá 

na zdroj příjmů. Některé ženy také zmiňovaly, že 

se jim v  průběhu let zužují sociální kontakty na 

ty, jež jsou navázané na jejich práci, a  postupně 

ztrácejí známé a  přátele ze světa mimo sexbyz-

nys. „Najednou člověk zůstane sám. Bez přátel. 
Všechno, co máte, je po nocích. Ty zákazníky. 
Ty děvčata, mezi kterýma se pohybujete. Třeba my 
mezi děvčatama na ulici, mezi taxikářema, který 

15  Zuzana, 20 let zkušeností, privát, klub, ČR i zahraničí. 

16  Beáta, 9 let zkušeností, priváty, kluby v ČR i zahraničí.

vás vezmou na kafe, pokecají, dají s váma cigáro – 
ale ani ti už nemají čas. Prostě najednou začínáte 
pociťovat tu změnu kolem. A když vám třeba odros-
tou děti, jestli už někdo má velký děti, a zůstanete 
doma sami jako já, tak najednou tu změnu začnete 
pociťovat.“ 17 Většina žen se ostatně shodovala na 

tom, že poskytování sexuálních služeb je v mnoha 

ohledech osamělá činnost. Zaprvé ženy tají zdroj 

svých výdělků, zadruhé mají omezenou možnost 

pomoci, když k násilí dojde (člověk je se zákazní-

kem vždycky sám), a  zatřetí mají omezené mož-

nosti, kde hledat pomoc. 

„Je to služba veřejnosti…“ Sexuální služby – přínos 

pro zákazníka i pro společnost 

Oproti běžně rozšířeným představám o  negati-

vech spojených s prostitucí, jež vycházejí zejména 

z  moralizujících pozic či z  pohledu, který se na 

prostituci dívá jako na prostor, kde je páchána 

kriminalita, ženy identifikují různé oblasti, kde lze 

spatřovat terapeutický přínos nejen pro muže, 

kteří sexuální služby nakupují, ale také pro společ-

nost jako celek. 

Podle žen, které poskytují sexuální služby 

zejména v prostředí privátů a klubů, muži docházejí 

mnohdy nejen za samotným sexuálním uspokoje-

ním, ale mají potřebu sociálního kontaktu, chtějí 

si popovídat či se jinak odreagovat. Opakovaně 

byly zmiňovány zkušenosti s  muži, kteří se chodí 

na privát ventilovat nejen sexuálně: „Když vám 
přijde chlap domů z práce, je nasraný. V práci se mu 
nedaří, tam se provalí prachy, problémy se šéfem… 
On přijde k nám, vykecá se, uleví si a domů dojde už 
v klidu.“ 18 Opakovaně zazněl i postřeh, že sexuální 

služby mají ve svém důsledku nakonec pozitivní 

dopad na rodinný život, protože muži využívají 

služby profesionálních pracovnic namísto hledání 

milenky, která může být ekonomicky mnohem 

náročnější či být důvodem k  rozpadu rodiny. 

Tyto zkušenosti, jež se na první pohled, např. 

17  Diana, 10 let zkušeností, ulice.

18  Renata, 5 let zkušeností, privát, SM salon.
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v porovnání s chápáním prostituce jako nemorální 

aktivity ze strany žen, mohou jevit poněkud kon-

troverzně, reprezentuje výrok paní Diany: „Furt si 
nějak myslím, že je lepší, když na hodinu zastoupí 
nějaká prostitutka, než aby chlap měl milenku, 
která by stála peníze, že jo. A  problémy v  rodině 
a podobně. A víte co […], já jsem nějak přišla na to, 
že za ty roky, co chodím jakoby ven, nebo se teda 
tou prostitucí [živím], že nevěra zpevňuje vztahy, že 
ten chlap je doma potom k ženě pozornější, protože 
se cítí provinile, že něco udělal, že jo.“ 19

Nákup sexuálních služeb může rovněž kom-

penzovat potřeby některých mužů a  poskytovat 

praktiky, které doma „od manželek nedostávají“, 

nebo se je stydí či obávají vyžadovat. Jak pozna-

menává např. paní Diana: „Je spousta žen, které 
doma orály manželům nedělají. Nebo anální sex. 
Ten chlap občas koukne na porno, chce to vyzkou-
šet, tak si radši zaplatí nějaký děvče.“ Paní Vanda 

zase zmiňuje masáže prostaty, které v  některých 

případech mohou mít i  zdravotní indikaci. „Chodí 
ze zdravotních důvodů, má problémy s  prostatou, 
[…] udělám mu masáž.“ 20 Poslední výrok odkazuje 

k variantě, kdy muži mohou využít sexuální služby 

ze zdravotních důvodů. Sexuální služby využívají 

také lidé, kteří mají nějaký typ zdravotního posti-

žení, mají problém nalézt partnerku či partnera 

atd. Jedna z žen upozornila i na to, že mezi jejími 

klienty jsou také muži, kteří prostřednictvím spe-

cifické sexuální služby kompenzují společensky 

nepřijatelné sexuální potřeby – např. exhibicionis-

mus či pedofilii. „Já jsem tak chodila za [nádraží], 
že on se chtěl před někým ukázat. A chtěl to venku, 
tak jsme chodili tam k  trati, kde nikdo nechodí, 
a jsme byli domluvení, že ho načapám, a takhle on 
si to domluvil, že aby se neukazoval nikde v parku 
děckám […]. Říkám, pořád je to lepší, když on se 
na tom domluví, než kdyby se někde ukazoval před 
děckama.“ 21 

19  Diana, 10 let zkušeností, ulice.

20  Vanda, 6 let zkušeností, privát, eskort, SM salon.

21  Renata, 5 let zkušeností, privát, SM salon.

„Je to tvrdej byznys. To bych chtěla vědět, než 

jsem začala.“ Nesnadno vydělané peníze

Poskytování sexuálních služeb je práce, která je po 

fyzické i  psychické stránce náročná. Z  rozhovorů 

bylo patrné, že kromě utajování povahy výdělku 

může být významným zdrojem stresu také samotný 

kontakt se zákazníky. Mnozí z nich totiž vyvíjejí na 

ženy větší či menší nátlak a vyžadují širší nabídku 

služeb a  nižší ceny. Z  kontaktů se zákazníky si 

ženy také odnášejí zkušenosti s  psychickým, ale 

i fyzickým násilím. Ženy také hovořily o tom, že žijí 

s vědomím či strachem z možné nákazy pohlavně 

přenosnými chorobami. 

Dalším zdrojem stresu, který se váže na 

poskytování sexuálních služeb, je nejistota panu-

jící ohledně výdělku. Na finančním příjmu, který 

přinášejí sexuální služby, může být existenčně 

závislá nejen žena, ale také její děti. V  někte-

rých případech ženy hovořily o tom, že psychický 

tlak vytváří také možnost získat relativně velké 

výdělky v  krátkém čase. To je faktorem, který 

ženy vtahuje zpět do oblasti sexbyznysu i poté, co 

chtějí tuto činnost opustit. Paní Valérie popisuje 

své zkušenosti: „Ta práce je hodně náročná a  je 
těžká na psychiku a říkám, já to dělám už patnáct 
let a myslím, že mě to pohltilo. Ty peníze že mě 
pohltily. A je těžký se z toho dostat ven. […] A taky 
jsem chtěla říct, třeba jsem zažila spoustu holek, 
které říkaly, ne, ne, ne, já mám přítele, my si 
chceme jenom zařídit kuchyň nebo my si chceme 
jenom zařídit byt. A tak za rok jsem se jí ptala: Tak 
co, už sis zařídila byt, už budeš končit? Ne, ne, 
ne, já ještě potřebuju tohle a  ještě tohle, a  ona 
šlape třeba už deset let.“ 22 Její pozorování také 

poukazuje na další faktor, který ženy k  sexbyz-

nysu nejen přitahuje, ale oproti jejich plánům 

je tam i  drží – totiž možnost relativně vysokých 

výdělků v krátkém čase. Paní Valérie v  této sou-

vislosti také upozornila na to, že může vznikat až 

určitá závislost na penězích a rychlých příjmech, 

22  Valérie, 15 let zkušeností, kluby, priváty, ČR i zahraničí. 
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zejména pokud ženy nespoří na konkrétní věc, 

např. na byt. To se projevuje nejen v délce doby, 

po niž v oblasti sexbyznysu setrvají, ale také kaž-

dodenně, kdy při odpočinku mohou mít ženy 

pocit, že „jim utíkají peníze“, a tak si např. objed-

návají další a další klienty na tentýž den s tím, že 

„to nějak dneska zvládnou“, což se může nega-

tivně projevit na zdraví.

Poskytování sexuálních služeb může nega-

tivně dopadat na zdraví žen v  souvislosti s  vyso-

kými počty zákazníků, důsledkem nichž se mohou 

dostavovat bolesti např. v genitální oblasti. Zranění 

může způsobit i  nechtěná neobratná manipulace 

s většími prsy ze strany zákazníka apod. Negativní 

vliv na fyzické a duševní zdraví mají také nároky na 

práci v noci, případně práci na různé směny či bez 

možnosti odpočinku v  několikadenních interva-

lech, kdy žena např. v klubu bydlí. „Už jenom to, že 
vlastně máte jiný režim, protože vy vlastně spíte do 
dvanácti, do jedný. Pak máte nějaký dvě hodiny na 
takový to, abyste se probrala, najedla a připravila, 
protože se otevře klub. […] Takže vlastně se probou-
zíte v těch dvanáct, v jednu hodinu, ale chodíte spát 
v  pět. Záleží, do kolika jsou klienti, [do kolika] se 
zdrží. Takže třeba jdete spát i v šest. Taky se stane, 
že přijde klient ve tři ráno a vy ho tam máte do těch 
dvanácti, takže se pak nevyspíte. V momentě, kdy 
on ve dvanáct odejde, tak stejně v  ty dvě hodiny, 
když se otvírá klub, majitel nereaguje na to, že vy 
jste tam někoho měla. Vy jste byla zaplacená a on je 
schopen vám klidně na třetí hodinu nasmlouvat dal-
šího klienta. Jemu jde o peníze. Jemu nejde o mě,“ 

popisuje své zkušenosti paní Lada23, a naráží tak 

na špatné pracovní podmínky, s  nimiž se ženy 

v klubech i na privátech mohou setkat a mezi které 

patří i to, že ženy musí pracovat nemocné, v dlou-

hých směnách, nemohou odmítnout zákazníka 

apod.24

23 Lada, 2 roky zkušeností, klub.

24 Podrobněji o  pracovních podmínkách žen poskytujících placené sexuální 
služby pojednává práce Polákové (2008), která se rovněž věnuje opatřením 
k zajištění bezpečnosti na pracovišti (převážně v klubech).

„Vybojovala jsem si vlastní život.“ Rozšíření 

možností na trhu práce 

I přestože většina žen začala poskytovat sexuální 

služby z  ekonomických důvodů, anebo z  nedo-

statku jiných alternativ na trhu práce, které by 

jim umožnily řešit obtížnou životní situaci, mnohé 

zmiňovaly, že jim tento zdroj obživy nabídl urči-

tou svobodu a  možnost postavit se na vlastní 

nohy a  využít možností, jež by jinak neměly: „Já 
díky tomu mám vlastně poprvý v životě domov […]. 
Teďka mám byt, v  podnájmu sice, ale mám a  […] 
i  tu školu […]. To jsem teda nejdřív přerušila, pak 
ukončila a pak dálkově vlastně, takže to si dodělá-
vám, možná i vejšku […]. Já to beru, že jsem si tak 
nějak jako by vybojovala takový, nevím, takový ten 
život.“ 25 Některé ženy také jako pozitivní vnímaly, 

že mají více času na péči o  své děti a  mohou se 

jim intenzivněji věnovat. Rytmus a  výhody práce 

v  sexbyznysu pro rodiče malých dětí popisuje 

paní Monika: „V tý době, když byla holka malá, tak 
to bylo dobrý [pracovat v noci], protože v podstatě 
jsem si zařídila hlídání na noc, anebo tam byl ten 
přítel, když jsme zrovna spolu byli, a  vlastně ona 
pak šla ráno do školky a  já jsem v  tu dobu spala 
a pak jsem si ji vyzvedla a mohla jsem vlastně celý 
den trávit s ní, což mně hrozně vyhovovalo, že jsem 
byla spoustu času s holkou.“ 26 Další pozitivní pří-

nosy, o  kterých se ženy často zmiňovaly, jsou 

patrné v  oblasti osobního růstu žen. Mnohé ženy 

hovořily o postupném získávání sebevědomí, které 

předtím dle svých slov neměly, rozvíjení schop-

nosti jednat s lidmi, nastavit si hranice nejen v pra-

covním, ale i osobním životě, lepší odhad na lidi či 

schopnost řešit krizové situace. 

„Dělám to proto, že mě to baví, některé holky 

to dělat ale nechtěly.“ Různé důvody k práci 

v sexbyznysu 

Ženy, které poskytují sexuální služby, netvoří 

homogenní skupinu. Jejich motivy vstupu do 

25  Pavlína, 1 rok zkušeností, kluby ČR i zahraničí. 

26  Monika, 20 let zkušeností, kluby, priváty, azyl pro milence, ČR i zahraničí. 
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sexbyznysu jsou různé, stejně tak následně 

i důvody, proč u této práce setrvávají. Menší část 

žen se vyjádřila, že je poskytování služeb baví, 

proto jsou rozhodnuté i nadále v sexbyznysu půso-

bit a  své služby případně i  rozvíjet. Příkladem je 

paní Silvie, která vypráví: „Já finančně zajištěná 
jsem, já to fakt dělám, protože ten sex potřebuju. Já 
bych nevydržela. Mně se to nehnusí, já to miluju a já 
se těším na každýho chlapa, který přijde a pořádně 
mě vyšuká a ještě mi dá prachy – a hotovka.“ 27 

Mezi ženami, které jejich práce baví, nejsou 

jen ty, jež mají vysokou sexuální apetenci. Všem 

ženám, jež neuvažují o jiných alternativách a práce 

je baví, bylo společné to, že postupně inovovaly 

a  rozšiřovaly nabídku služeb, které nabízely, dále 

se vzdělávaly a  prohlubovaly si dovednosti (např. 

masérskými kurzy). Svoji pracovní dráhu popisuje 

paní Vanda následovně: „Když jsem byla tady za 
[velkým městem], tak se ty služby specifikovaly 
víceméně na ty sexuální služby. A nastalo období, 
když vám přijdou tři čtyři chlapi denně, tak vás to 
přestane bavit. Jo, už zas? No a  v  tu chvíli jsem 
se potkala s  panem doktorem, který mě naučil 
fist. Začalo se rozvíjet takový to, víc jako esemko. 
Začala jsem víc se zabývat jinýma službama, do 
toho jsem zapojila masáže, první jakože erotický, 
to chce taky docela nastudovat. To mě začalo 
hrozně bavit.“ 28 

Část žen, s  nimiž jsme mluvily, však zůstává 

u  poskytování sexuálních služeb z  nedostatku 

jiných přijatelných alternativ na trhu práce. 

Některé se dokonce cítí nucené v  sexbyznysu 

zůstat i  přesto, že se jim práce „začíná hnusit“, 

či vnímají, že do této oblasti byly natlačeny okol-

nostmi nebo absencí jiných možností. 

Osm kontextů násilí
V tématech, skrze něž jsem výše charakterizovala 

poskytování sexuálních služeb, je patrná různoro-

dost životních cest, názorů a zkušeností žen, které 

27  Silvie, 3 roky zkušeností, vlastní byt.

28  Vanda, 6 let zkušeností, privát, eskort, SM salon.

s námi byly v kontaktu. Lze v nich postřehnout také 

určitou obecnější ambivalenci v  chápání posky-

tování sexuálních služeb jako činnosti i společen-

ského fenoménu. Ambivalenci a v mnoha ohledech 

také nejednotnost chápání můžeme pozorovat jak 

v perspektivě žen samotných, tak i z toho, jak líčí 

pohled zákazníků a společnosti.

Dynamiku rizik a  zakoušeného násilí popisuji 

také skrze témata, která jsou na chápání posky-

tování sexuálních služeb ze strany různých aktérů 

úzce navázána. Jedná se o stigmatizaci a s ní sou-

visející osamělost žen, celkovou náročnost této 

činnosti po fyzické i psychické stránce nebo např. 

o  absentující společenskou i  profesionální pod-

poru. Poskytování sexuálních služeb vnímané jako 

fenomén a individuální zdroj obživy je totiž kontex-

tuální a  je ovlivněno širším společenským klima-

tem; podobně i  situace spojené s  násilím (Sloan 

a další, 2000). 

Následujících osm témat, která jsou významná 

v  souvislosti se zakoušeným násilím, lze chápat 

jako komponenty risk environment, které mají vliv 

na míru a podobu zakoušeného násilí. 

„Začátky byly těžké, nevěděla jsem, jak to chodí.“ 

Rizika násilí při vstupu do sexbyznysu

Začátky práce v  sexbyznysu mohou být spojené 

s nepříjemnými zkušenostmi jak se zákazníky, tak 

i s majiteli klubů a v některých případech i v kon-

taktu s dalšími ženami. Majitelky a majitelé klubů 

či privátů, ale i zákazníci se mohou pokusit zneu-

žít situace, ve které se žena necítí jistě. Ženy hovo-

řily např. o  prvních kontaktech s  majiteli klubů, 

kteří žádali pod záminkou „vyzkoušení“ poskytnutí 

služby zdarma: „Když jsem začínala […], první kon-
takt jakoby s  touhle prací […] a  s  tím klubem […], 
tak jsem šla na ty fotky. Vlastně a pak mi ten maji-
tel nabídl, jestli to budu dělat, že můžu zkusit dělat 
práci tý společnice. Když jsem tam ten první den 
šla, tak jsem musela jít na zkoušku, na kouření toho 
majitele, a  to bylo docela solidní násilí. To musím 
říct, že ten majitel jako docela hustý, že ten snad 109



neměl žádný servítky s tím vůbec jako, že by o tom 
přemejšlel. Mi jako že držel hlavu a přirážel, jako že 
jak mohl. Jak divej.“ 29

Určitý moment překvapení, neznalost zvyk-

lostí a v neposlední řadě nejistota ohledně vlastní 

role a hranic poskytovaných sexuálních služeb byla 

zakoušena mnoha ženami také při prvních kon-

taktech se zákazníky, ať již na ulici, v privátu nebo 

v klubu. Mnohé ženy popisovaly, jak zpočátku vyho-

věly zákazníkům i přesto, že jim praktiky byly nepří-

jemné, či je poskytovat původně nechtěly. Paní 

Pavlína popsala svoji zkušenost ze začátků práce 

v sexbyznysu následovně: „Předtím to nebylo úplně 
růžový, protože to jsem tam přišla a tam byla zrovna 
manažerka, která byla, když to tak řeknu, zlý člověk, 
vyloženě vyhledávala konflikty a  takhle. A  ona mě 
přijala. Potom ještě jsem se nestihla ani projít nebo 
popovídat s těma holkama, o co vlastně jde. Že jsem 
byla začátečník, nevěděla jsem. A  ona mně doho-
dila takového největšího slizáka, který tam přišel 
[…]. A ještě jemu řekla, že jsem nová a vyloženě jako 
že si může dovolovat, takhle, nebo aspoň tak jsem 
to pochopila. A mně řekla prostě, ať dělám cokoliv, 
co on chce. A tak já jsem vlastně dělala prakticky 
jako – ne všechno, ale skoro všechno. Teďka bych 
mu nedovolila ani z poloviny to, co předtím. Možná 
ani z desetiny.“ 30 Mnohé ženy často líčily své první 

zkušenosti podobně jako paní Pavlína, tedy že poz-

ději, když už měly nějaké pracovní zkušenosti, by již 

nic takového nepřipustily. 

Když ženy vzpomínaly na to, jak si postupně 

utvářely vlastní hranice, tak některé z nich považo-

valy za nejdůležitější zdroj svoji vlastní praxi, jiným 

pomohly kolegyně, které jim nabídly svá doporu-

čení a pohled na to, jak poskytovat sexuální služby. 

Z  hlediska prevence násilí je alarmující, že několik 

žen zmínilo, že hranice si pevně stanovily teprve na 

základě zkušenosti s extrémní formou násilí, násled-

kem níž se „zocelily“. Paní Diana například popi-

suje situaci, kdy až na základě zážitku, který skončil 

29 Nora, 13 let zkušeností, kluby. 

30 Pavlína, 1 rok zkušeností, kluby, ČR i zahraničí.

vážným poraněním obličeje, začala budovat své hra-

nice: „A  tenkrát mi ty starší holky vysvětlovaly, že 
i když je to prostě za peníze a ten chlap si zaplatí, 
tak neposlouchat ty chlapy, že je to vaše hodina 
a vy určujete, jak ta hodina bude probíhat. Že prostě 
neexistuje, aby ten chlap si za tisíc korun řekl, otoč 
se zezadu. Ty sis zaplatil klasiku. Klasika je lehnout 
si na záda, jo? Takže já jsem najednou začala být 
taková, jo? A  když si připlatím dalších tisíc, otočíš 
se? A už to začalo být o výdělcích, víte co. Ale nau-
čila jsem se takový, že předtím, i když mě to bolelo, 
bylo mi to nepříjemný, tak jsem držela, jenom ať se 
udělá, jsem si říkala, ať se rychle udělá, ať je rychle, 
jo? A jakoby po tý ráně já jsem se nějak zocelila a že 
jsem si říkala, hele mě to bolí, já to dělat prostě 
nebudu. Tak já jsem se nějak začala bránit.“ 31

Hledání vlastních hranic může být různě 

dlouhé. Některé ženy v začátcích nevěděly vůbec, 

co mohou očekávat, a  zákazníkům vyhověly. Jiné 

se adaptovaly na zvyky a  způsoby, jež panovaly 

v  konkrétním klubu či privátu, a  začaly poskyto-

vat služby, které v konkrétním zařízení byly pova-

žovány za běžné, např. orální sex bez kondomu. 

Vůči zákazníkům a  jejich požadavkům či vůči kul-

tuře prostoru, kde pracovaly, se některé ženy 

začaly vymezovat již po prvních nepříjemných zku-

šenostech, jiným to trvalo delší dobu. Např. paní 

Vanda mluví zhruba o roce. V následujícím úryvku 

popisuje své začátky v sexbyznysu až k momentu, 

kdy si, jak sama říká, uvědomila, že si vše nemusí 

nechat líbit. „Na začátku jsem si to i nechala líbit. 
Ne, že by se mi to líbilo, ale že jsem si říkala, aby 
nebyly problémy, aby se mi to, to se neřešilo, že 
něco, aby mi neutekl, aby se mnou zůstal, aby 
nechtěl vrátit peníze. To byly takový ty moje začátky. 
A pak jsem si říkala, proč bych to jako měla, když 
mně se to nelíbí, tak ať mi to nedělá. A prostě tak už 
jako, tak jsem se jako by vyvíjela, že jsem si říkala, 
ne, tohle už si nenechám.“ 32 Na otázku, jak dlouho 

trvalo období, než si uvědomila, že si určité věci 

31 Diana, 10 let zkušeností, ulice.

32 Vanda, 6 let zkušeností, privát, eskort, SM salon.
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nemusí nechat líbit, odpovídá, že přibližně rok. 

A pokračuje: „Asi bych řekla, že nejrizikovější bude 
ten začátek, protože pak už si to holka vypěstuje, 
ten šestý smysl. Že se to riziko snižuje tím, že už 
prostě to intuitivně vycítí, a vždycky se násilí zabrání 
nejlépe tím, že se utne úplně na začátku. Nebo 
předtím, než začne, ještě lépe. Protože když už je to 
nějaký průběh, tak už se to řeší daleko hůř.“ 33 

Z  rozhovorů také vyplývá, že kromě postup-

ného budování hranic ženy věří, že je „chrání“ 

také jakýsi „šestý smysl“, který je varuje např. 

před rizikovými zákazníky. Termíny „šestý smysl“, 

„intuice“, „cit pro situaci“, „odhad na lidi“ a dalšími 

podobnými označeními popisovaly ženy doved-

nost, kterou si postupně budují v  průběhu práce 

v  sexbyznysu a  jež jim pomáhá v  rozhodnutí, zda 

odmítnout zákazníka, jak řešit krizové situace a jak 

minimalizovat další rizika. Mnohé ženy na otázku, 

jestli se dá tato dovednost nějak získat či posi-

lovat, odpovídaly, že právě zde jsou zkušenosti 

nezbytné. Může se ovšem jednat také o zkušenosti 

z  dalších profesí, ve kterých se pracuje s  lidmi, 

jako je např. práce v pohostinství.

Jak je také patrné z úryvků, nejnosnějším zdro-

jem informací a přenosu zkušeností jsou pro ženy, 

které s  poskytováním sexuálních služeb začínají, 

jejich kolegyně. Ty jim také v některých případech 

doporučily služby organizace ROZKOŠ bez RIZIKA, 

kde ocenily zejména nehodnotící přístup, zdra-

votní testy a informace o tom, jak se chránit před 

pohlavně přenosnými chorobami. Některé ženy 

rovněž zmínily, že v  začátcích je ani nenapadlo 

hledat informace, které by jim práci v sexbyznysu 

usnadnily. Pokud by však o takovém zdroji věděly, 

považovaly by ho za přínosný.

„To se mi taky stalo…“ Riziko násilí jako součást 

každodennosti při poskytování sexuálních služeb 

Jako nejčastější rizika poskytování sexuálních 

služeb ženy zmiňovaly strach z  násilí spolu se 

33  Vanda, 6 let zkušeností, privát, eskort, SM salon.

strachem z  nákazy pohlavně přenosnými nemo-

cemi. O  skutečnosti, že prostředí, ve kterém 

dochází k poskytování sexuálních služeb, lze pova-

žovat za rizika generující, svědčí to, že o  osobní 

zkušenosti s násilím hovořily ve větší či menší míře 

všechny ženy.  Zkušenosti těchto žen zahrnovaly 

nadávky, ponižování, okradení, napadení, fyzické 

násilí, nevyplacení dohodnuté odměny, nátlak na 

rizikovější praktiky, sexuální násilí, ponižující jed-

nání a mnohé další podoby násilného jednání. 

Mnohé ženy považují za násilí jen zkušenosti 

s  jeho extrémnějšími formami. Na tuto skuteč-

nost ukazuje to, že mnohé z  nich z  počátku zmi-

ňovaly právě jen extrémní formy násilí: napadení 

s následkem operace a dlouhodobou rekonvales-

cencí, přepadení s  pistolí, znásilnění či zbavení 

osobní svobody apod. Psychické násilí, mezi něž 

řadíme např. urážky, ponižování či násilí ekono-

mické (nevyplacení dohodnuté odměny, okradení, 

pokuty) a  další subtilnější podoby násilí, které 

nemělo fyzickou podobu, na  počátku diskuzí za 

násilí považováno nebylo, či dokonce bylo chá-

páno jako určitý typ každodennosti, a proto nebylo 

ani zmiňováno. Jako téměř samozřejmá zkuše-

nost bylo pojímáno ekonomické násilí zejména 

v podobě krádeží. Typickou reakcí na předloženou 

kartu s podobami ekonomického násilí byla slova 

paní Valérie: „Okradení, to znám. To mně ukradli 
telefon, peníze, jak klienti kradou, tak holky kradou, 
majitelka mě okradla taky, no.“ 34 

Naopak narůstající verbální i fyzická agrese ze 

strany mužů – zákazníků, ale i policie, kterou ženy 

často zmiňovaly, byla předmětem úvah vysvětlují-

cích prožité násilné zkušenosti své i kolegyň. Ženy 

za násilím vidí narůstající frustraci ve společnosti 

a zejména u mužů a potřebu se „někde vybít“. Pro 

vybití agrese se jeví jako ideální „jít do bordelu“, 

případně „za šlapkou“, tedy do prostředí, kde 

podle pachatelů násilí neplatí běžné normy cho-

vání k ženám. Násilí směřované vůči ženám, které 

34  Valérie, 15 let zkušeností, kluby, priváty, ČR i zahraničí.
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sexuální služby poskytují, je pak ženami vnímáno 

jako beztrestné a  společností včetně orgánů čin-

ných v  trestním řízení akceptovatelné (viz také 

dále). Paní Nora to vidí např. takto: „Lidi jsou [agre-
sivní], už neberou ohledy na nikoho a  tohle je […] 
prvotní příležitost, jak si vybít třeba zlost nebo 
agresi. U toho chlapa. Že půjde do bordelu prostě 
uvolnit se. Ale ne v tom dobrým smyslu, tu agresi, tu 
zlost, ten hnus z toho světa, který, jak si on myslí, že 
všichni na něj jsou hnusní…“ 35

Fyzické násilí, sexuální násilí a ponižující jednání je 

z  pohledu žen spojováno s  obecně sdílenou tole-

rancí násilí ze strany společnosti, a  to kvůli urči-

tým strukturálním podmínkám. To, že se ovšem 

žena dostane do situace, kdy je násilím ohrožena, 

je dle našeho výzkumu a  názoru samotných žen 

zapříčiněno také konkrétní osobností ženy a  jejími 

profesními hranicemi. V  tomto případě jde pak 

o  rovinu, která se váže k  individuálním strategiím 

prevence rizik. Často se jako vysvětlení násilné epi-

zody objevovalo (sebe)obviňování za to, co se stalo. 

Obzvláště krádeže byly vysvětlovány jako důsledek 

vlastní nepozornosti, neopatrnosti, na což po uka-

zují časté výroky typu: „On toho využil, byla to 
moje blbost.“ „Mohla jsem si za to sama.“ Typický 

byl popis okradení zákazníkem, jak ho vylíčila paní 

Pavlína: „Šla jsem do sprchy, nechala jsem si tam 
kabelku a pak, když už odešel, tak jsem si všimla, 
že mi vybrakoval peněženku. To bylo zrovna takový, 
že jsem si nedala na to bacha.“ 36 Zkušenosti s nási-

lím, zejména fyzického typu, pak ženy připisovaly 

tomu, že nedbaly na svůj instinkt, šestý smysl, intu-

ici či jiné „znamení“, že se může „něco“ stát. Tyto 

signály většinou podle svého vyprávění ženy pomi-

nuly vědomě z nějakého – nejčastěji ekonomického 

– důvodu, tak jak to vysvětluje např. paní Monika: 

„Mně se tisíckrát stalo, že si říkám, to je nějaký blbý, 
ale člověk stejně jde a udělá to, protože ty prachy 
potřebuje, a ono se to opravdu stane, jo.“ 37 

35 Nora, 13 let zkušeností, kluby.

36 Pavlína, 1 rok zkušeností, kluby, ČR i zahraničí.

37 Monika, 20 let zkušeností, kluby, priváty, azyl pro milence, ČR i zahraničí. 

Jak ukazuje poslední citát, jednání žen je 

vázané na další kontext, ve kterém se odehrává. 

Přestože ženy nelze vnímat jako pasivní oběti 

a bezesporu mnohé z nich k prevenci násilí přistu-

pují proaktivně (viz také text Šídové v  této publi-

kaci), na obecné rovině zaujímají k násilí mnohdy 

až fatalistický postoj. I  přes uplatňované strate-

gie minimalizace rizika nahlížely na násilí jako na 

danost, se kterou „stejně“ ve výsledku není možné 

nic udělat. Paní Diana tento přístup shrnula násle-

dovně: „Prostě já si myslím, jak já – kdokoliv z nás 
– nikdy nevíme, koho potkáme, a je to úplně jedno 
kde.“ 38

„Člověk nevydělá, pokud zákazníkům nevyhoví.“ 

Tlak na nízké ceny a služby bez kondomu jako 

prostor pro násilí 

Tento tematický celek osahuje tři vzájemně pro-

pojená témata: tlak ze strany zákazníků na riziko-

vější praktiky, tlak na nižší ceny na trhu sexuálních 

služeb a převažující ekonomická motivace žen pro 

vstup do sexbyznysu. 

Ženy obecně silně pociťují tlak na to, aby nabí-

zely širší škálu služeb včetně těch, které jsou 

z hlediska zdravotních rizik méně bezpečné. Tento 

tlak jednak vyvíjejí podniky (zejména priváty), 

ve kterých ženy služby poskytují, a  jednak sami 

zákazníci v individuálních interakcích. „Na spoustu 
privátech v  Praze, kde teda zajišťují inzerci, tak 
chtějí, aby slečny dělaly orály bez. Jinak by tako-
vou tam vůbec nevzaly,“ 39 komentovala situaci 

paní Kateřina. Tzv. „orál bez“40 se postupně stává 

normou a  žena, která tuto službu nenabízí, má 

dle zkušeností jiných žen malou šanci na výdělek 

jak v  České republice, tak i  zahraničí. Rizikovější 

sexuální praktiky si však v  individuálním kontaktu 

vynucují také zákazníci. I  když se nemusí jednat 

o  některou z  extrémnějších podob násilí, je neu-

stálý tlak zákazníků, kteří se ženy snaží přesvědčit 

38 Diana, 10 let zkušeností, ulice.

39 Kateřina, 6 let zkušeností, soukromý byt, priváty, klub.

40 Orální sex bez ochrany. 
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a vyjednávat o poskytnutí dalších služeb, zdrojem 

stresu. Na otázku po odhadu, kolik procent zákaz-

níků žádá službu orální sex bez ochrany, odpo-

vídá jedna z žen: „Každej druhej. Je jich hodně. Já 
si myslím, že si to udělaly ty holky samy, že ony 
si za to berou příplatky, oni to zkusí, jako protože 
[kondomy] máme na nočním stolku v dózách auto-
maticky, tak už potom já říkám: Ne, ne, ne. Je prostě 
každej druhej, třetí, to jsou tak naučený.“ 41

Pociťovaný tlak na rizikovější praktiky je náso-

ben tlakem na snižování ceny za služby či na 

zahrnování širší škály praktik do základní hodi-

nové taxy. O  tom se zmiňuje např. paní Kateřina, 

která vypráví: „Těch mužů, co chtějí orální sex bez 
kondomu, je pořád více a  více, slečny to nabízejí, 
nabízí dokonce i bez příplatků, za ještě míň peněz, 
všecko v ceně.“ 42 Snaha udržet si ceny či nenabízet 

rizikovější služby však naráží na převážně ekono-

mickou motivaci k  poskytování sexuálních služeb. 

Aby si ženy udržely potřebný příjem, musí poskyto-

vat služby více zákazníkům, anebo jako paní Diana 

nevydělají za stejný čas tolik jako dříve: „Já nevím. 
Já jako mám pořád stejnou cenu. Mně je jasný, že 
už nevydělávám ty peníze, co jsem vydělávala dříve. 
Ale pořád je mi milejší udělat jedno kouření za večer 
než udělat dva pod dvě stě padesát.“ 43 

Ve výsledku však mnohdy ženy rezignují na 

trvání na bezpečnějších praktikách, protože by 

se jinak nedokázaly uživit a  jiné akceptovatelné 

alternativy nemají k  dispozici. Příklad z  práce ze 

zahraničí, který se však podobal několika dalším 

zkušenostem v České republice, nám uvedla paní 

Valérie: „[Majitelka privátu v  zahraničí byla Češka] 
[…] A ne, ne [že by mě do toho] dotlačila, ale já jsem 
tam přijela s  tím, že nebudu dělat žádný servis. 
A ona mi říká, dobře, zkusíme to bez toho servisu. 
A  ono to nešlo. Nikdo mě nechtěl. Nikdo na mě 
nevolal, nikdo mě nechtěl, nešly mi peníze. A  ona 
říkala, tak zkus třeba polevit. Něco musíš dát navíc, 

41 Lada, 2 roky zkušeností, klub.

42 Kateřina, 6 let zkušeností, soukromý byt, priváty, klub.

43 Diana, 10 let zkušeností, ulice.

abys vydělala. Prostě zkusíme to. Takže takhle 
jako postupně, takže jsem teda svolila, dobře, tak 
se nechám lízat. No a šlo to líp. A pomalu mě pře-
mlouvala až na ten orál bez. A  no, až na ten orál 
bez, ale v tom Irsku tehdy to bylo s příplatkama, že 
jsem si za to brala peníze. Jako navíc.“ 44 V někte-

rých případech pak ženy vyhoví v konkrétní situaci 

také proto, aby se „nemusely hádat“, čelit nátlaku 

a „měly klid“. 

V souvislosti s výše zmiňovaným nátlakem ženy 

často hovořily o horší ekonomické situaci ve spo-

lečnosti. Ta vede k tlaku na snižování cen obecně 

a  konkrétněji ke snížené poptávce po sexuálních 

službách. Ze snižování „standardu“ v poskytování 

sexuálních služeb jsou viněny zejména migrantky 

z  některých zemí (zejm. v  klubech a  na privá-

tech) a ženy, které užívají návykové látky (na ulici). 

Obecně jsou ženy z těchto skupin popisované jako 

ty, které si nechají všechno líbit, nic jim nevadí, 

násilí i choroby „nějak zvládnou“, je „jim to jedno“, 

ze všeho se „nějak dostanou“, nemají důstojnost 

apod. Služby, které poskytují, jsou vnímané jako 

pod úroveň a bez hygienického standardu. V  této 

oblasti byla mezi ženami významně patrná vnitřní 

sociální stratifikace, v rámci níž se ženy, se kterými 

jsme hovořily, vymezovaly proti „ostatním“. 

Obecnější strategií, jak tlaku na nízké ceny 

a  praktiky „bez“ vzdorovat, může být kombinace 

vytváření skupiny stálých zákazníků a  rozšiřování 

služeb směrem, který je pro ženy přijatelný a pro 

zákazníky atraktivní (takže mohou nabídnout při 

vyjednávání alternativu). Takové možnosti však 

mají spíše ženy, které pracují „na sebe“45 na pri-

vátu. V zahraničí ženy pro tyto situace školí např. 

v poskytování tzv. „sexu s nízkým dopadem“ (low 

impact sex)46 (Overs a  další, 1996). O  dalších 

44 Valérie, 15 let zkušeností, kluby, priváty, ČR i zahraničí. 

45 Nemají manažera/manažerku, které by odevzdávaly část vydělaných peněz. 

46 Podle facilitátora kurzů je pro osoby pracující v  sexbyznysu placený sex 
odlišný od toho, který mají mezi sebou lidé toužící po vzájemném milování. 
Sex při komerčním kontraktu znamená maximální uspokojení zákazníka, ale 
s nízkým dopadem na sexuální pracovnici/pracovníka. Tedy „co nejkratší čas 
penetrace, žádný jazyk až v hrdle, žádné prsty v tělesných otvorech, prsa bez 
hnětení a vyhnutí se zavalení souložícím tělem. Jediné semeno v nízkodopa-
dovém sexu je to, které je v kondomu“ (Overs, 1996, s. 66).
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strategiích pojednává pak dále text Šídové (v této 

publikaci). Na strukturální úrovni potom některé 

ženy zmiňovaly, že by situaci mohla vyřešit legi-

timizace poskytování sexuálních služeb, které 

se věnuji v  kapitole Změnami prostředí k zajiš-
tění bezpečí v sexbyznysu. Zmiňována byla také 

potřeba dostupných alternativ k poskytování sexu-

álních služeb na trhu práce. 

„Zákazník je agresivní, když mu slíbí něco, co pak 

nedostane.“ Klamavé nabídky zprostředkovatelů 

jako rizikový faktor násilí

Výše zmiňovaný tlak na snižování cen a především 

poskytování služeb bez ochrany či méně běžných 

praktik se zejména v prostředí menších klubů, pri-

vátů a při eskortech promítá do klamavých nabídek 

směřovaných ke klientovi. Paní Zuzana popsala 

situaci v  jednom z  velkých českých měst násle-

dovně: „Do inzerce [majitelka] píše služby, které 
neexistují, a  ty děvčata nutí, aby to dělaly. Jenom 
proto, aby tam přišla ta klientela. […] A klient přijde 
a chce se s holkou líbat a ona řekne, to já se nelí-
bám, to nedělám. A on prostě po ní řve, seš úplně 
blbá, vždyť to máš v  inzerátu. Jenomže ta holka 
neví, co ta majitelka tam píše do té inzerce.“ 47

Právě v  klamavých nabídkách spatřují ženy 

jeden ze spouštěčů agrese ze strany zákazníka. 

Kromě inzerce jsou zdrojem klamavých infor-

mací, které vyvolávají v zákaznících falešnou před-

stavu o nabízených službách, osoby, jež jsou s ním 

v  kontaktu přes telefon. „Ale za to mohla moje 
telefonistka, protože vlastně, když takhle děláte 
na privátě, tak máte telefonistku, která vám tam 
ty klienty posílá, […] za to mohla ona, protože ona 
jim do toho telefonu nakecá všechno, jen aby ten 
chlap přišel. Takže on když se ptá, líbáš se, a ona: 
Jo, jo, jo, všechno dělám. A  on pak vlastně přijde 
a  on čeká to líbání, ale já se s  ním nechci líbat. 
A pak je vlastně problém…“ 48 Z výroku je patrné, 

že žena viní z  násilné zkušenosti se zákazníkem 

47 Zuzana, 20 let zkušeností, privát, klub, ČR i zahraničí.

48 Valérie, 15 let zkušeností, kluby, priváty, ČR i zahraničí. 

právě operátorku49, která zákazníkovi naslibovala 

praktiky, jež nebyly součástí její nabídky. Některé 

ženy se domnívají, že za agresivitu zákazníků si 

mohou též kolegyně samy. Aby zákazníka „dostaly 

na pokoj“, naslibují služby, které pak nehodlají 

poskytnout. Pak se ale dle ostatních žen „nemo-

hou divit“, že je zákazník agresivní. Málokterá z žen 

však jako viníka agrese v  takových situacích vidí 

zákazníky, kteří se násilí dopouští.

Již jsem zmiňovala vysokou míru stresu, které 

ženy poskytující placené sexuální služby musí čelit. 

S ní také souvisí jedna z cest, jak se ženy zacho-

vají v situacích, kdy si zákazník agresivně vynucuje 

služby, jež žena běžně neposkytuje. Několikrát 

bylo zmíněno „vyhovět, abych měla klid“. Podobně 

jako v jiných situacích i zde stojí proti sobě snaha 

eliminovat agresi či minimalizovat stres a potřeba 

chránit své zdraví. Podle žen lze tento typ agrese 

ze strany zákazníků dopředu omezit v  situacích, 

kdy samy ženy pracují na telefonu, kde s klientem 

svoji nabídku prodiskutují. Pokud je však prostřed-

níkem majitelka klubu či žena, která pracuje jako 

telefonistka, tuto možnost nevidí.

„Člověk se musí spoléhat sám na sebe, to nejvíc 

platí…“ Sama tváří v tvář násilí i jeho následkům 

Poskytování sexuálních služeb je oblast, kde se 

ženy cítí v  mnoha ohledech osaměle a  odkázány 

samy na sebe. Toto téma rezonovalo napříč všemi 

skupinami žen z  různých prostředí velmi silně. 

Samota či osamělost se projevují v několika oblas-

tech, o kterých ženy mluvily. 

Jednak ženy jsou ve většině případů při kon-

taktu se zákazníky samy. Mnohdy se jedná o  lidi, 

s nimiž se vidí poprvé. Pokud se objeví nebezpečí, 

situaci musí řešit samy. Paní Diana samotu spoje-

nou s pocitem rizika popsala následovně: „Protože 
vás osloví, jdete s ním na privát, neznáte ho. Jdete 
s ním do křoví, jdete s ním do auta a  toho chlapa 

49 V některých pracovních prostředích, zejm. na privátech, fungují osoby, které 
přes telefon zajišťují první kontakt se zákazníkem a mohou dojednávat pod-
mínky poskytování služby (více v textu Polákové, v této publikaci).
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jste nikdy neviděla…“ 50 Řešení krizové situace, 

kdy např. klient ženu napadne, či agrese bezpro-

středně hrozí, mají alespoň o  něco snazší ženy, 

které pracují v  klubech, kde je možné prostřed-

nictvím alarmu přivolat ochranku. Nicméně ani to 

ženu nezbavuje nutnosti poradit si sama v  první 

chvíli ohrožení. Jak zmínila paní Nora: „Protože, 
když mě ten člověk bude chtít zabít, tak mě zabije 
během těch dvaceti vteřin, než tam ty sekuriťáci při-
běhnou. Takže to musíte reagovat prostě na férovku 
hnedka a  vyrovnat se, prostě ukázat tomu zákaz-
níkovi, že prostě nejste jako něco míň!“ 51 Ženy, 

jež pracovaly na menších privátech, či byly samy 

provozovatelkami privátů, zase hovořily o strachu, 

který v určitých situacích mívaly. Zároveň se zmi-

ňovaly o  návodech, jak bezpečí v  takové situaci 

zvýšit (více text Šídové, v této publikaci).

Téma samoty a  osamění zaznělo také v  popisu 

několika pracovních zkušeností ze  zahraničí, 

zejména v situaci, kdy byly ženy samy v cizí zemi na 

místě, kde předtím nepracovaly a neměly kontakty. 

Takové poměry, zvláště když se nedaří vydělat dosta-

tek prostředků, jsou velmi stresující a zátěžové. 

Zadruhé osamělost a  samota jsou také poci-

ťovány v  oblasti sdílení každodenních zážitků 

i  extrémnějších zkušeností. Jak již bylo zmíněno, 

mnoho žen tají před svým okolím, kde pracují a jaký 

je jejich zdroj příjmů. Nemohou tedy využít běžných 

sítí sociální podpory pro sdílení svých pocitů. Ženy 

popisovaly, že své problémy mohou probírat zase 

jen s  lidmi, s  nimiž pracují, tak jako paní Pavlína: 
„Musím říct, že je třeba i  těžší, když načas odjedu 
z toho klubu a jsem mezi těmi lidmi, kde to o mně 
nikdo neví, tak je to pro mě o to těžší, že i hlavou se 
honí ty myšlenky a nemůžu je nikde pustit ven, že 
by z toho byl poprask. Když jsem zase v tom klubu, 
tak mně to pomůže, protože sice se tam pořád ode-
hrává ta práce, ale můžu si tam prostě s lidmi, kteří 
vědí, o co běží, […] promluvit, tak i to pomáhá.“ 52

50 Diana, 10 let zkušeností, ulice.

51 Nora, 13 let zkušeností, kluby.

52 Pavlína, 1 rok zkušeností, kluby, ČR i zahraničí. 

Ženy se ovšem domnívají, že i  když už jejich 

okolí ví, kde pracují, jejich snaha svěřit se jim 

se svými starostmi by nebyla lidmi pochopena. 

Avšak sdílení osobních témat v  klubu či na pri-

vátu má dle mnoha žen také určité limity. Několik 

žen vysloveně varovalo před tím sdílet osobní 

témata z  rodiny, fotografie na Facebooku či další 

soukromé informace s kolegyněmi, a to z důvodu 

možného pozdějšího zneužití, pokud by se vztahy 

narušily. O  dobrých zkušenostech se sdílením 

a  vzájemné podpoře hovořily ty ženy, které sta-

bilně dlouhodobě pracují ve dvojicích. Pak k sobě 

cítí důvěru a mohou si poskytnout jak psychickou 

oporu, tak i společně zajištovat pocit bezpečí.

Pociťovaná osamělost a dojem, že vše musím 

vyřešit sama, vystupovaly však nejvíce v situacích, 

kdy ženy popisovaly, jak se vyrovnávají se zku-

šeností s  násilím, což byl třetí dominantní okruh 

témat. Většina žen shodně odpověděla, že pokud 

se jim něco stane, „vyrovnají se s tím nějak samy“, 

jen v  některých případech, často až v  nejextrém-

nějších z nich, poskytne oporu kamarádka, tak jak 

to popsala např. paní Jana: „Když mi někdo ublíží, 
tak jako bohužel, když to nechci nějak ventilovat, 
tak prostě opravdu si zalezu, vybrečím se, schou-
lím se, prostě pobrečím si a dostanu to ze sebe. 
Ale dostanu to i  tímhle tím, že jsem v  soukromí 
[…]. Anebo kolikrát se prostě, když mám opravdu 
nějaký problém, nebo už to na mě padá, tak vím, 
že teďko, jak dělám s  tou holčinou, s  tou kama-
rádkou, tak že můžu přijít a  že jí to můžu říct, že 
už toho mám takhle. Obejmeme se, pobrečíme si, 
protože toho taky má moc, každý má svý, ty sta-
rosti…“ 53

Většina žen zmínila, že by se na instituce, 

které mohou poskytnout pomoc po prožitém 

násilí či v  jinak zátěžových situacích, neobrá-

tila. Důvodem byla nedůvěra vůči institucím, ale 

i  předchozí špatná zkušenost. Ženy také zmiňo-

valy, že by nechtěly vysvětlovat, kde se s násilím 

53 Jana, 7 let zkušeností, priváty, kluby.
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setkaly, protože předpokládají, že by jim to bylo 

s  ohledem na obecné chápání prostituce stejně 

kladeno za vinu. Zejména policie byla zmiňována 

jako instituce pouze v případě, že by se stalo něco 

„doopra vdy hrozného“. Několik žen se vyjádřilo tak 

jako paní Ivana, tedy že po předchozí špatné zku-

šenosti již v pomoc a nápravu nevěří: „Já jsem to 
teda dřív nahlásila na policii [tehdy se nic nestalo, 
nepomohli mi], dneska se spoléhám sama na 
sebe. Nesvěřuju se.“ 54

Při diskuzích o  možných cestách, jak nabízet 

podporu a  prolomit hradby samoty, jedna z  žen 

mluvila o  své zkušenosti, kdy v  nemocnici viděla 

trailer k  filmu, který se týká násilí, jenž aktuálně 

natočila ROZKOŠ bez RIZIKA55. V  této souvis-

losti zmínila, proč považuje za důležité informo-

vat o  problematice násilí a  možnostech pomoci: 

„Může to pomoct těm holkám, co tohle to všechno 
prožily a  potřebujou už jenom ten pocit vědět, že 
to prožil někdo jiný taky. Že tam ten pocit samoty 
a toho, že v tom nejste sama, že ta zkušenost není 
jenom vaše, že vy jste nějaká špatná, který se stalo 
něco zlýho, a ostatní se na vás koukají skrz prsty, 
to je dost podstatný, si myslím. […] Ten pocit toho, 
vědět to, že jste to nezažila sama, že to není něco 
absurdního, tak to, myslím, hodně pomáhá někomu 
jakoby to překonat, ten boj s tím.“ 56

Paní Nora přesně vystihla pocity, které mohou 

prožívat oběti trestné činnosti, a potřeby, jež mají 

vzhledem k profesionální i laické intervenci, totiž 

dostat informaci, že „to není jejich vina“. Pro oběť 

je totiž velice důležité se dozvědět, že neobvyklé 

pocity po extrémním zážitku jsou běžné. Takové 

stavy mohou prožívat i  ti, co například přežili 

živelnou katastrofu. Člověk, který zakusil násilí 

v  prostředí, jako je sexbyznys, může také uvítat 

podporu ze strany organizace, jež má s tématem 

zkušenosti a zná příběhy dalších žen, které zažily 

něco podobného. 

54 Ivana, 7 let zkušeností, ulice, priváty, kluby, ČR i zahraničí. 

55 Film Magda aneb s tebou ne! (R-R, 2015).

56 Nora, 13 let zkušeností, kluby.

„Zákazníci dělají jen to, co jim policajti dovolí.“ 

Beztrestnost pachatelů násilí 

Silně pociťovaným problémem souvisejícím s nási-

lím, jemuž čelí ženy poskytující placené sexuální 

služby, jsou zkušenosti s  přístupem policie. Pro 

ilustraci nabízím vyprávění dvou žen, které popsaly 

své zážitky s orgány činnými v trestním řízení. První 

z nich napadl zákazník a způsobil jí vážné zranění. 

Policie, která ve chvíli napadení jela zrovna okolo, 

vážně zraněnou ženu, jež měla „roztržený obličej“, 

převezla do nemocnice. Muže zadržela; jak žena 

zmínila, viděla, že ho vezou ve vedlejším autě. 

„Před pěti šesti lety jsem dostala od jednoho 
Ukrajince pěstí za to, že jsem si mu dovolila říct, 
že s ním nepůjdu, a policajti s  tím nic nedělali […]. 
Dodneška se to neřešilo, mně za nějaký dva měsíce 
přišlo, že se to pro nedostatek důkazů zamítá. To, 
že ho měli v  autě, je pro mě ale velkej důkaz […]. 
Já jsem to nahlásila, sepsali se mnou protokol. Tři 
měsíce jsem byla v neschopnosti, protože mi zaší-
vali obličej, dělali mi plastiku obličeje, a  přesto 
prostě řekli, že je nedostatek důkazů. Jaký nedo-
statek důkazů? […] Policajti to neřeší, co se stane 
děvčatům jako my!“ 57 Zatímco se žena léčila ze 

zranění, které jí zákazník způsobil, zmiňovaný muž 

podle zkušeností dalších žen pokračoval v  napa-

dání. „Oni vlastně toho Ukrajince pustili po výsle-
chu […]. Potom mi holky říkaly, že ten Ukrajinec tam 
prostě každej tejden přišel a  někoho proplesknul. 
Kradl těm holkám peníze […], on jim zaplatil a potom 
si vlastně ty peníze vzal a ještě jim rozbil držku.“ 58

Podobný pocit jako paní Diana měla i  druhá 

žena – zklamání, částečně také zlost, že se jí 

nedostalo spravedlnosti, a především skepsi vůči 

možné spravedlnosti a  nastolení práva: „My jsme 
měli na jaře soud kvůli tomu, že jsem byla přepa-
dena pistolí u hlavy, musela jsem dělat to, co pán 
žádá, a  ještě mi ukradl ve finále kabelku se všemi 
doklady a  penězi a  podobně. Nakonec se mně 
podařilo ho usvědčit, došlo k  soudu, i  přestože 

57 Diana, 10 let zkušeností, ulice. 

58 Diana, 10 let zkušeností, ulice. 
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to byl recidivista, celostátně hledaný, dostal rok 
a  půl podmínku […]. S  ambulantní léčbou […]. No 
[…] během měsíce se tam znovu ukázal a jezdí tam 
pořád a  vždycky, když jede, já říkám: Holky, už je 
tady. Rozprchneme se. […] K čemu jsou vám dnes 
soudy a policajti, když nikdo nic nedělá…“ 59

Pociťovaná ignorace násilí páchaného na 

ženách, které poskytují placené sexuální služby, ze 

strany policie, resp. pociťovaná nefunkčnost sys-

tému trestní justice, vysílá násilným mužům vzkaz, 

že páchat násilí na ženách poskytujících placené 

sexuální služby, je povolené či beztrestné.

Výše zmíněné zážitky se staly ženám, které pra-

covaly na ulici. Muži se chovají, jako by byli bez-

trestní také podle žen, které pracují pro eskortní 

agentury a v klubech. V prostředí klubů ženy zakou-

šejí spíše nadřazené chování či psychické násilí. 

Podle žen jsou pocity beztrestnosti u  zákazníků 

způsobeny tím, že společnost vysílá signál, že násilí 

na ženách, které poskytují sexuální služby, je akcep-

továno. „Ale tohle to oni právě že ti chlapi ví, že ty 
ženský z  téhle branže nepůjdou nic hlásit. Jo, tak 
proto si to dovolej,“ 60 glosovala situaci paní Beáta. 
Navíc majitelky a  majitelé klubů nejsou zvláště 

motivovaní hlásit násilné jednání ze strany zákaz-

níků, protože mají obavy, aby do povahy kontraktů 

mezi zákazníkem a ženou policie „nešťourala“. 

Kromě „vzkazu“ zákazníkům, že v případě spá-

chaného násilí nebude následovat trest, zkuše-

nosti s  policií a  systémem trestní justice vysílají 

také zprávu ženám, že ohlašovat násilí nemá cenu: 

„Když jsem byla ještě taková v těch začátcích, tak 
jsem si myslela, že tam půjdu a řeknu to, a oni ho 
chytnou, toho násilníka – a takový. Jo, a vůbec nic 
se nestalo, takže já dneska bych si řekla: Jo, mohla 
jsem si za to sama – a hotovo.“ 61

Ženy na základě svých, ale i  mezi sebou tra-

dovaných příběhů a  sdílených zkušeností před-

pokládají, že policie spáchané násilí nevyřeší tak, 

59 Anna, 20 let zkušeností, kluby v ČR i zahraničí.

60 Beáta, 9 let zkušeností, priváty, kluby v ČR i zahraničí.

61 Ivana, 7 let zkušeností, ulice, priváty, kluby, ČR i zahraničí.

aby byl pachatel potrestán. Zároveň však také 

hovoří o tom, že se žena, která skutek ohlásí, může 

dočkat toho, že jí bude připisována vina za to, co 

se jí stalo. Jedna z žen, které pracovaly v zahraničí, 

se zamýšlela nad tím, zda by napadení ohlásila 

v ČR: „Tady ne [na privátě v ČR], protože já nevím, já 
bych se asi bála. Si myslím, že by mi nepomohli. A že 
by spíš jako asi tomu klientovi vyhověli než mně.“ 62 

Obavy ze sekundární viktimizace a výsměchu měla 

i další z žen, která řekla: „Dokážu si představit, co 
to udělá, když přijde dneska prostitutka, že ji zmlá-
til zákazník, tak prostě buď výbuch smíchu, nebo 
začnou mít nemístné poznámky. Neříkám všichni, 
nechci je bagatelizovat, ale děje se to. Je to i moje 
zkušenost. I když dávná, ale je.“ 63

Ženy často hovořily i o tom, že policie se za ně 

nepostaví a soud násilníka neodsoudí. Kromě toho 

též zmiňovaly, že důvodem k  neohlášení činu je 

i jistá ekonomická neefektivita, tedy fakt, že hlášení 

je časově náročné, žena během této doby nepra-

cuje, a přitom výsledek je nejistý. Důvodem nena-

hlašování trestné činnosti může také být strach žen, 

že se informace dostanou k  jejich blízkým, např. 

skrze předvolání od policie. Obava, že bude poli-

cie naopak vědět, kde působí, ženám brání hlásit, 

pokud se stanou oběťmi násilí v soukromém životě. 

V  takovém případě mluvily o  tom, že jim policie 

nebude věřit. Za alarmující je také možné považo-

vat to, že ženy, které popisovaly pozitivní zkušenosti 

a milé či vstřícné jednání ze strany policie, ve spra-

vedlnost obecně důvěru nemají. Ve vztahu k institu-

cím státu často zazněl doslova tento povzdech: „My 
jsme pro ně jenom kurvy…“

„Tenkrát, když něco bylo, tak policajti přijeli.“ 

Represivní vyhlášky jako prostor pro násilí ze 

strany jednotlivců i institucí

Předchozí téma poukazuje na to, že z pohledu žen 

je ochrana a  spravedlnost nedostupná. Násilní 

zákazníci pak o  to více zneužívají prostoru, který 

62 Valérie, 15 let zkušeností, kluby, priváty, ČR i zahraničí.

63 Zuzana, 20 let zkušeností, privát, klub, ČR i zahraničí.
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se jim k  násilnému jednání kvůli nedostatku 

ochrany a  zastání nabízí. V  tomto tematickém 

celku vystupuje jako zásadní zkušenost žen s nási-

lím a  s  represí ze strany institucí, která směřuje 

přímo vůči nim, ať již „face to face“ či na struktu-

rální rovině. 

Tato část popisuje jeden konkrétní prostor 

v Praze, kde jsou sexuální služby nabízeny dlouhá 

léta. Před nějakou dobou však fungování pro-

storu významně ovlivnila celopražská vyhláška, 

která poskytování sexuálních služeb zakazuje (více 

v textu Polákové, v této publikaci), a v posledních 

letech začalo být dle zkušeností R-R její dodržo-

vání intenzivněji vymáháno. Zkušenosti žen zachy-

cují institucionální násilí na strukturální rovině 

i  ponižující jednání a  výhružky ze strany konkrét-

ních příslušníků městské policie. Od nabytí účin-

nosti vyhlášky totiž strážníci usilují o vytlačení žen 

z místa, kde pracují. Aby k tomu došlo, posilují na 

těchto místech hlídky, které jsou vnímány jako 

„nasazené výhradně kvůli prostituci“ a ženám udě-

lují pokuty za poskytování sexuálních služeb.

Paní Diana popisuje časté interakce s policejní 

hlídkou, zasazené do širšího kontextu dopadů 

vyhlášky na ženy samotné, ale třeba i  na měst-

ský rozpočet: „Já třeba mám dva z městský policie, 
kteří se mnou jednají slušně. Že řeknou: Občanku 
a  co, nechcete radši dneska zmizet? A  můžu se 
někam to, že potřebuju si ledacos zaplatit […]. 
Já prostě, když nemám peníze, já domů nepůjdu. 
Jo? […] Já říkám: Vy nám tady dáváte každý večer 
[pokuty], uvědomujete si, kolik pokut jste rozdali za 
poslední roky? A přišlo vám aspoň tisíc korun? Od 
jedný, aspoň od jedný? A on říkal, že má takový pře-
hled, že tam možná dvě pokuty přišly, za poslední 
tři roky. Takže si vemte, za tři roky vy jste rozdávali 
pokuty, a přišly vám dva tisíce […]. Já říkám, vám se 
nevrátily ani bloky, ani propisky, ani ztráta vašeho 
času, co tady stojíte… Říkám, proč to neuděláte, 
jako to je v Německu? V Německu si holka, dejme 
tomu od devíti do tří hodin do rána, zaplatí dvacet 
euro, prostě od do, to vám to tam vyjede lísteček, 

přijede policie, ona ukáže ten lísteček, že má zapla-
ceno, a do třech hodin si může vydělávat. Jakmile 
padne třetí hodina ráno, prostě nesmí tam být ani 
jedna holka […]. Vysvětlíte mi jedno, nemělo by teda 
město z  každý holky pět set korun každý večer? 
Teď si vemte, kolik by to bylo za mě, když chodím 
každý večer, když takhle to, co mi dáte, roztrhám 
a vyhážu, i když mi přijde exekuce, mně nemáte co 
vzít. Co město vydělává? Já říkám, vy nás z  jedný 
strany vyhodíte a my se vám z druhý strany aj tak 
natáhneme zpátky. A když už ne já, tak ty feťačky jo, 
protože jim to nevysvětlíte, že máte odejít. Říkám, 
tak proč prostě nefunguje něco na tomhle stylu, 
ať z  toho město něco má. […] No, že oni že taky 
nechápou, proč, protože je to taky nebaví, vypiso-
vat pokuty.“ 64

Paní Diana odhadla, že i  když mají strážníci 

„složenky“ natištěné, tak celá procedura, kdy 

také ověřují, zda žena není evidována v  databázi 

hledaných osob, trvá oběma příslušníkům poli-

cie zhruba půl hodiny. Podle vnímání žen nejenže 

není pokutování užitečné ve smyslu dosažení cíle, 

k  němuž slouží, tedy vytěsnění žen z  veřejného 

prostoru, ale také následkem pokut, které, pokud 

jsou nesplaceny, přerůstají v exekuci a ženy vhání 

do neřešitelné ekonomické situace. Navíc v  pro-

storu, o  němž ženy hovořily, poskytují sexuální 

služby také další ženy, které jsou závislé na návy-

kových látkách. „Nemá cenu dávat nějaký vysoký 
tresty nebo dávat nějaký pokuty nebo vyhrožovat, 
protože stejně tohle není východisko, ty dívky, když 
tam budou chtít jít, se tam vždycky vrátí, i  kdyby 
měly dostat ten zákaz Prahy, a  budou vědět, že 
budou v  tom vězení. […] Ten, kdo bere drogy, tam 
půjde vždycky, protože ta dávka je prostě, to je, to 
je prostě něco, co musejí si vzít. A k tomu je nikdo 
nedonutí, aby tam prostě nestály.“ 65

Kromě prohlubování sociálního vyloučení žen, 

z nichž mnohé jsou i jinak ve velmi obtížné situaci, 

hovoří ženy v  případě pokutování o  násilném 

64  Diana, 10 let zkušeností, ulice. 

65  Ivana, 7 let zkušeností, ulice, priváty, kluby, ČR i zahraničí.
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jednání strážníků při běžných interakcích, jako 

byla např. slova, která vyslechla paní Hana: „Ještě 
něco řekni a  odvezou si tě a  budeš několik hodin 
v kleci.“ 66 Ale ani při vymáhání samotných pokut 

se strážníci vždycky nechovají korektně: „Ke mně 
se ještě tak nějak chovali vcelku normálně, ale byla 
tam určitě ta nadřazenost cítit taky – a  jako donu-
cení k té pokutě, k podpisu a přiznání se k něčemu, 
co jsem neudělala. K  těm holkám jsem teďka sly-
šela, že jim dávají pokuty i  za to, protože oni jim 
tam nepíšou, že třeba je to za prostituci, že jim tam 
třeba píšou, že přecházela na červenou […]. Hrozí 
jim, že když nepodepíšou pokutu, tak že mají zákaz 
Prahy. Takže plno lidí neví, jak to je, a tím pádem se 
nechají zastrašit a podepíšou jim to.“ 67

Pokud se vrátíme k  předchozímu tématu, 

k  tomu, že spravedlnost a  ochrana není pracov-

nicím v  sexbyznysu dostupná a  násilí je mužům 

tolerováno, v této oblasti, jak poznamenala jedna 

z  žen, je navíc dostupnost pomoci komplikována 

tím, že ženy vnímají, že jsou nahlíženy jako pacha-

telky nelegální činnosti. Jak to vyjádřila paní Diana: 

„Dneska si nedovolíte tu policii zavolat. Protože při-
jedou měšťáci a ti vám dají najevo, že tu nemáte co 
dělat, máte omezení prostituce.“ 68

„Někde se holky hádají, majitel slečnu nepodpoří, 

manažerka krade a za všechno jsou pokuty.“ 

Atmosféra prostředí jako rizikový faktor z hlediska 

násilí 

Tématem specifickým zejména pro kluby a  čás-

tečně také pro priváty byla vyprávění o  povaze 

vztahů na místech, kde ženy pracovaly. Násilí, 

jemuž ženy poskytující sexuální služby čelí, při-

chází také přímo z  prostoru, kde pracují, tedy 

od kolegyň, majitelek a  majitelů klubů/privátů, 

v některých případech i od obsluhy baru. Opačně 

však také povaha vztahů mezi ženami, personálem 

či majiteli klubů může vytvořit příjemné prostředí 

66  Hana, 13 let zkušeností, ulice. 

67  Ivana, 7 let zkušeností, ulice, priváty, kluby, ČR i zahraničí.

68 Diana, 10 let zkušeností, ulice. Další zkušenosti s dopady represivních vyhlá-
šek přináší také text Polákové (v této publikaci).

vzájemné podpory. O  významu vztahů na praco-

višti mluvila paní Jana: „Hlavně ten kolektiv dělá 
hodně, jak ho ostatní holky přivítají, prostě, jaká 
je tam atmosféra […]. Jsem spokojená, vlastně, co 
to má ta holčina, kamarádka spíš – už jsme kama-
rádky takový docela, víme o sobě hodně věcí – tak 
jsem spokojená, protože samozřejmě nic není zlatý, 
občas se na sebe naštveme, ale je to furt normální. 
Takže můžeme si důvěřovat, říkáme si plno věcí, to 
prostředí je úplně o něčem jiným. Je tam příjemná 
atmosféra, takže jsem spokojená.“ 69

Prostor, kde ženy pracují, však může být 

naopak významným zdrojem stresu. Na atmosféru 

mají vliv např. chladné, nepřátelské a konkurenční 

vztahy. Jako každodenní součást práce v  sexbyz-

nysu je chápáno verbální násilí v podobě nadávek, 

pomluv, zesměšňování či slovního ponižování typu: 

„Demente, s  takovou postavou za tebou chodit 
nikdo nebude.“ 70 Jako nepříjemné ženy zmiňovaly 

také subtilní způsoby šikany namířené vůči těm, 

které jsou v prostoru nové, mají větší výdělky apod. 

Byly též líčeny fyzické potyčky mezi ženami v klu-

bech. „Pokavaď je tam nějaká holka, která vyloženě 
třeba dolejzá za klientama, nebo dělá takový věci, 
třeba bez toho kondomu nebo tak, tak jednak tam 
nezůstane, protože ty holky ji vyštípou, ale pokavaď 
to není prostě, že by ji mlátily nebo jako, to ne. Ale 
prostě, jasně se jí dá najevo, nebo se jde za mana-
žerkou i  a  řekne se jí, co dělá. Manažerka ví, že 
prostě tohle se tam netoleruje, takže jí taky řekne, 
a když to pořád dělá, tak ji vyhodí.“ 71

Paní Pavlína zmiňuje jako nástroj řešení komu-

nikaci s manažerkou. Manažerky a manažeři, kteří 

jsou v  kontaktu s  ženami, jsou důležitým člán-

kem, jenž spoluvytváří „kulturu“ konkrétního pro-

storu, klubu. O  prvních kontaktech manažerek 

a manažerů se začínajícími ženami jsem již psala. 

Manažerka nebo manažer kromě řešení konfliktů 

mezi ženami také určují způsoby, jakými jsou 

69  Jana, 7 let zkušeností, priváty, kluby.

70  Kateřina, 6 let zkušeností, soukromý byt, priváty, klub.

71  Pavlína, 1 rok zkušeností, kluby, ČR i zahraničí.
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pokuty udělovány, nebo se přímo na udělování 

pokut podílejí. Zajímavé bylo, že některé z  dota-

zovaných žen hodnotily pokuty jako legitimní, 

pokud měly „rozumný rámec“ – např. dohodnuté 

směny v  klubu, chování vůči zákazníkům apod. 

Paní Vladana např. poznamenala, že „v  běžným 
zaměstnání, tam se s  váma taky moc neprndají, 
[…] i  když tady jsme OSVČ a  pracujeme na sebe, 
i tak je potřeba tam trošku ty podmínky asi nějaký 
plnit, a  když je neplníte, tak by tam byl z  toho 
opravdu bordel. […] Někdy ty holky opravdu řádí 
a  je potřeba jim dávat ty pokuty […]. Protože je to 
těžký s tím alkoholem a tak, že jsou jak utržený ze 
řetězu všichni.“ 72 V  dalších případech popisovaly 

ženy pokuty jako nástroj absurdní šikany, cesty, 

jak ženy připravit o  další výdělek, či dokonce jak 

vytvářet ekonomickou závislost: „Setkala jsem se 
s  jednou pokutou, což bych teda jako násilí brala 
[…]. To jsme dostaly všechny za to, že nemluvíme 
rusky. […] To jsem musela jít rozdejchat, to jsem 
jako úplně nepochopila, jak mi může dát někdo 
pokutu za to, že ve dvaceti nemluvím rusky. To mi 
přijde úplně absurdní. Dát v bordelu stovku za to, že 
neumím rusky. A všichni jsme to dostali […], protože 
tam přišli ruský zákazníci a prostě nikdo z nás, nás 
tam bylo deset, a nikdo nemluvil rusky. […] Nemám 
ráda absurditu, a  to mi přijde prostě absurdní.“ 73 
Kromě toho byly např. zmiňovány pokuty za špatně 

natažené prostěradlo v  případě, že klient odejde 

o pět minut později, a další. Ženy si také stěžovaly 

na to, že jim manažerky a  manažeři odmítali dát 

volno v  případě nemoci nebo tehdy, když si ženy 

po delším nepřetržitém pobytu v klubu chtěly vzít 

„dovolenou“.

Pokud se jedná o  muže-manažery, některé 

ženy mají zkušenost se sexuálním násilím 

v  podobě nátlaku na poskytování služeb bez 

úhrady. „Spát s  manažerem“ může být součástí 

kultury některých klubů: „Jenže on pořád, jako 
že chce se mnou spát, a  pořád za mnou posílal 

72 Vladana, 4 roky zkušeností, klub. 

73 Nora, 13 let zkušeností, kluby. 

nějaký ty svoje gorily, aby mě přivedly na pokoj, no 
a  to jsem odmítla. Tak to bylo vlastně jeden den 
a  druhý den mě už pak vyhodil. Vůbec mě nene-
chal tancovat, nic, a vyhodil mě. A ještě ty holky mi 
říkaly, že: A proč s ním nechceš spát, tady všechny 
s ním spíme.“ 74

Jsou-li naopak vztahy dobré, tak se to pro-

mítá do kultury daného prostoru, způsobu 

řešení problémů i možné prevence násilí. „Teďka 
tam jsou v  pohodě manažerky, takže s  těma se 
prostě domluvit jde, protože jsou to normální 
lidi a  berou nás jako normální lidi.“ 75 Chování 

manage mentu může pozitivně ovlivnit také pový-

šené chování personálu baru a  ochranky. Ženy 

spíše doporučují nesdílet osobní témata a  pro-

blémy s  kolegyněmi. Dobré vztahy na pracovišti 

a vzájemná podpora snižují míru stresu, v přátel-

ském prostředí jsou ženy solidárnější a např. sdí-

lejí informace o specifikách konkrétních klientů. 

Přestože fungování žen v  prostoru ulice je jiné, 

i  zde ženy zmiňovaly budování osobních vztahů 

jako pozitivní faktor, důležitý pro bezpečnější 

práci, např. když jedna druhou hlídá, než se vrátí 

ze setkání s klientem. 

Specifickou kapitolou vážící se k tématu, který 

jsem nazvala „atmosféra prostředí“, je ekono-

mické násilí, jež ženy v klubech, na privátech, ale 

i na ulici zakoušejí. Jak poznamenala jedna z nich: 

„Klienti kradou, holky kradou, majitelka mě okradla 
taky…“  76 Zkušenost s okradením má většina žen. 

Dle žen, které pracují v  klubu, dochází k  vyplá-

cení nižších částek, než žena skutečně vydělala, 

k okradení o peníze a osobní věci ze strany ostat-

ních žen či personálu apod. Specifickou formou na 

pomezí ekonomického a psychického násilí je tlak 

na dostatečný výdělek. Na ženy je vyvíjen nátlak, 

aby neodmítaly klienty, pracovaly v dlouhých smě-

nách, jsou jim „objednáváni klienti“ bez ohledu na 

to, zda měly možnost si po službě odpočinout, 

74 Valérie, 15 let zkušeností, kluby, priváty, ČR i zahraničí.

75 Pavlína, 1 rok zkušeností, kluby, ČR i zahraničí. 

76 Valérie, 15 let zkušeností, kluby, priváty, ČR i zahraničí. 
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nebo jsou dokonce nabízeny praktiky, které ženy 

poskytovat nechtějí. 

Rizika poskytování sexuálních služeb obecně 

a specificky pro Českou republiku 

Témata, prostřednictvím nichž popisuji dynamiku 

rizik a násilí zakoušeného ženami, jež se účastnily 

tohoto výzkumu, se v  mnohém překrývají s  těmi, 

která popsaly jiné ženy při výzkumech v  zahraničí 

(Beguma a další, 2013; Bungay a další, 2010; Decker 

a další, 2014; Sanders a další, 2007; Rhodes a další, 

2012; Shannon a  další, 2008). Např. oblast nega-

tivního vlivu represivních úprav je široce popsa-

ným jevem, jenž ukazuje vztah mezi mírou bezpečí 

a  násilí v  souvislosti s  legislativním rámcem, ve 

kterém jsou služby provozovány (Decker a  další, 

2014; Shannon a  další, 2008). Význam vztahů 

a podoby prostoru, kde ženy pracují, popisují detail-

něji např. studie Sanders a dalších (2007); Begumy 

a dalších (2013). O nedůvěře ve fungování systému 

spravedlnosti a ochrany a jejích důsledcích na práci 

v sexbyznysu pak hovoří např. Sex Workers’ Rights 

Advocacy Network v publikaci z  roku 2009. V  tex-

tech zaměřených na prevenci na úrovni komunity 

jsou v  zahraničí rozpracována témata, jež rovněž 

rezonovala mezi ženami, se kterými jsme hovo-

řily. Jednalo se zejména o  tlak na rizikovější prak-

tiky či každodenní zakoušení rizik násilí ze strany 

zákazníků a dalších osob (Overs a další, 1996; WHO; 

UNFPA; UNAIDS; NSWP; World Bank, 2013).

 Některá témata či problémy, na něž pouka-

zují zahraniční statě – např. zkušenosti s  muži, 

kteří ženy k  poskytování sexuálních služeb přímo 

nutí a zároveň s nimi žijí v partnerském vztahu, se 

však v  našem výzkumu neobjevily. Tato skuteč-

nost může souviset s tím, že se výzkumu účastnilo 

jen minimum žen, které zmínily zkušenost s užívá-

ním drog (se kterými jsou partneři „pasáci“ často 

spojováni), resp. že ženy, jež poskytovaly sexu-

ální služby na ulici, pracovaly „na sebe“, nebo 

byly bez partnera. V širším kontextu však absence 

tohoto i některých dalších témat ukazuje na limity 

předkládané studie. Ta se do hloubky zaobírá zku-

šeností necelé dvacítky žen, jimž bylo společné 

to, že jsou v  kontaktu s  R-R, samy se přihlásily 

k účasti ve výzkumu, jsou Češky a aktuálně působí 

spíše ve velkých městech (Praha, Brno, Ostrava) 

či v  zahraničí. Účast ve výzkumu nemusela být 

dostupná těm ženám, které např. aktuálně pracují 

pro násilného partnera, jedná se o migrantky, jež 

mají jazykovou bariéru, či ženy, které nejsou v kon-

taktu s R-R.

I přes nastíněné limity však rezonují svědectví 

žen, s nimiž jsme hovořily, s obecnějšími zahranič-

ními zkušenostmi, které se týkají násilí v  sexbyz-

nysu, a  proto lze výsledky našeho výzkumu 

považovat za robustní východiska pro diskuzi 

o možných řešeních problémů spojených s násilím 

v českém kontextu. Toto zjištění nás navíc podpo-

ruje v  tom, abychom se inspirovaly pro další dis-

kuzi o řešeních nejen zkušenostmi žen pracujících 

v  sexbyznysu v  České republice, nýbrž i  dobrou 

praxí ze zahraničí, kterou budeme adaptovat pro 

situaci specifickou v České republice.

Změnami prostředí k zajištění 
bezpečí v sexbyznysu 

Cílem výzkumu bylo nejen porozumět dynamice 

rizika násilí, ale také hledat cesty, kudy by se měla 

ubírat změna.77 Díky využití konceptu enabeling 
environment se perspektiva pohledu na potřebné 

změny rozšíří a naše vnímání se posune ze zaměření 

na jednotlivce samotného na rovinu sociálních situ-

ací a struktury, ve kterých se jednotliví lidé nachá-

zejí, a  to jak v oblasti zodpovědnosti za rizika, tak 

i ve sféře potřebných změn (Rhodes, 2002, s. 91).

Rizika násilí, jemuž ženy v  sexbyznysu čelí, 

jsou navázána na komplexní povahu prostředí, ve 

kterém ženy pracují. Pro pochopení komplexity 

situace jsem využila potenciál v úvodu popsaného 

77 Více zejm. Šídová (v  této publikaci) a e-learningové kurzy na webu organi-
zace ROZKOŠ bez RIZIKA.
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konceptu risk environment. Následujíc úvahu, 

se kterou pracoval Rhodes a  další (2012) při hle-

dání cest ke snižování rizik souvisejících s  užívá-

ním drog, využiji k navrhování opatření, jež budou 

směřovat k posilování bezpečí a minimalizaci rizika 

násilí, potenciál konceptu enabeling environment. 
Ten umožňuje přehledně popsat potřebné změny 

jako intervence směřující do micro prostředí (tedy 

do oblasti interpersonálních vztahů a  komunity) 

i  do prostředí makrosféry – k  nastavení společ-

nosti a formálních institucí.

V  analytické matici, kterou jsem pro potřeby 

studie zjednodušila dle Rhodese (Rhodes a další, 

2012), předkládám rizika, jež byla identifikována 

v  každém z  osmi výše rozebraných témat, nasti-

ňujících dynamiku násilí. K  předestřeným rizikům 

navrhuji konkrétní opatření, prostřednictvím nichž 

by mohla být tato rizika prostředí minimalizována, 

a  rozšířily by se tak možnosti žen v  oblasti pre-

vence násilí. Možné kroky k řešení navrhuji jednak 

na základě analýzy rozhovorů, ale také na základě 

extenzivního studia především zahraničních textů. 

(Tab.: Opatření vedoucí ke zvýšení bezpečí při poskytování sexuálních služeb)

Rozšíření možností na úrovni 
interpersonálních vztahů a v komunitách 
(micro úroveň)
Jak je patrné z tabulky, na úrovni micro prostředí, 
tedy interpersonálních vztahů a komunity, se uka-

zuje jako významná zejména dostupnost infor-
mací týkajících se fungování sexbyznysu, infor-
mací o  dopadech násilí a  možnostech pomoci 
a  v  neposlední řadě také o  tom, že systém pří-
stupu ke spravedlnosti funguje a pachatelé násilí 
jsou odsuzováni. Informace mohou být šířeny 

různou formou, od letákových a  dalších kampaní 

přes osobní kontakt se sociální/zdravotní služ-

bou či skrze sociální sítě. Informace mohou být 

nabízeny také prostřednictvím face to face nebo 

online kurzů, které rozšiřují dovednosti a  infor-

mace, a tím posilují schopnosti lidí ze sexbyznysu 

snižovat rizika násilí (World Health Organization, 

United Nations Population Fund, Joint United 

Nations Programme on HIV/AIDS, Global Network 

of Sex Work Projects, The World Bank, 2013). 

Rozsah informací a  dovedností, které jsou pro 

práci v  sexbyznysu potřebné, je totiž značný, jak 

ukazuje např. publikace Making sexwork safe 

(Overs a  další, 1996), určená především poskyto-

vatelům zdravotních a sociálních služeb. Ta obsa-

huje také desítky příkladů dobré praxe, jak infor-

mace různým skupinám lidí, kteří v  sexbyznysu 

pracují, zpřístupnit.78 Dalším ilustrativním přípa-

dem je publikace Occupational Health & Safety 

Handbook (Akers a další, 2013)79, kterou připravili 

lidé pracující v sexbyznysu pro osoby, jež v tomto 

odvětví pracují. Publikace rovněž nabízí přehled 

témat, kterým je potřebné v  této oblasti věnovat 

pozornost. Význam vzdělávání a předávání zkuše-

ností zmínila v rámci výzkumu také paní Vladana80, 

která připravuje, jak to sama nazvala, školu pro 

prostitutky, společnice a  pro osoby pracující 

v  sexbyznysu. Sama tak chce dále předávat své 

zkušenosti s touto prací.

Druhou oblastí na této úrovni je přístup ke služ-
bám. Kromě specializovaných služeb sociálních 

a zdravotních se jedná také o služby, které se přímo 

zaměřují na předcházení a  řešení následků růz-

ných forem násilí (CREA/CASAM, 2011; World Health 

Organization, United Nations Population Fund, 

Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, 

Global Network of Sex Work Projects, The World 

Bank, 2013), včetně možností využít právní pomoc 

(Rhodes a  další, 2008). Do této kategorie spadá 

také dostupnost služeb v  oblasti drogové pre-

vence (Bungay a další, 2010; Shannon a další, 2008) 

a  v  neposlední řadě také proaktivní přístup poli-

cie k násilí v  lokalitách, kde ženy nabízejí sexuální 

služby, a to např. formou osobního kontaktu a pře-

dávání informací (Sanders a další, 2007).

78 Další z užitečných cest může být také v souvislosti s výzkumným projektem 
připravovaný e-learningový kurz.

79 Více než tři sta stran doporučení a tipů z praxe, jak pracovat v sexbyznysu 
bezpečněji.

80 Vladana, 4 roky zkušeností, klub.
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Opatření vedoucí ke zvýšení bezpečí při poskytování sexuálních služeb. Zdroj: autorka | část 1/3

MICRO PROSTŘEDÍ 
(interpersonální vztahy, komunita)

Rizika násilí při vstupu do sexbyznysu

RIZIKA
Zneužití neznalosti fungování prostředí sexbyznysu ze strany 
majitelů/ek, zákazníků. / Hostilita až rivalita žen, které pracují 
ve stejném prostoru, k nově příchozím. / Malá možnost 
prověřit si klub / privát / eskortní agenturu, kam se žena jde 
ucházet o práci.

↓
INTERVENCE
Šíření informací zaměřených na bezpečnější vstup do 
sexbyznysu formou, která bude atraktivní a dostupná pro 
různé skupiny žen. / Podpora „peer solidarity“ v prostředí, kde 
se poskytují sexuální služby, jako prostředku prevence násilí.

RIZIKA
Nedostatek informací o rámcích důstojných pracovních 
podmínek při poskytování sexuálních služeb. / 
Nedostatek jiných ekonomických alternativ, prekérní 
povaha (nejistá) poskytování sexuálních služeb. / 
Absence kontroly pracovních podmínek v klubech.

↓
INTERVENCE
Demytizace poskytování sexuálních služeb. / Chápání 
poskytování sexuálních služeb jako práce – výdělečné 
činnosti. / Regulace pracovních podmínek pro 
poskytování sexuálních služeb.

MACRO PROSTŘEDÍ 
(společnost, formální instituce)

Riziko násilí jako součást každodennosti při poskytování sexuálních služeb

RIZIKA
Rizika fyzického, ekonomického, psychického a sexuálního násilí. 
/ (Sebe)obviňování v případech násilí. / Fyzická nedostupnost 
či neakceptovatelná podoba služeb pro ženy, které pracují 
v sexbyznysu. Aktuální nutnost vydělat si na životní potřeby 
(včetně drog), která nutí k neuposlechnutí intuice upozorňující 
na riziko.

↓
INTERVENCE
Šíření informací o bezpečnostních doporučeních, tipech pro 
prevenci a možnostech pomoci, která bude dostupná pro různé 
skupiny žen. / Posilování žen v přesvědčení, že při poskytování 
sexuálních služeb si nezasluhují být oběťmi násilí, páchaného 
v souvislosti s tím, kde pracují.

RIZIKA
Stigmatizace a marginalizace žen, které poskytují 
sexuální služby, legitimizující jejich napadení či jiné 
formy násilí. / Medializace násilí na ženách, které 
poskytují sexuální služby, zúžená na jeho extrémní 
formy. / Sekundární viktimizace obětí násilí.

↓
INTERVENCE
Realistická prezentace práce v sexbyznysu (bez 
moralizace, falešné romantizace či přikrášlování), 
akcentující pracovněprávní a lidskoprávní rámce této 
formy práce (právo na důstojné pracovní podmínky, 
na bezpečnou práci, na ochranu a podporu 
v případech všech forem násilí apod.).

Tlak na nízké ceny a služby bez kondomu jako prostor pro násilí

RIZIKA
Nucení k poskytování sexuálních služeb bez ochrany a praktik, které by ženy 
jinak neposkytovaly. / Nutnost poskytnout služby většímu počtu zákazníků, 
menší možnost si zákazníky vybírat/odmítat je – z ekonomických důvodů. / 
Překračování vlastních hranic z nutnosti vydělat peníze a nedostatku jiných 
alternativ k výdělečné činnosti. / Nízké sebevědomí (nejen) v důsledku nutnosti 
pracovat v sexbyznysu.

↓
INTERVENCE
Šíření informací o strategiích, jak čelit nátlaku a zajistit si příjem i přes špatnou 
situaci na trhu sexuálních služeb (např. sex s nízkým dopadem – viz výše 
v textu). / Exitové programy nabízející mj. ekonomické alternativy k výdělku 
v sexbyznysu.

RIZIKA
Prohlubující se marginalizace 
a stigmatizace žen, které poskytují 
sexuální služby a jsou uživatelkami 
drog, či pocházejí z menšinových 
skupin (např. migrantky). / Špatná 
situace žen na trhu práce.

↓
INTERVENCE
Programy na posilování postavení 
žen na trhu práce (včetně těch, 
které pocházejí z marginalizovaných 
skupin).



Atmosféra prostředí jako rizikový faktor z hlediska násilí

RIZIKA
Kultura násilí a vzájemné hostility. / Nesdílení informací 
o násilných zákaznících. / Prohlubující se stres. / Absence sociální 
podpory v případě krizových situací. / Vytváření ekonomické 
závislosti na klubu/privátu. / Kultura „rizikových praktik“.

↓
INTERVENCE
Podpora „peer solidarity“ v prostředí, kde se poskytují sexuální 
služby, jako prostředku prevence násilí. / Podpora projektů typu 
„Ugly Mugs“. / Vytváření prostoru pro setkávání podpůrných 
skupin a sdílení zkušeností, jak předcházet syndromu vyhoření.

RIZIKA
Ekonomický tlak na výdělek žen a špatná 
ekonomická situace žen zvyšují stres. / Absence 
regulace zaměřené na důstojné pracovní podmínky 
pro ženy.

↓
INTERVENCE
Možnosti poskytovat sexuální služby 
v zaměstnaneckém poměru (znamenajícím jistotu 
základního příjmu). / Politiky podporující důstojné 
pracovní podmínky práce v sexbyznysu.

„Klamavá nabídka“ zprostředkovatelů jako příčina agrese zákazníků

RIZIKA
Nemožnost stanovit hranice služeb a cenu. / Nebezpečí nakažení pohlavně 
přenosnou infekcí (PPI). / Psychické a fyzické násilí, sexuální násilí. / Rizikové 
nastavení kultury nákupu a poskytování služeb v konkrétním prostoru/městě. 
/ Nedostatek informací a dovedností, jak nabízet sex s nízkým dopadem. / 
Nedostatek pracovních příležitostí a možností výdělku.

↓
INTERVENCE
Posilování „peer solidarity“ a regulace poskytování sexuálních služeb jako 
nástroje prevence PPI. / Informování o výhodách přímého vyjednávání 
s klienty jako prevence STI, násilí a konfliktů. / Tippelzóny, další opatření, 
jež podporuje poskytování sexuálních služeb v bezpečném prostoru. / 
Poradenství a kurzy (face to face, internetové…), jak poskytovat sex s nízkým 
dopadem a budovat si profesionální hranice. / Exitové programy, které 
zahrnují možnosti, jak získat obživu.

RIZIKA
Rizika šíření PPI. / Riziková kultura 
nákupu sexuálních služeb. / Pocit 
zákazníků, že jsou beztrestní. / 
Absence (sebe)regulace klamavé 
reklamy na sexuální služby.

↓
INTERVENCE
Kampaně zaměřené na zákazníky. / 
Možnosti úpravy pracovních vztahů 
žen a subjektu, který inzeruje/prodává 
jejich služby. / Legislativní opatření na 
úrovni státu či samospráv, zakazující 
inzerci nechráněných sexuálních 
praktik.

Beztrestnost pachatelů násilí

RIZIKA
Pocit beztrestnosti u konkrétních násilných mužů – 
nepotrestání konkrétního pachatele. / Špatná zkušenost 
s policií ze strany žen. / Neochota/obava žen oznamovat 
policii trestné činy. / Nerozvinutá právní pomoc pro ženy, 
které poskytují placené sexuální služby.

↓
INTERVENCE
Medializace úspěšně odsouzených pachatelů násilí. / 
Osobní kontakty policie v lokalitách, kde ženy pracují, 
a proaktivní nabídky podpory a pomoci, pokud by se něco 
stalo. / Právní služby dostupné ženám, které poskytují 
sexuální služby (místně i formou poskytování právní 
pomoci).

RIZIKA
Akceptace násilí páchaného na ženách, které pracují 
v sexbyznysu. / Nízké tresty a obtížné dokazování násilí 
páchaného na ženách poskytujících placené sexuální 
služby. / Pomalá práce trestní justice. / Předsudky vůči 
ženám, které poskytují sexuální služby, ze strany OČTŘ. / 
Stigmatizace žen poskytujících placené sexuální služby.

↓
INTERVENCE
Politiky nulové tolerance násilí na ženách, které pracují 
v sexbyznysu. / Změny v práci trestní justice zaměřené 
na potřeby obětí TČ. / Legislativní rámce a politiky, 
které uznávají poskytování sexuálních služeb jako formu 
výdělku.

MICRO PROSTŘEDÍ 
(interpersonální vztahy, komunita)

MACRO PROSTŘEDÍ 
(společnost, formální instituce)
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Represivní vyhlášky jako prostor pro násilí ze strany jednotlivců i institucí

RIZIKA
Prohlubování sociálního vyloučení a chudoby konkrétních žen. / Prohlubování 
marginalizace žen, které užívají návykové látky. / Agrese a násilí ze strany strážníků 
vůči „pachatelkám“ přestupků. / Nedostatek informací, jak se bránit „zvůli“ městské 
policie. / Nedostatek pracovních příležitostí a možností výdělku. / Prohlubující se 
stres. / Strach volat pomoc v případě násilí či ohrožení. / Menší počet zákazníků 
mající za následek ekonomický propad, jenž nutí ženy k rizikovějším praktikám či 
většímu počtu zákazníků. / Kratší čas k vyjednávání podoby služby se zákazníkem 
(a tedy i odhadu rizik). / Možná penalizace žen, které jsou k poskytování sexuálních 
služeb nucené (zkušenost R-R). / Skrývání nabízení sexuálních služeb a časté 
přemisťování, které komplikuje kontakt např. se sociální službou (zkušenost R-R).

↓
INTERVENCE
Dostupnost sociálních a právních služeb pro ženy, které poskytují sexuální služby, 
v lokalitě, kde působí (včetně dluhového poradenství). / Dostupnost informací 
o právech a povinnostech a sankcích souvisejících s konkrétní vyhláškou. / 
Dostupnost služeb pro ženy, které užívají návykové látky, v lokalitě, kde poskytují 
sexuální služby. / Exitové programy, které zahrnují možnosti, jak získat obživu. 
/ Dostupnost zóny/prostoru k legálnímu poskytování sexuálních služeb, jenž je 
koncipován s ohledem na bezpečí žen. / Vzdělávací a tréninkové programy pro 
policii a strážníky zaměřené na identifikaci žen nucených k prostituci.

RIZIKA
Prohlubování stigmatizace 
a patologizace poskytování 
sexuálních služeb. / Diskriminace 
žen, které nabízejí sexuální 
služby, oproti zákazníkům. / 
Špatná situace na trhu práce, 
diskriminace osob, jež mají zápis 
v Rejstříku trestů. / Faktická 
nedosažitelnost oddlužení pro 
určité skupiny osob.

↓
INTERVENCE
Lokální politiky, které 
nekriminalizují poskytování 
sexuálních služeb. / Programy 
na zlepšení postavení žen na 
trhu práce, včetně těch, které 
pocházejí z marginalizovaných 
skupin. / Možnost oddlužení i pro 
„nízkopříjmové“ skupiny.

Samy tváří v tvář násilí i jeho následkům

RIZIKA
Prostředí, ve kterém je obtížné eliminovat rizika (křoví, 
parkoviště, eskort, prázdný privát). / Práce v zahraničí 
bez podpůrných struktur. / Malá psychická odolnost, 
nedostatečná kapacita k prvotní sebeobraně. / Absence 
sociální podpůrné sítě na pracovišti i mimo něj. / Nedostupné 
(neznámé) služby organizací, které se specializují na 
podporu žen působících v sexbyznysu. / Absence informací 
o následcích trestné činnosti, PTSP, dopadech sekundární 
viktimizace. / Špatné zkušenosti s policií.

↓
INTERVENCE
Letáky, materiály, informace o dopadech trestné činnosti (TČ). 
/ Proaktivní přístup policie v lokalitách/místech, kde jsou 
nabízeny a poskytovány sexuální služby. / Dostupné služby 
pro ženy, které pracují v sexbyznysu, jež proaktivně nabízejí 
podporu v případech násilí. / Kurzy/programy o sebeobraně 
a bezpečnější práci.

RIZIKA
Stigmatizace a předsudky vůči ženám, které 
poskytují sexuální služby. / Institucionální bariéry 
v přístupu ke spravedlnosti (např. nedůvěra orgánů 
činných v trestním řízení (OČTŘ) ve svědectví žen 
ze sexbyznysu, faktická nemožnost získat právní 
zastoupení apod.). / Politiky, které zatlačují poskytování 
sexuálních služeb do prostředí, kde se zvyšují rizika 
násilí, či do „ilegality“.

↓
INTERVENCE
Demytizace poskytování sexuálních služeb. / 
Hodnocení a transformace systémů, které mají umožnit 
přístup ke spravedlnosti a ochraně obětí trestné 
činnosti, z perspektivy potřeb obětí, nikoli výhradně 
z hlediska potřeb represivních složek justice. / Politiky, 
které zasahují do oblasti sexbyznysu, koncipované 
s ohledem na práva žen, jež poskytují sexuální služby.

MICRO PROSTŘEDÍ 
(interpersonální vztahy, komunita)

MACRO PROSTŘEDÍ 
(společnost, formální instituce)
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Třetí oblastí, kam by měly směřovat užitečné 

intervence, je podpora rozvoje a posilování peer 
solidarity mezi ženami. Ta může nabývat různých 

podob. Užitečnost neformální podpory a  sdílení 

informací se ukázala jako významné téma nejen 

v našem výzkumu. Mít možnost sdílet každodenní 

zážitky, včetně těch bolestných a těžkých, je také 

důležité pro vyrovnávání se s  násilím a  obtížně 

zpracovatelnými zkušenostmi a  rovněž slouží 

jako prevence vyhoření. „Komunita je pro lidi, kteří 
poskytují sexuální služby, důležitá. Jsme subjektem 
izolace a izolace dělá naši práci těžší. Izolace může 
dokonce i zabíjet. Mít někoho, s kým si můžete pro-
mluvit o  vší té bizarnosti, směšnosti a  bláznivých 
věcech naší práce, dělá život snazší“ (Akers a další, 

2013, s. 95). Další oblastí, kde se ukazuje peer soli-

darita jako závažná, je sdílení informací o povaze 

klubů a  pracovním prostředí nebo o  pachatelích 

násilí z  řad zákazníků. Takovým nástrojem jsou 

v zahraničí známé sítě typu Ugly Mugs.81, 82

Ke změně na úrovni mikroprostředí může dojít 

také skrze sebeorganizaci žen. Zkušenosti s kolek-

tivní akcí zaměřenou na změnu pracovních pod-

mínek nám popsala paní Jana: „Když jsem dělala 
pod tím jedním majitelem, to byl Slovák, a  tam 
jsme dělaly s  vícero slečnama, dělaly jsme tam 
přes rok, prostředí to bylo příjemný, je tam vířivka… 
Ale snažily jsme se ho donutit k tomu, protože tam 
často na zdech byly plísně, takže i  v  té koupelně, 
aby se to dalo dohromady nějak, aby se to zvele-
bilo. Takže to byl docela problém, takže s tím jsme 

81 Britský Ugly Mugs je podle Cheryl Overs považován za inovativní strategii 
prevence násilí, v rámci které ženy poskytující sexuální služby sdílejí popisy 
násilných mužů, aby se jim další ženy mohly vyhnout. Tento systém se 
používá na dvou rovinách prevence: individuální, ale i kolektivní – pro doku-
mentaci násilí na ženách, které pracují v  sexbyznysu v  konkrétní oblasti. 
Popisy násilníka jsou pak předávány policii (CREA/CASAM, 2011, s. 18). 
Přestože jsou schémata jako tato vnímána jako příklad dobré koordinace 
mezi organizacemi podporujícími bezpečnost v  sexbyznysu a  policií, jsou 
předmětem kritiky pro svoji reaktivní povahu a skutečnost, že je zde od lidí, 
kteří pracují v sexbyznysu, očekáváno, že jsou zodpovědní za zajištění své 
bezpečnosti, což by však mělo být rovněž povinností státu bezpečí zajistit 
a minimalizovat nebezpečí v prostoru, kde jsou služby nabízeny/vykonávány 
(Sanders a další, 2007, s. 12). Nicméně i přes zmiňovanou kritiku se často 
jedná o nástroj spolupráce sexworkerek, policie, NNO i dalších aktérů, který 
má své přínosy (tamtéž).

82 Podobný je také např. Milwaukee Bad Date Sheet (USA), který funguje také 
na Facebooku: https://www.facebook.com/pages/Milwaukee-Bad-Date-
Sheet/187570152208.

hodně bojovaly.“ 83 V  tomto případě majitel nako-

nec nevyhověl požadavkům na důstojné pracovní 

prostředí, ženy se tedy až na jednu dohodly a spo-

lečně odešly. Tato aktivita ukazuje na to, že ačkoli 

v  ČR nefunguje žádná organizovaná síť pracov-

nic v  sexbyznysu, nebo dokonce odbory84, spo-

lečná kolektivní akce za lepší pracovní podmínky 

je reálná právě na úrovni mikroprostředí v jednot-

livých klubech či prostorech, kde ženy pracují. 

K  podobným návrhům lokální akce dospěly také 

ženy, které poskytují sexuální služby v  Kanadě 

(Meulen, 2012). Z  toho vyplývá, že není nutné 

upínat pozornost pouze na tvorbu formalizova-

ných odborů, silný potenciál mají i malé neformální 

skupiny a  sítě. Dle zahraničních zdrojů pomáhají 

sítě a v  různé míře organizované skupiny také při 

regulaci cen, tvorbě peer norem bezpečnějšího 

poskytování sexuálních služeb a při dalších strate-

giích změn směřujících k prevenci násilí (Shannon 

a další, 2008, s. 919).

Poslední skupinou užitečných intervencí na 

úrovni micro prostředí je vytváření akceptovatel-
ných alternativ, a  to v  různých oblastech. Z  hle-

diska alternativ ke stávajícím místům poskytování 

sexuálních služeb se může pro segment „outdoo-

rových“ služeb jednat např. o výstavbu zón, kde se 

sexuální služby poskytují (tzv. tippelzón) (viz  text 

Polákové, v  této publikaci). Ty snižují míru násilí 

a pocity rizika na straně žen (Sanders a další, 2007; 

Shannon a  další, 2008). V  zahraničních studiích 

byly také zmiňovány dostupné a  svými podmín-

kami akceptovatelné exitové programy pro ženy, 

které se rozhodnou s  poskytováním sexuálních 

služeb skončit (Sloan a další, 2000). V neposlední 

řadě je potřebné, jak zdůraznila Cheril Overs, sex-

workerka a aktivistka za práva sexuálních pracov-

nic a  pracovníků, přesvědčit ženy, které sexuální 

83 Jana, 7 let zkušeností, priváty, kluby.

84 Překážky pro společné sdružování lidí pracujících v  sexbyznysu je podle 
Thomas Morgan, aktivistky z organizace SCOT-PEP z Velké Británie, obecně 
potřeba hledat v  tom, že je jen málo těch, kteří jsou z  důvodu společen-
ského stigmatu spojeného s prostitucí ochotni vystupovat veřejně (CREA/
CASAM, 2011, s. 23). Další bariéry pro formální sdružování vytváří krimina-
lizace poskytování sexuálních služeb, ale také souvisejících činností, jako 
např. jejich zprostředkování (Meulen, 2012).
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služby nabízejí, že si nezaslouží být oběťmi násilí 

(CREA/CASAM, 2011, s. 18). 

Rozšiřování možností ve smyslu 
společenské a institucionální změny 
(macro rovina) 
Téma nutné demytizace a  především destigma-

tizace poskytování sexuálních služeb se prolíná 

jak rozhovory, které jsme vedly v  rámci našeho 

výzkumu, tak většinou zahraničních i  tuzemských 

textů. 

Výsledky zahraničních výzkumů se shodují 

v  tom, že je potřeba dosáhnout změny na úrovni 
veřejných politik a obecného diskurzu, a to hlavně 
ve vnímání poskytování sexuálních služeb. „Pokud 
je ultimátním cílem redukovat násilí proti ženám 
v  sexbyznysu, musí se opatření politik zaměřit na 
změnu percepce prostituce a  důstojný přístup 
k ženám, které sexuální služby poskytují“ (Sanders 

a další, 2007, s. 15). Přestože existují různé postoje 

k  práci v  sexbyznysu a  její chápání, je potřebné 

především zdůrazňovat, že ženy, které posky-

tují sexuální služby, jsou stejně jako ostatní ženy 

v  situaci, kdy se snaží přežít ve světě nerovných 

podmínek a  chtějí stejné zacházení jako ostatní. 

Degradace jejich práce nepomáhá při naplňování 

jejich potřeb (Sloan, 2000, s. 475).

Celospolečenská ostrakizace žen, které 

poskytují sexuální služby, má podle zahranič-

ních výzkumů přímou spojitost s pácháním násilí 

na ženách v  sexbyznysu (Sloan a  další, 2000; 

Sanders a  další, 2007; Shannon a  další, 2008). 

Např. Sanders a další (2007, s. 15) odkazují na jiné 

autory, kteří dokonce dávají do přímé souvislosti 

mediální a  veřejný diskurz o  prostitutkách jako 

„ženách na jedno použití“ (discource of dispo-

sability) s vysokým poměrem násilí a vražd u žen 

poskytujících sexuální služby. V  České republice 

dosud nikdo podobnou analýzu neprovedl, nic-

méně i česká média se podle Hendl (2014, s. 199) 

vyznačují výraznou stigmatizací prostitutek jako 

těch, které nepatří do „majoritní společnosti“. 

Snahu uvádět stereotypy a mýty, které se vztahují 

k  poskytování sexuálních služeb, v  médiích na 

pravou míru považovaly za významnou také ženy, 

s nimiž jsme hovořily.85

Konkrétním nástrojem, který má poten-

ciál demytizovat sexuální služby, může být také 

nedávno otevřené téma sexuální asistence86 jako 

nové profese. Přestože nelze zaměňovat sexuální 

asistenci s  komerčním poskytováním sexuálních 

služeb, v  některých oblastech mají tyto profese 

styčné body a  vzájemně se mohou obohaco-

vat. Podle Šídové (2013, s. 125), která se tématu 

sexuální asistence dlouhodobě věnuje, je sexuální 

asis tence v  zahraničí legální profesí. Proto by 

mohla být možností pro ženy pracující v  sexbyz-

nysu, jak si rozšířit svoji kvalifikaci, případně by 

pro ně mohla být variantou práce v  sexbyznysu. 

O vzdělávací kurzy, které v této oblasti začala R-R 

pořádat, byl zájem jak mezi ženami, jež s  námi 

hovořily v  rámci výzkumu, tak i  mezi odbornou 

veřejností, která se zabývá problematikou zdravot-

ního postižení. Na kurzech si tak obě profesní sku-

piny mohou vyměňovat zkušenosti, což projektu 

dává potenciál ke snižování společenské stigmati-

zace žen, které poskytují sexuální služby. 

Legislativně zakotvená legitimizace sexuál-
ních služeb a  jejich pracovněprávní rámo-
vání jsou oblastmi intervencí, které se navzájem 

v některých aspektech překrývají, či dokonce pod-

miňují. Tím v  podstatě také konkretizují potřebu 

destigmatizace poskytování sexuálních služeb. 

Podmínkou legitimizace poskytování sexuálních 

85 Ženy, které se se touto cestou vydaly, jsou však stále spojovány s přívlastky 
jako „bývalá prostitutka“. V některých případech tak jejich názor není vnímán 
jako stejně validní jako u  ostatních expertů a  expertek. Např. z  reportáže 
z  prestižní konference TEDx, kde vystoupila mezi dalšími i  paní Slívová, 
která pracovala v  sexbyznysu, je její příspěvek uveden jako „odlehčení“ 
(Horký, 2013). Stalo se tak, ačkoli nebyl svým obsahem méně závažný než 
ostatní. Situace v českých médiích destigmatizaci vůbec nenahrává. Hendl 
(2014), která zpracovala analýzu českého mediálního diskurzu týkajícího se 
prosti tuce, vytýká českým médiím, že upírají ženám, které poskytují placené 
sexuální služby, vliv na jejich zobrazování, pokud jejich názorům vůbec pro-
stor dají.

86 Podle specializovaného webu sexualniasistence.org je sexuální asistence 
„placená služba, kterou vykonávají proškolené sexuální asistentky a  asis-
tenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, senio-
rům a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou. Rozděluje se 
na aktivní a pasivní sexuální asistenci.“ Tento web také přináší pohled na to, 
kde může být spatřována hranice mezi sexuální službou a sexuální asistencí.
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služeb je jejich samotná dekriminalizace (Murphy, 

2015; Decker a  další, 2014)87 na různých úrov-

ních. V  České republice poskytování sexuálních 

služeb trestné jako takové není (vyjma trestného 

činu prostituce ohrožující mravní vývoj dětí), ale 

lokálními vyhláškami jsou postihovány ženy, které 

pracují na ulicích, a zároveň jsou trestné činnosti, 

jež souvisí např. se zprostředkováním sexuálních 

služeb (viz text Polákové, v této publikaci). 

Pracovněprávní rámování poskytování sexuál-

ních služeb vychází z  teze, která je v  angličtině 

formulovaná do úsporného, ale výstižného „sex 

work is work“. Na macro úrovni symbolizují tento 

výrok ta opatření, která směřují k  realistické pre-

zentaci poskytování sexuálních služeb jako zdroje 

výdělku, bez patologizace či naopak bez roman-

tizujících konotací (CREA/CASAM, 2011). Zároveň 

zohledňuje specifika různých pracovních prostředí 

a  typů poskytovaných sexuálních služeb (Shaver, 

2005). Opatření realizovaná na macro úrovni by 

měla zahrnovat především vytváření prostoru, ve 

kterém je kladen důraz na dodržování důstojných 

pracovních podmínek (Meulen, 2012) nebo na 

možnosti úprav pracovněprávních vztahů. 

Ženy, které poskytují sexuální služby, vní-

maly stávající českou úpravu jako nevhodnou. 

Nenacházely v  ní totiž oporu pro legitimně uzná-

vané poskytování sexuálních služeb (proto jsem 

použila termín legitimizace). V  rozhovorech padly 

návrhy různých řešení, jak poskytování sexuálních 

služeb upravit, z nichž některé zohledňovaly také 

stávající situaci jako bariéru v  přístupu k  pomoci 

v  případech násilí. Např. paní Eva nám vysvětlo-

vala, proč považuje změnu s ohledem na prevenci 

násilí za nutnou, na příkladu hypotetické konver-

zace s  policistou v  případě napadení: „Na koho 
chcete podat trestní oznámení? – No na chlapa, co 
mě zmlátil. – Kdy vás zmlátil, kde vás zmlátil? Za co 
vás zmlátil, jak se jmenuje? – No bylo to u mě doma, 

87 Dekriminalizaci je možné chápat jako opatření, které umožňuje poskyto-
vat sexuální služby bez toho, aby bylo porušováno právo. Kriminalizována 
mají být ta jednání, jež zahrnují vykořisťování a násilí (Amnesty International, 
2015).

byl to můj klient, já jsem mu poskytovala služby 
sexuální za peníze. – Aha, ale vy jste prostitutka! Tak 
už v ten moment se na mě dívají ty policajti jinak. Už 
se mnou jednají jinak. Že já jsem jenom kurva. Když 
budu mít živnosťák, tak už je to zase: Jsem plátce 
daně a ty se mnou budeš jednat slušně…“ 88 

Mnohé ženy neviděly žádný důvod pro speci-

fickou legislativní úpravu samotného poskytování 

sexuálních služeb (např. ve smyslu regulace, která 

by se dala považovat za určitou podobu legitimi-

zace) a  jako optimální vnímaly jejich včlenění do 

stávajících systémů. Ty, které pracovaly v „indoor“ 

prostředí, jako jednu z cest navrhovaly např. zařa-

dit poskytování sexuálních služeb mezi další 

služby do živnostenského zákona, případně spe-

cificky mezi služby osobního charakteru či hygie-

nické služby, masáže, manikúru apod. Důležité 

bylo především, aby z  živnostenského oprávnění 

nebylo na první pohled zřejmé, o jaký typ činnosti 

se jedná.89 Tyto služby by, jak například doporu-

čila jedna z žen, bylo možné danit paušálně.90

Druhou variantou, kterou navrhovaly ženy pra-

cující především na ulici, by byla instalace auto-

matů. Po zaplacení určité částky, jakéhosi pro-

nájmu či daně, by žena mohla pracovat a bylo by 

pouze na ní, jak často bude pracovat a  kolik si 

vydělá. Podobným systémem jako parkovací lístky 

jedna z žen navrhovala řešit úhradu odvodů městu: 

„Někde, kde ty holky můžou stát […], by byly ty 
automaty, […] takže si vemte doopravdy, když byste 
věděla, že prostě potřebujete pět set korun do 

88 Eva, 11 let zkušeností, priváty, kluby, ulice, ČR i zahraničí.

89 Ženy, které měly obavy z jakýchkoli, zejména legislativních, změn, je zdůvod-
ňovaly tím, že zákony mohou být jen horší a není jasné, co přinesou. Obava 
panovala u  paní Moniky například z  toho, že bude jejich identita spojena 
s poskytováním sexuálních služeb: „Já se tý legalizace hrozně bojím, protože 
bejt někde zaznamenaná, jako že dělám tuhle práci, to je největší strašák“ 
(paní Monika, 20 let zkušeností, kluby, priváty, azyl pro milence, ČR i zahra-
ničí). Podobné obavy zaznamenala také Hana Malinová v dotazníkovém šet-
ření, ve kterém odpovídalo celkem 162 žen, jež byly v kontaktu s ROZKOŠÍ 
bez RIZIKA a vyjadřovaly se k otázkám spojeným s návrhem zákona o regu-
laci prostituce. Jak píše Malinová (2011, s. 18): „Jako červená nit se celým 
výzkumem táhne problém porušení anonymity, obavy ze stigmatu: veřej-
ného, rodinného i  partnerského odsouzení, problémy s  úřady při výchově 
dětí atd. (V 52,6 % případů neví o práci žen v sexbyznysu prostě NIKDO, je to 
dobrý, ale neví o tom nic, nebo většina lidí nemá informace?)“

90 Podobný postoj měly také ženy, které vyplnily dotazník Malinové (2011), 
které chtěly zaměstnanecký poměr či živnostenský list. Předmětem kritiky 
v konkrétní podobě návrhu zákona byla především zbytečná administrativa 
a omezení pracovat na základě oprávnění pouze v jednom okrsku (s. 18).
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automatu na to, abyste tam mohla stát od devíti do 
třech hodin do rána, ať jeden večer vyděláte, nebo 
nevyděláte – ale vydělávalo by i město, i my.“ 91 Tato 

cesta k legitimizaci poskytování sexuálních služeb 

s  sebou kromě požadovaného zachování anony-

mity nese také jednoduchost splnění podmínek 

pro účast v  prostoru, kde je poskytování sexuál-

ních služeb takto legitimizováno. Nevylučuje tedy 

ženy, které z nějakého důvodu nechtějí, neumějí či 

jinak nemohou participovat v  systému živnosten-

ských či pracovněprávních předpisů. 

Prostředí, které by dovolovalo pracovat legi-

timně v  sexbyznysu, by také umožnilo některým 

ženám, aby i  po skončení poskytování sexuál-

ních služeb zůstaly v  oblasti sexbyznysu. Kdyby 

si mohly založit vlastní klub či privát v  sexbyz-

nysu, nejenže by mohly zúročit své zkušenosti, 

ale zároveň by si zajistily výdělek. Na takovou 

potřebu řady žen již v  minulosti upozornila také 

Šídová (2013, s. 124). 

Další oblastí, která na macro rovině vyža-

duje změny, je oblast posílení přístupu ke spra-
vedlnosti pro oběti trestných činů. Jednak jde 

o  posilování důvěry v  zodpovědnou práci policie 

na lokální, ale i na národní úrovni ze strany žen. Za 

druhé je též nutné usilovat o  změny v  práci poli-

cie skrze školení, například jak pracovat s oběťmi 

trestných činů nebo jak přistupovat bez předsudků 

k  lidem, kteří poskytují sexuální služby (World 

Health Organization, United Nations Population 

Fund, Joint United Nations Programme on 

HIV/AIDS, Global Network of Sex Work Projects, 

The World Bank, 2013; Overs a další, 1996; Decker 

a další, 2014). Lidé, kteří poskytují sexuální služby, 

musí pociťovat plnoprávné občanství a mít přístup 

k ochraně ze strany státu (Sanders a další, 2007). 

Na obecnější rovině je pak nutné kontinuálně pra-

covat na reformě systému trestní politiky tak, aby 

stavěla na první místo zájmy obětí trestných činů 

(Shaver, 2005; Sanders a další, 2007). 

91  Diana, 10 let zkušeností, ulice. 

Rozšíření možností na úrovni macro prostředí 

zahrnuje také nutné změny oblasti postavení žen 
ve společnosti a  zejména na trhu práce. V  sou-

vislosti s potíráním násilí v sexbyznysu připomíná 

Sloan (2000, s. 473), že ženám musí být zajištěna 

ekonomická spravedlnost a  rovnost v  oblasti 

zaměstnání a  možností vzdělávání. Zároveň upo-

zorňuje, že ženy jsou neustále oběťmi gendero-

vých nerovností už od školních lavic až po zaměst-

nání, kde zažívají sexuální obtěžování a násilí. Také 

v České republice jsou ženy vystaveny nerovnému 

postavení na trhu práce. Podle Global Gender 

Gap Report Světového ekonomického fóra za rok 

2014, který každoročně porovnává 142 zemí z hle-

diska genderové rovnosti, se Česká republika 

umístila na 96. příčce. Tak špatný výsledek je dán 

především velkými mzdovými rozdíly mezi muži 

a  ženami a  také malým zastoupením žen v  poli-

tice (World Economic Forum, 2015, s. 9). Potřebu 

posílit postavení žen ve společnosti i na trhu práce 

zmiňovaly také ženy v rámci rozhovorů. K podpoře 

sebevědomí a posílení postavení žen, které posky-

tují sexuální služby, by také přispělo, pokud by 

byl společností pozitivně přijímán jejich aktivní 
přístup k  řešení své životní situace. Ženy, které 

pracují v  sexbyznysu, dokážou i  ve složité situaci 

např. obstát v  roli hlavní či jediné živitelky rodiny 

nebo matky, která chce trávit více času se svým 

dítětem. V oblasti rovných příležitostí a boje proti 

násilí je také potřeba obecně deklarovaná nulová 

tolerance násilí na ženách včetně osvětových 

kampaní,92 které zabrání, aby bylo ženám zakou-

šené násilí kladeno za vinu.

Posledním okruhem opatření, která mají na 

macro rovině potenciál ovlivnit prostředí posky-

tování sexuálních služeb, jsou politiky a kampaně 
zaměřené na zákazníky sexuálních služeb. Např. 

citované výzkumy Sanders a Campbell (2007, s. 15 

a násl.) ukázaly, že bude-li u mužů posilována kul-

turní konstrukce, že ženy poskytující sexuální 

92  Např. One Billion Rising: http://www.onebillionrising.org/.
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služby jsou odbornice, snižuje se tak pravděpo-

dobnost násilí ze strany zákazníků. Naopak tam, 

kde je nákup sexuálních služeb patologizován 

a  démonizován, taková politika nakonec vyústí 

ke zvýšení násilí na ženách, které sexuální služby 

poskytují. Diskurz „volby“ a  „práce“ působí jako 

protektivní faktor, na rozdíl od diskurzu „žen na 

jedno použití“, který katalyzuje násilí a disrespekt 

(tamtéž, s. 16). 

Závěr 

Ženy, jež poskytují sexuální služby, čelí v  České 

republice násilí a porušování lidských práv. Sektor 

služeb, který jim poskytuje obživu – tedy sexbyz-

nys, je navíc zatížen stigmatem, zavrhován spo-

lečností a  nefunguje v  něm systém ochrany pra-

covních či občanských práv a  svobod. Ženy 

poskytující sexuální služby jsou strukturálními vlivy 

zatlačovány mnohdy až na hranici, či dokonce za 

hranici existujících právních předpisů. 

Skrze popis osmi kontextů rizik, která se 

přímo vážou k  poskytování sexuálních služeb, 

jsem nabídla prostor pro hlubší porozumění rizi-

kům násilí, jemuž čelí ženy pracující v sexbyznysu. 

Jak se ukázalo v  rozhovorech se ženami, rizikový 

je již např. samotný vstup do sexbyznysu či jed-

nání se zákazníky. Rizikům jsou však ženy vysta-

veny také v přímé souvislosti s legislativou upravu-

jící poskytování sexuálních služeb, skrze nastavení 

pracovního prostředí, ve kterém sexuální služby 

poskytují, a v neposlední řadě i v důsledku jednání 

institucí, které mají zajišťovat přístup k  pomoci 

a spravedlnosti.

I  přes zmíněná negativa, osobní ambiva-

lentní postoje a  skutečnost, že sexbyznys není 

prací „první volby“, ženy různého věku, vzdělání 

i postavení do této sféry služeb vstupují, setrvávají 

v  ní a  nacházejí v  ní pro sebe přínosy minimálně 

v podobě dostupné a flexibilní formy výdělku. Tyto 

ženy, které mnohdy prací v  sexbyznysu aktivně 

kompenzují omezený přístup ke společenským, 

ekonomickým i  dalším zdrojům, mají právo na 

bezpečí, důstojné pracovní podmínky a  přístup 

ke spravedlnosti a  pomoc v  případech, kdy jsou 

vystaveny násilí.

Problém násilí v sexbyznysu mohou řešit opat-

ření, která směřují především ke změnám pro-

středí, v  němž se poskytování sexuálních služeb 

odehrává. Svým zaměřením zvýrazňují envi-

ronmentální perspektivu, jejíž zohlednění je nutné 

pro tvorbu efektivních opatření k  předcházení 

riziku násilí. Environmentální pohled nám totiž při-

pomíná, že volby, které činíme, jsou kontextuální 

a  ohraničené dostupnými možnostmi. Není tedy 

užitečné přenášet zodpovědnost za předcházení 

násilí především a  pouze na ženy, jež sexuální 

služby poskytují. Naopak. Je nutné měnit prostředí, 

které vytváří a posiluje rizika, ať již v lokálním kon-

textu, skrze změny v postojích veřejnosti k sexbyz-

nysu, či prostřednictvím změn legislativy tak, aby 

bylo zajištěno bezpečí a důstojný přístup k právům 

pro všechny.
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SHRNUTÍ Rizika násilí  při poskytování 
sexuálních služeb a možná řešení 

Společnost se na ženy, které poskytují sexuální služby, 
dívá skrze prsty. Riziko násilí, jemuž jsou vystaveny, 
dosud nechápe jako závažný problém. Míru rizika při 
práci však mohou ženy samotné ovlivnit jen částečně. 
Je totiž závislá především na dalších okolnostech, 
za kterých jsou sexuální služby poskytovány. Pokud 
dojde k  násilí, nelze proto vinit ženy, že své bezpečí 
zanedbaly, což se často děje. Je potřeba změnit pro-
středí, kde pracují – fyzické i společenské. 

Kde číhají rizika – informace pro ženy, které 
pracují v sexbyznysu
Začátky jsou těžké. Člověk neví, jak to chodí. Na tom 

se shodla většina žen dotázaných v našem výzkumu. 

Nedostatku zkušeností a  nejistoty zneužívají nejen 

majitelé a majitelky podniků, ale také zákazníci, kteří 

si vůči ženám, jež začaly pracovat teprve nedávno, 

více dovolí. V sexbyznysu také chybí formální pravidla, 

která by ženy chránila a dávala možnost obrany. Navíc 

jak začít profesionálně pracovat v této oblasti se nikde 

nedočteme, neexistuje ani žádný vzdělávací kurz. 

Riziko násilí se pro ženy postupně stává každo-
denností. Když mluví o zakoušeném násilí, zmiňují pře-

devším jeho extrémnější podoby, např. fyzické napa-

dení, znásilnění či přepadení se zbraní. Méně brutální 

zkušenosti, mezi něž patří např. nadávky, nevyplacení 

dohodnuté odměny či okradení, zažila však většina žen. 

Nucení k  poskytování sexuálních služeb, které 
žena nabízet nechce, lze chápat jako násilí. Tlak 

na služby bez ochrany je však ze strany zákazníků 

i majitelů podniků čím dál větší. Prvního třeba odmít-

nou, druhého také, třetího… V  jednu chvíli ale nako-

nec povolí. Kdo totiž zákazníkům nevyhoví, nevydělá. 

A  stále vzdorovat nátlaku je také dost náročné. Jiná 

možnost jak vydělat peníze většinou není dostupná. 

Zákazník to ví a situace zneužívá.

Riziko násilí ze strany zákazníků zvyšuje také kla-
mavá reklama. V přímém kontaktu pak zákazník očekává 

služby naslibované telefonní operátorkou či uvedené 

To není její vina. 
Rizika násilí při 
poskytování 
sexuálních 
služeb. Výsledky 
kvalitativního 
výzkumu 

Petra Kutálková
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v  inzerátu. Když zjistí, že požadovanou službu žena 

nenabízí, může to u něj vzbudit agresi. Bezpečnějším 

prostorem pro práci je proto ten, kde má žena mož-

nost dojednávat si služby sama přímo s konkrétním 

zákazníkem ještě předtím, než jdou na pokoj. 

V sexbyznysu se člověk musí spoléhat sám na 
sebe. To platí v  případech ohrožení, v  situaci, kdy 

k násilí dojde, i později, kdy se žena vyrovnává s jeho 

následky. Vyhledání pomoci komplikuje silné stigma 

vázané na poskytování sexuálních služeb, nedosta-

tek podpůrných sítí, malá dostupnost informací pro 

oběti trestných činů a v neposlední řadě také špatné 

zkušenosti s policií. Pokud se něco stane, ženy se to 

snaží zvládnout většinou samy. 

Naopak zákazníci, kteří se násilí dopustili, se 
mohou cítit beztrestní, či dokonce společností 

podporovaní. Dělají totiž v  podstatě jen to, co jim 

policie dovolí. Vyšetřování násilných skutků vázne 

na nedostatku důkazů či neochotě policie vyšet-

řovat případy, ve kterých je obětí poskytovatelka 

sexuálních služeb. I  v  situaci, kdy žena násilí poli-

cii oznámí, před soudem vypovídá a  důkazy jsou 

k dispozici, pachatelé buď odsouzeni vůbec nejsou, 

nebo dostanou minimální tresty. Situaci dále zhor-
šují represivní vyhlášky. Kromě vytváření prostoru 

pro šikanu fungují jako další bariéra při hledání 

pomoci. „Dneska už si policii nedovolíte zavolat. 
Přijedou strážníci a dají vám najevo, že tu nemáte co 
dělat,“ shrnula jedna z žen.

Kolektiv dělá hodně. Také atmosféra a  pravi-
dla konkrétního prostoru. Rizikové praktiky, které 

jsou brány jako běžná praxe, či tolerance k  násil-

nému chování zákazníků zvyšují pravděpodobnost, 

že bude žena vystavena násilí a že se jí nedostane 

pomoci. Naopak solidarita mezi ženami či schop-

nost společně bojovat za lepší pracovní podmínky 

postavení žen v sexbyznysu posiluje. 

Změnami prostředí k většímu bezpečí žen 
– doporučení pro instituce 
Pro zajištění bezpečí při práci v  sexbyznysu jsou 
nutné změny prostředí, kde jsou sexuální služby 

poskytovány. Nelze jen radit ženám, jak se chovat 

bezpečněji. Je potřeba vytvořit prostor, který bez-
pečnou práci umožnuje. V  takovém prostoru jsou 

např. dostupné informace o fungování sexbyznysu, 

informace o dopadech násilí a možnostech pomoci 

a  v  neposlední řadě také zkušenost, že systém 

spravedlnosti v  konkrétních případech funguje 

a pachatelé jsou odsuzováni. Bezpečnější prostředí 

zajistí i podpora iniciativ, které pro zlepšení pracov-

ního prostoru realizují samy ženy, a  samozřejmě 

také vzájemná profesní solidarita. 

Pro bezpečnější práci v  sexbyznysu je také nutná 

změna společenského vnímání poskytování sexuál-

ních služeb. Sexuální služby musí být chápány jako 

legitimní způsob obživy, a  to jak veřejností, tak 

i zákonodárci, ale i samotnými zákazníky. Ti se také 

musí naučit vnímat ženy jako profesio nální poskyto-

vatelky služeb a podle toho se k nim chovat. Změny 

by mělo doznat též postavení obětí trestných činů 

a postavení žen ve společnosti. 

Pro mnohé ženy nebylo poskytování sexuálních 

služeb prací, kterou zpočátku vysloveně chtěly 

dělat. Zvolily si ji z  dostupných možností nejčas-

těji z  finančních důvodů. Protože však vnější pro-

středí, v  tomto případě mínění veřejnosti, okolí či 

rodiny, tuto práci považuje za „špatnou“, mnohé 

z nich zdroje svých příjmů tají. O své práci otevřeně 

nemluví, přestože jim v  dané situaci nabídla mož-

nost zařídit si svůj život, postarat se o  malé dítě, 

vyřešit obtížnou sociální situaci, či přinesla pocit, 

že dělají něco veřejně prospěšného. Ze stejného 

důvodu, ze kterého poskytování sexuálních služeb 

jako zdroj obživy tají, se mnohdy ženy neobrátí 

o  pomoc a  neusilují o  narovnání a  spravedlnost, 

pokud jsou vystaveny násilí. Tuto situaci a  další 
problémy, s  nimiž se ženy poskytující sexuální 
služby potýkají, chce změnit ROZKOŠ bez RIZIKA, 
která může předat jak ženám, tak i institucím další 
informace potřebné k účinné prevenci násilí. 
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Sexuální 
práce v praxi 
a v zákonech. 
Analýza situace 
v ČR

Pár slov 
úvodem… 

Tak tohle ne! 
Násilí 
v sexbyznysu. 
Výsledky 
kvantitativního 
výzkumu 

To není její vina. 
Rizika násilí při 
poskytování 
sexuálních 
služeb. Výsledky 
kvalitativního 
výzkumu 

Nechci být obětí! 
Jak snížit rizika 
sexuální práce 

Přidáte se? 
S ROZKOŠÍ za 
sexbyznys bez 
násilí

Pro ty, co čtou 
od konce – 
závěrečné 
shrnutí 

O autorském 
týmu 

O ROZKOŠI bez 
RIZIKA
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Úvod 

Sexbyznys se nerovná násilí, ale v  sexbyznysu 

je násilí přítomné. Násilí je možné eliminovat, 

a proto ženy, které v  této oblasti pracují, vyvíjejí 

specifické strategie, jak násilí, ale třeba i  riziku 

pohlavně přenosné infekce předcházet a  jak 

se chránit před možnými důsledky této práce. 

S  ohledem na skutečnost, že sexuální práce 

není v ČR uznaná jako legitimní profese a s prací 

v  sexbyznysu je spojené silné stigma, se ženy, 

které do sexbyznysu vstupují, k těmto strategiím 

jen obtížně dostávají. Mnohdy je začnou rozví-

jet až po zkušenostech s násilím či dalších zážit-

cích, které pro ně byly nepříjemné. Strategie si 

také ženy předávají mezi sebou, což ovšem v pro-

středí, které je konkurenční, může být problém. 

Nátlak je na sexuální pracovnice vyvíjen ze strany 

majitelů či personálu nočních klubů, zákazníků, 

kolegyň, společnosti, rodiny i médií. 

Především pak ženy, které do sexbyznysu nově 

vstupují, patří z hlediska násilí mezi nejohroženější 

a nejzranitelnější skupinu. Do sexbyznysu přicházejí 

nepřipravené, s  vidinou, že si vydělají rychle velké 

peníze, ale nepřemýšlejí nad samotnou prací a situa-

cemi, jež je mohou potkat. Přitom, když člověk vstu-

puje do jiných zaměstnání, tak může vystudovat 

školy či absolvovat rekvalifikační kurzy, a tak se na 

danou profesi alespoň minimálně připravit. 

Pro práci v  různých prostředích (klub, ulice, 

privát, eskort apod.) je nutné strategie přizpůso-

bovat či vytvářet nové. Stále je také potřebné ino-

vovat či obměňovat strategie, a to např. ve vztahu 

k  zákazníkům (každý je jiný). Různé strategie se 

používají v kontaktu s kolegyněmi, ve vztahu k per-

sonálu podniků či blízkým osobám.

Cílem kapitoly je představit strategie, které 

používají ženy v  sexbyznysu k  minimalizaci rizik 

dopadů sexuální práce na jejich soukromý život, 

psychiku a zdraví. V  textu nejprve vysvětlím, proč 

si lidé vytvářejí strategie a co má na tento proces 

vliv. Těžiště textu pak tvoří popis konkrétních 

Nechci být obětí! 
Jak snížit rizika 
sexuální práce 

Lucie Šídová 
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strategií, které si vytvářejí sexuální pracovnice 

proto, aby se jim snáze a bezpečněji poskytovaly 

sexuální služby. Strategie jsou uspořádané do ori-

ginální typologie, která byla vytvořena na základě 

dlouholetých zkušeností organizace ROZKOŠ 

bez RIZIKA (R-R) s  prací se ženami nabízejícími 

sexuální služby, studia především zahraniční lite-

ratury1 a rovněž také s využitím výsledků kvantita-

tivního a kvalitativního výzkumu (dále jen výzkum), 

které jsou součástí této publikace (Malinová, v této 

publikaci; Kutálková, v této publikaci). 

Strategie, o  něž se ženy podělily, jsou také 

zpracovány v  e-learningovém kurzu, který volně 

vychází z tohoto textu2. 

Proč si tvoříme strategie a co na 
ně má vliv

Sexuální práce je práce. Tak jako v jiných pracov-

ních pozicích mají ženy potřebu si někdy odpo-

činout, práce je nebaví, mají toho nad hlavu, už 

nemohou vidět papíry ani lidi kolem sebe, naštval 

je šéf či kolegyně a  potřebují prostě „vypnout“, 

stejně tak to mají i sexuální pracovnice. I tyto ženy 

mají své mechanismy, jak se vyrovnat s náročnou 

prací či situací. Jen to mají složitější. Nemohou 

o své práci říci jen tak někomu. 

V  zaměstnáních, která jsou zákonem povo-

lena a upravena zákoníkem práce, mají ženy i muži 

nárok se bránit, odvolat se, stěžovat si nadříze-

nému, medializovat to či se bránit soudně. Jsou 

tam dány hranice a  pravidla zaměstnaneckého 

vztahu. Prostituce není zakázána ani povolena. 

Ženy ji mohou vykonávat, ale na vlastní pěst. 

Hranice si musí vytvořit samy a bránit se musí také 

většinou samy. Pomoc nabízejí neziskové organi-

zace, ale ženy přesto pomoc někdy odmítají a bojí 

se vystoupit z anonymity. 

1 Strategiím se zpravidla věnují spíše zdroje zpracovávané nevládními organiza-
cemi (např. Tampep, St. James Infirmary), akademická produkce jen výjimečně. 

2 E-learningové kurzy najdete na stránkách organizace na adrese www.
rozkosbezrizika.cz.

Společnost tuto profesi nepřijímá. Pro ženy 

je mnohem komplikovanější se domoci svých 

práv a  dobrých pracovních podmínek. Jsou vět-

šinou odkázány samy na sebe, a  tak si vytvá-

řejí své vlastní mechanismy, jak situaci zvlá-

dat, tzv. copingové strategie. Jedná se o vědomé 

adaptivní postupy, které jsou vysoce užitečné, 

zdravé, a u  žen je můžeme respektovat a podpo-

rovat (Vodáčková, 2002). Jak upozorňuje Poláková 

(2012, s. 47), i to je cesta, jak lépe zvládnout práci 

v  sexbyznysu, tedy práci, jež s  sebou nese stig-

mata a  předsudky, a  jak předcházet syndromu 

vyhoření, který ženy může postihnout stejně, jako 

je tomu i u dalších profesí. Pro prevenci syndromu 

vyhoření se obecně doporučuje být v  kontaktu 

s  vlastními pocity, potřebami a  tělem, mít mož-

nost sdílet a sdělovat své zkušenosti, mít vědomí 

vlastních hranic, orientovat se v  situaci s  využi-

tím dostupných prostředků a  informací, využít 

svých vlastních starších zkušeností, využít exis-

tence a zkušeností blízkých lidí i potenciálu vlastní 

komunity, využít vzorce kolektivního jednání a mít 

naději, víru v budoucnost a smysl své práce.

Náročnosti práce v  sexbyznysu a  pocitů vyčer-

pání si všímá mimo jiné Annie Sprinkle (2002), která 

hovoří o  syndromu vyhoření sexuálních pracovníků 

(„sex worker burnout“). Sprinkle doporučuje určité 

kroky, jak mu předcházet, a  pokud k  němu dojde, 

jak postupovat (např. být v kontaktu se svými emo-

cemi, sdílet zkušenosti s  kolegyněmi, být ochotná 

vydělávat méně peněz, mít stanovené vlastní hranice 

v práci, hledat další možnosti a zdroje příjmů aj.)3. 

Strategie si ženy tvoří většinou až po vstupu do 

sexbyznysu, a  to postupně dle získávaných zkuše-

ností a zažitých situací. Během své kariéry v sexbyz-

nysu je přehodnocují – většinou až na základě velmi 

nepříjemných zážitků, jako je např. pokus o  zabití, 

což ilustruje zkušenost paní Zuzany. 

„V  té době samozřejmě by mě nenapadlo mu 
děkovat, ale díky tomu člověku jsem opravdu 

3 Tato doporučení byla shrnuta na plakátu a doplněna pro oživení ilustracemi 
(Sprinkle, 2002).
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obrátila úplně, úplně z  té naivky jsem se stala 
prostě ta, která se dokáže bránit, dokáže prostě už 
– obezřetná jsem začala být. Všímala jsem si detailů 
na lidech, jo, to, čeho jsem si nikdy nevšímala, tak 
jsem si najednou začala všímat. Jinak jsem se cho-
vala, více sebevědomě jsem začala vystupovat. Jo, 
že jsem vlastně nedala záminku těm lidem.“ 4

Tvorba strategií při vstupu do sexbyznysu a při 

práci v něm je velmi podstatná, ale také nesmírně 

náročná. Strategie ženám umožňují minimalizovat 

rizika dopadu sexuální práce na jejich soukromý 

život, psychiku a zdraví. Návod na to, jak tvořit stra-

tegie, na internetu zatím ženy nenajdou. V  zahra-

ničí však již např. existují univerzity pro sexuální 

pracovnice5, kde tyto informace ženy mohou 

získat a profesionalizovat svoji práci již před vstu-

pem do sexbyznysu či na začátku své práce.

Typologie strategií ke snížení 
rizik spojených s prací 
v sexbyznysu 

Škála strategií užitečného jednání, jež pro svoji 

práci vyvinuly a  používají sexuální pracovnice, je 

poměrně široká a neustále se rozrůstá. Typologie, 

kterou představuji na následujících řádcích, obsa-

huje jak strategie, jež vedou k  minimalizaci násilí 

v  sexbyznysu, tak i  strategie, které přímo neve-

dou ke snížení násilí, ale k  bezpečnější a  profe-

sionálnější sexuální práci, což může a  nemusí se 

snížením násilí souviset. Typologie strategií i  shr-

nující doporučení se skládají jak z  těch obecněj-

ších, platných napříč celou sférou sexbyznysu, 

tak i  z  konkrétnějších podnětů, které směřují do 

určité oblasti (vstup do sexbyznysu, profesionální 

hranice, prevence STI, prevence násilí, vyhledání 

pomoci apod.).

4 Zuzana, 20 let zkušeností, privát, klub, ČR i zahraničí.

5 Např. Sex Worker Open University (více informací na: http://www.sexworker-
openuniversity.com/).

Strategie k zachování důstojnosti 
Důstojnost, respekt, pochopení, neodsouzení, 

morálka. To jsou témata, která ženy řeší nejen 

v terapiích a ve výzkumu, který jsme realizovali, ale 

také v  dalších zkoumáních. Sebehodnocení žen, 

které poskytují sexuální služby, totiž ovlivňují nejen 

aktéři pohybující se v sexbyznysu, ale i společnost 

svými výroky a média. Ženy, které v sexbyznysu již 

působí, popsaly několik oblastí, které jim pomá-

hají se s tlakem okolí či odsuzováním společností 

vyrovnat. Tyto strategie se týkají zejména zhod-

nocení přínosů práce v sexbyznysu pro konkrétní 

ženu a vztahu sama k sobě. 

Doporučení k posílení důstojnosti: 

 — Uvědomte si, co vám nyní sexuální práce 

přináší, že je to pro vás např. v  současné 

době nejlepší práce, která vám umožňuje 

flexibilitu a péči o děti, splácení dluhů atd. 

 — Pokud zvažujete vstup do sexbyznysu, pře-

mýšlejte o  své profesionalitě a  vytvořte si 

vlastní pravidla práce. Minimalizujete tím 

psychickou zátěž, kterou s  sebou práce 

v sexbyznysu nese.

„Pokud žena sama k sobě zaujme respektující přístup, budou k ní 
i ostatní v sexbyznysu takto přistupovat.“ 
(Sára, 10 let zkušeností, priváty, klub)

„Jo, určitou důstojnost si musí člověk udržet. Když mě někdo 
napadne na internetu, v  telefonu, řekne mi – já to řeknu, jak to 
vždycky říkají: ‚Seš kurva.‘ A já vždycky povídám: ‚Možná su kurva 
profesně, ale ne povahou. To zaprvé. A za druhé, já jsem PES. To je 
zkratka. Poskytovatelka Erotických Služeb.‘“ 
(Vanda, 6 let zkušeností, privát, eskort, SM salon)
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 — Přemýšlejte o  svých hranicích sexuální 

práce. Jaké služby chcete nabízet a jaké již 

ne.

 — Když si nevíte rady, využijte služeb 

ROZKOŠE bez RIZIKA. Domluvte si schůzku, 

položte dotaz v  naší internetové poradně, 

nebo s námi chatujte.

 — Můžete také absolvovat online kurz na 

stránkách R-R.

 — Sledujte také naše webové stránky, kde se 

dozvíte více informací z  oblasti sexuální 

práce.

 — Přistupujte k  sobě s  respektem a  důstoj-

ností.

 — Definujte si, proč do světa sexbyznysu vstu-

pujete.

 — Najděte pozitiva, která vám sexbyznys při-

náší.

 — Uvědomte si, zda je to práce na určité 

období, nebo zda se chcete v  této oblasti 

nadále rozvíjet a  rozšiřovat svoji nabídku 

(např. masáže, tantra aj.).

 — Zůstaňte v kontaktu i s lidmi mimo sexbyz-

nys.

 — Přemýšlejte nad tím, zda vnímáte sexuální 

práci jako práci na určité období, či zda se 

chcete v této oblasti dále rozvíjet a rozšiřo-

vat svoji nabídku služeb. 

Strategie výběru pracovního prostředí 
a pracovních podmínek
Ženy většinou nemají před vstupem do sexbyz-

nysu představu, kde všude je možné sexuální 

služby nabízet, či konkrétněji, jaké výhody má pro 

ně práce v klubu, privátu, sauně atd. Je dobré se 

zamyslet nad činností samotnou a  podmínkami 

v prostředí, kde se žena rozhodne pracovat, tedy 

nad mzdou za službu, pracovní dobou, jaké služby 

bude žena poskytovat, zda má podnik právo uplat-

ňovat sankce, zda bude mít smlouvu, nebo ne, 

jestli má podnik zajištěnu bezpečnost žen, či za 

jakých podmínek může zákazníka odmítnout atd.

Jedním z  důležitých vzkazů od žen, s  nimiž 

jsme hovořili v rámci výzkumu, bylo ujištění, že je 

vhodné změnit pracovní prostředí, když ženě nevy-

hovuje. Rovněž je možné odmítnout sex s majite-

lem klubu či dalším personálem podniku, přestože 

ho někdy vyžadují.

Např. paní Kateřina6, kterou cituji na následu-

jících řádcích, měla stanoveno, že chce za svoji 

práci 50  % z  ceny, kterou za poskytnutí sexuál-

ních služeb klient zaplatí. V  rozhovoru odpovídá 

výzkumnici na otázku, zda se jí někdy v práci stalo, 

že nedostala za své služby zaplaceno: 

Paní Kateřina: „Ne. Vždycky mi dali to, co měli. 
V klubu. I na privátech.“
Výzkumnice: „Takže to, co bylo domluveno s  tím 
podnikem, tak to pak platilo.“ 
Paní Kateřina: „Ano. Kdyby se to stalo jednou, tak 
už tam nepřijdu. Protože to není seriózní jednání 
a podniků, klubů, privátů, všeho je dost.“
Výzkumnice: „Takže se dá pak třeba zkusit to někde 
jinde.“

Mnohé ženy však mají ohledně placení za 

služby či vyžadování služeb zdarma i  špatné zku-

šenosti. Např. paní Jana se setkala se situací, kdy 

po ní majitel klubu vyžadoval poskytnutí služby 

zadarmo; níže popisuje situaci i to, jak se k takové 

nabídce postavila. 

„Nebylo to nic příjemnýho, takže jsme se roze-
šli i docela ve zlým, protože já nejsem ten typ, už 
od určitý doby, kdy bych si nechala něco líbit. Takže 
bohužel to nedopadlo dobře. Hlavně při pohovoru 
na mě zkoušel – to jsem se jako musela smát –, 
abych se mu ukázala. Aby mě viděl, jak vypadám. 
Tak říkám: ‚Fotky jsem poslala, fotky mám ve spod-
ním prádle, takže fotky jste viděl, a to jsem já.‘ A on: 
No, já abych viděl, jestli nemáte strie nebo tohle 
to.‘ Tak jsem takhle jenom zvedla tričko, aby viděl 
břicho. ‚No, to se musíš svlíknout celá!‘ Já říkám: 
‚No tak to ani náhodou, jestli chcete, abych se 
svlíkla celá, tak mi to zaplatíte.‘ Protože jsem se 

6  Kateřina, 6 let zkušeností, soukromý byt, priváty, klub.
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dozvěděla, slečny to tam takhle normálně dělají, 
a  že vlastně s  nima i  zkouší, jestli jsou dobrý. Já 
říkám: ‚No tak fajn, to já ne.‘“ 7 

Doporučení k výběru pracovního prostředí 

a pracovním podmínkám: 

 — Zvažte, které pracovní prostředí by vám nej-

více vyhovovalo. 

 — Dopředu navštivte různá pracovní prostředí, 

prohlédněte si je, setkejte se s někým z per-

sonálu podniků a zeptejte se podrobněji na 

pracovní podmínky. 

 — Stanovte si, za jakých finančních podmínek 

chcete pracovat. 

 — Pokud se vám při první návštěvě prostor či 

jeho majitelé/majitelky „nezdají“, zkuste to 

jinde. 

 — Zvažte dopředu, zda přistoupíte na všechny 

podmínky požadované personálem klubu, 

např. sex na vyzkoušení. Můžete odmítnout 

a najít si jiné pracovní místo.

 — Jestliže chcete pracovat v bytě, předem si 

promyslete výhody a rizika (sousedé, ztráta 

soukromí…).

 — Zvažujete-li pracovat pod eskortní agentu-

rou, zjistěte si, jak mají nastavena bezpeč-

nostní pravidla.

Strategie týkající se nastavení hranic 
ke snížení rizik spojených s prací 
v sexbyznysu
Nastavení hranic při práci v sexbyznysu je pro ženy 

velkým tématem a  výroky, které se ho týkaly, se 

v  rozhovorech objevovaly velmi často. Nastavení 

hranic je důležité ve všech oblastech profesionální 

sexuální práce, a to proto, že tak ženy minimalizují 

rizika práce v sexbyznysu. Základní hranice by ženy 

měly mít vytvořené před vstupem do sexbyznysu 

a postupně by si měly vytvářet nové. Profesní hra-

nice jsou určité limity, které si žena nastaví ve své 

7  Jana, 7 let zkušeností, priváty, kluby.

práci a jež nechce překračovat. Nastavením hranic 

chrání sama sebe před psychickými a  fyzickými 

dopady sexuální práce na svůj život. Nastavení 

profesních hranic ženu chrání např. i  v  otázkách 

bezpečnosti a nepřekračování norem stanovených 

českým právním systémem.

Většina žen zmínila, že zažily pár nepříjem-

ných situací a  teprve potom si uvědomily, že je 

nutné hranice mít a dodržovat je. Např. paní Ivana 

komentuje proces vytváření strategií následovně: 

„Určitě jsem musela v tom se k tomu dopraco-
vat, musela jsem si taky projít pár špatnýma věcma, 
abych se k  tomu dopracovala, teď že je to tak už 
v pohodě.“ 8 

Užitečné je zvažovat nastavení profesionál-

ních hranic či limitů minimálně v oblastech obsahu 

a  rozsahu služeb, cen, v nastavení vztahů k maji-

telům/majitelkám, resp. provozovatelům podniků, 

k užívání drog a alkoholu v práci, pracovním pod-

mínkám a prostředí, kde bude žena působit, či ve 

vztazích k ostatním aktérům. Na následujících řád-

cích se u každého tématu stručně zastavím. 

8  Ivana, 7 let zkušeností, ulice, priváty, kluby, ČR i zahraničí.

„Ne, přímo na místě se rovnou zeptat. Ty reference, když tam někdo 
dělal, protože jedný slečně se líbí tam, druhý zase tam, rovnou si tam 
zajít, nebo se rovnou zeptat i do telefonu. Já třeba, když jsem šla do 
nějakýho klubu, tak jsem se poptala na spoustu věcí dopředu.“ 

(Kateřina, 6 let zkušeností, soukromý byt, priváty, klub)

„Samozřejmě v bytě jsem pracovala krátce, protože to není vhodné, 
zvát si zákazníky domů. Brzy si toho začne všímat konkurence, okolí, 
sousedi, někdy i zákazníci udělají ostudu u baráku…“ 

(Kateřina, 6 let zkušeností, soukromý byt, priváty, klub)
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a) Obsah služeb a jejich limity 

Žena by se ideálně ještě před vstupem do 
sexbyznysu měla zamyslet nad obsahem a  roz-
sahem služeb (sexuálními praktikami), které chce 

poskytovat, a  které již ne. Majitelé a  majitelky 

chtějí mít co největší zisk, a proto je pro ně výhod-

nější, aby žena nabízela širokou škálu sexuálních 

služeb. Je ale jen na ženách, které služby se roz-

hodnou poskytovat. 

Je potřeba přemýšlet také nad tím, jak postu-

povat v  situacích, kdy zákazník nemá erekci, 

a nelze tudíž splnit domluvenou službu, či zákazník 

najednou chce jinou službu, která nebyla domlu-

vena apod. Základním vodítkem pro rozhodování 

v každé problematické situaci je doporučení, které 

zaznělo opakovaně: 

Ženy by si měly uvědomit, že ony určují pra-
vidla hry.

Zde uvádím citát ženy, která se po špatné zku-

šenosti rozhodla již více nenabízet eskortní služby 

v  zahraničí. Také v  dalších úryvcích ženy popi-

sují situace z  praxe, které vedly k  vytvoření urči-

tého pravidla či postupu praktikovaného v dalších 

podobných případech. 

b) Ceny služeb 

Ženy ve výzkumu samy říkají, že je nutné si nastavit 

i minimální cenu, za kterou již služby neposkytnou 

a kdy peníze za své služby nevrací.

Uvádím dva citáty, v nichž paní Valérie a paní 

Diana toto doporučení v praxi konkretizují:

„Já mám takový teď momentálně pravidlo, že 
pokud mě vidí nahou, peníze nevracím. Když mě vidí 
nahou a pokud už se mě dotkl, nedám mu peníze. 
Když se pohádáme nebo něco předtím, něco začne, 
ale už mě vidí nahou, už je vysprchovanej, tak já mu 
peníze nedám. A odůvodním to tak, že mi bere můj 
čas.“ 9

Paní Diana si uvědomila, že není nutné posky-

tovat služby pod cenou:

9 Valérie, 15 let zkušeností, kluby, priváty, ČR i zahraničí.

„Operátorka mě poslala na eskort a já ani neměla vůbec žádný peníze, 
ani na toho taxíka, což je úplně strašně stresující muset počkat, jestli 
on mu to zaplatí, nebo nezaplatí… Samozřejmě přišel a řekl, že mu to 
nezaplatí. No takže úplně hotovo. Takže jsem se vrátila na hotel, kde 
jsem to nějak vyřešila, no a ten člověk přijel za mnou a cpal mi falešný 
peníze. No, a když jsem mu řekla, že to teda nechci – po nějaký době 
dohadování, tak mně dal pěstí, a že prostě budeme, jako zadarmo. No 
já jsem teda se nakonec dostala ke dveřím a začala jsem tam ječet 
a on utekl. A ještě koruna na to byla, že mě pak vyhodili z hotelu. Takže 
to byl fakt zážitek, teda bomba.“ 

(Monika, 20 let zkušeností, kluby, priváty, azyl pro milence, ČR i zahraničí)

„To byly mé začátky prostituce. I  když mu to nešlo, tak protože mi 
zaplatil, tak jsem ho třeba kouřila tři čtvrtě hodiny jenom proto, že mi 
zaplatil. Aniž už by se mi to líbilo, protože už vás bolí pusa a už je to 
nepříjemný. Ten kondom taky není příjemnej, jo? Tímhle jsem si na 
začátku prošla, a  teď vlastně po čase jsem to začala řešit: ‚Hele, už 
ti to nějak dlouho trvá.‘ A on třeba řekne: ‚Já si připlatím.‘ Nebo: ‚Hele, 
tak co, necháme to na příště.‘“ 

(Diana, 10 let zkušeností, ulice)

„Když jsem šla s chlapem na privát, tak mi řekl: ‚Vysvleč se.‘ Tak jsem 
se vysvlékla, jo, víte co, jako ze strachu, nějak podvědomě jste poslou-
chala. A tenkrát mi ty starší holky vysvětlovaly, že i když je to prostě za 
peníze a ten chlap si zaplatí, tak neposlouchat ty chlapy, že je to vaše 
hodina a vy určujete, jak ta hodina bude probíhat. Že prostě neexistuje, 
aby ten chlap si za tisíc korun řekl: ‚Otoč se zezadu.‘ ‚Ty sis zaplatil kla-
siku. Klasika je lehnout si na záda, jo?‘ Takže já jsem najednou začala 
být taková, jo?“ 

(Diana, 10 let zkušeností, ulice) 

„Stalo se mi, bylo to málokrát, ale stalo se mi, že zákazník v průběhu 
té hodiny nebo půl hodiny domluvené najednou chtěl služby, na které 
jsme nebyli domluveni. Třeba orál bez. ‚A proč to nejde a proč ne, já se 
umyl.‘ Párkrát se to stalo. Že když ten orál je s gumou, tak že to není 
o ničem, že to nemá rád, že to je nic, že to má nejradši, když je to orál 
bez. Takže nějakým způsobem to musí slečna usměrnit. […] Většinou 
se to povede, tak z  devadesáti devíti procent se povede zákazníka 
usměrnit. […] Záleží jenom […], protože já dělám pánský fisting, pro-
statu, jsou tam i jiné metody, takže […] neukecá mě.“ 

(Kateřina, 6 let zkušeností, soukromý byt, priváty, klub)



„Prostě potřebuju peníze, ale ne za každou 
cenu. Ale dřív mě někdo oslovil, tisíc korun, pět set, 
šla jsem […]. A  pak se vám něco stane a  začnete 
prostě na sebe dávat pozor.“ 10

c) Nastavení hranic ve vztahu k drogám 

a alkoholu

V  sexbyznysu je přítomnost drog a  alkoholu vyšší 

než v  jiných profesích. Souvisí to s  charakterem 

této činnosti. Lidé ji vyhledávají k uvolnění, zábavě 

či pobavení. Je nejčastěji nabízena v nočních hodi-

nách a většina nočních podniků má svůj bar. Drogy 

je možné získat od kolegyň, personálu podniků či 

od zákazníků. Žena by se na tyto situace měla při-

pravit a stanovit si svá pravidla. Některé ženy v práci 

vědomě nepijí alkohol. Chtějí mít práci pod kontro-

lou. Vědí, že alkohol či drogy snižují zábrany a ženy 

pak mohou přistoupit k rizikovějším sexuálním prak-

tikám. Tlak na konzumaci alkoholu mohou ženy 

pociťovat také ze strany zákazníků či personálu pod-

niků. Většina nočních klubů nabízí ženám procenta 

z prodaných drinků, které vypijí se zákazníkem. 

VÝZKUM R-R: 64,6 % žen uvedlo, že se vždy 

vyhýbá v  práci drogám a  alkoholu, většinou 

ano uvedlo 21,7 % respondentek a  pouze 

8,7 % žen se alkoholu a  drogám nevyhýbá 

vůbec.

„Určitě se neopít. Třeba si člověk dá skleničku 
nebo jdeme s  holkama na panáka, ale to je, aby 
bylo jednodušší se na ně usmívat, aby prostě byl 
člověk v  náladě. Ale musíš znát ty svoje hranice. 
Nikdy se neopít. Protože potom se ztrácí pozor-
nost a oni si potom dovolí víc. To samý potom, když 
často nabízí třeba koks nebo takhle, jakože dáš si 
se mnou. […] Ale já neberu. I když zkoušela jsem to 
jako, ale neberu. A tak prostě někdy zkouší jakoby 
i nutit, protože když povolíte v něčem, tak on to vidí. 
A navíc vám to rozhází možná i ty smysly.“ 11

10 Diana, 10 let zkušeností, ulice.

11 Pavlína, 1 rok zkušeností, kluby, ČR i zahraničí.

d) Vztahy s aktéry ze sexbyznysu

Ženy, které se zúčastnily výzkumu, doporučují být 

obezřetné a  rozmyslet si, komu co říkat či komu 

svěřovat osobní data a  údaje. Shodují se, že je 

velmi těžké mít v  sexbyznysu kamarádku, které 

mohou plně důvěřovat. Je potřeba si uvědomit, že 

se jedná o  konkurenční prostředí. Některé ženy 

nedoporučují dávat ani kontakty na sociální sítě, 

a to nikomu z oblasti sexbyznysu. Např. paní Jana 

k tomu říká: 

„Nikdy nedávat holce z  práce Facebook. 
Nikdy si ji nedávat mezi kamarádky. Zásadní pra-
vidlo. Nikdy. Dělá to strašně zle. Plno holek posílá 
potom kamarádům fotky z  práce a  tohle to, když 
se rozkmotří. Nikdy nedávat tyhle ty kontakty, hned 
zablokovat, pokud se to stane.“ 12

VÝZKUM R-R: 87,5 % dotázaných uvedlo, že 

si svoji identitu chrání. Nejčastější způsoby, jak 

to provádějí, jsou: 

63,1 % žen nikomu nesvěřuje své sou-

kromé věci; 61,3 % žen používá v  práci 

přezdívku; 55,4 % žen nikomu nesděluje 

své soukromé telefonní číslo; 38,7 % žen 

nezveřejňuje fotografie na internetu.

Ženy se snaží oddělit soukromí od své práce. 

49,1 % respondentek uvedlo, že má 

telefonní číslo určené speciálně pro práci 

v  sexbyznysu, 23,6 % dotázaných má pak 

profesionální e-mail a 6,2 % Facebook.

e) Délka práce a odchod ze sexbyznysu 

Nastavení cílů působení v  sexbyznysu usnadňuje 

pozdější odchod z této sféry. Pro ženy může být uži-

tečné určit si např. dobu, jak dlouho chtějí v sexbyz-

nysu setrvat, kolik si chtějí vydělat, či si stanovit 

nějaký jiný cíl. Cílem může být například splacení 

dluhů, koupě bytu, překonání tíživé životní situace 

apod. Ženy by si též měly vymezit krátkodobé cíle 

své práce, a to zejména spočítat, kolik si minimálně 

12  Jana, 7 let zkušeností, priváty, kluby.
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potřebují vydělat měsíčně peněz. Je také vhodné 

nastavit si pracovní dobu tak, aby žena měla čas 

na sebe a  své zájmy a  většinu času netrávila jen 

v  práci. Pro ženu je dobré dopředu vědět, zda jí 

vyhovuje práce ve dne či v noci a kolik dnů v týdnu 

by se chtěla práci věnovat. Též by se měla připra-

vit na tlak personálu podniků, zvláště tam, kde je 

nedostatek dívek či žen. Ženy mohou být nuceny 

pracovat častěji, než samy chtějí, což úzce souvisí 

se strategiemi výběru pracovního prostředí. 

Doporučení týkající se hranic profesionálnější 

práce:

 — Před vstupem do sexbyznysu si nastavte 

své profesionální hranice práce.

 — Přemýšlejte nad vašimi limity práce, tedy 

nad tím, co určitě poskytovat nechcete.

 — Nastavte si obsah a rozsah svých služeb.

 — Definujte si ceny za poskytované služby, 

včetně ceny minimální.

 — Nastavte si svůj profesionální vztah k akté-

rům/aktérkám v sexbyznysu.

 — Zvažte, zda by nebylo vhodné při práci 

vynechat drogy a alkohol.

 — Uvědomte si, že vy máte možnost určit pra-

vidla poskytování vašich služeb.

 — Vyjednávejte o  svých pracovních podmín-

kách.

 — Stanovte si pracovní cíle, např. kolik vám 

stačí měsíčně si vydělat. Stanovení cílů 

vám pomáhá ke snadnějšímu odchodu 

ze sexbyznysu, k  možnosti odpočinout si 

a nenechat se pohltit penězi.

Strategie ke snížení násilí 
Z výzkumu vyplynulo, že téměř 90 % žen v sexbyz-

nysu zažilo nějakou formu psychického násilí, 

skoro 60 % pak některou z forem sexuálního násilí 

a  stejné procento žen i  nějakou formu fyzického 

násilí.

„Holky se s tím někdy perou všelijak možně. Já 
jsem se taky tady ptala, některých jenom, ne všech, 

jestli se setkaly s násilím a  jak to řešily, a některá 
mávne rukou, to se prostě děje…“ 13

Násilím jsou více ohroženy ženy pracující na 

ulici. Některé priváty či noční kluby mají bezpeč-

nostní opatření. Zákazníci jsou více pod kontrolou 

a nedovolí si k ženám to, co u žen pracujících na 

ulici. Zákazníci se na ulici také cítí anonymněji.

Ženy pracující v  sexbyznysu jsou samy nej-

většími expertkami na svoji práci, a proto se 

jich ptáme na jejich zkušenosti a předáváme 

je dalším ženám. Co by ženy poradily ženám, 

které vstupují do sexbyznysu a nemají mnoho 

zkušeností? Nejčastější doporučení se týkala 

právě bezpečnosti a  předcházení 
násilí. Ženy doporučily, aby si zájemkyně 

dobře rozmyslely vstup do sexbyznysu, dále 

aby dbaly na své zdraví, bezpečnější 
sex a na svoji bezpečnost a byly opa-

trné. Radí vyhýbat se alkoholu a  drogám, 

zachovat si úroveň a sebeúctu a začí-

nat v klubech.

Zkušené sexuální pracovnice nejčastěji pro bez-

pečnější práci doporučují ostatním ženám, aby 

nepracovaly samy v  neznámém prostření, aby 

odmítly nevhodné zákazníky, chránily si sou-

kromí, používaly kondom, řešily vše v  klidu, byly 

suverénní, měly pevné nervy, měly u  sebe para-

lyzér, pepřový sprej či podobné pomůcky, udržo-

valy dobré vztahy na pracovišti a  trénovaly sebe-

obranu. 

Jak vyplynulo z  našeho výzkumu, skoro polo-

vina žen v  kritických situacích vždy zákazníka 

odmítne. Téměř tři čtvrtiny si také domlouvají 

služby předem, čímž minimalizují nespokojenost 

zákazníka a  snižují tím i  možnost vlastního napa-

dení. Bohužel jen jedna třetina žen má u  sebe 

pomůcky na svoji sebeobranu a  pouze čtvrtina 

z nich má přednastavenou volbu pro pomoc.

13  Zuzana, 20 let zkušeností, privát, klub, ČR i zahraničí.
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Důležitou prevencí, jak snížit násilí páchané 

na ženách v sexbyznysu, je předávat si informace 

o nebezpečných klientech. 

VÝZKUM R-R: Až 45,3 % žen uvedlo, že si 

vždy vyměňují informace o  nebezpečných 

klientech, většinou to dělá 31,7 % žen 

a nikdy 17,4 % žen. 

Ráda bych zde zmínila další aspekt, který ženám 

pomáhá, a to je tzv. šestý smysl neboli intuice. Intuici 

ženy definují jako pocit, „že něco není v  pořádku, 

něco je divné, jinak, než jsou zvyklé“. Sice nevědí, co 

to je, ale tato intuice je varuje. Důležité je v té chvíli 

se řídit tímto pocitem a věřit mu. Ženy, které zažily 

nepříjemnou situaci, samy zpětně poznamenaly, že 

se jim např. na zákazníkovi něco nezdálo, ale nevě-

děly, co to je, a neřídily se tím.

Doporučení ke snižování rizika násilí: 

 — Důvěřujte si a  dejte na svoji intuici, tzv. 

šestý smysl, a nebojte se odmítnout zákaz-

níka, pokud vám u něj něco nehraje.

 — Vytvořte si bezpečnostní plán.

 — Nepracujte sama. Vždy by měl někdo vědět, 

kde jste.

 — Veďte si záznamy o zákaznících, kterým již 

nechcete poskytovat službu. Pište si na ně 

kontakty a zablokujte si je v telefonu.

 — Předávejte kontakty a  informace o  nebez-

pečných zákaznících kolegyním. 

 — Ptejte se v  klubech či na privátech, jak je 

tam zaručeno vaše bezpečí.

 — Chraňte si své soukromí.

 — Zvažte, zda je vhodné během práce pít 

alkohol či užít drogu.

 — Mějte u sebe bezpečnostní pomůcky.

 — Neslibujte zákazníkovi, co mu nemůžete 

poskytnout. Dobře si dopředu vyjednejte 

službu. 

 — Přečtěte si průvodce bezpečnější prací 

v sexbyznysu S tebou ne.

„Něco je z něj [ze zákazníka] cítit. Že bude chtít dát třeba míň peněz, 
než má, než je domluveno telefonicky nebo dopředu, nebo že si bude 
něco vynucovat, to, co chce sám […]. Rozhodně je to důležitý [poslou-
chat svoje pocity]. Nezvat si úplně každého, to radši ty peníze oželet. 
Kdo ví, jestli by byly, že jo.“ 

(Kateřina, 6 let zkušeností, soukromý byt, priváty, klub)

„Znám několik kolegyň, které byly škrcené. Zákazník je i  zamknul 
v  pokoji. Proto by samozřejmě v  pokoji, kde se pracuje, neměly být 
klíče, a je to z těchto důvodů. Aby ta slečna se vůbec dostala z toho 
pokoje. Aby ji tam nezamkl. Anebo ještě eventuálně, aby neukradl ty 
klíče.“ 

(Kateřina, 6 let zkušeností, soukromý byt, priváty, klub)

„Pracovat sama je rozhodně nebezpečný. Lepší je hledat tým kolegyň 
a  různých věkových skupin. Protože jakmile člověk někde pracuje 
s  kolegyněmi, které jsou podobného věku, tak začne tam ta riva-
lita a tohle všechno v mnohem větší míře. Pomluvy a přebírání klien-
tely. Protože žena mladší nebo starší o deset nebo patnáct let než já 
těžko bude mně přebírat klientelu: ‚Pojď za mnou, já jsem levnější.‘ Ale 
kolegyně mého věku ano. Já jsem to zažila, i mně to řekly. Takže nedělá 
to dobrotu.“ 

(Kateřina, 6 let zkušeností, soukromý byt, priváty, klub)

„Jakmile ten klient nějak vybočuje, tak já si tam udělám okamžitě 
poznámku, na co si mám dát pozor. Nebo si to napíšu i do telefonu 
k tomu telefonnímu číslu. Abych si dala majzla na toho člověka.“ 

(Vanda, 6 let zkušeností, privát, eskort, SM salon)

„[Po oslovení policií ohledně informací o  zákazníkovi podezřelém 
z vraždy] jsem byla pochválena za vedení přesné administrativy, pro-
tože jsem řekla, který den byl u mě, v kolik hodin, jakou chtěl službu 
a kolik platil. Já mám totiž všecko napsaný.“ 

(Vanda, 6 let zkušeností, privát, eskort, SM salon)
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Strategie ke snížení nakažení pohlavně 
přenosnou infekcí 
Na první pohled se může zdát, že tato strate-

gie nemá žádnou souvislost se snížením násilí 

páchaného na sexuálních pracovnicích. Přesto 

nucení k  sexu bez ochrany či k  praktikám, které 

žena nechce nabízet, je možné chápat jako jednu 

z  forem sexuálního násilí. Mnoho žen však neví, 

že má právo odmítnout sexuální praktiky, jež jim 

nevyhovují.

První z  informací, o  niž se ženy vstupující do 

sexbyznysu, ale i  během své další práce zají-

mají, je, jak chránit své zdraví. Uvědomují si riziko 

sexuálně přenosných infekcí a HIV. Informace, jak 

snížit riziko pohlavně přenosných infekcí a  HIV, 

běžně najdete na internetu, na rozdíl od informací, 

jak být profesionální sexuální pracovnicí. 

95 % žen v  našem kvantitativním výzkumu 

uvedlo, že dodržovat zásady bezpečněj-

šího sexu je snadné. Pouze necelá čtyři 
procenta žen při posledním sexuálním 

styku za peníze nepoužila kondom. Více než 

čtvrtina žen ze zkoumaného souboru se již 

někdy během své práce setkala s  vynucením 

sexu bez kondomu. Každá třetí žena pra-

cující v  sexbyznysu zažila nucení k  sexuálním 

praktikám, které nechtěla vykonávat. Každá 

devátá žena z těch, jež se účastnily kvanti-

tativního výzkumu, byla pak nucena k sexu pod 

pohrůžkou.

Během rozhovorů s  ženami jsem se setkala 

také s  tím, že většina žen dostala nabídku sexu 

bez kondomu za příplatek. V  této souvislosti je 

potřebné dodat, že orální sex je již standardně 

nabízen bez kondomu. Ženy tvrdí, že by si jinak 

nevydělaly potřebné peníze. 

S  ohledem na zdravotní rizika nechráněného 

sexu ženy hledají strategie, jak přesvědčit zákaz-

níka, aby použil kondom. Mnohé ženy se také 

musely naučit nepodlehnout tlaku finančního pří-

platku za sex bez kondomu. 

Cesty, jak dosáhnout použití kondomu, jsou 

různé, stejně tak, jako jsou různí zákazníci. Ženám 

v  této oblasti napomáhají profesní hranice, pra-

vidla klubů, legislativa, brožurky zobrazující 

sexuálně přenosné infekce, dobré komunikační 

schopnosti či vytvořené argumenty podporující 

použití kondomu.

Strategii si ženy v  takové míře nemusí tvořit 

tam, kde jsou jasně dána pravidla poskytování 

sexuálních služeb. Tomu napomáhají i  legisla-

tivní nastavení; např. na Novém Zélandu zákazníci 

vědí, že musí používat kondom, a proto tolik nevy-

žadují sex bez kondomu a  netlačí na ženy (Overs 

& Hunte, 1996, s. 67). 

K nepoužívání kondomu též napomáhají mýty, 

např. že kondom snižuje citlivost, zákazník věří, 

že sexuální pracovnice netrpí pohlavně přenos-

nou infekcí, protože chodí na pravidelné prohlídky, 

že erekce s kondomem není možná apod. Někteří 

zákazníci se dokonce nestarají o své zdraví, nebo 

vědomě šíří HIV (Overs & Hunte, 1996).

„Jinak na každým privátě je ta práce trošičku jiná, vždy záleží, jaké se 
tam sejdou slečny, jestli jsou trošku rozumné, nebo méně. Rozhodně 
kolikrát volají zákazníci, kteří už někde byli, a samozřejmě si je člověk 
ukládá na telefon, které už si nepozve, a podle mě by každá slečna, 
pokud někdo je vyloženě komplikovaný, složitý zákazník, tak by to 
měla dát té druhé slečně taky [vědět]. Dát to číslo jiným holkám, aby si 
ho taky nezvaly. Protože ty problémy takoví zákazníci tam budou dělat 
všude. Některé slečny to dělají, ale je jich velmi málo, většinou to říct 
vůbec nechtějí…“ 

(Kateřina, 6 let zkušeností, soukromý byt, priváty, klub)

„Nejlepší je vyhýbat se rizikovým situacím a určitě dát na svoji intui ci. 
Když už se něco stane, tak zachovat duchapřítomnost, nepanikařit 
a hlavně nekřičet.“ 

(Ivana, 7 let zkušeností, ulice, priváty, kluby, ČR i zahraničí)
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Doporučení ke snížení rizika nakažení pohlavně 

přenosnou infekcí:

 — Buďte vždy připravena, mějte u sebe dosta-

tek kondomů různých druhů a  velikostí 

i lubrikantů.

 — Uvědomte si, že můžete zákazníka odmít-

nout.

 — Nastudujte si základní informace o sexuálně 

přenosných infekcích a HIV.

 — Naučte se zásady hygieny svého těla a ero-

tických pomůcek.

 — Vzdělávejte se v  bezpečnějších sexuálních 

praktikách a  jejich rizicích, jako je např. 

vzájemná masturbace, sledování mastur-

bace, sex mezi prsa, hraní různých rolí atd. 

Nabízejte bezpečnější praktiky namísto rizi-

kových.

 — Uvědomte si, které sexuální praktiky 

nechcete nabízet.

 — Pokud je to možné, zajistěte, aby zákaz-

ník byl informován o  tom, že používáte 

kondom, ještě než překročí práh vašeho 

pracovního prostředí (informace mohou 

předat např. taxikáři, barmani apod.).

 — Edukujte zákazníka ohledně sexuálně pře-

nosných infekcí. Použít můžete naše bro-

žurky: Ach jo.

Strategie vyhledávání pomoci v případě 
zažitého násilí či bezpráví
Předsudky a  stereotypy brání ženám pracujícím 

v  sexbyznysu v  přístupu k  sociálním, zdravotním 

a terapeutickým službám. 

Ženy se tak nemohou domoci svých práv. 

Domnívám se také, že pokud má předsudky i ste-

reotypy v  sobě zabudované pracovník či pracov-

nice pomáhajících profesí, např. sociální pracov-

níci či pracovnice, terapeuti a  terapeutky, a  tyto 

předsudky nereflektují, tak nemůže dojít k  navá-

zání kontaktu a dobře poskytnuté službě. Ženy cítí, 

že nejsou přijímány a  akceptovány, a  to je to, co 

ony v první řadě potřebují. 

Z  důvodu předsudků a  stigmatizace sexuální 

pracovnice pak nevyužívají sítě pomoci v  takové 

míře, jak by mohly. Pokud se setkají s  násilím 

či jinou negativní zkušeností, neohlásí ji policii 

a nevyhledají pomoc. Policii hlásí až opravdu krajní 

případy, podobně jako např. paní Silvie. 

VÝZKUM R-R: Ženy nejčastěji říkají o  pomoc 

kamarádce (49 %), majiteli/ce klubu či 

privátu (22,1 %), partnerovi (17,4 %), 

sociální pracovnici ROZKOŠE bez RIZIKA 

(16,1 %), policii (12,1 %), sociální pra-

covnici či zdravotní sestře ostatních organizací 

(6 %), lékařce či lékaři (5,4 %) či někomu 

jinému (3,4 %). V rámci kvalitativního rozho-

voru se navíc často vyskytovaly odpovědi, že si 

negativní zkušenosti ženy řeší zpravidla samy.

„Já, kdyby se mi něco stalo, tak první, kam půjdu, 
bude sem za holkama. Protože vím, že kolegyně 
s  tím má zkušenosti. A  pak opravdu do ROZKOŠE 
bez RIZIKA. Jiná organizace v žádném případě, lékař 
ani lékařka ne a právník a právnička taky ne.“ 14 

Na R-R by se obrátily i další ženy. Některé mají 

kontakt na služby R-R v  záloze, jako např. paní 

Pavlína, která vidí realisticky, že by v budoucnu pří-

padně kontaktovala terapeutku. 

R-R se objevuje jako první organizace, na 

kterou se ženy obracejí, poté co využijí kon-

takty ze svého okolí (rodina, přítel, kamarádky) 

či pracovní kontakty (kolegyně, personál pod-

niků). Dá se předpokládat, že by služby orga-

nizace R-R vyhledávaly častěji, ale všechny 

ženy působící v sexbyznysu organizaci neznají. 

Pro informace potřebné pro práci v  sexbyz-

nysu by se v  první řadě obrátily na kama-

rádku či kolegyně (zhruba třetina žen), o něco 

méně uvedlo, že by informace získaly od 

R-R (necelá třetina respondentek), a  třetím 

14  Silvie, 3 roky zkušeností, vlastní byt.
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zdrojem informací by byl internet (čtvrtina žen). 

Internet má velký potenciál. Proto v  posled-

ních dvou letech směřuje organizace R-R 

své služby do kyberprostoru. Rozšířila sociální 

služby o  internetovou poradnu 

a  chatové poradenství. Součástí 

internetové poradny a webových stránek orga-

nizace jsou též materiály, jejichž cílem je snížit 

rizika práce v  sexbyznysu a  informovat ženy, 

včetně e-learningového kurzu. 

„Dostala jsem i  vizitku na terapeutku, tam jsem 
sice ještě nebyla, ale je dobrý mít prostě takovou 
možnost. Myslím si, že člověk potřebuje být prostě 
aspoň občas mezi lidmi, kteří vědí, že to dělá, ale 
berou ho normálně. Člověk to může říct nějakému 
kamarádovi, ale nikdy neví, i když to bude sebelepší 
kamarád, nikdy neví, jak se zachová…“ 15

Ke službám organizace R-R pak jedna z  žen 

dodává: „Holky fakt příjemné, to mě překvapilo, ten 
jejich přístup.“ 16

15  Pavlína, 1 rok zkušeností, kluby, ČR i zahraničí.

16  Renata, 5 let zkušeností, privát, SM salon.

Zajímavé a do jisté míry překvapivé bylo umís-

tění partnerů sexuálních pracovnic na třetím 

místě. Dle rozhovorů se ženami v rámci kvantita-

tivního výzkumu a  na základě dlouholetých zku-

šeností pracovnic organizace R-R se spíše uka-

zuje, že ženy nerady s  partnerem řeší problémy 

sexbyznysu a  že se partneři, ale i  samotné ženy 

nerady baví s  nimi o  své práci. Pro partnery žen 

je někdy těžké přijmout práci sexuální pracovnice 

a nechtějí vědět podrobnosti z  jejich pracovního 

prostředí. Někteří z  partnerů jsou také zároveň 

těmi, kdo ženy do práce v  sexbyznysu tlačí, jak 

to nastínila paní Eva: „Dneska už vím, [kam bych 

šla], dneska už znám vás, že jo, tak se můžu obrá-
tit na vás. Ale než jsem přišla do Prahy, tak jsem 
vás neznala. A tak jsem měla jenom toho přítele, 
a ten mě stejně měl na prachy, no. Takže ten mě 
jako politoval…“ 17

Doporučení k vyhledání pomoci v případě zažitého 

násilí: 

 — Zmapujte si pro případ potřeby síť organi-

zací, které pracují se ženami v sexbyznysu.

 — Uvědomte si, že to, že pracujete v sexbyz-

nysu, na vás není vidět, nemusíte o  tom 

mluvit, pokud nechcete.

 — Pokud se rozhodnete říci, kde pracujete, 

pamatujte, že i tak by se k vám měli pracov-

níci a pracovnice chovat profesionálně, bez 

předsudků či stereotypů.

 — Potřebujete-li se poradit, kontaktujte 

ROZKOŠ bez RIZIKA.

 — Pomoc a podporu v případech násilí můžete 

získat i zcela anonymně, např. přes chat či 

e-mail.

 — Uvědomte si, že svého terapeuta nebo tera-

peutku můžete vyměnit, pokud nejste spo-

kojeny s jejich přístupem. 

 — Respektujte sebe a svoji práci. I ostatní vás 

pak budou respektovat.

17  Eva, 11 let zkušeností, priváty, kluby, ulice, ČR i zahraničí.

„Rozkoš je výborná věc, to pozor, a to neříkám proto, že tam pracujete, 
ale to je fakt.“ 

(Silvie, 3 roky zkušeností, vlastní byt)

„Člověk si musí dát pozor, nesvěřovat se hned každému…“ 
(Pavlína, 1 rok zkušeností, kluby, ČR i zahraničí)
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Strategie oddělení práce od 
soukromého života
Další strategií na cestě k  profesionálnějšímu 

poskytování sexuálních služeb je oddělení práce 

od soukromého života, což je běžné i v jiných pro-

fesích. Některé ženy si soukromí střeží, jiné se roz-

hodly otevřeně mluvit o tom, jakou práci dělají, či 

o svém životě.

Strategie, jak oddělit svůj soukromý život 

od pracovního, je například styl oblékání, vizáž 

(v  práci se maluji, mimo práci vůbec), v  osobním 

životě se nestýkají s kolegyněmi z práce, mají tele-

fon pouze pro soukromé účely, nesdělují osobní 

údaje nikomu v  sexbyznysu a  i  v  sexuální oblasti 

se doma chovají jinak než v práci, např. v osobním 

životě se s partnerem líbají, se zákazníkem ne.

Některé ženy mají i  další pravidla. Se zákaz-

níky nechodí na skleničku, zákazníka nechtějí 

jako svého osobního partnera. Setkala jsem se 

se ženami, které žijí se svým bývalým zákazníkem. 

I  když se partner snaží, tak se při hádkách téma 

sexbyznysu objevuje, a  žena proto nemůže zcela 

uzavřít svoji pracovní zkušenost v  sexbyznysu. Je 

neustále vracena zpět. I pro muže může být těžké 

zpracovat zkušenost jejich partnerky s touto prací. 

Pamatují si na první setkání se ženou v klubu, znají 

její chování, a  pokud žena obdobným způsobem 

mluví s jinými muži, začnou mít obavy, strach, žárlí 

atd.

Doporučení k oddělení práce od soukromého 

života:

 — Zvažte, zda si chcete oddělit soukromý 

a  pracovní život, a  případně jakým způso-

bem, např. stylem oblékání, vizáží nebo 

službami, které poskytujete jen osobním 

partnerům, např. líbání.

 — Promyslete si, zda chcete navazovat osobní 

vztahy v  práci se zákazníkem, personálem 

podniků či kolegyněmi.

 — Zajistěte si mobil, e-mail, FB pro pracovní 

účely a pro soukromé účely.

 — Zvažte, zda chcete sdělovat své osobní 

údaje ostatním aktérům/aktérkám ze 

sexbyznysu.

 — Nastavte si pracovní režim a  po pracovní 

době svůj služební mobil vypínejte.

Strategie jak zpracovat negativní 
zkušenost 
Velké množství žen pracujících v  sexbyznysu řeší 

své negativní, ale i  pozitivní zkušenosti většinou 

pouze samy. Své zkušenosti v  této oblasti nám 

popsala např. paní Jana: 

„Když mi někdo ublíží, tak jako bohužel, když 
to nechci nějak ventilovat, tak prostě opravdu si 
zalezu, vybrečím se, schoulím se, prostě pobrečím 
si a dostanu to ze sebe. Ale dostanu to ven i tím, že 
jsem v soukromí. Anebo kolikrát prostě, když mám 
opravdu nějaký problém, nebo už to na mě padá, 
tak vím, že teď, jak dělám s  tou holčinou, s  tou 
kamarádkou, tak že můžu přijít za ní. Že jí to můžu 
říct, že už toho mám takhle. Obejmeme se, pobre-
číme si, protože toho taky má moc, každý má svý, ty 
starosti… Takže opravdu najít někoho, aspoň komu 

„Na to, abych si povídala o  svým soukromí, na to mám svý známý 
z civilu, a ne v práci. Jo, protože je to jako každá jiná práce. V žádný 
práci by se to soukromí nějak moc říkat nemělo.“ 

(Kateřina, 6 let zkušeností, soukromý byt, priváty, klub) 

„Sex je to v práci, milování doma.“ 
(Sára, 10 let zkušeností, priváty, klub)

„[Práce ve vlastním bytě] souvisí s  tím, že vám narušujou soukromí. 
Dost zákazníků pak ví, kde vás najde. Já jsem nikdy neříkala, že tam 
bydlím. Samozřejmě, že ne. A že tam dělám s kamarádkou, jsem říkala. 
Že vždycky se pošleme pryč, jo. Takže takhle, ale prostě naruší to sou-
kromí. Naruší to, protože co je jim do toho? Potom sousedi, z ulice, 
z baráku, vaši známí – není to dobrý.“ 

(Kateřina, 6 let zkušeností, soukromý byt, priváty, klub)
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by se zčásti dalo v  něčem, ne ve všem třeba, ale 
v něčem věřit. To je strašně důležitý.“ 18

Kvůli stigmatu, které sexuální práce s  sebou 

nese, mají ženy tendenci se spoléhat hlavně samy 

na sebe. Každá žena má pak svoje mechanismy, 

jak vstřebat nepříjemné situace. Některé relaxují, 

meditují, kreslí, vybrečí se, schoulí se, křičí nebo 

se svěří kamarádkám, ať už ženám, které pracují 

v sexbyznysu, nebo mimo něj. Pomáhá jim vědomí, 

že v takových situacích nejsou samy. O nepříjem-

ných zkušenostech potřebují mluvit, což však 

často nemohou. 

„Že tam není ten pocit té samoty a  toho, že 
v  tom nejste sama, že ta zkušenost není jenom 
vaše, že vy jste nějaká špatná, který se stalo něco 
zlého, a ostatní se na vás koukají skrz prsty, to je 
dost podstatný, si myslím!“ 19 

Ženy žijí v  tzv. dvou světech. Jeden svět je 

v sexbyznysu, kdy mají jiná jména, jiné způsoby cho-

vání a  s  kolegyněmi se nejčastěji baví o  práci, ne 

o  osobním životě. Druhý svět je mimo sexbyznys. 

Ani zde však nemohou být samy sebou. Blízkým 

často nemohou, nebo nechtějí říci, jakou práci 

dělají. Vymýšlejí si historky o  svém zaměstnání, 

o  financích, které vydělávají. Je jim to nepříjemné. 

Žití ve dvou světech je pro ně ochrana, jak zvládat 

práci v sexbyznysu a přitom neprozradit, co dělají, 

ale naopak i  překážka, která jim brání v  přístupu 

ke službám. Tyto dva světy si zpravidla vůči rodině 

a blízkým lidem chtějí zachovat, ovšem vůči R-R to 

není nutné. Naopak vyhledávají služby R-R právě 

proto, že zde mohou otevřeně mluvit o  obou svě-

tech a  přitom zažívat respekt, pochopení a  neod-

souzení. R-R je často prvním místem, kde se toto 

děje, a ony to reflektují a velmi si toho váží.

Časem jim přecházení mezi těmito světy vadí 

a  vadí jim lhaní. Neustále musí být připravené 

reagovat podle toho, v  jakém světě zrovna jsou. 

Některé ženy na to reagují tím, že se rozhod-

nou otevřeně mluvit o  své práci, jiné odejdou ze 

18  Jana, 7 let zkušeností, priváty, kluby.

19  Nora, 13 let zkušeností, kluby.

sexbyznysu, nebo zvolí sociální izolaci. Přestanou 

se stýkat s blízkými a kamarády. Je jim nepříjemné 

vymýšlet si, kde pracují, bojí se prozrazení, stig-

matizace, opuštění, tak raději zpřetrhají sociální 

kontakty. Některé si hledají novou práci v  men-

ších kolektivech, kde je nižší riziko, že např. potkají 

svého bývalého zákazníka.

Důležité je také mluvit o  pozitivních zkuše-

nostech, mají potřebu se pochlubit, že se jim daří, 

jsou šťastné, ale často nemají komu to říci. Pokud 

taková žena přijde do terapie či využije dalších 

služeb ROZKOŠE bez RIZIKA, má potřebu nejdříve 

dlouze mluvit o svých zkušenostech, potřebuje se 

zkrátka „vymluvit“.

„A  vždycky se prostě trefíte na nějakou fan-
tastickou ženskou, se kterou si můžete pokecat. 
V  nějakým tom centru. Vždycky. Jo, prostě vám 
někdo sedne, komu se otevřete. I když třeba nikdy 
neřeknete, že se to stalo právě vám, tak řeknete, 
stalo se to jedné ženě, ale vykecáte se z toho. Takže 
se vám takhle uleví. Ale mě by, já nevím, nenapadlo 
třeba na Karláku nějaký tý holce něco říkat, protože 
ty to samy neřeší, když se jim něco stane.“ 20

Doporučení pro zpracování negativních 

zkušeností: 

 — Neobviňujte se!

 — Rozmyslete si, zda chcete veřejně mluvit 

o své práci, či zda zvolíte cestu o ní nemlu-

vit. 

 — Udělejte si čas pro sebe. Relaxujte, odpočí-

vejte, sportujte, meditujte. Dělejte zkrátka, 

co vás baví.

 — Najděte si mechanismy, které vám pomá-

hají odbourávat stres.

 — Nesnažte se negativní zkušenost vyma-

zat z  paměti, či ji potlačovat. Postupně se 

v  těle hromadí a  ovlivňuje vaši psychiku. 

Popovídejte si o tom s někým blízkým, nebo 

vyhledejte odbornou pomoc, například 

20  Diana, 10 let zkušeností, ulice.
151



můžete navštívit ROZKOŠ bez RIZIKA, 

napsat nám či s námi chatovat.

 — Buďte v kontaktu s lidmi mimo sexbyznys. 

Právní úprava sexuální práce a její vliv na 
pracovní život 
Prostituce neboli placený sex není v  ČR právně 

upraven.21 Dle českého práva není placený sex 

považován za práci. Již dlouho se však mluví 

o zákonu, který by prostituci reguloval (registrace 

osob, odvody daní, povolení pro podniky, zdravotní 

prohlídky aj.). Poskytovat sexuální služby v ČR není 

až na výjimky trestné; v  některých obcích však 

nabízení sexuálních služeb na veřejných místech 

zakazují vyhlášky. Ty umožnují ženy pokutovat 

(více viz Poláková, v této publikaci). 

Znát legislativní ukotvení sexuální práce je 

obecně vhodné. V  některých zemích totiž není 

práce v  sexbyznysu legální. Ženy se tak mohou 

vyhnout nepříjemným situacím, např. pokutám 

a vzniklým dluhům, vyhoštění atd.

Ženy by také měly vědět, kdy vzniká povinnost 

platit zdravotní a sociální pojištění, aby se vyhnuly 

případným dluhům, které z  neplněné povinnosti 

úhrady pojištění mohou vzniknout. 

Důležitou informací je, že si mohou také vyří-

dit živnostenský list, nemusí podepisovat smlouvy, 

které nechtějí a  jež si nemohou v klidu prostudo-

vat (např. smlouvy, které vyžadují některé kluby).22 

Vždy by přitom měly myslet na svoji bezpeč-

nost.

Doporučení vztahující se k právním úpravám při 

práci v ČR i v zahraničí: 

 — Zjistěte si vždy právní úpravu prostituce 

platnou pro stát/lokalitu, kde pracujete, 

a dodržujte podmínky zákona. 

21 Stav k prosinci 2015.

22 V  důsledku nepřítomnosti legislativy, která by upravovala sexuální služby 
v České republice a provozování nočních podniků, vytvářejí noční podniky 
opatření, aby se nedostaly za hranu zákona. Nejčastěji se jedná o smlouvy, 
které jsou ženy nuceny podepsat, pokud chtějí v podniku pracovat. Jedná se 
např. o to, že podepisují smlouvy, že v podniku neposkytují sexuální služby. 
Pokud by toto porušily, hrozí jim vysoká pokuta. Podniky by tyto smlouvy 
vůči ženám pravděpodobně použily, pokud by byly obviněny z kuplířství.

 — Zjistěte si, jaká máte práva a povinnosti.

 — Plaťte si zdravotní a sociální pojištění. V pří-

padě cest do zahraničí i cestovní pojištění.

 — Zmapujte si v  ČR i  v  zahraničí organizace, 

které pomáhají ženám v sexbyznysu. Pokud 

byste potřebovala pomoc, budete vědět, na 

koho se obrátit.23

 — Zvažte, zda vám stojí za to podepisovat 

smlouvy v  klubech, privátech atd., pokud 

jsou pro vás nevýhodné a nechrání vás.

 — Myslete na svoji bezpečnost, ať jste v  ČR, 

nebo v zahraničí.

Strategie zvyšující rizika spojená 
se sexuální prací

Vedle užitečných strategií a  vybudovaných pro-

fesních a osobních hranic si ženy mohou vytvářet 

i  strategie, které vedou ke zvýšeným rizikům, či 

mají na ženy ve svém důsledku negativní vliv. Tyto 

rizikové strategie mohou vznikat z  důvodu nepří-

tomnosti profesních hranic, mohou však být také 

následkem traumatu či dalších významných život-

ních zkušeností (výchova, vzory v okolí…). 

Jedná se např. o  nadměrné užívání alkoholu, 

cigaret, psychotropních látek, nevázanosti v sexu, 

ztrátu vnímání hodnoty peněz a  nadměrné naku-

pování. Mohou vést k závislosti, a komplikovat tak 

bezpečnější práci v sexbyznysu.

Doporučení pro cestu k řešení rizikových strategií:

 — Pokud vnímáte, že vám rizikové strate-

gie nepřinášejí užitek, vyhledejte odbor-

nou pomoc např. terapeuta/terapeutky či 

jiných pracovnic a pracovníků pomáhajících 

profesí, kteří vám mohou pomoci řešit vaši 

situaci.

 — Zamyslete se, zda není načase změnit práci, 

či ji alespoň omezit.

23 Kontakty naleznete např. na stránkách organizace TAMPEP: http://tampep.
eu/network.asp?section=network. 
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 — Zvažte přehodnocení aktuální podoby pro-

fesních hranic a  jejich případné přenasta-

vení. 

 — Pokud máte obavy, že na to nestačíte, vyu-

žijte možností odborné pomoci. 

„Rozhodně, ať ty holky zajdou třeba za vámi [do 
R-R]. Vím, že to pomůže, říct to i  cizímu člověku, 
který prostě chápe, má už něco vyslechnutýho. Je 
rozhodně dobrý se svěřit. Ale nedělat něco s alko-
holem, ano, dát si skleničku, panebože, jsme lidi, to 
jo, ale ne to ubíjet ve flaškách, ne to ubíjet v dro-
gách. To je úplnej nesmysl. To je ještě horší, člověk 
má potom ještě horší deprese, víc to prožívá… 
Prostě ne. Nejlepší je opravdu buďto se vybrečet 
sám, prostě dostat to ze sebe, jít si někam zařvat, 
prostě fakt to ze sebe dostat. Čímkoli. Někdo 
maluje, někdo křičí. Je to úplně jedno, cokoliv. 
Anebo se někomu svěřit. To je nejlepší. Tohle mi 
pomáhá nejvíc.“ 24

Závěr

Zkušenosti z praxe, výzkumů i zahraniční literatury 

ukazují, že strategie, které si ženy vytvářejí, jsou 

zpravidla užitečnými mechanismy, jež je chrání 

jak před samotným násilím, tak i  před dalšími 

negativními jevy, se kterými se mohou při práci 

v sexbyznysu setkat. Patří mezi ně např. ty, které 

vedou k  zachování si svojí důstojnosti, respektu 

k sobě samé a spokojenosti s prací. Domnívám se 

také, že pokud mají sexuální pracovnice strategie 

vytvořené, lépe se jim pak ze sexbyznysu odchází 

a nenesou si tak velké stigma, jež pak zpracovávají 

v terapiích.

V  článku jsem se věnovala originální typolo-

gii strategií, které si ženy vytvářejí k  minimalizaci 

rizika násilí a  pro usnadnění práce v  sexbyznysu. 

Navrženou typologii nevnímám jako konečnou 

24  Jana, 7 let zkušeností, priváty, kluby.

a  obsahově vyčerpávající. Naopak. Jsem si jistá, 

že další praxí i  výzkumem a  v  neposlední řadě 

také konzultacemi se samotnými ženami, které 

v sexbyznysu pracují, se typologie bude rozrůstat 

a košatět o další podněty. 

Jak je také patrné z  mého textu, strategie 

jsou velmi individuální, ale je možné si je předá-

vat. Jelikož pravidla sexbyznysu nejsou jednotná 

a nejsou nikde upravena, vstupuje do tvorby stra-

tegií mnoho stran, které je ovlivňují. Jsou to zákaz-

níci, personál podniků, kolegyně, rodina, úřady, 

prostor, kde žena pracuje, média. Proto je nutné, 

aby si žena při vstupu do sexbyznysu své profesio-

nální hranice ujasnila, k  čemuž potřebuje zdroje, 

které jí v  této oblasti pomohou. Text bych ráda 

uzavřela citátem, který mě oslovil: 

„Je jedna věc, co mě tahle práce naučila, a  to 
je vážit si sebe a  stát si za tím, co člověk chce. 
Nenechat si, jak se říká, srát na hlavu. Jsme všichni 
jenom lidi. Na tom pokoji jde o domluvu, my se sna-
žíme vyhovět pánům a chceme, aby jim to bylo pří-
jemný, aby si to užili, a ne aby s náma zacházeli jako 
s hadrem. Je to práce jako každá jiná, prostě děláme 
jim nějakou protislužbu. S doktorem nebudou taky 
jednat jako: Napiš mi ty prášky, nebo tě zavraždím. 
Takže tohle to prostě nefunguje. Opravdu to jsem 
se naučila v  téhle práci věřit si a  opravdu jsem 
pes v  tomhle tom a  nenechám si líbit žádný věci. 
Vždycky se ozvu. A dřív jsem to nedělala, bohužel 
jsem na to doplatila, ale tak, stane se.“ 25
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SHRNUTÍ Nechci být obětí! Hlavní 
doporučení 

Rizika spojená se sexuální prací je možné pod-
statným způsobem minimalizovat. Strategie, jak 
se chránit, rozvíjejí ženy, které sexuální služby 
poskytují, v  průběhu své profesní dráhy. S  ohle-
dem na chybějící právní úpravu sexuální práce 
v  České republice však není možné tyto infor-
mace běžně načerpat. Ženy si strategie vedoucí 
k minimalizaci rizik většinou předávají mezi sebou 
a  rozvíjejí je postupně spolu s  narůstajícími zku-
šenostmi. Nejzranitelnější vůči násilí a dalším rizi-
kům jsou proto ženy, které do sexbyznysu nově 
vstupují. Mohou se dostat do rizikových situací ze 
strany majitelů či personálu nočních klubů, zákaz-
níků i  kolegyň. Negativní vliv může mít na ženy 
také tlak společnosti, rodiny a médií. 

Pokud v sexbyznysu pracujete, či sexuální práci 
zvažujete dělat: 

 — Přemýšlejte o své profesionalitě a vytvořte 

si svá pravidla práce. Minimalizujete tak 

psychickou zátěž, kterou s  sebou práce 

v sexbyznysu nese.

 — Přemýšlejte o  svých hranicích sexuální 

práce. Jaké služby chcete nabízet a jaké již 

ne. Máte možnost určit pravidla poskyto-

vání vašich služeb. Nikdo vás nesmí nutit 

poskytovat sexuální služby, které nechcete. 

Pokud pracujete v  klubu nebo na privátu, 

vyjednávejte předem o  svých pracovních 

podmínkách.

 — Stanovte si, za jakých finančních podmí-

nek chcete pracovat. Definujte si ceny za 

poskytované služby, a to i cenu minimální.

 — Vytyčte si pracovní cíle, např. kolik vám 

stačí si měsíčně vydělat. Stanovení cílů 

vám pomáhá ke snadnějšímu odchodu 

ze sexbyznysu, možnosti si odpočinout 

a nenechat se pohltit penězi.

Nechci být obětí! 
Jak snížit rizika 
sexuální práce 

Lucie Šídová 
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 — Snažte si šetřit peníze na „horší časy“. Výše 

příjmů z  poskytování sexuálních služeb je 

kolísavá. 

 — Nastavte si svůj profesionální vztah k dalším 

osobám, které se v sexbyznysu pohybují. 

 — Uvědomte si, že můžete zákazníka odmít-

nout.

 — Určete si pracovní režim a po pracovní době 

svůj pracovní mobil vypínejte.

 — Důvěřujte si a  dejte na svoji intuici, tzv. 

šestý smysl, a nebojte se odmítnout zákaz-

níka, pokud vám u něj něco nehraje.

 — Vytvořte si bezpečnostní plán. Nepracujte 

sama. Vždy by měl někdo vědět, kde jste. 

Myslete na svoji bezpečnost, ať jste v  ČR, 

nebo v zahraničí. Zmapujte si síť organizací, 

které pracují se ženami v  sexbyznysu, pro 

případ potřeby a uložte si do telefonu kon-

takty na tísňové linky. 

 — Chraňte si své soukromí.

 — Nastudujte si základní informace o se xuál ně 

přenosných infekcích a HIV a o způsobech 

ochrany. Dodržujte zásady bezpečnějšího 

sexu.

 — Zvažte, zda by nebylo vhodné při práci 

vynechat drogy a alkohol. Můžete být zrani-

telnější vůči násilí či jiným rizikům.

 — Udělejte si čas pro sebe. Relaxujte, odpočí-

vejte, sportujte, meditujte. Dělejte zkrátka, 

co vás baví. Buďte v kontaktu s lidmi mimo 

sexbyznys. 

 — Přistupujte k sobě a ke kolegyním s respek-

tem a důstojností.

 — Pokud se dostanete do potíží, zažijete 

násilí, stanete se obětí trestného činu, 

zvažte možnost podání trestního oznámení. 

Vaši situaci můžete též probrat v ROZKOŠI 

bez RIZIKA, kde vám můžeme pomoci 

zorien tovat se ve vašich právech v průběhu 

trestního řízení.

 — Pokud si nevíte rady, využijte služby 

ROZKOŠE bez RIZIKA. Domluvte si schůzku 

v  centrech, položte dotaz v  internetové 

poradně R-R, nebo s námi chatujte. 

 — Kontakty naleznete na: 
www.rozkosbezrizika.cz 

Pokud působíte v pomáhající organizaci: 

 — Zpřístupňujte užitečné informace lidem, 

kteří pracují, či se chystají pracovat 

v  sexbyznysu. Je důležité, aby lidé byli 

informováni o  bezpečnostních postupech 

a doporučeních dříve, než začnou sexuální 

služby poskytovat. 

 — Zjistěte si aktuální právní rámce, které 

práci v sexbyznysu přímo ovlivňují či mohou 

mít dopad na životy osob poskytujících 

sexuální služby. 

 — Informujte pracující v  sexbyznysu o  tom, 

co je kriminální jednání obecně, i  o  tom, 

co je násilí, jak se mu bránit a kde vyhledat 

pomoc. 

 — K lidem, kteří poskytují sexuální služby, při-

stupujte s respektem a bez moralizování. 

 — Vzdělávejte se v  oblastech poradenství 

a poskytování pomoci obětem trestné čin-

nosti.

 — Pokud máte otázky, kontaktujte organizaci 

ROZKOŠ bez RIZIKA nebo další organizace, 

které se specializují na podporu lidí posky-

tujících sexuální služby. 
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Sexuální 
práce v praxi 
a v zákonech. 
Analýza situace 
v ČR

Pár slov 
úvodem… 

Tak tohle ne! 
Násilí 
v sexbyznysu. 
Výsledky 
kvantitativního 
výzkumu 

To není její vina. 
Rizika násilí při 
poskytování 
sexuálních 
služeb. Výsledky 
kvalitativního 
výzkumu 

Nechci být obětí! 
Jak snížit rizika 
sexuální práce 

Přidáte se? 
S ROZKOŠÍ za 
sexbyznys bez 
násilí

Pro ty, co čtou 
od konce – 
závěrečné 
shrnutí 

O autorském 
týmu 

O ROZKOŠI bez 
RIZIKA
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Přidáte se? 
S ROZKOŠÍ  

za sexbyznys  
bez násilí
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Úvod

„Sexbyznys nerovná se násilí“, tak zní hlavní myš-

lenka, na kterou se ROZKOŠ bez RIZIKA (dále R-R) 

snaží v posledních letech upozorňovat při komuni-

kaci o násilí v sexbyznysu. 

Cílem následujícího textu je popsat a  zhod-

notit aktivity R-R, které směřují k  prevenci násilí 

na sexuálních pracovnicích, a  nastínit, kudy se 

organizace v  této oblasti plánuje vydávat v  dal-

ších letech. Šíře aktivit, jejichž smyslem je před-

cházet násilí, je poměrně rozsáhlá a  má několik 

rovin. Zahrnuje jak práci s  jazykem a  odbornou 

terminologií, kterou organizace používá, tak pora-

denské a  osvětové aktivity směřované k  sexuál-

ním pracovnicím. Do této oblasti můžeme zařadit 

i advokační práci zaměřenou na ovlivňování politik 

souvisejících s  poskytováním sexuálních služeb. 

Nelze opomenout aktivity, jež jsou určené široké 

veřejnosti či zákazníkům sexuálních pracovnic. 

Poměrně ojedinělou činností, kterou R-R realizuje 

v  této oblasti, jsou divadelní představení a  pre-

ventivní film. 

Text uzavírající celou publikaci je jakousi 

bilancí, kam organizace v  oblasti prevence násilí 

dosud došla. Zároveň ukazuje na šíři a  variabilitu 

možných opatření, jež mohou nevládní organizace 

v  oblasti prevence násilí na sexuálních pracov-

nicích do své činnosti zařadit. Podněty pro svoji 

práci zde však najdou i  další aktéři, kteří mohou 

sféru sexbyznysu ovlivnit.

Prostitutky nebo sexuální 
pracovnice?

R-R používá, jak již bylo zmíněno v  předcho-

zích textech, pro označení žen, které poskytují 

za úplatu sexuální služby, cíleně pojem sexuální 

pracovnice. Termín sexuální práce zavedla na 

konci 70.  let minulého století americká aktivis-

tka za práva sexuálních pracovnic a  pracovníků, 

Přidáte se? 
S ROZKOŠÍ za 
sexbyznys bez 
násilí

Jan Losenický
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feministka Carol Leigh, působící pod pseudony-

mem The Scarlot Harlot, jako přiléhavější označení 

podstaty placených sexuálních služeb, které jsou 

vnímány jako druh práce (Leigh, 2004). Pojem se 

následně rozšířil o deset let později díky publikaci 

z  roku 1987 Sex Work. Writings By Women In The 
Sex Industry. Leigh zde v  této souvislosti připo-

míná, že „koncept sexuální práce má sjednocující 

charakter a zahrnuje různé oblasti práce v sexbyz-

nysu: tedy placený sex, erotická představení, natá-

čení pornofilmů, sex po telefonu aj. Škála forem 

sexuálních služeb je široká a patří sem jak služby, 

kdy dochází k  přímému fyzickému kontaktu mezi 

prodávajícím a  kupujícím, tak služby, kdy k  tako-

vému kontaktu nedochází a  kupující se dívá či 

poslouchá“ (Poláková, 2008, s. 8). Místo termínu 

prostituce R-R rovněž používá označení komerční 

sex nebo sexbyznys. 

Cílem zavádění a  používání uvedených pojmů 

je snaha nešířit dál stigma, které je s  poskytová-

ním sexuálních služeb spojeno, a naopak podpořit 

respekt k ženám živícím se sexuální prací. Neméně 

významným důvodem pro užívání zmíněných 

pojmů je i  skutečnost, že valná většina sexuál-

ních pracovnic vnímá označení „prostitutka“ jako 

pejorativní a nechce s ním být spojována. Pro úpl-

nost dodejme, že původ slova prostituce pochází 

z  latinského prostituere, které v  doslovném 

významu znamená veřejně se nabízet neboli stát 

na veřejných (k  tomu určených) místech a  odka-

zuje k  dřívějšímu charakteru nabídky sexuálních 

služeb1.

Poradenství. Pilíř práce R-R

Jednou z důležitých možností, jak lze násilí v sex-

byznysu alespoň omezit, je prevence. Neméně 

významné je i  jasné ohrazení vůči násilným činům 

a nepřijímání a nezlehčování méně zjevných forem 

1 Viz např. etymologický slovník Online Etymology Dictionary, 2001–2016, 
heslo „prostitute“.

násilí, jako je strukturální násilí ze strany policie 

a  dalších úřadů, kyberšikana apod. Seznamování 

sexuálních pracovnic s prevencí vůči násilí, obra-

nou nebo pomoc v případě prožití násilí probíhají 

především v rámci poradenství R-R, které je jedním 

z  pilířů práce organizace.2 Pojďme se podívat na 

některé aspekty těchto aktivit blíže.3

Základem poradenství R-R je důvěra. Rozhovory 

se sexuálními pracovnicemi probíhají v  soukromí 

bez přítomnosti třetích osob; pokud to není z něja-

kého důvodu možné, je ženám nabídnuta možnost 

pozdější návštěvy centra R-R, telefonické konzul-

tace potíží nebo využití internetové poradny. Při 

práci v terénu, kdy ženy pracují na ulici, parkovištích 

apod., ale i v klubech pro tyto účely dobře funguje 

mobilní ambulance, která nabízí soukromý prostor 

pro poradenství a vyšetření.

Další základní premisou poradenství R-R je 

přístup k  sexuálním pracovnicím bez předsudků. 

Rozličnost přístupu mezi různými sociálními služ-

bami se ukazuje např. na tématu odchodu ze 

sexbyznysu. Pracovnice R-R ženy automaticky 

nenabádají k  tomu, aby se pokusily najít si jinou, 

„normální“ práci, pomohou jim sice se změnou 

zaměstnání, pokud ony samy chtějí, ale pracov-

nice R-R tuto změnu neiniciují. Nehodnotící pří-

stup je často oceňován sexuálními pracovnicemi 

v rámci zpětné vazby: „Chodím k vám, protože vám 
důvěřuji. S  prací v  sexbyznysu bych se žádnému 
doktorovi nesvěřila, protože mám pocit, že ženy 
odsuzují a  mají předsudky… Terapeutky jsou pře-
devším vstřícné, milé, lidské a nedělají rozdíly, kdo 
kým je“ (Výroční zpráva R-R, 2014, s. 26–27).

K  poradenství R-R patří také snaha o  posí-

lení sebedůvěry žen k  vytváření vlastních limitů 

2 Pojem poradenství zde zahrnuje aktivity poradenského typu, které ROZKOŠ 
bez RIZIKA realizuje v  rámci registrovaných sociálních služeb: odborné 
sociální poradenství a terénní programy.

3 Služby R-R se řídí etickým kodexem (ROZKOŠ bez RIZIKA, 2010–2013a) 
a následujícími principy: princip respektu a nehodnocení; princip empower-
mentu; princip bezplatnosti; princip anonymity a  nízkoprahovosti; princip 
důvěrnosti sdělení; princip dobrovolnosti a  samostatnosti; princip indivi-
duálního přístupu; princip práva na stížnost a vyjadřování se k poskytova-
ným službám; princip práce v  pracovním prostředí cílové skupiny; princip 
poskytnutí služby v  bezpečném prostředí centra R-R; princip dostupnosti 
poradenských služeb. Podrobněji na webových stránkách organizace 
(ROZKOŠ bez RIZIKA, 2010–2013b).
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a hranic při práci v sexbyznysu i v osobním životě. 

Cílem je nastavit profesionální přístup k  sexuální 

práci, kdy si ženy stanoví jasné zásady, např. jaké 

služby budou a nebudou poskytovat. 

Kromě rozhovorů tváří v  tvář a  telefonických 

rozhovorů zavedla R-R v  roce 2015 také interne-

tové poradenství, jehož součástí je možnost kon-

zultovat problémy na chatu, s čímž se pojí výhoda 

možnosti naprosté anonymity a větší dostupnosti 

služby i pro ženy z regionů, kde R-R nepůsobí, jako 

je Plzeňský a Karlovarský kraj. 

Poradenství je nejdůležitějším nástrojem  R-R 

pro prevenci násilí v  sexbyznysu a  posilování 

se xuál ních pracovnic vůči němu. Jeho základní 

podmínkou je ochota žen vstupovat do rozhovorů 

se sociál ními pracovnicemi a  využívat nabízené 

služby sociálního poradenství, což je podmíněno 

důvěrou žen k  R-R. Nezbytným předpokladem je 

také ochota provozovatelů a provozovatelek noč-

ních podniků, klubů nebo privátů umožnit R-R 

poskytovat své služby. 

V  několika posledních letech došlo v  České 

republice k výrazným změnám na trhu sexuální 

práce. Tou největší byl rozvoj privátních služeb 

a  ústup významu klubové scény. Pro R-R to zna-

menalo nutnost doplnit své poradenství o  nové 

způsoby kontaktování sexuálních pracovnic, což 

se alespoň částečně podařilo. Ročně je R-R v kon-

taktu přibližně s  jednou třetinou žen pracujících 

v sexbyznysu.4 

Situaci ale může snadno zkomplikovat přijetí 

nevhodné zákonné úpravy v  podobě kriminali-

zace sexuální práce, jako představuje např. v další 

podkapitole uvedený represivní návrh k  regulaci 

prostituce nebo v  posledních letech nejen v  ČR 

často zmiňovaný tzv. švédský model kriminalizující 

zákazníky. V obou případech by došlo k přechodu 

velkého množství sexuálních pracovnic do ilegální 

sféry, a tedy zhoršení přístupu ke službám pomá-

hajících organizací a  institucí (např. vyhledání 

4 Např. v  roce 2014 R-R poskytla své služby více než třem tisícům klientek; 
počet sexuálních pracovnic v ČR bývá odhadován na deset až třináct tisíc. 

Místo, kde si lze v klidu promluvit – mobilní ambulance R-R 

během terénního výjezdu. Foto: Markéta Mathauser Malinová 

/ Ústřední obrázek kampaně R-R proti násilí v sexbyznysu 

směřované k sexuálním pracovnicím, který je na obálce publikace 

„S tebou NE. Průvodce bezpečnější prací v sexbyznysu“. Tuto 

i další ilustrace bez nároku na honorář poskytl R-R slovenský 

umělec Viliam Slaminka.



policie v  případě násilného napadení, lékařských 

služeb apod.).

Průvodce bezpečnější prací 
v sexbyznysu

Publikaci „S tebou NE! Průvodce bezpečnější prací 

v  sexbyznysu“ vydala R-R v  roce 2014. Brožura 

vychází z  anglického originálu „Protect yourself 

– A  Personal Safety Handbook for Sex Workers“ 

skotské organizace SCOT PEP a na více než šede-

sáti stránkách shrnuje bezpečnostní rady a  tipy 

k práci v sexbyznysu, ukazuje, jak rozeznat poten-

ciální nebezpečí, jak mu předcházet, případně kam 

se obrátit o pomoc. Publikace není určena veřej-

nosti, ale sexuálním pracovnicím nebo ženám, 

které uvažují o  vstupu do sexbyznysu. R-R texty 

rozšířila a doplnila o výpovědi žen, které využívají 

sociální, zdravotní a  terapeutické služby organi-

zace. 

V  úvodu průvodce R-R zdůrazňuje význam 

vymezení si jasných hranic při práci v sexbyznysu, 

které souvisí s  profesionálním přístupem k  této 

práci a  jsou často zmiňovány i  v dalších materiá-

lech R-R: „Mějte na paměti, že nikdo nemá právo 
páchat násilí na ženách a  mužích v  sexbyznysu! 
Jste to vy, kdo by si měl určovat pravidla hry. Vy 
sama si musíte stanovit, jaké služby a  za jakých 
podmínek chcete poskytovat“ (ROZKOŠ bez 

RIZIKA, 2014, s. 5).
Mýtus, že k sexuální práci násilí patří, ovlivňuje 

postoje nejen zákazníků, ale i  samotných sexuál-

ních pracovnic. Sociální pracovnice a  terapeutky 

R-R od žen využívajících služby organizace někdy 

slyší, že prožitému násilí přikládají menší váhu 

a  snaží se ho bagatelizovat, čímž dál posouvají 

své hranice k  vnímání násilí. Opakujícím se moti-

vem kampaně R-R je proto výzva k nastavení si jas-

ných pravidel a hranic při poskytování sexuálních 

služeb a zřetelnému vymezení vůči chování klientů 

a  požadavkům, s  nimiž ženy nesouhlasí. Rada při 

poradenství R-R doslova zní: „Klient si nekupuje 

Vás, ale Vaši službu.“

V roce 2016 R-R nabízí nově ženám ze sexbyz-

nysu informace z publikace S  tebou NE! i  formou 

e-learningového kurzu. 

Internet není anonymní – 
kampaně proti kyberšikaně

Sociální pracovnice R-R se při své poradenské čin-

nosti v  posledních letech setkávají při vyprávění 

klientek s případy kyberšikany. Jedna z žen napří-

klad uvedla, že ji majitel klubu nutil k  nafocení 

erotických fotografií, s  tím, že se nemusí ničeho 

obávat, neboť na nich bude mít rozmazaný obličej. 

Poté co žena chtěla klub opustit, ji majitel vydí-

ral zveřejněním neupravených snímků. Častá je 

také praxe, že kluby používají fotografie žen, i když 

u nich už nepracují.

R-R v rámci poradenství proto ženy upozorňuje 

na tento nový druh násilí, který pro ně může mít 

vážné následky v  soukromém životě. Organizace 

problém každoročně připomíná v  rámci Dne bez-

pečnějšího internetu. V  roce 2015 například R-R 

na svých webových stránkách a  facebookovém 

profilu zveřejnila sérii otázek, které by si lidé měli 

zodpovědět, než někomu poskytnou své erotické 

nebo pornografické fotografie a videa. O rok poz-

ději pak R-R vydala leták zaměřený právě na pro-

blém kyberšikany, který šíří mezi sexuální pra-

covnice v  rámci sociálního poradenství a  služeb 

terénního programu.

S  nedostatečnou ochranou soukromí souvisí 

i  neoddělování pracovního a  soukromého života 

v  rámci sociálních sítí, používání stejného tele-

fonního čísla, e-mailové adresy apod. R-R proto 

ženám, které skrývají svoji práci před svým okolím, 

doporučuje, aby si zakládaly zvláštní e-mailové 

schránky, profily na Facebooku, měly druhé tele-

fonní číslo pouze pro komunikaci se zákazníky 

apod. (viz také Šídová, v této publikaci).163



Vzdělávání žen v  obezřetnosti při sdílení sou-

kromých informací, fotografií apod. nejen na inter-

netu má velký význam, ale zároveň i  své limity. 

Jedním z nich je nastavení pravidel nebo zvyklostí 

v  některých podnicích. Je např. časté, že jejich 

majitelé a majitelky automaticky očekávají, že ženy 

budou ochotné nafotit se pro propagaci daného 

podniku na webové stránky apod.

Desatero pro zákazníky

Násilí vůči sexuálním pracovnicím a  pracovníkům 

přichází z  mnoha stran. K  nejpočetnější skupině 

pachatelů patří bezesporu zákazníci. R-R nárazově 

pořádá testování zákazníků na pohlavně přenosné 

infekce v erotických klubech, sociální pracovnice 

se se  zákazníky setkávají při terénní práci, ale 

dlouhodobé přímé práci se zákazníky sexuálních 

pracovnic ve smyslu poradenství se R-R, tak jako 

valná většina organizací zaměřených na pomoc 

ženám ze sexbyznysu, nevěnuje.5 

Některé z  neziskových organizací se snaží 

ovlivnit chování zákazníků vůči sexuálním pra-

covnicím alespoň nepřímo pomocí různých kam-

paní. Jednou z  takových kampaní se inspirovala 

i R-R, když v roce 2012 vydala leták, tzv. Desatero 

pro zákazníky, tedy jednoduchý seznam dopo-

ručení, jak se chovat v  roli zákazníka. Leták byl 

inspirován kampaní Fair Play od německé inicia-

tivy Freiersein.6 Jeho hlavní vyznění je spojeno 

5 Jednou z  výjimek je norská organizace Reform se svým projektem Kast. 
Zaměření tohoto projektu vychází z  pohledu na sexuální práci v  Norsku. 
Sexuální práce je zde stále vnímána jako tabu, o  kterém se veřejně příliš 
nemluví. Poskytování sexuálních služeb je legální, jejich nakupování je 
však v  rámci uplatňování švédského modelu kriminalizováno. Muži vyu-
žívající služeb sexuálních pracovnic jsou většinovou společností považo-
váni za lidi, kteří mají vážný problém podobný závislosti. Služeb programu 
Kast, např. poradenství, terapeutické pomoci apod., tak využívají přede-
vším muži, co chtějí s kupováním sexuálních služeb skončit, často z důvodu 
obav o svůj soukromý život. Typově se tedy jedná pouze o část zákazníků 
sexuálních pracovnic. Webové stránky organizace naleznete na adrese: 
http://reform.no.

6 Podnět ke vzniku kampaně dala iniciativa nestátních i  státních organizací 
z Frankfurtu nad Mohanem s názvem Freiersein, kterou zastřešovalo cent-
rum pro otázky sexuální práce Context (TAMPEP, 2008). Kampaň byla vytvo-
řena speciálně k mistrovství světa ve fotbale 2006 pořádanému v Německu. 
Celkem bylo ve dvanácti městech, kde se mistrovství odehrávalo, rozdáno 
půl milionu kondomů s pohlednicemi, na nichž byla vytištěna pravidla Fair 
Play v  komerčním sexu s  podtitulem: „Nedejte si vlastní gól“ (Freiersein, 
nedatováno). 

Česká verze Desatera pro zákazníky sexuálních pracovnic, vydaná 

organizací R-R. 
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Fotografie R-R zveřejněná ke Dni bezpečnějšího internetu. Foto: Jan Losenický / Vydávání průkazů k provozování 

prostituce – happening R-R, pořádaný 17. 12. 2015. Povinné průkazy jsou jedním z bodů navrhovaného zákona 

k regulaci prostituce, s nímž R-R pro jeho represivní přístup nesouhlasí. Pro nesmyslnou průkazku si přišla 

i ředitelka organizace La Strada Markéta Hronková. La Strada se zabývá problematiku obchodování s lidmi 

a vykořisťování. Foto: Jan Losenický



s myšlenkou respektu vůči sexuálním pracovnicím 

(zákazník si kupuje službu, nikoliv ženu) a profesio-

nálním přístupem k  obchodu ze strany zákazníka 

i poskytovatelky služby (dodržování zásad bezpeč-

nějšího sexu, předem jasné vymezení obsahu nabí-

zené služby a ceny, vymezení hranic – ne znamená 

ne atd.).

Od vydání Desatera pro zákazníky neboli Fair 

Play v sexu se R-R snažila distribuovat tento mate-

riál v  českém a  ruském jazyce do nočních klubů 

především v Praze. Terénní pracovnice R-R se ale 

často setkávaly s odmítavou reakcí majitelů a pro-

vozovatelů klubů, kteří nechtěli plakát vyvěsit 

nebo v menším formátu jako leták ponechat volně 

přístupný k  rozebrání např. na baru. Zřejmě hlav-

ním důvodem je současná právní úprava sexbyz-

nysu, kdy majitelé podniků musí používat různých 

triků, aby se vyhnuli obvinění z trestného činu kup-

lířství. Oficiálně tak v těchto podnicích k nabízení 

a  poskytování sexuálních služeb nedochází (více 

viz Poláková, 2013, s. 52).

I  proto se R-R chce v  budoucnu více zamě-

řit na internetovou propagaci tématu férového 

přístupu zákazníků k  sexuálním pracovnicím. 

Problémem je finanční náročnost bannerové 

reklamy. Jednu z  možných cest ukazují úspěšné 

virální kampaně, jakou bylo např. video proti 

obchodu s  lidmi od nizozemské reklamní agen-

tury Duval Guillaume, která chytlavým způsobem 

poukazuje na problém pracovní migrace mladých 

dívek, které pod falešnými sliby o kariéře taneč-

nice přicházejí do Nizozemí, aby zde nakonec pra-

covaly v sexbyznysu.7 

Problematickým a  častým aspektem této 

a podobných kampaní však je, že neberou v potaz 

možnost sexuální práce jako volby, k  níž se ženy 

mohou svobodně rozhodnout. Práce v sexbyznysu 

je v jejich podání morálně odsouzena, ať už je dob-

rovolná, nebo nikoliv, čímž dále přispívají ke stig-

matizaci sexuálních pracovnic.

7 Video je možné zhlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=y-a-
8dAHDQoo

Dopisy pro poslance 
a poslankyně a happening 
k represivnímu návrhu zákona 
o regulaci prostituce 

Zákonná úprava sexuální práce významně určuje 

možnosti omezování násilí v sexbyznysu. Čím více 

mají sexuální pracovnice a pracovníci práv daných 

zákonem, tím snadněji se mohou vůči násilnému 

chování vymezit. R-R se proto snaží informovat 

zákonodárce a  zákonodárkyně o  možných dopa-

dech navrhovaných zákonů i  dalších norem týka-

jících se sexbyznysu a ovlivňovat jejich výslednou 

podobu. 

Současná legislativa lidem pracujícím v sexbyz-

nysu v  České republice bohužel situaci neusnad-

ňuje. Absence práv, o něž by se mohli v praxi opřít, 

a zároveň kriminalizace některých aktivit souvisejí-

cích se sexbyznysem celkově oslabuje jejich pozici 

(více v textu Polákové, v této publikaci).

Navrhovaný zákon k regulaci prostituce je navíc 

podle R-R velmi represivní a  postavení sexuálních 

pracovnic a pracovníků by ještě zhoršil. Podrobně 

jsou výtky k  návrhu zákona shrnuty v  tabulce č. 3 

v textu Jany Polákové (v této publikaci).

R-R se pokoušela mínění předkladatele 

zákona, zákonodárců, zákonodárkyň i  veřej-

nosti ovlivnit především poukázáním na nefunkč-

nost konkrétních nařízení, která zákon obsahuje. 

Předkladatel zákona Lukáš Manhart, bývalý radní 

hlavního města Prahy pro transparentní veřejnou 

správu a  legislativu, se s  kritikou svého návrhu 

osobně seznámil například v říjnu 2012 během dis-

kuze na mezinárodní konferenci R-R „Ze sexbyz-

nysu na trh práce?“, kde měl také možnost blíže 

poznat liberální zákonné úpravy sexuální práce 

v Německu a Nizozemí.

Poslankyním a  poslancům R-R zaslala svůj 

pohled na návrh zákona v otevřeném dopise, který 

jim byl doručen ve vytištěné i  elektronické verzi. 

Dopis je dohledatelný na webových stránkách 
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k sexuální práci a povinné registrace, jejíž součástí 

je i  vydávání průkazů a  vznik registru sexuálních 

pracovnic a pracovníků. Dále se nesouhlasně staví 

k  povinným zdravotním prohlídkám, jejichž uplat-

nění v praxi nepřináší výsledky, k plošnému zákazu 

pouliční prostituce, k omezením pro privátní pod-

niky, která nerespektují charakter těchto podniků, 

a v neposlední řadě poukazuje na opomenutí práv 

sexuálních pracovnic, neřešení jejich bezpečnosti 

a pracovních podmínek. K otevřenému dopisu se 

připojila organizace La Strada Česká republika, 

která se zabývá problematikou prevence obchodu 

s lidmi, a organizace Ulice a Centrum Jana, zabýva-

jící se problematikou sexuální práce. 

K  tématu R-R uspořádala 17. prosince 2015 

happening, při němž vydávala nesmyslné průkazky 

pro sexuální pracovnice a  pracovníky. Podoba 

„průkazů k  provozování prostituce“ vycházela 

z  návrhu zákona k  regulaci prostituce (viz §  15), 

takže obsahovaly fotografii, jméno a  příjmení 

i údaje o výsledcích zdravotních prohlídek.

Na otevřený dopis R-R k návrhu zákona odpo-

vědělo asi dvacet poslanců a  poslankyň slovy, 

že při projednávání návrh nepodpoří. V  době 

dokončování tohoto textu (leden 2016) se zdá, 

že poslanci a  poslankyně se už ve svém voleb-

ním období k  návrhu nevrátí a  nebudou o  něm 

ve druhém kole hlasovat. Negativní stanovisko 

k návrhu vyjádřil i petiční výbor. O vítězství se však 

nejedná. Sexuální práce není v ČR zákonem upra-

vena a  nejasná pravidla situaci sexuálním pra-

covnicím neulehčují, navíc jde i  o  komplikaci pro 

zakládání zón tolerance (viz např. tabulka č. 2 

v textu Jany Polákové, v této publikaci) nebo rozvoj 

služby sexuální asistence (podrobně viz tamtéž). 

Komplikovanost problematiky sexuální práce 

spolu s  nepopulárností tématu u  veřejnosti prav-

děpodobně odrazuje politické reprezentanty 

a reprezentantky, aby se tématu zevrubněji věno-

vali a  zkusili napsat zákon, který by byl funkční 

a  kromě jiného by umožnil snížit výskyt násilí 

v  sexbyznysu. Zatím nejblíž takovému zákonu byl 

podle R-R Viktor Paggio se svým liberálním návr-

hem Zákona o  toleranci poskytování sexuálních 

služeb.

Den proti násilí na sexuálních 
pracovnicích

Od roku 2009 se R-R každoročně přidává k orga-

nizacím, které se 17. prosince účastní Dne proti 

násilí na sexuálních pracovnicích a  pracovnících. 

Významný den založili Annie Sprinkle a  Robyn 

Few k uctění památky obětem sériového vraha od 

„Zelené řeky“ usvědčeného z vražd několika desí-

tek žen a  mladých dívek, zejména prostitutek.8 

Symbolem je červený deštník poukazující na vzdor 

vůči diskriminaci lidí pracujících v sexbyznysu.9 

R-R k  tomuto dni pořádá pochody upozorňu-

jící na počet zavražděných sexuálních pracovnic 

a  pracovníků v  České republice. Jen podle ofici-

álních policejních statistik jich bylo od roku 1994 

přes tři desítky, skutečné číslo však bude pod-

statně vyšší. Od roku 2012 organizace během 

těchto akcí také rozdává kolemjdoucím příběhy 

sesbírané od sexuál ních pracovnic, které se 

osobně setkaly s  násilím ze strany svých zákaz-

níků. Rozdávání příběhů má dvojí význam. Příběhy 

dobře fungují při vysvětlování smyslu pochodu 

kolemjdoucím a  zároveň představují příležitost 

k navázání kontaktu a rozhovoru o problému.

Ukázka jednoho z příběhů: Stála jsem na ulici… 
Když ke mně přijelo po několika hodinách 
konečně auto, v  duchu jsem se zaradovala, 

8 Viz např. webové stránky k 17. prosinci: http://www.december17.org, které 
obsahují i seznam akcí, jež jsou k 17. prosinci organizovány na různých mís-
tech po celém světě. 

9 Poprvé byl červený deštník jako symbol sexuální práce údajně použit v roce 
2001 na Benátském bienále slovinským autorem Tadejem Pogacarem, který 
zde ve spolupráci se sexuálními pracovnicemi vytvořil v  rámci projektu 
CODE: RED „pavilon prostituce“, místo pro veřejnou debatu o problematice 
sexbyznysu, a  součástí projektu byl i  pochod s  červenými deštníky (Tadej 
Pogacar & P.A.R.A.S.I.T.E. Museum of Contemporary Art, 2001). V roce 2005 
pak Mezinárodní výbor za práva sexuálních pracovnic v Evropě (International 
Committee on the Rights of Sex Workers in Europe – ICRSE) přijal červený 
deštník za symbol odporu vůči diskriminaci sexuálních pracovnic a pracov-
níků (ICRSE, 2005). 
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že budu mít konečně kšeft. Postarší chlápek 
stáhnul okénko auta a  vyzval mě, ať nasednu. 
Neváhala jsem. Navrhnul, že pojedeme kousek 
za město. Prý, aby nás nikdo nerušil. Když jsme 
dorazili na místo, na lesní cestu, zamrmlal: „Tak 
dělej, vykuř mi ho.“ Vyndala jsem si kondom, ale 
on na to, že to teda ne. Chytil mě za vlasy, stáh-
nul mě do jeho klína a řval na mě: „Dělej, nebo 
to odskáčeš.“ Cukala jsem sebou, ale věděla 
jsem, že nad ním nemám převahu a  že široko 
daleko nikdo není. Nakonec jsem udělala to, co 
chtěl. Potom mě vyhodil z auta. Z batohu, který 
měl na zadním sedadle, vytáhl nůž. Než jsem 
se stihla vzpamatovat a  utéct, chytil mě silně 
za ruku a se slovy: „Ty, kurvo špinavá, ty budeš 
poslouchat,“ mě pořezal na stehnech. Začala 
jsem bolestí křičet. On toho najednou nechal, 
shodil mě na zem, nasedl do auta, kdy u  toho 
řekl něco ve smyslu, že si za to můžu sama, 
a odjel. Dlouho jsem zůstala nehybně sedět na 
místě, byla jsem v šoku. Nakonec jsem v sobě 
našla sílu a  dvě hodiny jsem šla pěšky zpátky 
domů…10

Reakce veřejnosti na pochody R-R a  podobné 

veřejné akce jsou někdy poměrně netolerantní. 

Častý je postoj ve smyslu, že sexuální pracovnice 

dělají svoji práci dobrovolně, vybraly si ji, takže si 

samy můžou za to, že jsou násilí vystaveny. Tento 

pohled v  sobě obsahuje v  úvodu zmíněný před-

sudek, že k  sexbyznysu násilí patří. Při pochodu 

v  roce 2014 se jeho účastnice dočkaly dokonce 

velmi hlasitého prokletí od jedné z kolemjdoucích, 

šlo však už o extrémní reakci, které jsou výjimečné. 

Řada lidí naopak sama poukazuje na nesnadnou 

situaci sexuálních pracovnic a kvituje pomoc R-R.

Především kvůli velké stigmatizaci a  obavám 

z rozpoznání se pochodů a dalších veřejných akcí 

R-R účastní sexuální pracovnice spíše výjimečně 

(rok 2015). Řada sexuálních pracovnic se ostatně 

10 Helena, 29 let, ulice. 

z  tohoto důvodu obává i  využívání sociál ních 

a zdravotních služeb R-R a navštěvování poraden-

ských center organizace. Při rozhovorech během 

poradenství ale ženy ze sexbyznysu snahy R-R 

veřejně upozornit na problém násilí a  nedosta-

tečnou legislativní úpravu sexuální práce hodnotí 

pozitivně. 

Na druhou stranu nelze říci, že by se situace 

vůbec neměnila. V posledních dvou letech se R-R 

podařilo několik sexuálních pracovnic do akti-

vit spjatých s  bojem proti stigmatizaci sexuální 

práce a kampaní proti represivnímu návrhu zákona 

o regulaci sexuální práce zapojit. 

Kampaně a akce proti 
předsudkům

O  sexuálních pracovnicích koluje ve společnosti 

řada mýtů, které s  oblibou oživují z  nejrůznějších 

důvodů někteří veřejně aktivní lidé včetně poli-

tické reprezentace a  také některá, zejména bul-

vární média. Jedním z  nejčastějších předsudků 

Fotografie z pochodu 17. prosince 2013. Symbolem Dne proti násilí na 

ženách a mužích pracujících v sexbyznysu je červený deštník. Foto: 

Jan Losenický
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je například názor, že sexuální pracovnice rozná-

šejí HIV. Ovšem třeba v roce 2015 organizace R-R 

otestovala přes dva tisíce sexuálních pracovnic 

a  neobjevila ani jeden nový případ této pohlavně 

přenosné infekce; naopak během testování veřej-

nosti prokázala tři nové případy HIV. Sociální pra-

covnice R-R mají zkušenost, že klientky se snaží 

při práci chránit, co je však trápí, je časté vyžado-

vání služeb bez ochrany ze strany zákazníků a cho-

vání žen, jež této poptávce vycházejí vstříc.

Názor některých médií si můžeme ukázat na 

příkladu z roku 2015, kdy velký ohlas zaznamenala 

kauza sexuální pracovnice, která byla HIV pozitivní 

a  dále nabízela na Pardubicku své služby. Obsah 

článků a reportáží se týkal jejího nezodpovědného 

přístupu, nezodpovědnosti zákazníků, kteří taktéž 

nedodržovali zásady bezpečnějšího sexu, však 

novináři pozornost nevěnovali. Vypovídající jsou 

ostatně už názvy některých mediálních příspěvků, 

např.: „Čeští muži v ohrožení. Prostitutka nabízela 

sex, i když je HIV pozitivní“ (TN.CZ, 2015); „Při sexu 

roznáší smrt. Číslo ženy, která ničí životy lidem na 

Pardubicku, je na Facebooku“ (Extra.cz, 2015). 

O  postoji části médií, respektive novinářů 

a  novinářek, vypovídají i  názvy jejich článků 

k  tématům souvisejícím se sexbyznysem. 

Například v  elektronické verzi časopisu Týden si 

čtenáři a čtenářky mohli přečíst text k šedé sféře 

ekonomiky s  názvem: „Sex, drogy a  statistika. 

Děvky a  dealeři vylepšují ekonomiku“ (Hejkrlík 

a  další, 2014). Nadpis článku v  internetové verzi 

Českokrumlovského deníku k  vývoji sexbyznysu 

v obci Kaplice s názvem „Lehkých žen na Kaplicku 

podstatně ubylo“ (Kyselková, 2015) působí na 

první pohled korektněji. Názor autorky nebo edi-

tora či editorky však odhaluje znění internetové 

adresy článku: http://ceskokrumlovsky.denik.cz/

zpravy_region/kaplice_devky.html. 

Co proti předsudkům vůči určité skupině lidí 

dělat? R-R se pokouší proti předsudkům stavět 

fakta. Součástí tohoto úsilí je maximální spolu-

práce s  médii. R-R se snaží reagovat na neúplné 

nebo pokřivené zprávy v médiích. Novináře i novi-

nářky organizace informuje o  nových trendech 

v sexbyznysu a nabízí jim svůj pohled na aktuální 

problémy. Zároveň jim za podmínky zachování 

anonymity pomáhá získat názory žen ze sexbyz-

nysu nebo zprostředkovat rozhovory s nimi. 

Směrem k  široké veřejnosti jsou zamí-

řeny přímé kampaně vůči předsudkům. Jednou 

z  nich byla fotografická série zveřejněná R-R ke 

Světovému dni sexuálních pracovnic a sexuálních 

pracovníků (International Sex Workers Day), který 

každoročně připadá na 2. června.11 Ve fotografické 

slideshow byly nejčastější předsudky vůči sexuál-

ním pracovnicím doplněny o skutečnosti, které je 

vyvrací.12 Soubor obsahoval celkem devět snímků, 

na nichž pózují zaměstnankyně R-R a vyjadřují se 

k  předsudkům ohledně vzdělání sexuálních pra-

covnic, jejich péče o  děti, placení daní nebo už 

zmíněného porušování pravidel bezpečnějšího 

sexu. Během výstavy „Smrtelné slasti“ v  r. 2015 

v Národním muzeu se série dočkala i své papírové 

podoby. Video sestavené z fotografií zaznamenalo 

na Facebooku organizace největší návštěvnost 

mezi videi R-R a  patří k  nejnavštěvovanějším pří-

spěvkům na webových stránkách R-R vůbec. 

Ženy ze sexbyznysu v hlavních 
rolích

V  souladu s  hodnotami, na nichž práce R-R stojí, 

se organizace pokouší aktivně vytvářet příležitosti, 

aby mohly sexuální pracovnice prezentovat své 

zkušenosti a názory veřejnosti. Využívá k tomu ori-

ginálních cest, jako je např. divadlo či film. 

11 International Sex Workers Day nebo také International Whores’ Day připo-
míná diskriminaci sexuálních pracovnic. Je spojen s událostí z roku 1975, kdy 
více než sto sexuálních pracovnic okupovalo kostel Saint Nizier v Lyonu, aby 
upozornily na svoji obtížnou situaci. Před touto událostí byla prostituce ve 
francouzských městech tvrdě stíhána policií, takže se přesunula do skryté 
scény. To ale přineslo větší nebezpečí pro sexuální pracovnice, které byly 
častěji vystaveny násilným útokům. Dvě z  nich byly dokonce zavražděny. 
Více na https://en.wikipedia.org/wiki/International_Whores%27_Day.

12 Výsledné video je dostupné na: http://www.youtube.com/watch?v=Q2GJLf-
7Mvx8.
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Fotografie ze slideshow R-R proti mýtům o sexuálních pracovnicích. Námět: Jana Poláková, foto: Jan Losenický 

/ Fotografie v Národním muzeu během výstavy Smrtelné slasti, pořádané v roce 2015. Foto: Jan Losenický



Divadelní hra Učitelka a Oidipus
Součástí neziskové organizace ROZKOŠ bez 

RIZIKA je od roku 1995 divadelní soubor Rozkoš. 

O  divadelních aktivitách R-R říká zakladatelka 

organizace a  zároveň i  principálka souboru Hana 

Malinová: „Cílem divadelních aktivit ROZKOŠE bez 

RIZKA je dostat nahoru – na pódium – ty, co se cítí 

být dole, na dně nebo skoro na dně“ (ROZKOŠ bez 

RIZIKA, 2013). Hana Malinová je i autorkou většiny 

divadelních her, které soubor uvedl. 

Jednou z  nejúspěšnějších a  nejvíce reprízo- 

vaných her je představení Učitelka a  Oidipus,  

které mělo premiéru v roce 2013. Smyšlený děj je 

postavený na skutečných příbězích žen, jež praco-

valy v sexbyznysu a využívaly služeb ROZKOŠE bez 

RIZIKA. Představitelka hlavní hrdinky hry Vladana 

Augstenová v  rozhovoru pro Českou televizi 

uvedla, že představení do značné míry zrcadlí její 

zkušenosti a pohnutky, proč v sexbyznysu začala 

pracovat (Česká televize, Televizní studio Brno, 

2013).

Skrze osud hlavní hrdinky Romany často 

předkládaný s  černým humorem diváci a  divačky 

poznávají stinné stránky práce v  sexbyznysu 

včetně násilí. Romana je v  příběhu využívána 

a nakonec okradena zákazníkem, od svých nejbliž-

ších a  známých se setkává se stigmatizací kvůli 

obživě. V  jednom z  dialogů, kde se Romana baví 

s  budoucími kolegyněmi z  nočního klubu, např. 

zaznívají odkazy na časté problémy se zákazníky 

(Malinová, 2013): 

Romana: „A  chodí sem i  chlapi, co fakt nikoho 
nemají?“
Helena: „Jo, ale s  těma jsou největší problémy. 
Chtějí tě spasit…“
Jelena: „Nebo naopak zabít, aby před tebou spasili 
svět…“
Alena: „Chtějí to z  lásky, což podle nich znamená 
zadarmo!“
Holena: „A samozřejmě bez gumy!“

Divadelní soubor Rozkoš patří k  nejúspěšněj-

ším a zároveň i nejdéle trvajícím projektům R-R. Za 

svoji historii soubor uvedl třináct autorských her 

(rok 2015) a odehrál nespočet jejich repríz. Desítky 

účinkujících díky divadlu zažily radost i  odpo-

vědnost při týmové práci a  úspěch z  odehraných 

představení. Stovky diváků a divaček dostaly mož-

nost alespoň trochu poznat svět sexuální práce 

a v odlišných rolích jeho představitelky i předsta-

vitele. 

Film Magda aneb S tebou ne! 
Zatímco divadelní hry souboru Rozkoš jsou určeny 

široké veřejnosti, cílovou skupinou krátkého, asi 

půlhodinového hraného filmu Magda aneb S tebou 
ne! jsou především ženy, které už pracují v sexbyz-

nysu, nebo o  této práci přemýšlejí. Děj filmu je 

přímo zaměřen na problematiku násilí. Scénář 

napsala Hana Malinová na motivy příběhů sexuál-

ních pracovnic. 

Hlavní postava filmu Magda při svých začátcích 

v sexbyznysu dělá chyby, na které později doplácí. 

Na konci filmu je pak Magda vystavena brutál-

nímu útoku zákazníka, který téměř nepřežije. I tato 

scéna bohužel vychází z reálného příběhu. R-R ho 

zveřejnila 17. prosince 2012 v rámci Dne proti násilí 

na sexuálních pracovnicích (ROZKOŠ bez RIZIKA, 

2012)13.

K cílům filmu autorka uvedla: „Film nemá ženy 

pracující v sexbyznysu strašit, ale budu ráda, když 

jim připomene, že si při práci v  sexbyznysu musí 

vymezit jasné hranice a  dodržovat bezpečnostní 

pravidla“ (Válková, 2015). Snímek chce R-R použí-

vat při své poradenské činnosti, kdy může pomoci 

otevřít téma násilí. V roce 2016 R-R plánuje zveřej-

nění filmu na svých webových stránkách v  sekci 

„bez násilí“. 

Pomocí tohoto a  podobných příběhů pracov-

nice R-R ukazují ženám ze sexbyznysu, nakolik je 

důležité vnímat svoji intuici a mít připravený bez-

pečnostní plán pro případ, když věci nejdou tak, 

jak by měly. 

13 Zde je také dostupný její příběh. 
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Závěr

Představili jsme si některé z  aktivit, kterými se 

R-R snaží ovlivňovat postoje sexuálních pracov-

nic, jejich zákazníků i veřejnosti k problému násilí 

v  sexbyznysu. Připomeňme si hlavní myšlenky, 

které se R-R pokouší v tématu vyzdvihovat.  

Jednou z  nich je názor, že sexbyznys se 
nerovná násilí, zákazník si kupuje službu, niko-
liv ženu. V  rámci poradenství sociální pracovnice 

opakovaně zdůrazňují význam profesionálního 
přístupu k práci a odpovědnost za nastavení pra-

videl při poskytování sexuálních služeb, která je 

obsažena v hesle: „Jste to Vy, kdo by měl určovat 
pravidla hry.“ Pod toto téma spadá problematika 

bezpečnějšího sexu, předem jasného vymezení 

poskytované služby i odměny za ni apod. 

Pokud se podíváme na formu informací publi-

kovaných k  tématu násilí v  sexbyznysu, tak jejich 

společným rysem je, že je ponechán velký prostor 

reálným příběhům žen pracujících v sexbyznysu, 

s čímž souvisí snaha R-R více sexuální pracovnice 

do těchto i dalších aktivit organizace zapojit. 

A  co dál? V  nejbližších letech se R-R chce 

zaměřit na kampaně zacílené na zákazníky, které 

je budou seznamovat s pravidly „Fair play v sexu“. 

Poradenství organizace se rozšiřuje o  e-learnin-

gové kurzy o  tématu násilí a  dalších otázkách 

k  bezpečnější práci v  sexbyznysu. I  nadále se 

organizace chce věnovat lobování za zákon, který 

by zlepšil postavení sexuálních pracovnic a usnad-

nil vymáhání jejich práv. Novým tématem, které má 

R-R v plánu otevřít, je problém strukturálního násilí 

a dalších hůře viditelných a postihnutelných forem 

násilí vůči sexuálním pracovnicím. 

Otřepané klišé mluví o  sexuální práci jako 

o  „nejstarším řemesle“. Historie nám zároveň 

ukazuje, že toto „řemeslo“ není s  násilím a  stig-

matizací vůči ženám a  mužům, kteří ho vykoná-

vají, nutně spjato. Výpovědi žen ze sexbyznysu, 

jež pracují v ČR i v zahraničí, dokládají, že v cho-

vání zákazníků, policistů i  v  přístupu veřejnosti 

k  sexuálním pracovnicím existují v  jednotlivých 

zemích velké rozdíly. Změna současné nedobré 

situace v naší zemi tedy určitě možná je a nemusí 

být tak složitá, jak se na první pohled může zdát.

Prvním a pro mnohé z nás i nejtěžším krokem 

k potřebným změnám v nastavení pravidel a pod-

mínek sexuální práce je odložení našich před-

sudků vůči sexuálním pracovnicím a  jejich práci. 

Slovy Ervinga Goffmana: „Stigmatizovaní a  nor-

mální tvoří jeden celek. Může-li se jeden ukázat 

jako zranitelný, je nutno očekávat totéž i  u  dru-

hého. Neboť přisuzováním identity jedincům, lho-

stejno zda diskreditovatelným či nikoli, se širší 

sociální prostředí a jeho obyvatelé v jistém smyslu 

zkompromitovali. Napálili se a ukázali se jako hlu-

páci“ (Goffman, 2003, s. 154).
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SHRNUTÍ Přidejte se! Inspirace od 
ROZKOŠE bez RIZIKA

Organizace ROZKOŠ bez RIZIKA aktivně působí 
proti násilí v  sexbyznysu již téměř čtvrtstoletí. 
Do sociálních, zdravotních i vzdělávacích aktivit 
zahrnuje činnosti přispívající k  prevenci násilí, 
jemuž čelí ženy poskytující sexuální služby. 

Ze zkušeností R-R vyplývá, že účinně bojovat proti 

násilí v sexbyznysu je možné například:

 — Používáním neutrálních a  nestigmatizu-
jících označení pro osoby, které sexuální 

služby poskytují, i samotnou práci v sexbyz-

nysu. Termíny „sexbyznys“, „sexuální 

služby“ či „sexuální práce“ lépe vystihují 

povahu této výdělečné činnosti než ozna-

čení „prostituce“, které je zatíženo spole-

čenským stigmatem. 

 — Skrze poradenství, které zajistí sexuál-
ním pracovnicím přístup k  informacím, 
jak násilí předcházet a  jak se s  ním pří-
padně vyrovnat. Poradenství R-R staví 

na důvěrnosti, širokých možnostech kon-

taktu se sexuálními pracovnicemi (poradna, 

terén, ambulance, e-mail, chat), profesiona-

litě služeb poskytovaných bez předsudků 

a v neposlední řadě na posilování a podpoře 

žen, aby násilí dokázaly čelit. Možnost pora-

dit se mají jak ženy, které jsou v  osobním 

kontaktu s R-R, tak i ženy, které chtějí zůstat 

v anonymitě. 

 — Plošným informováním sexuálních pra-
covnic, jak pracovat bezpečněji. R-R 

vydala publikaci „S  tebou NE! Průvodce 

bezpečnější prací v  sexbyznysu“, která 

shrnuje bezpečnostní rady a  tipy k  práci 

v sexbyznysu, ukazuje, jak rozeznat poten-

ciální nebezpečí, jak mu předcházet, pří-

padně kam se obrátit o  pomoc. Brožuru 

doplňují osobní zkušenosti sexuálních pra-

covnic. 

Přidáte se? 
S ROZKOŠÍ za 
sexbyznys bez 
násilí

Jan Losenický
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 — Upozorňováním sexuálních pracovnic 
na nová rizika, která přináší současný 
online svět. Organizace R-R možné pro-

blémy v  kyberprostoru každoročně připo-

míná v rámci Dne bezpečnějšího internetu. 

Připravila např. leták zaměřený na problém 

kyberšikany či zveřejnila sérii otázek, které 

mohou pomoci ženám identifikovat jednání, 

jež by je mohlo na internetu ohrožovat. 

 — Působením na zákazníky sexuálních pra-
covnic. Ti jsou totiž nejčastějšími pachateli 

násilí, kterému ženy při práci musí čelit. R-R 

vydala tzv. Desatero pro zákazníky, seznam 

doporučení, jak se chovat, pokud zvažuji 

nákup sexuálních služeb. Hlavním posláním 

materiálu je šíření respektu vůči sexuálním 

pracovnicím a jejich profesi. 

 — Skrze informování poslankyň a  poslanců 
i  širší veřejnosti o  možných negativních 
dopadech navrhovaných norem na práva 
a  bezpečí sexuálních pracovnic a  pra-
covníků. R-R vstupuje aktivně do kontaktu 

s  veřejnými institucemi a  poslanci ve věci 

návrhů zákona o regulaci prostituce a upo-

zorňuje na nesmyslnost některých opatření 

i rizika, která mohou ze špatně nastavených 

opatření plynout. Platí totiž, že čím více 

práv sexuální pracovnice a pracovníci mají, 

tím snadněji se mohou vůči násilnému cho-

vání vymezit. 

 — Prostřednictvím akcí, které přímo upo-
zorňují na násilí v sexbyznysu. 17. prosinec 

je Dnem proti násilí na sexuálních pracov-

nicích a  pracovnících. Jeho symbolem je 

červený deštník poukazující na vzdor vůči 

diskriminaci lidí pracujících v  sexbyznysu. 

S  červenými deštníky každoročně v  Praze 

i  na celém světě pochodují městy tisíce 

lidí, upozorňují veřejnost na problém násilí 

v  sexbyznysu a  připomínají jeho oběti. R-R 

při pochodech rozdává veřejnosti příběhy 

žen, které byly v  sexbyznysu vystaveny 

násilí, a  zapaluje svíčky za zavražděné se-

xuál ní pracovnice a pracovníky. 

 — Bořením mýtů a  předsudků, které se 
k sexuální práci vážou. R-R zveřejňuje prav-

divé a na reálných datech postavené infor-

mace, které nejčastější mýty o  fungování 

sexbyznysu vyvracejí. Obsahově správné 

informace dodává R-R veřejnosti nejen do 

různých typů médií, ale také prostřednic-

tvím vlastních kampaních. Zatím poslední 

kampaň obsahovala slideshow, v  níž 

zaměstnankyně organizace komentovaly 

devět nejčastějších předsudků, které jsou 

spojovány se sexuální prací. 

 — Vytvořením prostoru, ve kterém mohou 
sexuální pracovnice hrát hlavní roli. 
Unikátní součástí činnosti R-R je provozo-

vání divadelního spolku. Divadlo Rozkoš 

nabízí původní repertoár představení růz-

ných žánrů. Podobně jako u krátkého filmu 

R-R „Magda aneb S  tebou ne“ i  v  diva-

dle vystupují sexuální pracovnice. Jedním 

z témat, která divadlo a film zpracovávají, je 

právě násilí.

Bojovat proti násilí v sexbyznysu lze také tvorbou 

opatření, která posilují postavení sexuálních pra-

covnic. R-R nabízí konzultace institucím a organi-

zacím, které mohou ovlivnit společenské, legis-

lativní i  fyzické prostředí, ve kterém sexuální 

pracovnice působí. Ozvěte se! 
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Sexuální 
práce v praxi 
a v zákonech. 
Analýza situace 
v ČR

Pár slov 
úvodem… 

Tak tohle ne! 
Násilí 
v sexbyznysu. 
Výsledky 
kvantitativního 
výzkumu 

To není její vina. 
Rizika násilí při 
poskytování 
sexuálních 
služeb. Výsledky 
kvalitativního 
výzkumu 

Nechci být obětí! 
Jak snížit rizika 
sexuální práce 

Přidáte se? 
S ROZKOŠÍ za 
sexbyznys bez 
násilí

Pro ty, co čtou 
od konce – 
závěrečné 
shrnutí 

O autorském 
týmu 

O ROZKOŠI bez 
RIZIKA
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Pro ty, co čtou 
od konce – 

závěrečné shrnutí
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Jaké jsou podoby násilí 
v sexbyznysu?

V  sexbyznysu, ale i  v  osobním životě se mohou 

sexuální pracovnice setkat s různými druhy násilí. 

Pojem násilí totiž neznamená jen fyzické útoky, ale 

i další jednání s cílem někomu ublížit či ho o něco 

připravit. Násilí vůči sexuálním pracovnicím se 

dopouštějí nejen zákazníci, jak si veřejnost často 

myslí, ale i  další osoby z  jejich pracovního i  sou-

kromého života. SEXBYZNYS jako takový se však 

NEROVNÁ NÁSILÍ. Je ovšem prostředím, kde se 

s ním ženy mohou setkat. 

Jedním z  mýtů spojených se sexbyznysem je, 

že násilí k sexbyznysu automaticky patří. Není 

to pravda. Je ale dobré vědět, že se s násilím 
ženy mohou setkat, a měly by ho umět roze-
znat a aktivně mu čelit. 

Sexuální pracovnice se mohou během své práce 

setkat s těmito formami násilí:

 — Sexuální násilí – nucení k  nechráněnému 

rizikovému sexuálnímu styku, nucení k sexu 

pod pohrůžkou, nucení k  sexuálním riziko-

vým praktikám1, znásilnění, úmyslné naka-

žení infekční chorobou, slovní sexuální 

obtěžování/nátlak, osahávání a další.

 — Psychické násilí – ponižování, nadávky, 

pomluvy, obviňování, vyhrožování, zastrašo-

vání, vydírání (např. zveřejněním jejich ero-

tických fotografií, prozrazením jejich rodině, 

že pracují v sexbyznysu, sebevraždou), roz-

bíjení či ničení osobních věcí, vyhrožování 

únosem nebo odebráním dětí, nucení k uží-

vání drog a  léků, omezování osobní svo-

body, nucení k  nepřetržité práci, nemož-

nost odejít z  práce, když to ženy potřebují 

1 Jedná se o sexuální praktiky bez ochranných pracovních pomůcek (kondom, 
latexové rukavice, orální rouška, lubrikant) a  rizikovější sexuální praktiky, 
jako anální sex, lízání konečníku, polykání spermatu atd. Více na stránkách 
organizace R-R: www.rozkosbezrizika.cz, či v letáku „Jak provozovat bezpeč-
nější sex: Sexuální praktiky“, vydaném R-R.

Pro ty, co čtou 
od konce – 
závěrečné 
shrnutí 

Lucie Šídová 
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(např. nemožnost odejít po napadení zákaz-

níkem a vyhledat lékařskou pomoc, nutnost 

pracovat i  v  době nemoci), kontrola kon-

taktů s  okolím či jiná podoba pronásledo-

vání.

 — Fyzické násilí – fyzické útoky, jako např. 

bití, kopání, rány, tahání za vlasy, kousání, 

ohrožování zbraní, které vedou k  ublí-

žení na zdraví, v  extrémních případech 

až k  přímému ohrožení života, vyhození 

z bytu/domu, auta, taxi apod., zabraňování 

pohybu, vražda/zabití.

 — Ekonomické násilí – okradení, neoprávněné 

odcizení financí (nevyplacení dohodnuté 

odměny), omezování přístupu k  penězům 

(zabavení výdělku, ze kterého dostává žena 

pouze malou část; nátlak, že si musí odpra-

covat dluh), neoprávněné vybírání pokut, 

nucení k  tomu, aby si na sebe žena vzala 

půjčku.

 — Strukturální násilí – opakované selhávání 

státních institucí, které není řešeno (např. 

laxní přístup k  vyšetřování trestných činů, 

jimž byly vystaveny sexuální pracovnice, 

opakující se násilí ze strany policie či stráž-

níků vůči ženám pracujícím na ulici, zneuží-

vání pravomocí policie apod.), nebo jednání, 

které vyplývá z  nastavení společenských 

institucí (prohlubování sociálního vylou-

čení skrze udělování pokut za poskytování 

sexuálních služeb, vyhrožování odebráním 

dětí ženám, jež pracují v sexbyznysu, nízké 

tresty pro pachatele násilí na sexuálních 

pracovnicích, společenská stigmatizace 

vedoucí k sociální izolaci žen apod.). 

POZOR! Projevy násilí můžete zažívat i v kyber-

prostoru (na internetu). Dejte si pozor na 

to, jaké údaje o  sobě zveřejňujete – osobní 

údaje, erotické fotografie s  vaší identitou, 

videa. Mohou být zneužity a  použity proti 

vám. Zveřejněné fotografie s vaší identitou na 

internetu pořád zůstávají, některé podniky je 

nadále používají, i když u nich již nepracujete.

Kdo páchá násilí na sexuálních 
pracovnicích? 

S násilím, a  to nejen v sexbyznysu, se mohou se-

xuál ní pracovnice setkat z různých stran. Nebezpečí 

hrozí např. ze strany dalších aktérek a aktérů, kteří 

se v  sexbyznysu pohybují, lidí, s  nimiž mají ženy 

osobní vztahy (partner, rodina), či ze strany spo-

lečnosti (instituce, média). V praxi se setkáváme se 

šesti skupinami pachatelů či pachatelek2: 

a) Zákazníci 

Mezi násilí, které ženy zažívají od zákazníků, patří 

zejména nadávky a  opovržlivé chování, různé 

formy fyzického násilí (nejčastěji se jedná o boles-

tivé kroucení bradavkami a štípání, ale také zabra-

ňování pohybu, škrcení, dušení, kopání, fackování 

apod.) či vyhrožování takovým násilím, a  to i  se 

zbraní. Může se jednat také o nucení k nechráně-

nému rizikovému sexuálnímu styku či k  rizikovým 

sexuálním praktikám, které žena odmítá, i  další 

formy znásilnění, nezaplacení dohodnuté odměny, 

okradení či úmyslné nakažení infekční chorobou 

a další. 

b) Personál a majitelé či majitelky podniků

Mezi násilí, které ženy zažívají od personálu či maji-

telů a majitelek podniků, patří zejména tzv. vstupní 

rituály, nucení k nechráněnému rizikovému sexuál-

nímu styku, nucení k  rizikovým sexuálním prakti-

kám, jež žena odmítá. Dochází také k nevyplacení 

dohodnuté odměny, udělování neoprávněných 

pokut, zveřejňování nabídky služeb, které žena 

nenabízí, nucení pracovat v době nemoci apod. 

c) Instituce (zejména policie, média)

Do této kategorie můžeme zařadit jednak přímé 

násilí ze strany jednotlivých zástupců institucí, 

2 Originální typologie pachatelů násilí vychází z  textu „Sexbyznys nerovná 
se násilí. Přítomnost násilí v sexbyznysu a možnosti jeho eliminace“ Lucie 
Šídové, který byl publikován v  knize Sexuální násilí. Proč se nikdo neptá?, 
vydané v roce 2014. 
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jako je ponižování, nadávky, pomluvy, falešné 

obviňování, šikana, pronásledování, zastrašo-

vání, vyhrožování, vydírání, neoprávněné vybí-

rání pokut, neoprávněné odcizení peněz, dokladů 

a  dalších osobních věcí, fyzické napadení, ohro-

žování zbraní, stigmatizace, stereotypy. I ze strany 

policistů se ženy setkávají se sexuálním násilím. 

Jedná se zejména o  nucení k  sexuálnímu styku 

bez kondomu a zadarmo. Patří sem však také sys-

témová opatření zmiňovaná výše, která vedou 

k  sociálnímu vyloučení žen. V  případě médií pak 

můžeme pozorovat hanlivé vyjadřování, další stig-

matizaci či nerespektování soukromí a důstojnosti 

žen na fotografiích. 

d) Konkurence

Násilí ze strany konkurence můžeme dále rozdělit 

na dvě podkategorie, a to: 

 — Násilí ze strany kolegyň, které jsou hierar-

chicky na stejné úrovni (tedy případy, kdy 

jak osoba, která násilí páchá, tak i  ta, na 

níž je pácháno, jsou majitelky nebo majitelé 

klubu, privátu).

 — Násilí ze strany kolegyň pracujících ve 

stejném klubu, privátu, na ulici atd., které 

mohou, nebo nemusí být na stejné hierar-

chické úrovni. I  zde může docházet k psy-

chickému (např. urážky, šikana, pomluvy), 

fyzickému (např. napadení, fackování, 

kopání), ekonomickému (nejčastěji krádeže) 

i sexuálnímu násilí. 

e) Násilí v osobních vztazích (přítel, manžel, 

rodina, kamarádi, blízké osoby)

Ženy v  osobních vztazích zažívají také různé 

podoby násilí psychického (např. kontrola SMS, 

e-mailů, ponižování, výhrůžky prozrazením apod.) 

či fyzického (kopání, fackování a  bití, zabraňo-

vání ve svobodném pohybu). Ze strany part-

nerů a rodiny však čelí také násilí ekonomickému 

(zejména zadlužování ženy) či sexuálnímu, jako je 

znásilnění, nucení k  nechráněnému rizikovému 

sexuálnímu styku, nucení k  rizikovým sexuálním 

praktikám apod. 

Řešení problémů násilí 
v sexbyznysu 

Jakékoli násilí vůči sexuálním pracovnicím je nepři-

jatelné a je nutné proti němu bojovat. 

Násilí páchané na sexuálních pracovnicích je 

součástí širšího společenské kontextu a jeho pre-

vence úzce souvisí s předcházením dalším rizikům 

při poskytování sexuálních služeb. Sexuální pra-

covnice mohou rozvíjet a uplatňovat strategie, jak 

rizikům předcházet. V  případě, že k  němu dojde, 

mají mít možnost vyhledat pomoc. 

Pro minimalizaci rizika a  prevenci násilí při 

práci v sexbyznysu doporučujeme: 

 — Uplatňovat strategie zajištující důstojnou, 

profesionální práci (zhodnocování přínosu 

práce v  sexbyznysu a  posilování sebevě-

domí; ukotvení v prostředí). 

 — Zvažovat výběr pracovního prostředí a pra-

covní podmínky (přemýšlet o  výhodách 

a nevýhodách práce v různých prostředích 

a  vyjednávat s  majiteli podniků dobré pra-

covní podmínky, znát legislativní rámce 

poskytování sexuálních služeb). 

 — Rozvíjet strategie, které souvisí s nastavením 

hranic práce v sexbyznysu (hranice se týkají 

obsahu a ceny služby, vztahů k dalším akté-

rům, užívání alkoholu a drog při práci, délky 

působení v sexbyznysu a cíle této práce).

 — Mít na paměti doporučení, jak předcházet 

násilí tváří v tvář (zejména poslouchat svoji 

intuici, vytvářet bezpečnostní plány, mít 

u sebe bezpečnostní pomůcky či nepraco-

vat sama).

 — Chránit své zdraví před pohlavně přenos-

nými infekcemi (zejména mít u sebe a pou-

žívat kondomy, odmítnout zákazníka, který 

vyžaduje nechráněné praktiky, či rozšiřovat 

si povědomí o  bezpečnějších sexuálních 

praktikách).

 — Přemýšlet dopředu o  možnostech pomoci 

v  případech násilí či jiného ohrožení 180



(zejména vyhledat kontakty na pomáha-

jící organizace v  místě, kde pracuji, mít na 

paměti, že mám právo na pomoc, a  nezů-

stávat s těžkými zážitky sama). 

Zvyšování bezpečí sexuálních pracovnic je však 

především úkolem pro instituce, které vytvářejí 

a implementují politiky na národní či lokální úrovni, 

a  organizace, jež poskytují sociální, zdravotní či 

právní služby. Je nutné pracovat na změnách pro-

středí, ve kterém je sexuální práce vykonávána, 

a to jak na změnách ve fyzickém prostoru, tak i na 

úrovni společenské a symbolické. 

Pro zvýšení bezpečí sexuálních pracovnic 

(v  důsledku tedy i  celé společnosti) doporuču-

jeme: 

 — Při tvorbě opatření a politiky, které se týkají 

prostituce / sexuální práce, vždy zohlednit 

otázky bezpečnosti žen, jež poskytují se-

xuál ní služby (výzkumy ukazují, že represivní 

politiky vůči sexuální práci mají za následek 

vyšší míru násilí páchaného na osobách, 

které poskytují sexuální služby).

 — Zkoumat, zda navrhované politiky nemají 

negativní dopady na oblast bezpečí se xuál ní 

pracovnic, férových pracovních podmínek či 

nevedou k jejich sociálnímu vyloučení.

 — Průběžně zajištovat dostupnost informací 

určených ženám o  fungování sexbyznysu, 

o  dopadech násilí a  možnostech sociální, 

psychologické i právní pomoci. 

 — Zajistit důsledné trestání pachatelů násilí 

na sexuálních pracovnicích a  přístup ke 

spravedlnosti těm ženám, které se staly 

jejich oběťmi. 

 — Podporovat iniciativy, které pro zlepšení 

pracovního prostoru realizují samy ženy, 

a  jejich profesní solidaritu (např. informo-

vání o  nebezpečných zákaznících, vzájem-

nou solidaritu apod.).

 — Bojovat za dodržování lidských práv sexuál-

ních pracovnic prostřednictvím demytizace 

a  legitimizace sexuální práce jako jednoho 

ze způsobů obživy. 

Podporu pro ženy, které poskytují sexuální služby, 

i  odborné konzultace tvůrcům politik a  pomáha-

jícím organizacím zajišťuje ROZKOŠ bez RIZIKA. 

Obraťte se na nás! 
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Mgr. Lucie Šídová 
působí jako výkonná ředitelka a terapeutka v organizaci ROZKOŠ bez RIZIKA, v níž 

pracuje od roku 1998. Vystudovala sociální práci a  sociální politiku na Univerzitě 

Hradec Králové. Má ukončený psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychotera-

pii a výcvik somatického koučování. Nyní zahájila psychoterapeutický výcvik v bio-

syntéze. Zabývá se tématem odchodu ze sexbyznysu, sexuálním násilím, rovnými 

příležitostmi a  tématem sexuality osob s  hendikepem. Je iniciá torkou projektu 

Právo na sex, jehož cílem je otevřít téma sexuální asistence v  ČR. Věnuje se též 

publi kační, mediální a  lektorské činnosti. Je spoluautorkou publikace Ze sexbyz-

nysu na trh práce? (2014) a knihy Sexuální násilí. Proč se nikdo neptá? (2014).

Mgr. Jana Poláková 
vystudovala obor Sociální politika a sociální práce na Filozofické fakultě Univerzity 

Karlovy. Přes 10 let pracuje v organizaci ROZKOŠ bez RIZIKA (R-R), nyní na pozici 

manažerky sociálních služeb. Pracuje rovněž jako sociální pracovnice v  poraden-

ském centru R-R v Praze a v rámci služby terénních programů R-R. Je součástí týmu 

poradkyň internetové poradny R-R. Zajímá se o otázky vztahující se k právním úpra-

vám prostituce, včetně zahraničních úprav, o pracovní podmínky žen poskytujících 

placené sexuální služby a jejich práva.

PhDr. Hana Malinová, CSc. 
Byla to ona, kdo v  roce 1992 se dvěma sexuálními pracovnicemi při ománkovém 

víně založila organizaci ROZKOŠ bez RIZIKA (R-R). Tak vznikla první organizace pro 

sexuální pracovnice v celém bývalém komunistickém bloku. Napřed sama a posléze 

i  s  ostatními terénními pracovnicemi chodily po pražských ulicích a  brněnských 

hotelích a  barech. Rozdávaly kondomy, poučovaly, předávaly sexuálním pracov-

nicím nejen brožurku Safe sex, ale brzy k  ní přibyly další informační materiály. 

Organizace R-R, kterou založila, se postupně rozrůstala; dnes má tři střediska, 

pojízdnou ambulanci a realizuje řadu zahraničních projektů. Od roku 1995 je Hana 

Malinová Ashoka Fellow (členkou nadace podporující nositele inovativních projektů) 
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a podpora, kterou po tři roky dostávala, pomohla v 90. letech přežít celé organizaci. 

Hlavním účelem této zahraniční podpory (USA) však bylo založení divadelní společ-

nosti. Úkol byl splněn a v  témže roce (1995) vznikl divadelní soubor Rozkoš, který 

k  dnešnímu dni uvedl už třináct původních divadelních her, k  nimž Hana napsala 

scénář. Hana je také socioložkou. Vedle přímé terénní práce, které se věnuje až 

doposud, sepsala či se podílela na řadě publikací a odborných článků, realizovala 

výzkumy věnované životním etapám sexuálních pracovnic, zkoumala jejich názory 

na navrhovanou právní úpravu prostituce v České republice (2011). Nyní zde předsta-

vuje poslední výzkum věnovaný problematice násilí vůči ženám v sexbyznysu.

Mgr. Jan Losenický 
působí v ROZKOŠI bez RIZIKA na pozici PR manažera a zodpovídá za rozvoj fundrai-

singu organizace. Základní zkušenosti k této práci si přinesl z ekologického nevlád-

ního sektoru. Vystudoval sociologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. 

V  roce 2012 pak dokončil rekvalifikační kurz Hradecké fotografické konzervatoře 

v oboru fotograf. Ve volnu se kromě fotografování snaží přiučit tesařskému řemeslu. 

V současné době (rok 2016) ho můžete potkat na cestě k dobrovolné skromnosti 

a nezávislosti. 

Petra Kutálková, Ph.D.
vystudovala obor Sociální politika a sociální práce na Filozofické fakultě Univerzity 

Karlovy, doktorský titul získala v oboru Veřejná a sociální politika na Fakultě soci-

álních věd téže univerzity. V  současné době se věnuje především analytické 

a  výzkumné činnosti, v  rámci níž se zabývá zkušenostmi lidí z  marginalizovaných 

skupin. V minulosti pracovala jako sociální pracovnice s lidmi v krizových životních 

situacích a s lidmi, kteří jsou vystaveni nějaké formě oprese. Mezi klientelu, se kterou 

spolupracovala, patřili ženy i muži, kteří zažili obchodování s lidmi či vykořisťování, 

lidé bez domova nebo romské děti a mládež. Sociální práci i výzkumy se snaží dělat 

tak, jak by je v případě, že by seděla na opačné straně stolu, chtěla zakoušet sama. 185



Sexuální 
práce v praxi 
a v zákonech. 
Analýza situace 
v ČR

Pár slov 
úvodem… 

Tak tohle ne! 
Násilí 
v sexbyznysu. 
Výsledky 
kvantitativního 
výzkumu 

To není její vina. 
Rizika násilí při 
poskytování 
sexuálních 
služeb. Výsledky 
kvalitativního 
výzkumu 

Nechci být obětí! 
Jak snížit rizika 
sexuální práce 

Přidáte se? 
S ROZKOŠÍ za 
sexbyznys bez 
násilí

Pro ty, co čtou 
od konce – 
závěrečné 
shrnutí 

O autorském 
týmu 

O ROZKOŠI bez 
RIZIKA

186



O ROZKOŠI bez 
RIZIKA

187



Motto:
Zdraví každého z nás ovlivňuje zdraví nás všech.
Nic neomlouvá páchání bezpráví a násilí na ženách 
a mužích v sexbyznysu.

ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. (dále jen R-R), vznikla 

v  roce 1992. Poskytujeme registrované sociální 

služby (odborné sociální poradenství a  terénní 

programy), provozujeme nestátní zdravotnická 

zařízení a  jsme akreditovaným subjektem dle 

zákona o pomoci obětem trestných činů. Cílovou 

skupinou jsou zejména sexuální pracovnice a ženy, 

které vstup do sexbyznysu zvažují, nebo v  něm 

pracovaly v minulosti a řeší obtíže spojené s touto 

prací.

O co usilujeme?
Posláním R-R je zlepšovat postavení sexuál-

ních pracovnic a  předcházet rizikům, která 

s sebou práce v sexbyznysu přináší, a snižovat je. 

Preventivním působením přispíváme k  ochraně 

veřejného zdraví v ČR. 

Z čeho vycházíme?
 — Sexuální práce je práce – prosazujeme pří-

stup založený na respektování volby živit se 

sexuální prací, zajištění bezpečných pra-

covních podmínek a  možnost uplatňovat 

svá práva a povinnosti jako v  jiných profe-

sích.

 — Respekt a  nehodnocení – respektujeme 

a nehodnotíme rozhodnutí ženy vstoupit do 

sexbyznysu. Nemoralizujeme a  nepřesvěd-

čujeme k ukončení práce v sexbyznysu, ale 

poskytujeme návazné služby v  případě, že 

žena chce pomoci při odchodu ze sexbyz-

nysu. 

 — Empowerment žen – snažíme se o  zplno-

mocňování a posilování klientek k vytváření 

vlastních limitů a hranic při práci v sexbyz-

nysu i v osobním životě. Usilujeme o zapo-

jení žen ze sexbyznysu do aktivit R-R.O ROZKOŠI bez 
RIZIKA
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Co děláme a jak?
Poskytujeme sociální, zdravotní a  terapeutické 

služby. Vyhledáváme a kontaktujeme ženy na jejich 

pracovištích (kluby, priváty, venkovní stanoviště) 

v 12 krajích ČR (mimo kraj Plzeňský a Karlovarský) 

a  poskytujeme jim poradenství a  vyšetření na 

pohlavně přenosné infekce. Provozujeme pora-

denská centra R-R (v  Praze, Brně a  Českých 

Budějovicích), vybavená zázemím pro poraden-

ství a ordinacemi, kde jsou poskytovány zdravotní 

služby. Prostřednictvím internetového poradenství 

a chatu se snažíme zpřístupnit poradenské služby 

i  ženám, které chtějí zůstat v  úplné anonymitě, 

nebo to mají do center R-R daleko. Službu vyšet-

ření na pohlavně přenosné infekce zajišťujeme 

také prostřednictvím mobilní ambulance s  malou 

venerologickou ordinací. Spolupracujeme s  práv-

ničkami a zajišťujeme službu poskytování právních 

informací ženám pracujícím v sexbyznysu.

Jaké další aktivity realizujeme?
Provozujeme divadelní soubor ROZKOŠ, kde vystu-

pují sexuální pracovnice, příznivci a  příznivkyně 

spolku a  zaměstnankyně organizace. Věnujeme 

se výzkumné činnosti, ovlivňování legislativy 

v  oblasti prostituce, jež by respektovala zájmy 

a  potřeby sexuálně pracujících, a  prosazování 

práv sexuálních pracovnic. V posledních letech se 

cíleně věnujeme rozvoji sexuální asistence v  ČR. 

Pořádáme akce pro veřejnost, např. testování na 

HIV zdarma, lektorujeme témata týkající se sexu-

ální práce, bezpečnějšího sexu, sexuální asistence 

apod. 

Získali jsme řadu ocenění za divadelní aktivity 

či Výroční cenu Časovaná bota v  kategorii Tým 

roku za přínos v oboru nízkoprahových služeb od 

České asociace streetwork. 

 
ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.

Pobočka Praha:

Bolzanova 1, 110 00 Praha 1

Tel.: 224 234 453, 724 760 171

e-mail: kancelar@rozkosbezrizika.cz

Více o organizaci na: 

www.rozkosbezrizika.cz

Více o sexuální asistenci na: 

www.sexualniasistence.org

Internetová poradna R-R: 

www.poradna-rr.cz

Tým ROZKOŠE bez RIZIKA v roce 2015. Foto: Jan Losenický
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„A  vždycky se prostě trefíte na nějakou fantastickou ženskou, se kterou 
si můžete pokecat. V nějakým tom centru. Vždycky. Jo, prostě vám někdo 
sedne, komu se otevřete. I když třeba nikdy neřeknete, že se to stalo právě 
vám, tak řeknete, stalo se to jedné ženě, ale vykecáte se z toho. Takže se 
vám takhle uleví.“ Diana, 10 let zkušeností, ulice

„Já se hrozně bojím toho okolí, protože ty lidi jsou zlí. A  dokáží člověku 
ublížit. Já jsem přesvědčená o tom, že kdyby se to moje okolí dozvědělo, 
tak bych se musela odstěhovat. Protože lidi to odsuzujou, člověk je pro ně 
špína. Bydlím v maličký vesnici, tam by nám to tak natřeli. Dítě je malý, to by 
se s ním nemohl bavit nikdo na škole.“ Beáta, 9 let zkušeností, priváty, kluby v ČR i zahraničí

„V tý době, když byla holka malá, tak bylo dobrý pracovat v noci, protože 
v podstatě jsem si zařídila hlídání na noc, anebo tam byl ten přítel, když 
jsme zrovna spolu byli, a vlastně ona pak šla ráno do školky a já jsem v tu 
dobu spala a pak jsem si ji vyzvedla a mohla jsem vlastně celý den trávit 
s ní, což mně hrozně vyhovovalo, že jsem byla spoustu času s holkou.“ Monika, 

20 let zkušeností, kluby, priváty, azyl pro milence, ČR i zahraničí

„Zákazník mě vzal k  sobě domů na byt. Když jsem mu řekla o  peníze 
dopředu, tak jsem dostala pistoli k hlavě a musela jsem mu to udělat úplně 
zdarma, všechno a bez ochrany. Měla jsem strašný strach o život.“ Cecílie, 20 let 

zkušeností, ulice

„Je to rozčarování, když si při pozici zezadu sundá kondom. Při pozici zezadu 
taky může udělat něco jinýho. Je to pak moment překvapení. A strašně dlouho 
nad tím přemýšlíte, proč k tomu došlo, nebo vůbec…“ Lada, 2 roky zkušeností, privát 

„Stalo se mi třeba to, že jsme byly na eskortu v  Čechách u  takových 
mladých kluků a  byli samozřejmě nalitý. A  chtěl něco, abych udělala, co 
jsem nechtěla, a pak začal být sprostý a to se mi nelíbilo, tak jsem mu řekla 
něco k tomu, že i když jsem prostitutka, tak ať jako se krotí, a on mě začal 
topit, protože jsme byli ve vířivce. Topit – no a to teda jsem měla namále. To 
bylo hodně blbý.“ Monika, 20 let zkušeností, kluby, priváty, azyl pro milence, ČR i zahraničí



„Kniha představuje rizikové faktory násilí 
v sexbyznysu a navrhuje možnosti a doporučení, 
jak těmto rizikům předcházet či je řešit na rovině 
sociálního prostředí sexuální práce i na rovině 
samotných sexuálních pracovnic. Tato publikace 
bude bezesporu velmi užitečnou pomůckou 
jak pro pomáhající v oblasti sexbyznysu, tak 
pro samotné sexuální pracovnice. Může však 
zároveň sloužit i jako zajímavý materiál pro 
veřejnost, která vůči tématu sexbyznysu zaujímá 
mnohdy stereotypní postoje dané neznalostí.“
Z recenzního posudku Radky Janebové, Ph.D.


