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ABSTRAKT
Tato práce se zabývá problematikou prostituce a její reflexí na vývoj společnosti. Je
nastíněna historie a následný vývoj prostituce v ČR v posledních letech. V neposlední řadě
jsou i porovnány různé formy prostituce. Součástí práce je i pomocí dotazníkového průzkumu statisticky vyhodnotit zkušenosti mužů s nabídkou komerčního sexu ve Zlínském
kraji. Práce je doplněna cíleným rozhovorem s ženou, která se prostitucí živí. Toto interview je charakterově zaměřeno na klienty využívajících jejích služeb.

Klíčová slova: prostituce, komerční sex, historie prostituce, právní aspekty prostituce,
kuplířství, organizovaný zločin, prostitutka.

ABSTRACT
This work deals with prostitution and its reflection to society. It describes history and the
progression of prostitution in Czech Republic in the last years. In the next case different
forms of prostitution are compared. Important part of work is also inquiry of men’s experiences about commercial sex offering and statistical evaluation of gained data. Work also
contains interview with woman which offers these services. Goal of this interview is about
her clients.

Keywords: prostitution, commercial sex, history of prostitution, law aspects of prostitution,
procurement, organized crime, prostitute.

UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií

5

Poděkování
Za odborné vedení bakalářské práce, za cenné rady a možnosti konzultací děkuji
prof. PhDr. Jiřímu Musilovi, CSc.
Mé poděkování patří i dalším ochotným lidem za jejich podíl při zpracování této práce a
spolupráci.

Prohlášení
Prohlašuji, že jsem na diplomové práci pracovala samostatně a použitou literaturu
jsem citovala. V případě publikace výsledků, je-li to uvolněno na základě licenční smlouvy, budu uvedena jako spoluautor.

Ve Zlíně dne 8.května 2007
……..…………………….
Podpis

UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií

6

OBSAH
ÚVOD....................................................................................................................................8
I

TEORETICKÁ ČÁST .............................................................................................10

1

POJEM PROSTITUCE ...........................................................................................11

2

HISTORICKÝ VÝVOJ PROSTITUCE ................................................................13
2.1
ZÁKLADNÍ PODOBY PROSTITUCE ..........................................................................13
2.1.1
Pohostinská prostituce..................................................................................14
2.1.2
Náboženská prostituce .................................................................................14
2.2
PODOBY PROSTITUCE V OBDOBÍ ANTIKY ..............................................................14
2.2.1
Starověké Řecko...........................................................................................14
2.2.2
Starověký Řím..............................................................................................15
2.3
STŘEDOVĚK..........................................................................................................16
2.4
NOVOVĚK .............................................................................................................16
2.4.1
Období světových válek...............................................................................18
2.5
SHRNUTÍ ...............................................................................................................18

3

HISTORIE PROSTITUCE V ČECHÁCH ............................................................19

4

VÝVOJ SITUACE V OBLASTI PROSTITUCE V ČESKÉ REPUBLICE
PO ROCE 1990.........................................................................................................22

5

PROSTITUCE V SOUČASNOSTI, SITUACE V ČR ..........................................24

6

POROVNÁNÍ PROSTITUCE S NĚKTERÝMI OSTATNÍMI STÁTY ............26
6.1

PROSTITUCE V BELGII ..........................................................................................26

6.2

PROSTITUCE V NIZOZEMSKU ................................................................................26

6.3

PROSTITUCE VE FRANCII ......................................................................................27

6.4

PROSTITUCE VE VELKÉ BRITANII .........................................................................27

6.5

SHRNUTÍ ...............................................................................................................28

7

SPOLEČNOST A PROSTITUCE ..........................................................................29

8

FORMY PROSTITUCE ..........................................................................................30
8.1

PRIVÁTNÍ PROSTITUCE ..........................................................................................30

8.2

PODNIKY POSKYTUJÍCÍ EROTICKÉ A SEXUÁLNÍ SLUŽBY, BAROVÁ PROSTITUCE .....30

8.3

SILNIČNÍ A POULIČNÍ PROSTITUCE ........................................................................31

8.4

HOTELOVÁ PROSTITUCE .......................................................................................32

8.5

BYTOVÁ

PROSTITUCE ..........................................................................................32

9

ZKUŠENOSTI S KOMERČNÍM SEXEM ............................................................33

10

PRÁVNÍ ASPEKTY PROSTITUCE......................................................................37

II

PRAKTICKÁ ČÁST................................................................................................39

1

METODOLOGIE.....................................................................................................40

UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií

7

1.1

CÍL VÝZKUMU ......................................................................................................40

1.2

TYP VÝZKUMU .....................................................................................................40

1.3

ROZBOR VÝZKUMNÉHO VZORKU ..........................................................................40

1.4

VÝZKUMNÉ METODY ............................................................................................42

2

REALIZACE PRŮZKUMU....................................................................................44

3

VÝSLEDKY VÝZKUMU DOTAZNÍKOVOU METODOU A
ROZHOVORU .........................................................................................................45
3.1

VÝSLEDKY PRŮZKUMU DOTAZNÍKOVOU METODOU ..............................................45

3.2

METODA ROZHOVORU ..........................................................................................57

ZÁVĚR................................................................................................................................61
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY..............................................................................63
SEZNAM OBRÁZKŮ .......................................................................................................66
SEZNAM TABULEK........................................................................................................67
SEZNAM PŘÍLOH............................................................................................................68

UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií

8

ÚVOD

Prostituce je lidmi chápána jako nejstarší řemeslo na světě. Pravá prostituce se objevila na světě téhož dne, kdy žena sebe dobrovolně a z vlastní vůle prodala jako zboží a
tento obchod se stal závislý na nejrůznějších okolnostech a podmínkách. Důvodem, proč
lidé vyhledávají erotické služby, je neuspokojená sexuální potřeba. Kdyby nebylo zákazníků, kteří jsou ochotni za tyto služby zaplatit, jistě by se velmi snížil i počet prostitutek a
prostitutů.
Prostituce je jev, který je od starověku součástí života společnosti a jako takovou
nelze přímo odsoudit. Teprve až sociální, zdravotní problémy, kriminalita s ní spojená a
nekontrolovatelný vývoj může být chápan jako jev škodlivý společnosti. Často dochází
k mravní devastaci určitých sociálních skupin, které považují prostituci jako prostředek pro
zajištění obživy a určité životní úrovně.
Z právního hlediska není prostituce chápána jako trestní čin, tudíž za ni nemůže být
trestán ani zákazník a dokonce ani prostitutka, která tuto službu poskytuje. Prostituci lze
tedy postihovat pouze nepřímo na základě mravnostní, násilné či majetkové kriminality a
některých druhů organizovaného zločinu.
Nejčastější formou prostituce je prostituce heterosexuální ženská, avšak existuje i
prostituce mužská a ta bývá jak heterosexuální tak homosexuální. Ve velké míře se objevuje i prostituce dětská. V největší míře jsou nabízeny klasické formy sexuálních služeb, ale
existují i veřejné domy či jednotlivci, kteří se specializují na nejrůznější formy úchylné
sexuality, např. fetišismus, sadomasochismus, gerontofilie, voayerismus apod.
Vědomky či nevědomky se s prostitucí setkává každý z nás. Ať již prostřednictvím
médií, ve svém životě nebo literatuře. Vždyť i díla mnoha světových autorů byla inspirována prostitucí a prostitutkami. Například Josef Svatopluk Machar v rozsáhlé básni Magdalena vypráví o prostitutce Lucy, která se snaží vymanit ze spárů této profese. Okolnosti
ji ovšem opět donutí vrátit se do nevěstince. Také Émile Zola se ve svém románu Nana
zabývá životem prostitutky, která dokáže využít muže ke svým potřebám a pak se jich
zbaví. O prostitutkách pojednává spousta dalších románů jako např. Kulička od Guy de
Maupassanta nebo Vzkříšení od Lva Nikolajeviče Tolstého.
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Lze se setkat s rozporuplnými názory na prostituci. Mnoho lidí prostituci toleruje
nebo se ji snaží nevidět, jiné skupiny ji ovšem odsuzují a podporují její vymýcení. I přes
snahu prostituci minimalizovat, neexistuje žádné větší město, ve kterém by nebyl veřejný
dům či nebyla možnost využít komerčního sexu. O tom je více rozepsáno v kapitole 5.
Téma jsem si zvolila, protože mne zajímá motivace mužů k využití komerčního sexu. Tyto
informace a zjištěné poznatky můžou rozšířit obzor o tomhle fenoménu.
Studiem literatury a internetových zdrojů zabývající se touto problematikou byla
vytvořena teoretická část této práce, ve které je uvedena historie vývoje prostituce a pohled
na prostituci ze strany společnosti, vývoj situace v oblasti prostituce v České republice po
roce 1990, historie prostituce v Čechách, prostituce v současnosti, situace v ČR, porovnání prostituce s některými ostatními státy, společnost a prostituce, formy prostituce, zkušenosti s komerčním sexem a právní aspekty prostituce.
Hlavním cílem a účelem této práce je pomocí dotazníkového průzkumu zmapovat
zkušenosti a názory mužů ve Zlínském kraji s využíváním komerčního sexu. Záměrem
bylo získat informace o počtu využití a druhů těchto služeb a spolu se základními údaji
dotazovaných sestavit jednoduchý, přesto věcný přehled o dané situaci. Důraz byl kladen
především na muže ve věku od 18 do 60 let, kteří byli dotazováni formou písemného dotazníku.
Další část práce je tvořena cíleným rozhovorem s ženou, která se touto profesí již
několik let živí. Rozhovor je zaměřen především na klienty využívajících jejích služeb.
Práce je určena pro veřejnost a pro všechny, které tato problematika zajímá. Nabízí
souhrnný a stručný, přesto věcný přehled o tomto jistě zajímavém jevu.
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POJEM PROSTITUCE

Pro zkoumání prostituce a dalších jevů, které jsou s ní úzce spjaty je třeba si říct,
co prostituce vlastně je. O prostituci se říká, že je nejstarším řemeslem na světě.
To je možná trochu nadsazené, nicméně zprávy o ní nalézáme už v knize Genesis
Starého zákona. (http://www.sexus.cz/clanek/1308-dejny-prostituce-i.html)
Prostituce pochází z latinského slova „prostituere“, což znamená nabízet se k veřejnému smilstvu, nabízení sexuálních služeb za úplatu. (Capponi, Hajnová, Novák, 1994
s. 109)
Tato úplata však nemusí mít jen podobu finanční, ale může mít i podobu jiné formy, např. může jít o získání určité výhody, poskytnutí protislužby, nebo získání kompromitujících materiálů či protekce. V současné době mají velký význam pro provozování
prostituce drogy. (http://www.mvcr.cz/prevence/priority/prostituce/uvod.html)
Autoři francouzského Akademického slovníku z roku 1835 definují prostituci následovně jako „úplné oddání se smilstvu“. Před nimi Richelet vyslovil všeobecnější definici: „zhýralý způsob života“. Sám však tuto definici upravil a doplnil ji dvojsmyslem: „je to
tělesné nemanželské oddání se dívky nebo ženy muži za účelem poskytnutí mu nedovolených požitků.“ (Dufour, 2003, s. 8)
Ve snaze vymezení pojmu prostituce lze vycházet z definice vyplývající z rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích (č. 22/1995 Sbírky soudních rozhodnutí a
stanovisek), v němž uvádí, že..
“prostitucí se rozumí pohlavní styk s jinými osobami za úplatu. Pojem pohlavní styk
znamená jakýkoliv způsob ukájení pohlavního pudu na těle jiné osoby. Nemusí tedy jít jen
o soulož, tedy o přímý styk pohlavních orgánů, ale může jít též o dotyky na jakékoli části
těla, onanii nebo vzájemnou onanii. Pojmy pohlavní styk a soulož nelze tedy považovat za
synonyma.“ (http://www.mvcr.cz/prevence/priority/prostituce/uvod.html)
Nejčastější formou je heterosexuální ženská prostituce. Existuje však i v nemalém
množství prostituce mužská jak heterosexuální tak i homosexuální, stejně jako homosexuální prostituce ženská, ale i prostituce dětská má své časté zastoupení. Vzácností nejsou
veřejné domy nebo i jednotlivci, kteří se specializující na různé formy sexuality, jako na-
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příklad sadomasochismus, fetišismus a jiné. Moderní formu provozování této činnosti
však jen stěží můžeme srovnávat s chrámovou prostitucí ve starověku. Zde nešlo o služby
za úplatu,byť spokojení klienti často věnovali nemalé částky chrámu, ale šlo především o
kultovní obřad.(Capponi, Hajnarová, Novák, 1994, s. 109)
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HISTORICKÝ VÝVOJ PROSTITUCE

Toto choulostivé téma souvisí s dějinami náboženství, zákonodárství a mravů. Spisovatelé si ho nevšímali přestože se stále zaměstnávali mravy a tak pouze badatelé starověků jako Meursius, Laurentius, Musonius se o něm odvážili psát v latině, jelikož se jim
tento jazyk zdál k zpracování tohoto tématu nejvhodnější. (Dufour, 2003, s.9,10)
S prostitucí se potýkali představitelé státu a zejména jeho represivních složek již od
jejího vzniku. Veškeré snahy o její vymýcení se zdají být naprosto zbytečné dokud se tedy
budou objevovat zájemci o tyto služby, nezmizí ani prostitutky. Zároveň prostituce reaguje
na lidské sexuální potřeby, tedy na neschopnost určitých jedinců tyto potřeby realizovat
v rovině mezilidských partnerských vztahů. Při porovnávání partnerského chování člověka
a zvířat se často klade otázka, zda má člověk biologicky zakódovanou také monogamii, tj.
trvalou vazbu na jednoho partnera. Odpověď je záporná. Jen necelá 3% ze všech savců
jsou monogamní. (Matoušek, 1997, s.13)
Člověk má eticky zakódovanou monogamii, ale na druhou stranu tíhne
k promiskuitnímu chování a vyhledávání neosobního pohlavního styku. Pokud se podíváme do dějin lidské sexuality musíme si připustit, že člověk nemůže a není monogamní
bytost.Vědci se shodují na tom, že muži to mají o něco horší, jejich sklon k sexuální promiskuitě je vyšší. Ale záleží na tom, jak se s tím jedinec vyrovná. (Chmelík,2003)

2.1 Základní podoby prostituce
Z hlediska historického měla prostituce v lidské společnosti tyto základní podoby.
Jednalo se o prostituci:
- pohostinskou
- náboženskou ( bohoslužebnou či chrámovou)
Literatura dělení druhů a podob prostituce podrobněji uvádí následovně:
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2.1.1 Pohostinská prostituce
Vznik pohostinské prostituce úzce souvisí s náboženstvím a vírou. U různých primitivních skupin a kmenů se vyskytuje dodnes. Hostitel propůjčuje manželku nebo dceru
svým hostům a je velmi uražen, pokud tento dar nepřijmou. (http://xessex.blog.cz/)
2.1.2 Náboženská prostituce
Již od starověku se setkáváme s bohoslužebnou, chrámovou prostitucí, čili s prostitucí kněžek příslušných božstev nebo prostitucí, spojenou s činností různých náboženských
sekt a kultů. (http://xessex.blog.cz/)
Dívky a ženy seděly na vymezených místech a měly povinnost s každým, kdo jim
hodil minci do klína, pohlavní styk. V těchto dobách se hromadný pohlavní styk nepovažoval za nic nemravného. (Chmelík, 2003, s. 61 )
Mezi nejznámější kulty, při nichž byla provozována náboženská prostituce, byly
zasvěceny u Féničanů bohyni Astarté, u Babyloňanů bohyni Ištar, na Kypru pak Afroditě.
Chrámovou prostituci podle dochovaných spisů můžeme nalézt již ve třetím tisíciletí před
Kristem v těch nejrozvinutějších společenstvích. Všude však byla vykonávána ve veřejných zařízeních, která byla součástí chrámů, a ty

z ní čerpaly část svých příjmů.

(http://obchod.studovna.cz/scripts/detail.asp?id=2076&tmplid=27)

2.2 Podoby prostituce v období Antiky
2.2.1 Starověké Řecko
Ve starém Řecku ovládala prostituce ve svých nejrůznějších podobách všechny oblasti života člověka. Ale především ji používali v boji proti homosexualitě. Již filozof a
zákonodárce Solon předepsal mužům nevěstince jako lék proti homosexualitě, a proto nechal zřídit první nevěstinec. Tuto instituci zřídil pro blaho a klid lidu. Sehnal vhodný dům,
do něhož nakoupit mladé otrokyně, a stanovil nízké vstupné. Chtěl tak zabezpečit klid a
bezpečí slušným ženám. Vznikly velké skupiny Venušiných služebnic: obyvatelky nevěstinců zvané dikteriady, tanečnice a hráčky na flétnu a hetery. Athény ochotně trpěly prostituci, protože jim z ní plynuly nemalé daně, z nichž se financovala stavba lodí a výzbroj.
Nevěstky byly pro stát tak důležité, že když chtěly překročit athénské hranice, musely si
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poskytnout

záruky,

že

se

vrátí.

(http://obchod.studovna.cz/scripts/detail.asp?id=2076&tmplid=27)
Prostitutky musely nosit zvláštní oblečení určené barvy nebo jasné znamení, aby se
odlišily od počestných žen. Také nevěstince musely být označeny nezaměnitelným obrazem či reliéfem nad vchodem. Pro hráčky na flétnu a tanečnice tak přísná pravidla neplatila, protože nebyly nuceny vydělávat si jen prodejem vlastního těla, byly hlavně využívány
při slavnostech a hrách. Pro hetéry neplatila téměř žádná pravidla. Řekové měli pod označením hetéra na mysli něco jako přítelkyně, družka nebo společnice. Byla více než jen na
sexuální služby, a dokonce často bývala věrná jednomu muži několik měsíců i roky. Hetéry byly královny všech lehkých žen.
Pro budoucí prostitutky, které byly vzdělávány v gymnastice, tanci a hudbě, se zřizovala speciální centra. Byla potřeba odlišit od sebe jednotlivé "typy" prostitutek , kterých
bylo třináct .( http://xessex.blog.cz/)
2.2.2 Starověký Řím
V Římě nevěstkám určovalo právo výjimečné postavení často byly u zrodu důležitých státních ustanovení. Veřejná prostituce se objevovala při zvláštních příležitostech,
jako

byly

slavnosti.

Jinak

byla

prostituce

v

Římě

nenápadná.

(http://obchod.studovna.cz/scripts/detail.asp?id=2076&tmplid=27)
Nevěstky, stejně jako jejich zákazníci, pocházeli ze všech vrstev společnosti, od
těch nejlépe situovaných, až po otrokyně. Jejich činnost byla všeobecně považována a to i
státními orgány, jelikož svou činností výrazně přispívaly do státní pokladny. Postupem
času ale začala vážnost nevěstek upadat a jejich povolání bylo považováno za něco potupného. (http://www.sexus.cz/clanek/1308-dejiny-prostituce-ii.html)
Cenzura dohlížející nad mravy byla v Římě zavedena v 5. století před naším letopočtem. Prostitutky např. nesměly zanechávat závěti, nesměly svědčit u soudu a uzavírat
manželství. V Římě byla spíše než ženská prostituce oblíbenější mužská homosexuální
prostituce. Byli dováženi mladí otroci, jejichž cena byla vysoká a v té době byli považováni za velký luxus. (http://obchod.studovna.cz/scripts/detail.asp?id=2076&tmplid=27)
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2.3 Středověk
Významnou změnu k prostituci zaznamenalo křesťanství. Z Nového zákona známe
první případy obrácených hříšnic, například Máří Magdalény, o které v evangeliu napsal
svatý Jan, a dalších kajícnic a přívrženkyň nové víry. (http://xessex.blog.cz/)
Křesťanství vyzívalo k cudnosti, odříkání a hlavně sexuální zdrženlivosti. Ale církev se s prostitucí musela nakonec smířit. Dokonce pro ni z toho plynuly určité zisky. Církev pobírala příjmy z domů, které pronajímala správcům nevěstinců. (Chmelík, 2003, s.
57)
Prostituce se začala šířit do Evropy. V některých zemích byla sice přísně postihována, někde i trestem smrti, jinde se však stala vítaným zdrojem příjmu do státní pokladny, a proto jí byl nechán volný průběh.
Ve středověku určovaly polohu nevěstinců předpisy, vykazující je na periférie
měst. Navzdory tomu, ale byly nevěstince často vybudovány přímo v centrech. Všeobecně
a většinou marně zakazovaly tyto předpisy budovat nevěstince v sousedství kostelů, hřbitovů a klášterů. Ulice lásky existovaly snad ve všech středověkých městech. V těch největších, jako třeba v Paříži, Neapoli, Benátkách či Hamburku, se jednalo o celé městské čtvrti. (http://xessex.blog.cz/)
Z občanského života nebyla prostituce odstraněna nikdy, ač jí byly vyhrazovány
vždy pouze určená část města. Centrem pouliční prostituce pak byla tržiště. (Brouk, 1992,
s. 59)

2.4 Novověk
„Na počátku patnáctého století se konal církevní koncil v Kostnici. Tam se ve velmi
vysokém počtu shromaždovaly prostitutky, protože tam nacházely svou nejvěrnější klientelu – duchovní, vojáky, učence a hodnostáře všeho druhu. Došlo také k mravnímu úpadku
papežství. Za papežem do Říma přesídlovalo hodně lidí a hlavně kurtizány. Kurtizány byly
vzdělané, emancipované ženy, které uměly psát, číst, zpívat. Objevovaly se na nejznámějších obrazech a bylo o nich hodně napsáno. Kurtizány se orientovaly na nejlepší klientelu,
najímaly

si

krásné

byty

(http://www.sfiles.host.sk/work/prostituce.html)

a

žily

v

přepychu.“
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Prostitutky v této době musely být označovány na viditelném místě, zpravidla červenou stužkou nebo odznakem na rameni. Musely platit daň a byla snaha shromažďovat
prostitutky do určité části. Město jim poskytovalo dva lékaře, byla tendence zabránit šířící
se epidemii syfilis. V sedmnáctém a osmnáctém století měl luxus a velkolepost nevěstinců
vrátit hostům důvěru v prostituci. Prostitutky se k tomu speciálně proškolovaly. Kurtizány
vyjížděly na projížďky v kočárech, kde si sjednávaly schůzky. Za Jiřího III. Byl vytvořen
první dvorní bordel. Tyto dámy chodily v odvážných toaletách, zúčastňovaly se plesů lásky, ale téměř všechny se do tohoto postavení vypracovaly z ulice.
V osmnáctém století se prosadila prostituce jako velmi oblíbená oblast zábavního
průmyslu. Na provozování veřejných domů se v té či oné formě podílela celá desetina londýnského obyvatelstva. V Benátkách nechala vláda vyhnat všechny prostitutky z města,
ale brzy je zase musela volat zpátky a dokonce obdržely náhradu ušlých zisků a nové byty
a protože byly nedílnou součástí státní politiky, byly nejlepšími informátorkami.
Velkou odpůrkyní prostituce byla Marie Terezie. Vydávala nařízení, mravnostní
zákony. Mezi tresty za provozování nejstaršího řemesla patřilo např. stříhání vlasů, nucené
práce a několik jich dokonce popravili. Ty, které se přesto odvážily toto řemeslo provozovat,

se

muselo

uchylovat

nejrozmanitějším

trikům.

(http://www.sfiles.host.sk/work/prostituce.html).
Jak uvádí L. Bassermann v knize „Nejstarší řemeslo“, vídeňské prostitutky navenek zmizely, ovšem nahradily je služebné a pokojské v hotelích a penzionech. Zvěst o nich se šířila
Evropou:
„Pokojské byly odjakživa mimořádnou lahůdkou – nepocházely totiž pouze z Vídně, ale i ze
slavných plantáží dívčí krásy v okolí. V mnoha šlechtických domech se návštěvník nevystavoval prakticky žádnému nebezpečí, protože vešel do počestného domu, kam nesměla bez
důvodu vtrhnout ani mravnostní policie. Přirozeně, bylo by nespravedlivé, kdybychom zařazovali všechny vídeňské služebné do armády prostitutek. Základ jejich galantní kariéry
však založila doba mravnostních komisí.“ (Murín, Weiss, 2004, st.26)
V Rusku se věnovaly tomuto řemeslu hlavně cikánky a Estonky, a to hlavně proto,
aby unikly doživotní nevolnické dřině na panských polích.
Paříž byla v osmnáctém století nejznámějším a nejvyhledávanějším městem lásky,
a proto byla nazývána hříšný Babylon. Nejznámějším místem byl Palais Royal. Prostitutky
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se procházely po zahradách a přijímaly nabídky na večer. V roce 1836 byly všechny kurtizány z Palais Royal vyhnány. V Paříži byly všechny prostitutky evidovány pomocí seznamů, které vedl hlavní inspektor. Ten měl za povinnost každý měsíc vyřadit tři až čtyři sta
dívek z provozu a odeslat je do špitálu nebo za hranice města. Hostinským nebo ubytovatelům hrozila vysokou peněžní pokutou, pokud přijme prostitutku.
Zbohatlé vrstvy dávali přednost podnikům, kde si mohly vybrat z velkého počtu dívek, které byly vystavené nahé a měly pevnou cenu., takových podniků v roce 1840 bylo v
Paříži napočítáno dvě stě. (http://www.sfiles.host.sk/work/prostituce.html)
2.4.1 Období světových válek
V první polovině 20. století dávala moderní společnost přednost především tzv. tajné prostituci a hodinovým hotelům, především proto, že byly diskrétní. V tomto období
dochází k zániku řady klasických nevěstinců, ale začíná se objevovat nový typ nevěstince
tzv. pojízdný polní puff, který byl k dispozici vojákům a objevoval se hlavně v posádkových městech . (viz. příloha PV)
Během světových válek jsme se mohli také setkat s tzv. prostitutkami ( špiónkami)
které byly nasazeny na vojenské důstojníky, aby vyzvěděly vojenské tajemství za pomoci
svých půvabů a dovedností . Mezi nejznámější patřila Mata Hari. (viz. příloha PVII)
(Chmelík, 2003, s. 59)
Hitler řešil prostituci radikálně. Nevěstince jednoduše pozavíral a prostitutky spolu
s jejich kumpány poslal do koncentráků. (Murín, Weiss, 2004, s. 27)
Až teprve po válkách se začíná rozmáhat dnes dobře známá forma prostituce, a to
tzv. bytová prostituce za pomoci telefonních linek. (Chmelík, 2003, s. 59)

2.5 Shrnutí
Jak zjistíme, ve všech dobách, ve všech zemích filozofové a zákonodárci varovali
před smyslnými vášněmi. Mojžíš přikazoval židům cudnost, římský senát vypálil vilnosti
různá znamení hanby, Karel Veliký, Ludvík Svatý, všichni králové usilovali o očištění
mravů a omezení prostituce. To byl hlavní účel zákonů.
„Marně bychom však hledali jediný národ, který by jakožto nevyhnutelné zlo s sebou svými dějinami nevlékl taky prostituci.“ (Dufour, 2003, s.18)
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HISTORIE PROSTITUCE V ČECHÁCH

Prostituce se ve středověku rozvíjela především ve městech, protože vesnická společenství prostituci prakticky neznala. Křesťanská konvence vyžadovala od občanů absenci na tělesnou lásku před uzavřením sňatku. Sex v této době byl určen pouze k účelu rozmnožovacímu. Ale jak je známo, normy a předpisy jsou většinou porušovány a obcházeny.
A bylo tomu a je tomu tak i u nás. Prostitutkami se ženy stávaly většinou z touhy po snadnějším životě a vidině výdělku. Toužily žít v lepším prostředí, než do jakého se narodily.
Mnohé dívky a ženy, které prostituci provozovaly, k ní byly donuceny otci či manžely
jako zástava nebo úhrada dluhů. Existovala zde i prostituce institualizovaná, která byla
kontrolována a spravovaná. Ovšem, ale existovaly také nelegální nevěstince vedené
kuplířkami. Mezi nejznámější centra pražských prostitutek patřily nevěstince v Krakovské
ulici, na Koňském trhu a v Benátkách. Prostituci se však dařilo dobře i mimo hlavní centra.
Počet prostitutek se ještě zvýšil po té, co se Praha stala významným evropským univerzitním městem. (http://www.sfiles.host.sk/work/prostituce.html)
Kovařík (1993, s.37,38) uvádí, že první lepší nevěstinec nazvaný „Sacrum Veneris
almae palatí-který byl vlastně lázněmi, založil v Praze již v roce 1276 Ital Jindřich z Isernie, notář krále Přemysla Otakara II., poblíž kláštera sv. Tomáše na Malé Straně. Brzy
následovaly další nevěstince v různých českých i moravských městech. Pochopitelně se vyskytovala i prostituce tajná, kterou městské úřady přísně stíhaly, protože uznávaly jen prostituci soustředěnou do nevěstinců.“
Rozkvět prostituce se ovšem nelíbil mravokárným kněžím a kazatelům. Největším
horlivcem proti úpadku mravů byl sám Jan Milíč z Kroměříže.(Kovařík, 1993, s.37,38)
Dalším velkým impulsem pro pražskou prostituci bylo přesídlení císařského dvora
z Vídně do Prahy v 16. století. To ovšem přineslo novou hrozbu prostitutek, a to syfilis.
Ale ani syfilis nedokázala rozvoj prostituce zastavit či dokonce snížit. Prostituce přežila i
třicetiletou válku, hrozné morové epidemie v 17. a 18. století. V této době byla prostituce
tolerována bez výraznějších zásahů ze strany veřejné moci. Nejvíce se jí dařilo v pohraničních městech, například v Liberci, nebo v severočeském hornickém revíru (Most), ve městech svázaných s rozvojem těžkého průmyslu (Kladno). Policie byla tolerantní k veřejným
domům, jejichž zaměstnankyně byly vedeny v evidenci, podrobovány pravidelným lékařským prohlídkám a byly ochotné spolupracovat. Ženy k této práci většinou donutila chu-
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(http://www.sfiles.host.sk/work/prostituce.html)
Konec devatenáctého století věnoval trestní zákon prostitutkám značnou pozornost.
Knížka prostitutky vydávaná od roku 1896 musela obsahovat všechna data prostitutky, její
podpis, fotografii, rubriky pro lékařské vysvědčení a nálezy a rubriky o záznamech změny
bytu. Tuto knížku musela prostitutka každému návštěvníkovi ukázat bez požádání, aby
mohl nahlédnout do záznamů o poslední lékařské prohlídce. (Vaněk, 1971, s.63,64)
Od počátku dvacátého století začaly veřejné domy pomalu vycházet z módy. Těžiště prostituce se začalo přemisťovat na ulici. Důvodem bylo to, že policie neměla už
takové možnosti kontroly. (http://www.sfiles.host.sk/work/prostituce.html)
Za první světové války se prostituce nebývalou měrou rozmohla a vzrostl tak i
mnohonásobně počet onemocnění pohlavními chorobami. Rakouská armáda měla nejen
pojízdné bordely s dámičkami, ale starala se i o léčbu pohlavních chorob. Po válce měla
svobodná Československá republika problémy s prostitucí. Zákonem z 11. července 1922
byly veřejné domy zakázány a policie měla nad prostitucí trvalý dozor. To vedlo i k úspěšnému boji proti pohlavním nemocem. Faktem je to, že v celém Československu bylo v roce
1920 celkem 406 veřejných domů s 1306 prostitutkami, volně živicích se šlapek bylo u policie hlášeno 442. (Kovařík, 1993, s.39)
V roce 1939 byly obnoveny veřejné domy zvláště pro německé okupační vojsko a
pro civilní obyvatelstvo. (Vaněk, 1971, s.164)
Za dob socialismu šlo prostituci stíhat pouze jako příživnictví. Socialistický zákon
prostituci nedovoluje, ale ani výslovně neuvádí, co je trestné. Pouze ji mlčky zahrnuje do
příživnictví, což ale přesně neodpovídá významu tohoto sociálního jevu. (Vaněk, 1971,
s.164)
Na počátku 70. let měly bezpečnostní složky komunistického režimu v registraci
na území Prahy téměř dva tisíce prostitutek. Dělili je do tří kategorií:
1) pouliční prostitutky se sídlem v Rytířské ulici v Praze l
2) hotelové prostitutky, spolupracující s StB, v hotelech Jalta, Alcron. Internacíonal a dalších. Ty byly pod jejich kontrolou a kromě svých zájmů se
orientovaly i na zájmy zmíněné složky.
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3) barové a hotelové prostitutky, které byly v „režii" recepčních jednotlivých
hotelů a číšníků. Většina hotelových prostitutek byla k dispozici na telefonické vyzvání. (Čech, Řezníček,1997, s.58)
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VÝVOJ SITUACE V OBLASTI PROSTITUCE V ČESKÉ
REPUBLICE PO ROCE 1990

Sexuální služby i poptávka po nich, jsou inzerovány v celostátních mediích ,ale i na
reklamních billboardech. Uvádím několik inzercí erotických služeb v příloze PVIII. Podle
tisku vydávaného v České republice v roce 1998 je možnost si na našem trhu zakoupit až
46 periodik s tematikou erotika a sex. Např. v inzertních novinách pro Českou republiku
Annonce 3x týdně uveřejňuje v průměru 420 inzerátů v rubrice nezávazný sex amatérů, v
rubrice Zaměstnání v erotické oblasti je nabízeno 100 inzerátů a v rubrice Profesionální
sex za úplatu se nabízí 170 inzerátů. Kromě Annonce existují další tiskoviny, které inzerují převážně erotická seznamky a nabídky erotických služeb. S velkou většinou těchto tiskovin se můžeme setkat na pultech obchodů s denním tiskem a často i s dalším zbožím
denní spotřeby, včetně nápojů a potravin.
Podle informací Ministerstva vnitra ČR před rokem 1990 existovala prostituce v
latentní podobě, jako součást stínové ekonomiky.
“Jedinou formou její regulace byla represe, která vycházela z trestního zákona
č.140/1961 Sb., § 203 příživnictví, na jehož základě byly postihovány prostitutky, které
neměly řádný pracovní poměr. Na trestní zákon a jeho ustanovení o příživnictví analogicky navazoval zákon č. 150/1969 Sb., o přečinech, konkrétně v ustanovení § 10, podle kterého byla prostituce postihována jako nekalý způsob obživy. V roce 1990 byl při novele
trestního zákona č. 140/1961 Sb., zákonem č. 175/1990 Sb., § 203 tr. z. o příživnictví vypuštěn a zákon č. 150/1969 Sb., o přečinech, zrušen. Tyto právní akty se vedle otevření
hranic, boomu cizineckého ruchu a stratifikace obyvatel České republiky, dávají do souvislosti s enormním rozšířením veřejně i skrytě provozované prostituce v České republice.“ (http://www.mvcr.cz/prevence/priority/prostituce/rozbor.html)
V roce 1999 se tehdejší ministr vnitra snažil prosadit zákon, který by prostituci
zrovnoprávňoval na trhu práce. Prostitutkám by přiděloval postavení samostatně výdělečných osob, podnikajících podle živnostenského zákona. Tyto osoby by podléhaly registraci
a docházely k pravidelným lékařským prohlídkám, platily daně, sociální a zdravotní pojištění a výdaje na kondomy si odepíšou z daní.. Navrhovaná úprava předpokládala také legalizaci erotických podniků, dávala určitá pravidla pro jejich zřizování a provoz. Obec by
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pak měla mít možnost vybírat za provozování takovýchto podniků místní poplatky a to ve
formě místních daní.
(http://www.financninoviny.cz/tisk_clanku_view.php?id=15684&BACK=/index_view.php
?id=15684)

Tab.1. Odhad počtu prostitutek v ČR a výdělků z prostituce v roce 2003
Počet prostitutek

Výdělky z prostituce (mil. Kč)

V klubech, včetně eskort servisu

6234

6737

Na privátech

2807

1725

Na ulici

700

257

Celkem

9741

8718

(http://www2.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/nelegalni_ekonomika_v_cr_09_06_2005)
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PROSTITUCE V SOUČASNOSTI, SITUACE V ČR

Za drogy a prostitutky utratí Češi ročně přes 15 miliard korun. Služby lehkých žen či
mužů pak přijdou na 8,7 miliardy korun.
(http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/10_8_2006_cesi_daji_za_drogy_a_prostitutky_15_
miliard_rocne)
Cizinci z toho utratili 5,5 mld. Stejně tak se odhaduje, že prostitutky cizí státní příslušnosti poslaly do zahraničí zhruba 400 miliónů korun, což představuje zhruba desetinu
jejich výdělku.
(http://www2.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/nelegalni_ekonomika_v_cr_09_06_2005)
U prostituce nejodvážnější odhady hovoří o tom, že erotické služby poskytuje kolem 25 tisíc lidí, žen i mužů. Realitě se prý spíše blíží, že prostitucí se živí či si jí přivydělává na 10 tisíc žen i mužů. Do odhadů jsou zařazeny všechny prostitutky, tedy i ty, které
působí v erotických klubech, pracují formou eskort servisu, čily ty, které jezdí přímo za
zákazníkem, ty, které působí v privátech a např. si dávají inzeráty do novin, a ty, které se
pohybují v ulicích.
Jen v různých erotických klubech, kterých je v Česku kolem 800, působí podle odhadů asi 6000 žen. Cena za poskytované služby se pohybuje v průměru kolem 3,5 tisíce
korun českých..
Podle odhadů má každá žena v klubu zhruba asi deset klientů za týden, přičemž se
předpokládá, že pracuje ročně 43 týdnů. Ceny se různí podle druhu a kvality služeb, ale i
podle regionů ve kterém působí. Luxusní příležitostná prostitutka může za své služby získat desetitisíce korun za večer.
V privátních bytech poskytuje erotické služby zhruba 2600 žen, každá z nich může mít až
600 zákazníků ročně.
Na ulicích, se denně pohybuje na 700 prostitutek, které mají průměrně deset zákazníků
týdně.
(http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/10_8_2006_cesi_daji_za_drogy_a_prostitutky_15_
miliard_rocne)
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Podle studií Ministerstva vnitra v posledních letech došlo v ČR k velkému rozšíření prostituce, na niž se váže mravnostní, násilná i majetková kriminalita, jakož i nejrůznější formy zločinu. Jeden z mnoha případů kriminálního činu spáchaného na prostitutce
uvádím v příloze PIV.
Stát u nás aplikuje tzv. aboliční přístup, který prostituci ani nezakazuje a ani nepovoluje, postihuje pouze jevy, jež prostituci doprovázejí (nucení k prostituci, kuplířství,
obchod se ženami). Vedle aboličního existují dále přístupy represivní a reglementační.
Represe znamená zákaz prostituce, trestání prostituujících osob i zákazníků. Historie ukazuje, že její použití prostituci nevymýtí, pouze skryje do ilegality. Odborníci proto jednoznačně preferují reglementaci. Ta prostituci trpí, respektive legalizuje, zároveň ji však podřizuje státnímu dozoru a kontrole, včetně navazujících sociálních, zdravotních a preventivních opatření. Výhodou je, že prostituce pak nefiguruje ve sféře zájmu organizovaného
zločinu. Tento přístup uplatňuje například Rakousko, Holandsko, Švýcarsko nebo Maďarsko. Na základě zkušeností ze zahraničí není oprávněné se domnívat, že tyto problémy lze
účinně

řešit

jiným

způsobem

než

legalizací

prostituce.

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Prostituce)
V poslední letech tisíciletí došlo k velkému nárůstu migrace prostitutek.(Vaníčková, 2005) Nejvíce rozšířená je prostituce při státní hranici s Německem a to
v městech Dubí, Hora Sv. Šebestiána, Cheb, Domažlic, na státní hranicí s Rakouskem, na
mezinárodních silničních tazích do Polska (Náchod, Karviná) a v hlavním městě Praze
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Prostituce)

UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií

6

26

POROVNÁNÍ PROSTITUCE S NĚKTERÝMI OSTATNÍMI STÁTY

V České republice není prostituce ani povolena, ani výslovně zakázána. Není považována za trestný čin, avšak zároveň není legalizována jako výdělečná činnost. Z toho také
vyplývá nemožnost státu astronomické zisky z prostituce zdaňovat.
Pro porovnání uvádím prostituční scénu ostatních států - Belgie, Nizozemska, Francie, Velké Británie.

6.1 Prostituce v Belgii
„Belgie prostituci nezakazuje, na rozdíl od kuplířství. Také je možné postihovat veřejné vybízení k prostituci, což umožňuje úřadům v Bruselu čas od času podniknout zátah v
některé vykřičené čtvrti. Obvykle však prostitutky tolerují.“ (http://svet.ihned.cz/c610084510-23131565-003000_d-zapadni-evropa-se-s-prostituci-vyrovnava-ruzne)
Podle průzkumu agentury BXL „ by si sice většina Bruselanů přála vytvoření "centrální" zóny, kde by se prostituce soustředila - jako v nizozemském Amsterodamu či Antverpách, ale to nemá v praxi naději na úspěch.“ (http://svet.ihned.cz/c6-10084510-23131565003000_d-zapadni-evropa-se-s-prostituci-vyrovnava-ruzne)

6.2 Prostituce v Nizozemsku
Nizozemsko je známo svým liberálním postojem nejen vůči prostituci. Nevěstince
jsou povoleny a sex za peníze na pracovní smlouvu nebo nezávisle je z pohledu zákoníku
práce normální profesionální aktivitou. Nizozemské úřady jsou přesvědčeny, že tak mohou
mít

prostituci

lépe

pod

kontrolou.

Mohou

ji

kontrolovat

a

danit.

(http://prostituce.navajo.cz/.)
Jsou zřízeny informační centra o sexuálních službách. Jejich pracovníci návštěvníkům poradí, jak si mají počínat, opatrnější z nich si zde alespoň mohou koupit tričko s logem amsterdamské čtvrti červených luceren.( http://www.holandsko.cz/zakazane-ovoce)
Turisté z celého světa se zde sjíždějí , aby zakusili zakázané ovoce. V uličkách lásky jsou stovky malých výkladních skříní, ve kterých postávají prostitutky všech ras a rozměrů. Pokud se pro některou rozhodnete, stačí jen zaklepat na sklo a počkat jestli Vás pustí
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(http://www.fiftyfifty.cz/spolecensky-magazin/6869434/Amsterodam-hrisne-

mesto-.php) Foto „výkladní skříně s prostitutkami“ přikládám do přílohy PX.

6.3 Prostituce ve Francii
Je zajímavé, že svou první sexuální zkušenost mají 2% dnešních mladých francouzů právě díky službě prostitutky. Ovšem před 20 lety těchto francouzů bylo 5x více.
(Murín, Weiss, 2004, s.193)
Pařížské chodníky už nejsou tak výnosné, jak bývaly. Podíl na tom má ministr vnitra Nicolas Sarkozy, z jehož podnětu byl před čtyřmi lety přijat zákon umožňující trestat
prostitutky za aktivní i pasivní získávání klientů na veřejnosti. Mnohé z prostitutek tak z
pařížských ulic zmizely. Podle názorů kritiků zákona ovšem jen proto, aby se přestěhovaly
do oblastí, kde jsou vystaveny většímu bezpečí.. Žena či muž nabízející aktivní i pasivní
sexuální služby na veřejnosti může dostat pokutou až 3750 eur (115.000 korun) nebo až
dva měsíce vězení. Za kuplířství je až sedm let vězení a 150.000 eur pokuty.
(http://svet.ihned.cz/c6-10084510-23131565-003000_d-zapadni-evropa-se-s-prostitucivyrovnava-ruzne)

6.4 Prostituce ve Velké Britanii
Podle odhadů je ve VB asi 80.000 prostitutek. Z toho asi 95 procent prostitutek
provozujících toto řemeslo na ulici je podle výzkumů závislých na drogách. Prostituce sama o sobě v Británii nezákonná není, ale je s ní spojeno přes 30 trestných činů. V roce
2003 vláda změnila asi 50 let staré zákony, které se zabývají sexuálními delikty následovně: V oboru prostituce dospělých je podle nich zakázáno povzbuzovat nebo lákat k prostituci, řídit prostituci a vést nevěstince. V roce 2004 začala příprava nové reformy, jejímž
smyslem má být zabránit tomu, aby zejména ženy a dívky byly nuceny "šlapat chodník", a
aby ti, kteří už takto vydělávají, byli chráněni, a aby byli postiženi ti, kteří na těchto ženách vydělávají.
Podle jedné studie z roku 2001 „ jde o odvětví s obratem 700 milionů liber, takže
se čas od času ozývají návrhy, aby stát příjmy z prostituce zdanil jako v Německu. Poukazují také na to, že zkušenosti z legalizace prostituce v Nizozemsku, Německu či Austrálii

UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií

28

údajně ukazují, že to skončí katastrofou a dále zvýší nelegální pašování lidí. Proto naopak
navrhují, aby byl trestný nikoli prodej, ale kupování sexuálních služeb, což je model Švédska, které současně vyčlenilo prostředky na pomoc prostitutkám a prostitutům, které považuje za oběti. Podle této názorové skupiny není prostituce pouhým výběrem povolání, ale
lidé jsou k ní v drtivé většině případů dohnáni, ať už fyzickým násilím nebo ekonomickými
podmínkami.“ (http://svet.ihned.cz/c6-10084510-23131565-003000_d-zapadni-evropa-ses-prostituci-vyrovnava-ruzne)

6.5 Shrnutí
Na jedné straně prostituce nese trest smrti v některých muslimských zemích, u druhého konce jsou prostitutky výnosné. Legální situace je v Německu, Švýcarsku a Novém
Zélandu a je podobná situaci v Nizozemí. V některých zemích legální status prostituce
může měnit podle aktivity např. v Japonsku, vaginální prostituce je proti zákonu a prostituce felace je legální . Ženy, které vykonávají felaci za peníze nejsou považovány za prostitutky. (http://prostituce.navajo.cz/)
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SPOLEČNOST A PROSTITUCE

Kdo má chuť a peníze, v České republice si může sex koupit. Skutečnost, že existuje možnost koupit si sexuální službu, tak vymezuje prostituci jako sociální jev. I v oblasti
prostituce se uplatňuje ekonomický zákon nabídky a poptávky. (Matoušek, Kodymová,
Koláčková, 2005 s.255,256) Hlavními zdroji prostituce je neuspokojená sexuální potřeba
klienta na straně jedné a zištnost na straně druhé. Všechny ostatní motivy prostituce jsou
druhotné. Kdyby nebylo zákazníků, kteří jsou ochotni za sexuální služby zaplatit, prořídly
by tím i zástupy prostitutek. (http://www.mvcr.cz/prevence/priority/prostituce/uvod.html)
Společnost na jedné straně prostituci toleruje a staví se k ní jako k jakémukoli jinému druhu podnikání. Na druhé straně se společnost bojí šíření sexuálně přenosných nemocí, pokukuje po příjmech, jenž by neslo zdaňování prostituce, a touží zavést do prostituce pořádek a řád. K ženám, které se prostitucí živí, má společnost velmi různé postoje. V
extrémech jsou považovány za oběti, jež by měly být zachraňovány , na druhé straně je
snaha jejich chování moralizovat, kriminalizovat a zakazovat. (Matoušek, Kodymová,
Koláčková, 2005, s.256)
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FORMY PROSTITUCE

Prostituci můžeme rozdělit dle různých kriterií. Za prvé podle toho kdo služby nabízí, zda
jde o prostituci ženskou, mužskou či dětskou. Druhým kritériem je prostředí, kde jsou tyto
služby poskytovány.
Orientačně můžeme vymezit pět základních forem.. (Chmelík, 2003, s. 64)

8.1 Privátní prostituce
Takto poskytované erotické služby bývají zpravidla poskytovány na velmi vysoké
úrovni pro relativně stálou klientelu. Služby jsou vykonávány jak muži tak i ženami. Ženy
klienta často doprovázejí při jeho společenských povinnostech. Komerční sex je poskytován soukromě, velmi luxusně zpravidla vysoce solventním a postaveným klientům. (Chmelík, 2003, s. 63)

8.2 Podniky poskytující erotické a sexuální služby, barová prostituce
Tento druh prostituce je nabízen v různých masážních salonech, klubech, sex barech. Velmi často jsou prostitutky cizinky, které jsou k prostituci donuceny násilím. Tento
druh prostituce je také velmi často propojen s mravnostní kriminalitou, vydíráním, násilnou činností. Ženy jsou k této činnosti zlákány podvodným způsobem. (Chmelík, 2003, s.
64)
Podniky, v nichž se poskytují erotické a sexuální služby, jsou podchyceny v 72
okresech České republiky. Je jich přibližně 600. Počet těchto podniků se neustále mění.
Nejvyšší počet erotických podniků je zaznamenán v okrese Cheb - 90, v Praze - 60,
v okrese Teplice - 53, v okrese Děčín - 28 , v okrese Chomutov - 25 a v Ostravě - 24 podniků. Obecně platí, že vyšší počet podniků poskytujících erotické služby se shoduje s vyšším výskytem pouliční a silniční prostituce - v příhraničních okresech s Německem a Rakouskem (např. Český Krumlov - 19, Znojmo - 18), ve velkých městech s cizineckým ruchem (Brno - 37 erotických podniků a 30 v ubytovacích prostorách a bytech, Plzeň - 13) a
v horských turistických střediscích .
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V těchto podnicích poskytuje erotické služby přibližně 6 000 žen - nejčastěji Češky, Slovenky, Ukrajinky a Rusky. Méně častější jsou Bělorusky, Moldavanky, Rumunky,
Bulharky a ženy z Asie. Tyto ženy ve své většině nejsou v pracovním poměru, pokud ano,
pak je majitel podniku nahlásí jako barmanky či servírky s minimální mzdou (na ní se váží
minimální daně a odvody za sociální a zdravotní pojištění).
Ceny za sexuální služby jsou výrazně vyšší než u silniční a pouliční prostituce. Stanovují se podle sazebníku. Výše ceny je závislá na počtu žen, které se zákazníkovi věnují,
na druhu poskytované služby a času stráveném se zákazníkem. Ve většině podniků se platí
vstupné 200 -500,- Kč. Jedna hodina strávená s prostitutkou stojí v průměru 2 000 - 3
000,- Kč. Celá noc přijde zákazníka na více než 10 000,- Kč. Služby jsou dražší v lokalitách sousedících s Německem a Rakouskem - 4000,- Kč/1 hod. Ceny nápojů v těchto podnicích jsou neúměrně vysoké např. káva stojí 100,- Kč, pivo 160,- Kč a láhev sektu 1
200,- Kč.
Průměrný čistý příjem prostitutek pracujících v erotických podnicích se pohybuje
od 30 do 50 tisíc nezdaněných korun měsíčně. Tato částka představuje pouhých 40 - 60 %
skutečného výdělku - zbývající část odvádí prostitutka majiteli podniku.
(http://www.mvcr.cz/casopisy/kriminalistika/2003/03_03/prostit.html)

Průzkumy ukazují odhad minimálního obratu z prostituce v erotických podnicích v České
republice: „Jedna prostitutka vydělá 80 tisíc měsíčně a za rok 960 tisíc Kč. V jednom podniku pracuje 5 prostitutek (velmi střízlivý odhad), ty celkem vydělají 4.800.000 za rok. V
České republice je podchyceno 600 erotických podniků. Celková částka příjmů z prostituce
v

těchto

podnicích

představuje

2

880

mil.

Kč.“

(http://www.mvcr.cz/casopisy/kriminalistika/2003/03_03/prostit.html)

8.3

Silniční a pouliční prostituce
Pouliční a silniční prostituce. Jde o nejproblémovější formu prostituce. Věková kate-

gorie prostituujících osob je zpravidla nízká, nízká je také jejich intelektuální úroveň a
stupeň vzdělání. Velmi často jde o osoby mentálně zaostalé, sociálně nevyspělé, které poskytují pohlavní styk a jiné formy sexuálního styku téměř kdekoli a komukoli. Prostitutky
této kategorie (jedná se téměř výhradně o ženy) jsou také často závislé na drogách. U této
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formy prostituce je velmi vysoké riziko pohlavních chorob a páchání různé trestné činnosti. Z prostituce profitují tzv. „pasáci“, kuplíři. U této formy prostituce je typický rychlý,
anonymní

a

nejlacinější

sex

jakéhokoli

druhu.

(http://www.mvcr.cz/casopisy/kriminalistika/2003/03_03/prostit.html)
Cenové relace se u silniční a pouliční prostituce pohybují v rozmezí mezi 100 2500,- Kč. Nejlevnější jsou sexuální služby jsou nabízeny v Praze a v okrese Karviná, nejdražší v příhraničních lokalitách s Německem a Rakouskem. Ceny jsou závislé na druhu
poskytovaných služeb. Průměrné ceny jsou u manuální stimulace - 500,- Kč, orální stimulace - 1000,- Kč a pohlavního styku - 2000,- Kč. Ceny stoupají v případě zájmu o perverzní praktiky, těhotné ženy či mladistvé ženy nebo dokonce děti či jiné netradiční sexuální
praktiky.

Výsledná

cena

je

dohodnuta

na

místě.

(http://wikipedia.infostar.cz/s/st/street_prostitution.html)

8.4 Hotelová prostituce
Společenská úroveň prostitutek se odvíjí od kategorie klientely a hotelů. Podle
úrovně podniků, v nichž pracují, ovládají alespoň jeden cizí jazyk a mají dobré vystupování. Je mezi nimi i řada vysokoškolaček. Jejich klientela není stabilní. Služby poskytují
po telefonické dohodě buď na hotelových pokojích nebo v bytech. Často poskytují služby
cizincům. Ve většině případů mají úzkou vazbu na hotelový personál a taxikáře. (Chmelík,
2003, s.64)

8.5 Bytová prostituce
Bytovou prostitucí lze chápat prostituci vykonávanou přímo v bytě užívaném k
bydlení. V bytech provozují prostituci i ženy, které mají několik stálých klientů. Dochází
zde ke zvýšení míry latence, ať už jde o anonymnost prostituujících subjektů (věk, státní
příslušnost, dobrovolnost), faktické jednání za zavřenými dveřmi, ale i další nežádoucí
jevy, jako prodej nebo podávání drog. (Chmelík, 2003, s. 64)
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ZKUŠENOSTI S KOMERČNÍM SEXEM

V posledních letech se odborníci čím dál více zajímají o zkušenosti obyvatelstva
s komerčním sexem. Je to dáno především se souvisejícím nárůstem HIV/AIDS onemocnění a jinými pohlavními chorobami. Prostitutky a jejich zákazníci jsou totiž považováni
za skupinu s vysoce rizikovým faktorem. (Weiss, Zvěřina, 1999, s.81)
Ovšem získat poznatky a informace od můžu, kteří využívají služeb prostitutek, není snadné. Muži o těchto věcech neradi mluví.
Je řada důvodů, které vedou muže do náručí prostitutek. Můžou to být například
muži, jimž vlastní žena nemůže poskytnout sex, ať z důvodu nemoci, frigidity nebo pro
trvalý sexuální nesoulad. Mnoho mužů hledá ve styku s prostitutkou vzrušení, které doma postrádají. K četným návštěvníkům nevěstinců patří i muži, kteří trpí nedostatkem
sebevědomí a pocity méněcennosti. Ovšem existuje i celá řada klientů, kteří požadují
netradiční sexuální praktiky. Společná je jim vlastnost, že činy nebo představy, které jsou
běžnému člověku lhostejné nebo odporné, u nich

vzbuzují sexuální rozkoš. ( Kova-

řík,1993, s.64,66,67)
Průzkumy vedené na toto téma ukázaly, že užívání či nabídka komerčního sexu nijak nesouvisí s dosaženým vzděláním či náboženským přesvědčením aktérů. Je také prokázáno, že ani případné sexuální poruchy nejsou příčinou využití sexuálních služeb. U mužů
stoupají zkušenosti s komerčním sexem s přibývajícím věkem. (Weiss, Zvěřina, 1999,
s.83)

Skupina mužů, kteří udali, že měli někdy v životě pohlavní styk s prostitutkou a
skupina žen, které uvedly, že měly někdy v životě pohlavní styk za peníze, byli porovnávání se muži a ženami, kteří tyto zkušenosti nemají. Porovnání bylo prováděno z hlediska
několika faktorů. Výsledky jsou uvedeny v Tab.2.
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Tab.2. Některé charakteristiky mužů a žen podle zkušenosti s komerčním sexem, v %
Faktor

Měli komerční sex

Neměli komerční sex

Muži

Ženy

Muži

Ženy

15-17 let

0,0

4,2

100,0

95,8

18-29 let

2,0

2,4

98,0

97,6

30-44 let

11,2

5,2

88,8

94,8

45-59 let

11,2

1,8

88,8

98,2

nad 60 let

12,5

2,4

87,5

97,6

do 4999 obyvatel

7,0

1,7

93,0

98,3

5000-99999 obyvatel

11,0

3,2

89,0

96,8

nad 100 tisíc obyvatel

9,2

5,0

90,8

95,0

základní, vyučen

8,8

3,8

91,2

96,2

střední, VŠ

9,8

1,8

90,2

98,2

katolík

8,0

2,2

92,0

97,8

ateista

10,0

4,4

90,0

95,6

ano, měl/a poruchu

13,1

5,1

86,9

94,9

ne, neměl/a poruchu

8,5

2,8

91,5

97,2

ano, byl/a zneužit

26,9

9,1

73,1

90,9

ne, nebyl/a zneužit

8,1

2,6

91,9

97,4

Věk v letech

Velikost místa bydliště

Vzdělání

Náboženství

Sexuální porucha v anamnéze

Pohlavní zneužití v dětství
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Sexuální agrese /nutil či byla
nucena ke styku násilím/
ano, nutil/byla nucena

35,9

12,6

64,1

87,4

ne, nenutil/nebyla nucena

7,6

1,9

92,4

98,1

(Weiss, Zvěřina, 1999, s.82)

Podle Tab.2 je patrné, že se na zkušenosti s komerčním sexem významně uplatňuje
zvyšující se věk u mužů, pohlavní zneužívání v dětství a násilný pohlavní styk jak u mužů
tak i u žen. Jiné statisticky významné rozdíly nejsou příliš na první pohled patrné.

Údaje o používání kondomů při komerčním pohlavním styku jsou na základě studií
Weisse a Zvěřiny z roku 1999 uvedeny v Tab.3. Je zřejmé, že téměř třetina mužů a ještě
více žen se zkušeností s komerčním sexem nikdy nepoužili při tomto sexuálním styku kondom.

Tab.3. Použití kondomu při komerčním sexuálním styku, v %
Použil/a kondom

Nikdy

Občas

Vždy

Muži

29

17

54

Ženy

41

26

33

(Weiss, Zvěřina, 1999, s.81)

Přestože

zkušenosti

s komerčním

sexem

stoupají

s přibývajícím

věkem,

v posledních letech podle odborných výzkumů a studií přibývá mladých lidí, kteří se dobrovolně věnují komerčnímu sexu. Je odhad, že až čtvrtina studentek vysokých škol si někdy přivydělávala nabízením sexuálních služeb. Podle odborníků si mladá generace obstarává peníze tímto způsobem proto, že se odmítá vzdát bohatšího životního stylu, který jí
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jako standard předkládají média. Podle médií je také běžné a přirozené, že komerční sex je
výtahem do lepší společnosti. To vše přispívá k tomu, že mladí lidé jsou na problematiku
komerčního

sexu

čím

dál

méně

citlivější.

(http://web.volny.cz/noviny/zdomova/clanek/~volny/IDC/62365/)

O svých zkušenostech s komerčním sexem se v roce 1992 pro deník Express zmiňuje i významný český herec Miloš Kopecký. Jeho vyprávění, které je uvedeno v příloze
PIV, nastiňuje, že v roce 1941 se ke komerčnímu sexu nepřistupovalo tak konzumně jako
dnes. (Kovařík, 1993, s.22,23)
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10 PRÁVNÍ ASPEKTY PROSTITUCE

V jednotlivých právních řádech se můžeme setkat se třemi různými formami přístupu k
této problematice:
1) Reglementace – Jedná se o přístup, který prostituci legalizuje a stanovuje
podmínky pro její provozování a kontrolu. Pokud jsou tyto podmínky porušeny a prostituce je provozována na jiném místě než k ní určené, pak ji lze
právně postihovat.
2) Abolice (abolicionismus) – Tento přístup se nesnaží řešit problém prostituce jako takový, ale zaměřuje se na nežádoucí jevy, které ji doprovázejí
(např. kuplířství, obchodování se ženami či dětmi, drogová problematika
apod.). Tyto jevy se snaží postihovat. Tento přístup je v současnosti používán v České republice.
3) Represivní přístup – Tento přístup prostituci zakazuje a trestá ji. Postihovány jsou jak prostitutky, tak zákazníci. Tam, kde byl zaveden, se příliš neosvědčil. Přestože staví mnoho osob mimo zákon, nedosahuje požadovaných
výsledků a v mnoha případech vede ještě k větší latenci jak prostituce, tak i
doprovodných kriminálních jevů.

Všechny uvedené přístupy se v jednotlivých právních řádech mohou lišit. Často
bývá stanoven minimální věk, bývají vymezeny zóny pro pouliční prostituci, registrace
prostituujících osob, stanoveny podmínky pro provozování veřejných domů, zavedena povinnost pravidelných lékařských kontrol, povinnost platit sociální a zdravotní pojištění a
dokonce

i

odvádět

daň

z příjmu.

(http://www.skaloud.net/index.php3?act=stanoviska&display=1110)

Nově přijatý zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, umožňuje regulovat prostituci tak,
aby žádným způsobem nenarušovala veřejný pořádek či neohrožovala výchovu dětí a mládeže a neurážela mravní cítění veřejnosti. Díky tomuto zákonu mohou obce stanovit obecně závaznou vyhlášku a v ní definovat, které činnosti lze na určitých místech a v určitém
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čase vykonávat. Také mohou stanovit, že na některých veřejně přístupný místech v obci
jsou takové činnosti zakázány. Pokud se prostituce provozuje v rozporu s touto vyhláškou,
pak může být tato činnost chápána podle § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb. jako přestupek. V některých případech může být provozování prostituce na veřejně přístupném místě
brán i jako trestní čin výtržnictví. Stejně tak lze postihovat i některé činy související s prostitucí jako trestný čin kuplířství, obchodování se ženami a další. Do této kategorie negativních jevů souvisejících s prostitucí lze zařadit i sexuální jednání, která mohou ohrozit
mravní výchovu dětí a mládeže.
Problémy prostituce mohou být řešeny dílčími opatřeními, jako je např. změna přestupkového zákona nebo vytvoření specifických programů. Problém prostituce je ovšem
řešitelný jen přijetím speciálního zákona o regulaci prostituce. Zpracování tohoto zákona
musí přecházet rozhodnutí o tom, zda je možné vypovědět Úmluvu o potlačování a zrušení
obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob. Odborné názory říkají, že je tato
Úmluva již zastaralá a oblasti, které upravuje, jsou ošetřeny již aktuálnějšími mezinárodními dokumenty. Jedním z takových dokumentů je Konvence OSN proti mezinárodní organizované trestné činnosti a doplňující protokol o prevenci, potlačování a trestání obchodování

s osobami,

zejména

s ženami

a

dětmi.

(http://www.mvcr.cz/prevence/priority/prostituce2/aspekty.html)

Pokusy vymýtit prostituci jsou stejně staré jako prostituce sama. Veškerá snaha je
však víceméně marná - jak se zdá, „nejstarší řemeslo“ totiž bude existovat tak dlouho, dokud

bude

existovat

poptávka

po

jeho

službách.

(http://www.financninoviny.cz/tisk_clanku_view.php?id=15684&BACK=/index_view.php
?id=15684)
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METODOLOGIE

Praktická část obsahuje empirické šetření tématiky zjištěné v oblasti Zlínského kraje. Obsahuje získané statistiky vztahující se k problematice prostituce.

1.1 Cíl výzkumu
Cílem výzkumu je proniknout do dané problematiky. Chci se pokusit zmapovat zkušenosti
mužů ve Zlínském kraji s komerčním sexem. Zjistit, kolik procent mužů využilo erotických služeb, důvody využití, a souvislosti vzdělání a náboženského předsvědčení mužů ve
vztahu k prostituci. Pro dokreslení je uveden i rozhovor se ženou, která se živí komerčním
sexem. Tento rozhovor je zaměřen na klienty, kteří využívají jejích služeb.
Výzkumný problém jsem definovala: Jaká je zkušenost mužů ve Zlínském kraji
s prostitucí?

1.2 Typ výzkumu
Typ výzkumu je kombinovaný, popisný. Pomocí dotazníkového šetření se snažíme popsat
realitu, situaci jevu. Před samotným výzkumem byl dotazník podán 10 mužům k ověření
smysluplnosti otázek uvedených v dotazníku. Až po provedení této pilotáže byl dotazník
předložen většímu množství dotazovaných, výzkumný vzorek je uveden v kapitole 1.3.

1.3 Rozbor výzkumného vzorku
Pro výzkum bylo rozdáno 250 dotazníků mezi muže. Z nich bylo 218 použitelných pro
statistické zpracování. V následujících tabulkách uvádím rozdělení výzkumného vzorku do
různých věkových skupin, bydliště, vzdělání a víry.

Tab.4. Věk dotazovaných
Věk

18-30 let

31-40 let

41-50 let

nad 51 let

Počet

88

53

41

36
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Z hlediska věku bylo nejvíce respondentů zastoupeno ve věkové skupině 18-30 let. Jejich
počet byl 88. Následovalo 53 respondentů ve věku 31-40 let, 41 mužů ve věku 41-50 let a
nejmenší skupinu činili dotazovaní nad 51 let, tedy 36 mužů.

Tab.5. Bydliště dotazovaných
Bydliště

ve městě

na vesnici

Počet

99

119

Nejvíce z dotázaných, 119 mužů, bydlí na vesnici. Zbylých 99 mužů uvedlo, že žije ve
městě.

Tab.6. Vzdělání dotazovaných
Vzdělání

základní

vyučení

středoškolské

Počet

5

60

57

vyšší odborné vysokoškolské
46

50

Vzdělání dotazovaných je zastoupeno víceméně rovnoměrně. 60 mužů je vyučeno, 57 má
středoškolské vzdělání, vyšší odborné 46 mužů a vysokou školu vystudovalo 50 mužů.
Našlo se i 5 dotazovaných, kteří mají ukončeno pouze základní vzdělání.

Tab.7. Víra dotazovaných
Víra

věřící

ateista

Počet

98

120

Ze všech dotazovaných se k víře hlásí 98 mužů, 120 mužů uvedlo, že patří mezi ateisty.
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1.4 Výzkumné metody
Ve své průzkumné práci jsem použila tyto metody:
a) metoda rozhovoru – Rozhovor můžeme definovat jako systém přímého verbálního
rozhovoru mezi tazatelem a dotazovaným. Je nástrojem pro systematické vědecké
poznávání, zaměřeným na zkoumání intrapsychických souvislostí. Rozhovorem se
nemůžeme dobrat objektivních údajů, pouze subjektivních, jako jsou názory, mínění respondenta o určitém problému. (Musilová, Musil, 2001, s.15,16)
b) metoda dotazníku – Podstata dotazníkové techniky spočívá v tom, že potřebná data
získáme prostřednictvím písemného dotazování. Dotazníkové šetření bývá považováno za nejvíce efektivní techniku sběru informací. Kontakt mezi výzkumníkem a
respondentem je zprostředkován pomocí dotazníku. Dotazník se vyznačuje vysokou anonymitou respondentů. K výhodám patří jeho rychlost, hromadnost, možnost
statistického a strojového zpracování. Nevýhodou je, že přesnost a objektivnost závisí na ochotě respondenta. Také příprava a vyhodnocování získaných informací je
časově náročnější, zejména u otevřených otázek. Pokládané otázky by měly být
jednoduché, formulovány zřetelně a jasně a nesmí být sugestivní. (Musilová, Musil,
2001, s.18,19)

Dotazník, který je uveden v příloze PI, obsahuje celkem 13 otázek, 1 podotázku.
Z toho 9 otázek je uzavřeného charakteru (možnost výběru předem definovaných odpovědí) a 5 otázek otevřeného charakteru (možnost vyjádření vlastního názoru či zkušenosti
respondenta). Hlavní část dotazníku je zaměřena na zjištění zkušeností s prostitucí a další
část zjišťuje základní demografické údaje o respondentovi, jako je věk, náboženské přesvědčení, nejvyšší dosažené vzdělání a bydliště.
Dotazník v této práci byl rozdělen:
1) úvodní část – obsahuje název a cíl dotazníku
2) druhá část – otázky, které směřují k tématu a otázky, které směřují k osobním údajům respondenta.
3) Poděkování
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Přemýšlela jsem o alternativním způsobu získávání dat od dotazovaných, jelikož je
zde možnost vyhnout se klasickým papírovým dotazníkům a využít e-mail jako výzkumný
nástroj. Tato metoda šetří čas i peníze, ovšem není zde brán ohled na anonymitu respondentů, proto od ní bylo upuštěno.
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REALIZACE PRŮZKUMU

Průzkum byl proveden ve Zlínském kraji od náhodných respondentů ve městech
Zlín, Vsetín, Vizovice a okolních obcích.
Za účelem zjištění údajů potřebných pro vyhodnocení mého výzkumu jsem vypracovala dotazník, který byl rozdán mezi 250 mužů ve věku 18 až 65 let. Bylo navráceno
232 vyplněných dotazníků, přičemž pro potřeby výzkumu jich bylo použitelných 218, což
si myslím, že je již poměrně dobrý podklad pro závěry mého výzkumu. Náhodné respondenty jsem získávala přes prostředníky. Snažila jsem se, aby se dotazníky dostaly do různých vrstev společnosti, různého vyznání, věkových skupin, dosaženého vzdělání.
Pro větší dokreslení statisticky zjištěných údajů uvádím rozhovor s ženou živící se
komerčním sexem, který jsem získala osobním rozhovorem. Veškeré informace jsou pravdivé, pouze osobní údaje ženy jsou pozměněné. Z hlediska zachování kontinuity výpovědi
byl záznam rozhovoru pořízen na MP3 diktafon a následně byly vybrány použitelné informace.
V rozhovoru s prostitutkou získávám informace o její klientele, např. z jakých sociálních vrstev pocházejí její klienti, kolik klientů k ní za týden dochází, jejich průměrný
věk, které praktiky nejčastěji vyžadují apod. Zaměřuji se i na její subjektivní názory a mínění o daném problému. Finálně upravený rozhovor byl této slečně poskytnut k pročtení,
osobnímu vyjádření a následnému schválení ke zveřejnění.
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VÝSLEDKY VÝZKUMU DOTAZNÍKOVOU METODOU A

ROZHOVORU
3.1

Výsledky průzkumu dotazníkovou metodou

Výsledky průzkumu dotazníkovou metodou předkládám formou grafů, které jsem
nezahrnula do příloh z důvodu snazší orientace v práci.
V Graf 1. až Graf 4. je uveden zkoumaný vzorek respondentů – tedy jejich základní
údaje, které jsou potřebné pro další statistické zpracování. Jak lze vidět, vybraný vzorek
respondentů je vcelku vyrovnaný a statisticky by měl podávat relativně objektivní informace.
V Graf 5. až Graf 20. jsou ukázány poznatky zaměřené na jev prostituce.

Graf 1. – Rozdělení respondentů podle věku

17%
40%

19%

24%
18-30

31-40

41-50

nad 51

Z celkového počtu 232 respondentů byly z hlediska věku nejvíce zastoupeny skupiny 18 až 30 let – 40%, 31 až 40 let – 24%. Nejméně pak skupiny 41 až 50 let – 19% a
nad 51 let – 17%.

UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií

46

Graf 2. – Rozdělení respondentů podle bydliště

45%

55%

ve městě

na vesnici

Z hlediska bydliště byl četněji zastoupen vzorek respondentů žijících ve městě a to
55%, 45% dotazovaných žije na vesnici.

Graf 3. – Rozdělení respondentů podle dosaženého vzdělání

23%

2%
28%

21%
26%

základní
vyšší odborné

vyučení
vysokoškolské

středoškolské

Dle vzdělání jsou respondenti rozděleni následovně: 26% má nejvyšší dosažené
vzdělání středoškolské, vyšší odborné má 21% respondentů a vysokoškolské 23%. 28%
dotazovaných je vyučeno a 3% mají základní vzdělání.
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Graf 4. – Rozdělení respondentů podle víry

45%

55%

věřící

ateista

Ze všech dotazovaných respondentů se 55% nehlásí k žádné víře a 45% je věřících.

Graf 5. – Názor mužů, zda by jim vadilo, kdyby jejich manželka/přítelkyně nabízela erotické služby

7%

93%

Vadilo

Nevadilo

93% dotazovaných mužů odpovědělo, že by jim vadilo, kdyby jejich manželka či
přítelkyně nabízela erotické služby. 7% mužů uvedlo, že by jim tato skutečnost nevadila.
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Graf 6. – Rozdělení respondentů dle využití erotických služeb

14%
34%

52%

Využil

Nevyužil

Uvažoval

Nadpoloviční většina dotazovaných mužů – 52% uvedlo, že nikdy nevyužily erotických služeb, 34% mužů využilo služeb prostitutek a 14% mužů uvažovalo o těchto
službách.

Graf 7. – Počet návštěv erotických služeb

6%

6%
31%

38%
19%

1-2 krát

3-5 krát

11-15 krát

15 a vícekrát

6-10 krát

Nejvíce mužů tedy 38% uvedlo, že erotické služby využilo 6-10krát. V menším počtu 31% navštívili 1-2krát. 19% mužů se přiznalo, že navštívili erotické služby 3-5krát,
zatímco jen po 6% to bylo 11-15krát a 15 a vícekrát.
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Graf 8. – Věk respondentů při prvním využití erotických služeb
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Věk respondentů při prvním využití erotických služeb je nejčastější u 18 až 30letých mužů – 57%, dále pak u 31 až 40letých a 41 až 50letých mužů – 33% a 10%. Nad 51
let erotické služby poprvé nevyužil žádný z dotazovaných mužů.

Graf 9. – Rodinná příslušnost respondentů, kteří využili erotických služeb

12%

6%

12%

70%

svobodný

ženatý

rozvedený

vdovec

U mužů, kteří využily erotických služeb byli nejvíce zastoupeni svobodní respondenti – 70%, následují ženatí a rozvedení – 12% a vdovci – 6%.
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Graf 10. – Důvody využití erotických služeb
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Jako nejčastější důvod využití erotických služeb je uspokojení sexuální potřeby uvedlo ji 44% dotazovaných mužů. Velmi častými důvody jsou také získání nové zkušenosti a návštěva erotických služeb pod vlivem alkoholu -19 % . Jako zábavu, zvědavost či
jiný důvod k využití erotických služeb uvedlo 6% dotazovaných mužů.

Graf 11. – Místo využití erotických služeb
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Mezi muži, kteří využili erotické služby udává 57% že navštívily veřejné domy,
30% využilo služeb privátní prostituce, 9% silniční a pouliční prostituce a 4% bytové prostituce.
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Graf 12. – Provozované praktiky
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39% mužů odpovědělo, že nejčastější praktiku, kterou využívají při komerčním
sexu je klasická soulož, 22% orální sex, 17% anální sex, 11% erotickou masáž, 8% využilo jiných metod a 3% sado-masochistických technik, U této otázky měli respondenti
možnost vybrat více odpovědí zároveň.

Graf 13. – Použití kondomu
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Z mužů, kteří měli komerční sex 58% použilo kondom, 29% kondom nepoužilo, a
13% odpovědělo, že kondom použili jen občas.
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Graf 14. – Finanční částka, kterou jsou muži ochotni za erotickou službu zaplatit v
Kč
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Při otázce kolik jsou ochotni respondenti zaplatit za erotickou službu 39% odpovědělo 500 - 2000 Kč, 2000 – 5000 Kč nebo 5000 – 10000 Kč jsou schopni zaplatit celkem
27% mužů. Pouze 7% respondentů je ochotno zaplatit za službu 10000 Kč a více.

Graf 15. – Věk dotazovaných, kteří využívají erotických služeb
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Graf ukazuje, že 62% mužů ve věku 18-30 let využívají erotické služby. U mužů
31-40 let je tato hodnota 13%, kdežto u o něco starších, tedy 41-50 let to činí 19%. Pouze
6% mužů nad 51 let odpovědělo, že někdy erotickou službu využili. Tyto výsledky se neshodují se studiemi Weisse a Zvěřiny z roku 1999, jak to uvádí Tab.2.
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Graf 16. – Bydliště dotazovaných, kteří využili erotických služeb
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Je patrné, že 53% dotazovaných, kteří využili někdy erotickou službu, bydlí ve
městě a 47% na vesnici. Lze tedy vidět, že na využívání komerčního sexu nemá bydliště
klientů vliv.

Graf 17. – Bydliště dotazovaných, kteří nevyužili erotických služeb
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Graf 17. zobrazuje procentuální podíl bydliště u mužů, kteří nikdy nevyužili placených služeb. Lze vidět, že procentuální rozložení bydliště mužů, kteří žijí ve městě, je o
něco málo vyšší – 59% než u mužů bydlících na vesnici – 41%. Tato odchylka není nijak
výrazná a tím i potvrzuje výše uvedenou domněnku, že bydliště klientů erotických služeb
nemá žádný vliv na jejich využití. Tento graf je zde přiložen pouze pro dokreslení údajů
zanesených v Graf 16.
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Graf 18. – Vzdělání dotazovaných, kteří využili erotických služeb
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Na první pohled je z grafu patrné, že nejvíce erotické služby využili muži, kteří dosáhli vyučení – 54%. Se zvyšujícím se vzděláním se procentuální hodnota snižuje. U středoškolského vzdělání je to 22%, vyššího odborného 14% a vysokoškolského 5%. Výjimku
tvoří pouze muži, kteří dosáhli základního vzdělání – 5%. To je způsobeno s největší pravděpodobností tím, že mužů se základním vzděláním, kteří odpovídali, bylo velmi málo, jak
nám potvrzuje Graf 3. – Rozdělení respondentů podle dosaženého vzdělání. S výzkumem
Weisse a Zvěřiny nelze toto zjištění srovnávat, jelikož Weiss a Zvěřina zahrnují vzdělání
pouze do 2 skupin – 1.) základní a vyučení a 2.) střední a VŠ. Jejich výzkum je uveden
v Tab.2.
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Graf 19. – Vzdělání dotazovaných, kteří nevyužili erotických služeb
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Graf 19. potvrzuje námi výše uvedené domněnky a vidíme, že nejvíce mužů, kteří
nikdy nevyužili erotických služeb, dosáhli vysokoškolského vzdělání – 29%. Se snižujícím
vzděláním se snižuje i procentuální hodnota výsledků. U vyššího odborného 24%, středoškolského vzdělání 27% a vyučení 18%. Přestože středoškolsky vzdělaných mužů, kteří
nenavštívili erotickou službu je o něco více než s vyšším odborným vzděláním, je tento
rozdíl zanedbatelný a nijak významně neovlivňuje výsledky. Jak již bylo řečeno, respondentů se základním vzděláním byl velmi malý počet, proto také jakékoliv výsledky týkající
se jejich skupiny nejsou zcela objektivní.
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Graf 20. – Víra dotazovaných, kteří využili erotických služeb
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Již na první pohled je z grafu patrné, že častějšími návštěvníky erotických služeb
jsou muži bez náboženského vyznání – 80%, což tvoří velkou převahu nad věřícími – 20%.
Tento výsledek se dá považovat za objektivní, protože jak lze vidět na Graf 4., vzorek
všech respondentů z hlediska víry, je téměř stejný. Ateistů bylo 55% a věřících 45%. Výzkum Weisse a Zvěřiny z roku 1999 v Tab.2. ukazuje, že mezi věřícími a ateisty není
z hlediska využití komerčního sexu příliš velký rozdíl, což se s našimi výsledky neshoduje.
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3.2 Metoda rozhovoru

Rozhovor přikládám pro dokreslení informací o klientech. Otázky jsou směřovány především na klientelu.

Co Vás vedlo k tomu vydělávat si prostitucí?
Vyrůstala jsem na vesnici, moji rodiče jsou dělníci a nikdy jsme neměli moc peněz.
Když jsem začala chodit na učňák a učit se na kuchařku, záviděla jsem svým kamarádkám,
jak chodí oblékané, že můžou jít na diskotéky, do kina a nestarat se o peníze, protože jejich
rodiče na to měli. Já pouze dostala kapesné, které mi vystačilo na autobus a obědy. O tom,
že bych si koupila něco pro sebe, vůbec nepřipadalo v úvahu. V 18 letech jsem se přes kamarádku seznámila s o hodně starším a ženatým mužem, do kterého jsem se zamilovala.
Nevím, jestli cítil to samé, nebo mne bral jen jako zpestření, ale začali jsme se potají stýkat. Protože podnikal, měl docela hodně peněz a mohl si dovolit kupovat mi i drahé dárky,
které jsem stejně musela doma skrývat, protože nevím, jak bych vysvětlovala, odkud je
mám. Po škole jsme se ovšem rozešli a já nastoupila do práce jako kuchařka. Ovšem, když
si člověk zvykne na luxus, kterého se mi dostávalo od přítele, těžko jsem se vyrovnávala
s tou almužnou, kterou jsem dostávala jako mzdu. Věděla jsem, že jedna má dobrá kamarádka ze školy si občas přivydělává sexem a že má svůj vlastní byt v Brně. Byli jsme
v kontaktu a já věděla, jak dobře si žije, proto jsem se ani moc nerozmýšlela a napadla mne
myšlenka vydělávat si také tímto způsobem. Při dalším setkání jsem jí to řekla a ona mi
nabídla, abych se k ní nastěhovala. Zezačátku bylo všechno v pohodě, ale asi po 2 letech
začaly vznikat čím dál častější konflikty a protože jsem měla už našetřené nějaké peníze,
vrátila jsem se na Zlínsko a pronajala si svůj vlastní byt.

V kolika letech jste tedy začala?
Prvního klienta jsem měla, když mi bylo 19 let. Myslím, že mohl mít kolem 40 let,
docela dobře vypadal. Vyžádal si po mně klasický sex, takže to nebyl zase takový problém,
i když zpočátku jsem byla trochu nervózní. Jak přišlo ovšem na věc, tak už ta nervozita
odpadla a myslím si, že byl spokojený.
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Kolik máte přibližně klientů týdně?
Je to docela různé, někdy 5, někdy 10 a občas je jich i více. Ale nejvíce je jich vždy
v polovině měsíce. To je asi tím, že bývá po výplatě. ☺ Kdybych to měla zprůměrňovat,
tak to bude asi takových 8 za týden.

Jaký je průměrný věk klientů?
Je to těžké odhadnout, ale myslím, že to bude nejčastěji kolem 30 let. Někdo vypadá starší, někdo mladší, ale odhadovala bych to asi takhle.

Jakého jste měla nejmladšího klienta?
Nevím o tom, že bych měla nějakého výrazně mladého, občas přijde i kluk kolem
20 let, ale přesný věk opravdu nevím.

Jakého jste měla nejstaršího klienta?
Tipla bych, že mohl mít něco kolem 60 let. Byl vcelku příjemný, přišlo mi, že si
chtěl hlavně s někým popovídat. Docela kuriózní bylo, že mně přesvědčoval, abych s prostitucí přestala a přitom si mne zaplatil na orální sex.

A přesvědčil Vás?
Ne, to se mu opravdu nepovedlo. ☺

Z jakých sociálních vrstev máte nejčastěji klienty?
Někteří klienti vypadají, že pochází z vyšší vrstvy, ovšem myslím si, že mnoho
z nich tohle předstírá a snaží se působit důležitě. Naopak, měla jsem klienta, který přišel
v teplákovce a byl to doktor. Je hodně těžké určit, z jaké vrstvy pochází. Navíc se jich ani
moc nevyptávám. Pokud chtějí mluvit, nechám je, ale sama příliš nevyzvídám.
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Máte stálou klientelu?
Celkem ano, většina z nich se vrací. Ono je jednodušší chodit někam, kde už to
znáte než neustále střídat priváty. Dokonce mám zákazníka, který chodí pravidelně každou
první středu v měsíci.

Co Váš partnerský život?
Od toho rozchodu s ženáčem jsem měla jen 2 krátkodobé vztahy. Ten první trval
asi měsíc a druhý 3 měsíce. Žádný z těch bývalých nevěděl, co dělám. A momentálně přítele nemám a ani nehledám. Nechci se ještě nijak vázat.

Jaký postoj k Vaší výdělečné činnosti zaujímají rodina, přátelé?
Myslím, že rodina o tom neví, protože se už od mých 19 let, co jsem odešla
z domu, nestýkáme. Asi by s tím ani nesouhlasili, rodiče jsou totiž hodně konzervativní a
věřící. Nikdy jsme spolu příliš nevycházeli a neustále jsme měli konflikty, takže mne ani
příliš nezajímá, co by si o tom mysleli. Rodiče určitě ani netuší, že jsem se vrátila zpět do
Zlína a brácha ještě pořád žije u rodičů. Mám pouze pár blízkých přátel a ti to vědí a respektují to.

Které praktiky klienti nejčastěji vyžadují?
Když jsme bývali na privátu s kamarádkou, tak hodně často chtěli sex ve třech – já,
kamarádka a klient a nebo si jen zaplatili, aby se mohli podívat na lesbický sex. Jinak je to
klasika, orál a anál. Většinou muži chtějí to, co doma nedostávají. Doma jim partnerka
nedovolí anální sex, tak přijdou za mnou. Úplně netradiční praktiky jako třeba pissing nebo bandage a podobné zatím po mně nikdo nechtěl. A taky bych se asi rozmýšlela, jestli
bych do toho šla. Některé mi přijdou docela nechutné.

Odmítla jste nějakého klienta?
Jednou se mi to stalo. Měl domluvenou schůzku a přišel totálně ožralý. Už mezi
dveřmi jsem předpokládala, že s ním budou určité problémy. Vecpal se mi dovnitř a byl
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celkem vulgární a sotva stál na nohách. Bylo to ještě v době, kdy jsem bydlela s kamarádkou, takže mi ho pomohla vykopnout.

Se slečnou Janou jsem se sešla v baru. Je jí 23 let a vyučila se v oboru gastronomie. Dětství strávila s rodiči na vesnici. Po ukončení odborného učiliště od rodičů odešla a nestýkají se. Je svobodná a v současné době nemá žádného partnera. Při setkání na mne působila
příjemným dojmem. Byla upravená, měla krátké vlasy s červeným melírem. Asi 165 cm
vysoká a štíhlé postavy. Při rozhovoru byla velmi otevřená a komunikativní.
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ZÁVĚR

Cílem této práce bylo zmapovat zkušenosti mužů ve věku 18-60 let s komerčním
sexem. Toto šetření bylo prováděno v rámci Zlínského kraje. Pro toto zjištění byly použity
dotazníky, které byly anonymní. Celkem jich bylo zpracováno 218. V dotazníku se 13
otázkami jsem zjišťovala věk respondentů, rodinný stav, náboženské přesvědčení, bydliště
a vzdělání a dále také otázky týkající se využívání erotických služeb. V práci jsem také
kladla důraz na osobní názor a zkušenosti ženy, která se touto prací živí. Proto jsem práci
doplnila rozhovorem s touto dívkou, která provozuje sex za peníze od 19 let.
Zajímavým zjištěním pro mne byl věk mužů využívajících erotické služby. Výzkum Weisse a Zvěřiny z roku 1999 poukazuje, že využití komerčního sexu se zvyšuje se
stoupajícím věkem. V mém průzkumu vyšlo najevo, že více erotické služby využívají svobodní muži ve věku 18-30 let. Proto jsem se i v cíleném rozhovoru se slečnou dotázala,
která věková skupina nejvíce jejích služeb využívá. Ta potvrdila, že to bývá většinou kolem 30 let.
Mezi hlavní příčiny vedoucí muže k využití komerčního sexu patří především sexuální potřeba a dále získání zkušenosti a jednání pod vlivem alkoholu. Nepříliš velkým
překvapením bylo, že velké většině mužů by vadilo, kdyby jejich přítelkyně nebo manželka poskytovala erotické služby. Výsledky průzkumu také ukázaly, že 34% mužů někdy v
životě využilo placené služby a 14% mužů o tom uvažovalo. V největší míře muži požadují klasický, orální a anální sex. Pozitivním faktem bylo také zjištění, že téměř 58% používá
vždy při placeném sexuálním styku kondom. Mezi nejvyužívanější formy prostituce patří
veřejné domy a hned za nimi následuje privátní prostituce. Výsledky také prokázaly, že
bydliště mužů nemá žádný přímý vliv na návštěvnost sexuálních služeb. Velmi zajímavý
jev ukázalo vzdělání mužů, kteří někdy v životě komerční sex využili. Podle výsledků je
patrné, že se zvyšujícím se vzděláním klesá návštěvnost erotických služeb. Erotickou službu nejvíce navštívili muži, kteří absolvovali odborné učiliště, přičemž nejmenší počet
mužů měli vysokoškolské vzdělání. Jak šlo také předpokládat, ve větší míře využívají těchto služeb muži bez náboženského vyznání a to celkem z 80%.
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Teoretická část práce nabízí souhrnný a věcný přehled problematiky prostituce jako
sociálního jevu společnosti. Je nastíněna jak její historie a vývoj, tak také její současné
formy provozování a zkušenosti mužů s prostitucí.
“Prostituce je nejstarší řemeslo na světě, a nikdo ji dosud nedokázal vymazat z naší
planety. Miliony mužů na světě vám řeknou, že je to dobře. Dobře, že tomu tak je.“ (Spán,
2001, s.100)
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PŘÍLOHA PI: DOTAZNÍK

Vážení přátelé,
jmenuji se Petra Štalmachová a prosím vás o vyplnění tohoto dotazníku. Jsem studentkou
3. ročníku Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně – obor Sociální pedagogika – a dotazník je
součástí mé bakalářské práce na téma Prostituce jako sociálně patologický jev společnosti.
Pokud nechcete na některou otázku odpovědět, vynechejte ji. Veškeré informace získané
touto cestou jsou zcela anonymní a nebudou zneužity. Vybrané odpovědi zaškrtněte nebo
dopište.

Děkuji
1. Vadilo by Vám, kdyby vaše přítelkyně- manželka nabízela erotické služby?
a) ano
b) ne

2. Využil jste někdy placených erotických služeb
a) ano
b) ne
c) ne, ale uvažoval jsem o tom
Pokud ano kolikrát? ………….
(neodpovídejte pokud jste erotické služby nikdy nevyužil)

3. Poprvé jste erotické služby využil v kolika letech? ……………..
(neodpovídejte pokud jste erotické služby nikdy nevyužil)

4. Když jste využil erotických služeb byl jste
(neodpovídejte pokud jste erotické služby nikdy nevyužil)
a) svobodný
b) ženatý
c) rozvedený
d) vdovec

5. Důvod proč jste využil erotických služeb
(neodpovídejte pokud jste erotické služby nikdy nevyužil)
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
6. Kde jste využil těchto služeb? – můžete zaškrtnout více variant
(neodpovídejte pokud jste erotické služby nikdy nevyužil)
a) privátní prostituce
b) silniční a pouliční prostituce
c) veřejné domy
d) bytová prostituce

7. Jaké praktiky jste provozoval? – můžete zaškrtnout více variant
(neodpovídejte pokud jste erotické služby nikdy nevyužil)
a) klasický sex
b) orální sex
c) anální sex
d) erotická masáž
e) S/M

f) jiné

8. Použil jste kondom?
(neodpovídejte pokud jste erotické služby nikdy nevyužil)
a) ano
b) ne
c) občas

9. Kolik jste ochoten za erotickou službu zaplatit za noc?
(neodpovídejte pokud jste erotické služby nikdy nevyužil
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

10. Věk: ……………

11. Bydliště:
a) ve městě
b) na vesnici

12. Vzdělání:
a) základní
b) vyučení (SOU)
c) středoškolské (s maturitou)
d) vyšší odborné (VOŠ)
e) VŠ

13. Víra:
a) věřící
b) ateista

Děkuji Vám za spolupráci!
Petra Štalmachová

PŘÍLOHA PII: RYTINA

Mědirytina ze 17. století ukazuje, jak se návštěvníkům holandských nevěstinců předkládaly obrazy dívek, které byly v domě, k dispozici. (Kovařík, 1993)

PŘÍLOHA PIII: PROSTITUTKY Z ROKU 1690

(Kovařík, 1993)

PŘÍLOHA PIV: ZKUŠENOSTI MILOŠE KOPECKÉHO

„… I vyšli jsme si s Jindrou Hilgerem na Václavák za prostitutkami. Tam bylo tenkrát podniků! Nejlepší se nám jevila cukrárna a kavárna Štěrba a Fišer. Tady byly nejatraktivnější, ale také nejdražší prostitutky. Ta moje se jmenovala Jožka Bauerová a byla
černovláska. Jindřich, kterému se vždycky líbily právě černovlásky, měl naopak vysokou
blondýnu.
Bylo léto a tuberkulózní otec vyjel s matkou opět na Slovensko. A tak jsme ty dvě ženy vzdali k Jindrovi domů. Nejprve
jsme je vykoupali a nechali si od nich vyprávět příběhy o zhrzené
lásce. Nevím, jak je tomu dnes, ale tenkrát (1941) měla každá
prostitutka svou životní legendu. Všechno jejich vyprávění bylo
stejně na jedno brdy, ony byly počestné Mařenky, milovaly svého
Jeníčka, ten je něčím zklamal, a proto jejich zhrzená srdce končí
tady ve vaně.
Jindra se zabydlel v jednom pokoji, mně přidělil ložnici svých rodičů. Mezi těmito
místnostmi byla jídelna s velkým rádiovým přijímačem Big Ben, což bylo tehdy nejdražší
rádio. To bylo furt v permanenci a ty dvě dámy jsme si nakonec najali na celé tři dny. Takže jsme toho moc nenaspali a veselili se vlastně pořád. A v přestávkách mezi milováním
jsme se všichni sešli u rádia. To byste nevěřili, jak se sex s kumštem nevylučují. Dokonce
vzájemně někdy velmi ladí.“ (Kovařík, 1993, s.23)

PŘÍLOHA PV: POJÍZDNÝ POLNÍ PUFF

Za první světové války zřídila rakouská armáda pro své důstojníky pojízdné pokojíčky
lásky. (Kovařík, 1993)

PŘÍLOHA PVI: POLICEJNÍ VŮZ SVÁŽEJÍCÍ PROSTITUTKY NA
POLICII

Pražský policejní vůz, pověstný zelený anton, svážel prostitutky na policii - 1913 (Kovařík, 1993)

PŘÍLOHA PVII: MATA HARI

PŘÍLOHA PVIII: INZERCE SEXUÁLNÍCH SLUŽEB
• Jsem krásná,mladá a hlavně hrozně náročná
kočička z Prahy..Hledám sympatického, příjemného
muže, který si mě bude rozmazlovat jak finančně,
tak i v posteli...

• Jihlavsko.Denní diskrétní s/m a netradiční služby Ti ve svém
soukromí nabízí zkušená dominantní dáma. Po telefonické domluvě
lze připojit také osobního otroka.Po-Ne.10-23h.

• Střední Čechy, věk: 36, Masáž penisu ruční 500,- Kč, orální 800,- Kč,
celková masáž 1300,- Kč a klasika 1800,- .Pouze eskort. Neváhej a vyzkoušej něhu a jemnost!! Volejte a pište na xxxxx

• Studentka. Dobrý den pánové, jmenuji se Lucinka a je mi čerstvě 18let. Začala jsem pracovat v klubu, kam bych Vás ráda pozvala nebo také na privátu, který je
součástí nabídky našich služeb. Co bych Vám ráda nabídla? Něžný a
rozmanitý sexuální zážitek se mnou nebo společně s kamarádkou. Budu
se na Vás těšit.

• Hledáme V.I.P společnice do Londýna. Výdělek až 300.000 Kč měsíčně! Požadovaný
věk 18-30 let. Odjezd možný ihned! Klientela zajištěna. Ubytování v luxusních apartmánech v centru Londýna. Nabízíme seriózní jednání a zajištěné zázemí!!!

• Michael 180/69/24 let, p 19x5, aktiv+pasiv, pro všechny muže, kteří
chtějí ochutnat někoho nového. Neobvyklé praktiky, erotické pomůcky
a vše co k sexu patří je samozřejmostí. Těším se na tebe!

PŘÍLOHA PIX: VRAŽDA PROSTITUTKY
„Vražda

prostitutky

Otýlie

Vranské

patří

mezi

nejznámější zločiny v dějinách české kriminalistiky. Vrah nebyl
nikdy dopaden. Díky tomu vzniklo bezpočet teorií o jeho identitě
a případ si po léta udržoval u veřejností značnou popularitu.
Dodnes je každý případ, při kterém dojde ke čtvrcení oběti
srovnáván právě s případem Otýlie Vranské...
Na vlakových nádražích v Bratislavě a Košicích byly 2.
září 1933 nalezeny dva kufry, které obsahovaly části lidského
těla. Podle průvodních listů byly oba kufry odeslány den předtím
z Prahy, avšak každý kufr z jiného pražského nádraží (Wilsonovo
a Masarykovo). Pitva prokázala, že nalezené části těla patří jedné ženě, která byla usmrcena dvěma údery do hlavy pravděpodobně kuchyňským sekáčkem. Hned na to vrah dvěma řezy ostrým
předmětem oddělil hlavu od trupu. Pak stejným nástrojem, zřejmě nožem, bodl sedmkrát do již
mrtvého a bezhlavého těla. Nejméně jednu a nejdéle dvě hodiny před smrtí žena snědla jablko...
Části lidského těla uložených v jednom z kufrů .
V pondělí 4. září 1933 v 8.00 hodin uspořádalo pražské
policejní ředitelství pro veřejnost výstavku kufrů, včetně

kusů

prostěradel a propagačního letáku ČSD, do kterých byly

části

lidského těla zabaleny. Policie chtěla tímto způsobem

zjistit

svědky, kteří by podali informaci k vystavěným věcem. Zvlášť pak chtěla získat informace k majiteli
kufrů. Jeden z kožených kufrů byl totiž odborně opravován. Navíc kufry musely být dopraveny z
místa činu na dvě pražská nádraží. Člověka nesoucího vystavené kufry si mohli všimnout taxíkáři,
nádražní zřízenci, průvodčí v tramvaji a další náhodní lidé. Kromě toho byly fotografie kufrů a
hlava mrtvoly zveřejněny ve všech novinách. Nezávisle na sobě se přihlásily dvě ženy ze Slovenska,
které ve fotografii poznaly svou třetí sestru - Otýlii Vranskou. Policie zjistila, že Otýlie Vranská se
v Praze živila prostitucí. Motiv vraždy dosud nebyl zjištěn.“
(http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://www.spsmvbr.cz/muzeumzla/vranska/vranska0.jpg
&imgrefurl=http://www.spsmvbr.cz/muzeumzla/vranska/vranska.html&h=294&w=222&sz=12&hl=cs&st
art=18&tbnid=b6qhHR_ZWbyL0M:&tbnh=115&tbnw=87&prev=/images%3Fq%3Dprostitutky%
26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dcs%26sa%3DG)

PŘÍLOHA PX: VÝKLADNÍ SKŘÍNĚ S PROSTITUTKAMI

