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Anotace 

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku ženské prostituce jako 

sociálně patologického jevu, který přináší rizika pro poskytovatelky sexuálních 

služeb, ale i pro společnost. Práce se věnuje historii prostituce, formám 

prostituce, rizikům zdravotním, sociálním a psychickým, právní úpravě 

prostituce v České republice, nabízí teologicko-etický pohled na sexualitu a 

prostituci. 
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Annotation  

Bachelor thesis is focused on the issue of female prostitution as a 

pathological phenomenon, with entails risk for the providers of sexual services, 

but also for society. The papers describes the history of prostitution, form od a 

prostitution, medical risks social and psychological, legal regulativ of 

prostitution in  the Czech Republic, offers a theological-ethical perspective on 

sexuality and prostitution. 
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Úvod 

V bakalářské práci se zabývám problematikou prostituce, což je jev, 

který se žádné společnosti v průběhu věků nepodařil vymítit. První zmínky o 

provozování prostituce a založení domu, který sloužil k nabízení sexuálních 

služeb, se objevují ve starověkých Athénách. Společně s vývojem společnosti 

se vyvíjela i prostituce a během vývoje se vytvořilo několik forem. Během 

vývoje společnosti se měnil názor občanů na prostituci.  

Prostituci je možné dělit na heterosexuální a homosexuální, mužskou, 

ženskou, dětskou a dobrovolnou a nedobrovolnou. Já se ve své práci zabývám 

pouze prostitucí dobrovolnou, ženskou a jejími aspekty. Popisuji druhy ženské 

prostituce a popisuji rizika, která nabízení sexuálních služeb za úplatu provází, 

zabývám se důsledky zdravotními, psychickými a sociálními. Na různých 

kategoriích žen v prostituci ukazuji důsledky, ke kterým nejčastěji dochází. 

Zabývám se také právním ukotvením prostituce, ukazuji příklad dobré praxe 

s ženami, které sexuální služby nabízí a také se zaměřuji na teologicko-etické 

aspekty prostituce. 

Cílem mé práce je seznámení s riziky, které poskytování placených 

sexuálních služeb provází, následná specifikace konkrétních důsledků v oblasti 

zdravotní, psychické, sociální, zobrazení teologicko-etických pohledu na 

sexualitu a lidskou důstojnost a uvedení několika aspektů prostituce jako 

porušení lidských práv.  

 Ve své práci nejprve vysvětlím pojem prostituce, následně se budu 

věnovat vývoji prostituce od starověku až po období světových válek. V další 

kapitole vymezím druhy ženské prostituce, které vysvětlím, v případě 

prostituce bytové, barové a silniční uvedu kazuistiku ženy, která v dané oblasti 



poskytuje placené sexuální služby. V kapitole třetí budu popisovat rizika 

spojená s prostitucí, která rozdělím na část zdravotní, psychickou a sociální. 

Další část mé práce se bude věnovat právní úpravě prostituce, kterou doplním 

náhledem na legalizaci prostituce. Zmíním se o příkladu dobré praxe, ve 

kterém představím organizaci Rozkoš bez rizika a organizaci Ulice – agentura 

sociální práce. V poslední části se budu věnovat teologicko-etickému pohledu 

na lidskou sexualitu a důstojnost a také lidským právům. V kapitole lidská 

práva uvedu aspekty prostituce, kterými dochází k porušení lidských práv.
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1 Pojem prostituce a její historie 

Prostituce je jev, který kráčí ruku v ruce s vývojem lidské společnosti, 

nelze dohledat, která žena poprvé nabídla své tělo cizímu muži za odměnu, ale 

víme, že se objevuje ve společnosti již od starověku. Společně s lidskou 

společností se vyvíjela i prostituce a názory na ni. Společnost ji tolerovala, 

podporovala, zatracovala a také se ji snažila vymítit. Žádná společnost se 

prostituce zbavit nedokázala, proto dnes existuje v několika formách  a reaguje 

na vývoj společnosti a její vymoženosti, kterých využívá k zvýšení poptávky. 

Díky internetu mohou ženy samotné či majitelé klubů a privátů zveřejňovat 

služby, které nabízí a případně i ceny, aby nalákali zákazníky. 

Prostituce spadá do oblasti sociální patologie a lze definovat, jako 

specifický druh výdělečné činnosti, jejímž prostředkem je nabízení a 

poskytování sexuálních služeb za úplatu. Úplatou není myšleno jen finanční 

ohodnocení, ale může jí být i nabídka protislužby, protekce či získání výhody.1  

Vztah mezi zákazníkem a ženou, která sexuální služby nabízí, končí, 

jakmile zákazník zaplatí a žena mu poskytne smluvenou službu. Cílem a 

prostředkem výdělku se stává sexuální uspokojení jiné osoby a to bez citového 

vztahu.2 Sexuálním uspokojením není myšlena pouze soulož, při které jde o 

přímý kontakt s pohlavními orgány, ale jakákoliv činnost, která vede 

k uspokojení zákazníka.  

1.1  Historie prostituce 
Prostituce bývá označována jako jedno z nejstarších řemesel světa, není 

možné zjistit, kdy přesně se objevili počátky prostituce, neboli kdo poprvé 
                                                 
1 Chmelík, str. 17 
2 Trávníčková, str. 12 
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nabídl sexuální služby výměnou za úplatu. Její počátky jsou spojovány 

s náboženskými obřady. V původních společenstvích byla volna láska 

považována za posvátnou a přirozenou a neomezené sexuální uspokojování 

bývalo výsadou nejvyšších vrstev3.  

O prostituci se dočteme ve Starém i Novém zákoně, z Nového zákona je 

známý postoj Ježíše Krista k prostitutkám, když měla být prostituující žena 

ukamenována, Ježíš se jí zastal a zachránil jí život. 

1.1.1 Starověk 

Ve starověkém Řecku byla prostituce nazývána Venušinou službou a 

zasahovala do všech oblastí života tehdejších obyvatel, nejvíce vzkvétala 

v Athénách a Korintu. Prostituce byla používána jako prostředek v boji 

s homosexualitou.  

Solón, filozof a zákonodárce, byl prvním, kdo zřídil nevěstinec a mužům 

předepisoval pravidelné návštěvy, jako lék proti homosexualitě, spatřoval 

v nevěstincích dobro a klid. Služby nabízely mladé otrokyně, které nechal 

Solón koupit speciálně pro tyto účely. Byly rozděleny do tří skupin, první 

skupinou byly dikteriady, které zde i bydlely a své služby nabízely nízkým 

úředníkům, jejich příjmy byly daněny a hlídány, druhou skupinou byly 

auletridy, což byly tanečnice a flétnistky a třetí skupinou byly hetéry, což byly 

tehdejší společnice, nebyly placené jen za sexuální služby a bývaly často 

dlouhou dobu věrné jedinému zákazníkovi. Domy, ve kterých byly nabízeny 

erotické služby, musely být označené obrazem nebo reliéfem, aby byly 

odlišeny od ostatních domů. Dikteriady musely mít oblečení určité barvy, která 

je odlišovalo od počestných žen, ale hetéry se odlišovat nemusely, měly vysoké 

postavení ve společnosti.  

                                                 
3 Chmelík str. 56 
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Ve starověkém Římě měly ženy v prostituci speciální postavení, velké 

procento žen pocházelo z významných rodů. Při zvláštních příležitostech, jako 

byly slavnosti, se objevovala prostituce veřejná, ale po zbytek roku byla 

nenápadná. V Římě byla v 5. Století zavedená cenzura, která dohlížela na 

mravy občanů, ženy v prostituci se nesměly vdávat, zanechat závět ani svědčit 

u soudu. Více než prostituce ženská, byla v Římě oblíbena mužská prostituce. 

Dováželi se mladí otroci, které bylo možné koupit za velmi vysokou cenu a mít 

mužského otroka, byl luxus tehdejší doby.4 

1.1.2 Středověk 

Ve středověku vyzývalo lidi křesťanství k cudnosti a pohlavní 

zdrženlivosti, asketové nazývaly ženy v prostituci nádobami hříchu. I přesto 

církev pronajímala domy správcům, kteří v nich provozovali prostituci. Jenže 

nad prostitucí bděla kontrola církevní i státní, zákazníci byli hlídáni. Proto ve 

středověku vznikají ženské domy, což byly v podstatě harémy, kde erotické 

služby nabízely nevolnice a každý muž si mohl za určitý peněžní obnos vybrat 

ženu, která se mu líbila. Kromě domů ženských vznikaly i domy zábavní, které 

nabízely erotické služby pro vojáky, duchovní a cestovatele. Ženy, které 

pracovaly v zábavních domech, hlídalo město, nesmělo jim být fyzicky 

ubližováno a nikdo je nesměl okrádat o mzdu.  

Centrem mravního úpadku byla Francie a to až do počátku 11. století. 

Nejčastější zákazníci žen v prostituci byly studenti, kteří bojovali proti potírání 

prostituce. Ludvík IX., který byl odpůrcem prostituce se rozhodl nabídnout 

ženám, které nabízí sexuální služby ochranu živobytí, bydlení a rentu, pokud 

nechají své profese. Jelikož nebyl úspěšný, ženy neměly o toto opatření zájem, 

vydal výnos, ve kterém hrozí každé ženě, která nabízí sexuální služby, že 

pokud se nepřestane živit tímto způsobem, tak jí zabaví majetek, popřípadě ji 

                                                 
4 Chmelík, str. 56.57 
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vyhostí z města. Výnos také nebyl úspěšný natolik, aby splnil očekávání, proto 

se radní o 100 let později rozhodli ustanovit opatření, které prostituci 

přemístilo do ulic či čtvrtí, které k tomuto účelu byly vybrány a také 

požadovaly viditelné označení žen na veřejnosti, které nabízí sexuální služby. 

Na základě ustanovení vznikla ulička lásky, kde ženy v prostituci navštěvoval 

lékař, který je vyšetřoval, každá nemocná žena musela opustit toto místo. Všem 

ženám v uličce velela abatyše. 5 

1.1.3 Novověk 

V novověku dochází k mravnímu úpadku papežství, koná se církevní 

koncil v Kostnici, kam se sjíždějí ženy v prostituci za duchovní klientelou a 

hodnostáři. Do Říma se začnou stěhovat kurtizány, což jsou vzdělané ženy, 

které umí číst, psát i zpívat, jelikož byly vzdělané, své služby nabízely nejlepší 

klientele a žily v přepychu. Objevují se dokonce i na nejznámějších obrazech.  

 Ženy v prostituci musely být označeny červenou stužkou či odznakem, 

který měly na rameni a musely platit daň. Představenstvo města se je snažilo 

přemístit do jediné části města. Ve společností panoval strach z nakažení 

syfilidou, jelikož se po městě šířila epidemie, ženy kontrolovaly dva lékaři. 

Epidemie byla účinnější než jakékoliv zákazy prostituce. Jelikož se muži bály 

nákazy, kurtizány měly málo zákazníku a tento stav se snažily řešit vyjížďkami 

v kočáru, při kterých si sami sjednávaly schůzky. 

 Za krále Jiřího III. Byl zřízen první dvorní dům, ve kterém ženy 

nabízeli erotické služby a chodily na plesy lásky. V18. Století byla prostituce 

nejoblíbenější oblast zábavního průmyslu, v Londýně se na provozování 

veřejných domů podílela desetina obyvatel. V Benátkách na krátkou chvíli 

vyhostily všechny ženy, které nabízely sexuální služby, ale byli donuceni 

                                                 
5 Chmelík str. 57, 58 
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pozvat ženy zpět, neboť byly nejlepší informátorky a také odváděly daně, které 

město potřebovalo.  

V Rakousku, Uhrech a Čechách, kde vládla císařovna Marie Terezie, 

působili strážci mravnosti. Strážci dohlíželi na dodržování zákonů a nařízení, 

které zakazovali, a trestali ,provozování prostituce, mezi tresty patřilo ostříhání 

vlasů, nucené práce a některé ženy byly popraveny. Ženy, které chtěly 

prostituci provozovat vymýšlely různé triky, aby je strážci nepřistihli, 

nejznámějším trikem bylo převléknutí se do uniforem pokojských. Díky 

tomuto triku mohly pracovat i v domech počestných, kam strážci nemohli. 

 Paříž v 18. století byla nazývána hříšný Babylon, bylo to město s 

vysokou koncentrací kurtizán. Avšak v roce 1836 byly kurtizány vyhnány a 

zbylé ženy v prostituci musely být evidovány v seznamech inspektora, jehož 

povinností bylo vybrat každý měsíc 300-400 žen a dívek a poslat je do 

nemocnic či za hranice města. Když se v 19. století vytvořila silná 

kapitalistická vrstva došlo k rozmachu podniků, ve kterém erotické služby 

nabízelo mnoho žen a zákazníci měli velký výběr, ženy měly danou cenu a také 

chodily po podniku nahé. V Paříži bylo v roce 1840 otevřených 200 podniků. 

1.1.4 Období světových válek 

  V období světových válek se rozmáhá tajná prostituce a využívání 

hodinových hotelů, jelikož nabízí zákazníkům i ženám větší diskrétnost. Mimo 

tajné prostituce se rozmáhá i pojízdný polní puff, jedná se o pojízdný vůz, 

ze kterého ženy lákaly klienty, vyhledávaly místa, kde je větší seskupení mužů, 

jako například vojenské oblasti. Vojáci měli dovoleno se stýkat s ženami, které 

nabízely sexuální služby, ale museli dávat pozor, aby se nenakazili pohlavně 

přenosnou infekcí. Ženy, které nabízely sex za úplatu, se začaly také využívat 

jako informátorky.  
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 V meziválečném období se začal rozvíjet abolicionismus neboli zákaz 

prostituce. Jeho stoupenkyně byly ve větší míře ženy. Ale myšlenku 

abolicionismu podporovali také duchovní, lékaři a právníci. Požadovali zákaz 

prostituce a její trestní stíhání, ale v tomto období došlo k opačnému dění, 

výskyt pouliční prostituce se zdvojnásobil. Zastáncům abolicionismu se 

podařilo prosadit jen zákaz veřejných domů, tímto tahem se znásobil výskyt 

pohlavně přenosných infekcí. 

 Jedinou zemí, která volnou prostituci vymítila bylo nacistické 

Německo, jediným místem, kde se prostituce provozovala, byly koncentrační 

tábory a jednalo se o prostituci nedobrovolnou. Před válkou existovaly 

seznamy žen, které prostituci vykonávaly. Tyto ženy byly kriminalizovány a 

byly posílány do koncentračních táborů, kde podstupovaly sterilizaci. 

Prováděly se na nich medicínské pokusy a také byly nucené poskytovat ve 

speciálním bloku koncentračního tábora sexuální služby, aby zvýšily 

produktivitu mužů-dělníků.  

 V poválečném období se začala rozmáhat prostituce bytová, s pomocí 

telefonních linek se rychle rozrůstala klientela a působiště žen.6 

1.1.5 Prostituce v Čechách 

V Českých zemích se prostituce rozvíjela ve městech, objevovala se 

prostituce dobrovolná, ale i prostituce nedobrovolná. Ženy byly nuceny 

prostituci vykonávat od svých otců či manželů, aby měli z čeho zaplatit dluhy 

nebo je muži zastavili. Existovala také prostituce institucionalizovaná, která 

byla kontrolovaná a prostituce nelegální, kterou zajišťovaly kuplířky. 

Nejznámější místa, kde se prostituce provozovala, byly ulice 

Krakovská, Benátky a Koňský trh. Ženy, které nabízely sexuální služby, 

bydlely poblíž kata, který byl pověřen dozorem nad ženami.  

                                                 
6 Chmelík. str. 59 
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Běhen husitských válek došlo k vyhnání žen v prostituci z města a 

potrestání cizoložníků. V době, kdy vládl Českým zemím Zikmund 

Lucemburský, se začala prostituce opět veřejně provozovat, arcibiskup Jan 

Rokycana nařídil, aby ženy, které sexuální služby nabízí, byly viditelně 

označeny a také vyžadoval zřízení mravního úřadu. 

V 16. století se po Českých zemích šířila epidemie syfilis, epidemii 

následovala válka třicetiletá a válku následovala morová epidemie v 17. a 18. 

století. V této době byla prostituce tolerována, policie spolupracovala s domy, 

kde dívky nabízely sexuální služby a podrobovaly se lékařským prohlídkám. 

Ženy a dívky donutila ve většině případů vykonávat prostituci chudoba. Na 

počátku 20. století byla prostituce nejvíce vykonávána na ulicích.7  

 

                                                 
7 Chmelík, str. 60 
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2 Druhy prostituce 

Prostituci můžeme rozdělit do dvou hlavních kritérií. Dle prvního kritéria by 

se prostituce dělila podle subjektu, který poskytuje placené sexuální služby, 

dělila by se teda na prostituci ženskou, mužskou, dětskou. Jelikož se ve své 

práci věnuji pouze prostituci ženské, budu se dále zabývat kritériem druhým a 

zaměřovat se jen na ženy, které poskytují sexuální služby za úplatu. 

Dle kritéria druhého by se dala prostituce dělit podle prostředí, ve kterém je 

služba vykonávána. Zde vycházím z Chmelíka, který ji dělí do pěti základních 

forem. Kromě popisu uvedu u kategorie prostituce barové, bytové a silniční 

kazuistiku žen, na kterých můžeme spatřovat rizika prostituce, které budu 

popisovat v následující kapitole. 

2.1 Prostituce privátní 
Do této skupiny patří ženy, které oproti jiným druhům mají menší počet 

klientů, ale jejich klientela je relativně stálá. Tento druh prostituce vykonávají 

ženy, které jsou schopné svého klienta reprezentovat při společenských 

jednáních. Ženy jsou inteligentní, mluví minimálně jedním světovým jazykem. 

Služba je poskytována v soukromých bytech, které jsou luxusně zařízené. 

Klienti jsou vysoce společensky postaveni. 

2.2 Prostituce hotelová 
Skupina žen, která nemá stálou klientelu a jejich úroveň se odvíjí dle 

kategorie hotelu, ve kterém své služby poskytují. Převážně ženy, které 

poskytují vyšší úroveň hotelové prostituce, bývají ve větší míře vysoce 

vzdělané, zpravidla znají minimálně jeden světový jazyk. Jejich vystupování a 

společenské chování je na vysoké úrovni. 
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2.3 Prostituce bytová 
Skupina, do které spadá široký okruh žen nabízejících sexuální služby 

ve vlastních či pronajatých bytech. Byty jsou od počátku primárně využívané 

k provozování erotických služeb. V bytové prostituci se již objevuje osoba 

kuplíře, který hlídá finanční obnos a zajišťuje bezpečí ženy při výkonu služby. 

V tomto druhu prostituce se objevují negativní kriminální jevy, jako jsou 

vyhrožování či násilná trestná činnost. Má velmi blízko ke kriminalitě 

organizované.8 

Příkladem 3. skupiny, prostituce bytové je slečna Eva, která společně 

s několika dalšími dívkami a ženami nabízí sexuální služby v pronajatém bytě 

v Ostravě. Eva pochází z rozvrácené rodiny, což bývá typická součást 

anamnézy žen v prostituci. Anamnézu slečny Evy jsem rozdělila do části 

osobní, rodinné a sociální. 

• Osobní anamnéza 

 Slečně Evě je 19 let, bydlí v Ostravě, kde také již 2 roky poskytuje 

sexuální služby. Eva je podnikavá, prostituci začala provozovat, aby měla 

dostatek financí, sama říká, že chce žít lépe než ostatní. Jakmile Eva ukončí 

střední školu maturitní zkouškou, odjede na letní prázdniny do Dubaje a Řecka, 

zde si zařídila eskortní pobyt. 

• Rodinná anamnéza 

 Rodiče Evy jsou rozvedeni 17 let, matku tituluje jako „mrchu“ a žije 

s ní v jedné domácnosti. Matka se ji pokusila před dvěma lety vyhodit z domu, 

Eva ji vyčítá, že se stará pouze o sebe. O otci mluví dobře. Rodiče neví, že 

nabízí sexuální služby. Eva má za sebou tříletý vztah s partnerem, který byl 

žárlivý a několikrát ji uhodil. 

                                                 
8 Chmelík.str. 63,64 



 

 19 

 

• Sociální anamnéza 

Eva studuje střední školu v Ostravě, v roce 2011 ji čeká státní maturitní 

zkouška. Dříve si přivydělávala prací za barem, prodáváním parfémů či 

uklízením. Hlavním důvodem pro poskytování sexuálních služeb byly finance, 

Eva chce žít nadstandardně. Přátelům říká, že si přivydělává hlídáním dětí.9 

2.4 Prostituce barová 
Druh prostituce, kterému k výkonu služeb slouží erotické či masážní 

salóny. Velmi často tyto kluby předstírají a nabízí jiné činnosti, než ke kterým 

dochází. V poslední době jsou také oblíbené priváty a erotické kluby, které 

mají vlastní webové stránky, na kterých mají seznam žen, které sexuální služby 

nabízí, u každé ženy je uveden seznam služeb, které poskytuje a také zde bývá 

uvedená cena služeb, která  je uvedena v časovém rozmezí od 30 minut výše, 

některé kluby také nabízí možnost eskortních služeb. Eskortní služba nabízí 

klientům dívku, která dorazí k nim domů či na hotelový pokoj a ceny jsou 

stanovené opět od 30 minut až po týdenní poskytování služeb. Mezi ženami 

nabízejícími erotické služby se nachází i ženy, které vykonávají činnost 

nedobrovolně, objevuje se také velký počet cizinek, které byly k práci zlákány 

podvodným jednáním. Faktor, který se pojí s prostitucí barovou, je 

organizovaná trestná činnost. 

Příkladem skupiny čtvrté neboli barové prostituce je slečna A., která 

pracuje v erotickém klubu jako tanečnice, ale také nabízí klientům erotické 

služby na pokoji. Na slečně A. můžeme pozorovat rizika zdravotní – nezdravý 

životní styl, nadměrné užívání alkoholu, psychické rizika – deprese, labilita, 

sociální rizika – ztráta statutu občanky, strach z odhalení skutečné „práce“. A. 

pochází z rozvrácené rodiny, což je faktor, který se objevuje v anamnéze 

                                                 
9 Instinkt, č 25/10 
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většiny žen v prostituci. Popis slečny je rozdělen do čtyř částí, jsou to osobní 

anamnéza, sociální anamnéza, rodinná anamnéza a v poslední části jsou 

popsané návštěvy v organizaci Rozkoš bez rizika.  

• Osobní anamnéza 

Slečně A. je 25 let, má dvouletého syna a žije s přítelem, který není 

otcem syna. V současné době působí v Praze, kde však nemá vyřízené trvalé 

bydliště.  

Slečna A pracovala od 21 do 22 let v erotickém klubu jako tanečnice, 

výjimečně přijímala klienty na pokojích. Poté otěhotněla a skončila s prací 

v klubu, nastěhovala se k otci svého syna, se kterým žila do synova prvního 

roku. S otcem dítěte měla problémy, které se týkali jejich společné finanční 

situace. Otec dítěte byl výbušný a vyhodil ji i s dítětem z bytu. V současné 

době se klientka opět vrátila k práci v erotickém klubu z důvodu finanční 

nezávislosti. Žije se synem u nového partnera. Má také dluhy na zdravotní 

pojišťovně, které se snaží řešit. 

• Rodinná anamnéza 

Matka – nežije s otcem klientky, ale se svým druhem, kvůli kterému 

vznikly první problémy mezi matkou a dcerou. Přítel matky mluvil se slečnou 

A. nevhodně, dělal jí sexuální nabídky a vyhledával chvíle, kdy bylo možné se 

jí pod záminkou dotýkat, používal při rozhovoru sexuální narážky. Když se 

rozhodla řešit problematické momenty, matka ji nevěřila a nazvala ji lhářkou a 

klientka opustila domácnost své matky a jejího přítele. V současné době se 

vztahy mezi dcerou a matkou zlepšily, matka nabídla dočasné ubytování, když 

klientku opustil otec jejího dítěte. Matka vyčítá klientce, že se dostatečně 

nevěnuje synovi.  

Přítel – Žije s klientkou šest měsíců, pracuje jako podnikatel, je dobře 

zajištěný. Je žárlivý a netrpělivý. Myslí si, že jeho přítelkyně pracuje jako 
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barmanka v erotickém klubu, klientka ho neinformovala o skutečné náplni její 

práce. 

• Sociální anamnéza 

Slečna A. navštěvovala základní školu v místě trvalého bydliště, po 

splnění povinné školní docházky vystudovala obchodní akademii, kde získala 

maturitu. Nikdy nepracovala ve vystudovaném oboru. Poslední zaměstnání 

měla před porodem syna a pracovala jako prodavačka v butiku.  

Je svobodná, má dvouletého syna. S otcem svého dítěte se nestýká, ale 

soudí se s ním, jelikož neplatí alimenty. V současné době je na rodičovské 

dovolené.  

A. nemá zkušenosti s tvrdými drogami, před těhotenstvím kouřila, ale 

jakmile zjistila, že je v jiném stavu kouřit přestala a začala znovu, jakmile 

přestala syna kojit. Klientka v pracovní době pije alkohol se svými zákazníky. 

• První návštěva střediska 

 Slečna A. středisko ROZKOŠ BEZ RIZIKA navštívila poprvé, když jí 

bylo 21 let a pracovala poprvé v erotickém klubu, přišla z důvodu komplexního 

zdravotního vyšetření. Při první návštěvě uvedla jen povinné údaje, které po ní 

chtěly sociální pracovnice střediska. 

• Druhá návštěva 

 A. přichází do střediska po třech měsících na další zdravotní vyšetření, 

domlouvá se s pracovnicemi na návštěvě sociálního poradenství, které 

středisko nabízí každé pondělí. 

• Třetí návštěva 

 Slečna A. přichází za účelem sociální poradenství. Z rozhovoru 

vyplývá, že má problémy s matkou a přestala se s ní stýkat.  

Sděluje, že začala pracovat jako tanečnice v erotickém klubu, protože 

neměla žádné finanční zabezpečení. Občas si bere hosty i na pokoj, ale tato 

práce bývá spíše výjimkou. Práci si našla prostřednictvím internetu. 
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 Využívá také psychologické poradenství, jeví se jako úzkostná a velmi 

citlivá osobnost, která se příliš mnoho zabývá minulostí, a tyto návraty jí 

způsobují depresivní stavy. 

• Čtvrtá návštěva 

 A. opět přichází na sociální poradenství a psychologickou pomoc. 

Sděluje pracovnici své problémy s matkou a se současným přítelem. Sděluje, 

že od matky odešla, protože se hádali, kvůli jejímu příteli, který ji sexuálně 

obtěžoval. Matka ví, že pracuje jako tanečnice v erotickém klubu, ale neví, že 

si občas bere i hosty na pokoj. Bývalý přítel a otec syna také ví,  kde pracuje, 

ale stejně jako matka si myslí, že jen tancuje. 

• Pátá návštěva 

 A. přichází do střediska na další zdravotní vyšetření. Sděluje 

pracovnicím, že toto vyšetření je poslední, že je těhotná a končí s touto prací. 

• Šestá návštěva 

Slečna A. přichází do střediska na přelomu 24. a 25 roku. Oznamuje, že 

se opět vrátila do „branže“ z důvodů finanční nezávislosti. Přichází na 

zdravotní testy. Oznamuje, že má již dvouletého syna a žije se svým novým 

přítelem, který není jeho otcem. 

• Sedmá návštěva 

 Slečna A. přichází do střediska na sociální poradenství. Zjistila, že 

během prvního období práce v klubu neplatila zdravotní pojištění a že má na 

pojišťovně dluh 15 000 korun, který by chtěla začít řešit.  

Sděluje, že už si jako tanečnice nevydělá tolik peněz jako dříve, trápí ji, 

že pokaždé, když tančí v klubu odchází minimálně s jedním mužem na pokoj. 

Sděluje také, že má problémy s novým přítelem, který je hodně žárlivý a 

netrpělivý. Nelíbí se jí, že se neumí správně chovat k jejímu synovi. Její nový 

přítel si myslí, že pracuje jako barmanka a neví o skutečné náplni její práce. 
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Slečna A. se bojí s ním nechat syna samotného, proto syna nechává hlídat 

kamarádkou, když tráví noc v klubu. 

• Osmá návštěva 

 A. se domlouvala, že přijde na sociální poradenství, ale do 

organizace nedorazila. Nepodala o sobě od sedmé návštěvy žádné informace 

2.5 Prostituce pouliční a silniční 
Forma prostituce, která nabízí rychlý a naprosto anonymní sex, který 

lze získat za velmi mizivý finanční obnos. Ženy nabízející sexuální služby 

touto formou mívají nízký stupeň vzdělání a intelektuální úroveň bývá nízká 

také. Objevují se zde osoby sociálně nevyspělé, mentálně zaostalé, užívající 

návykové látky. Poskytují sexuální služby komukoliv, kdo je ochotný jim 

zaplatit a také jsou ochotné sex provozovat na jakémkoliv místě. Sexuální 

služby jsou nabízeny bez jakékoliv ochrany. Zde je velmi vysoké riziko 

přenosu pohlavně přenosných chorob a také vysoké riziko různých druhů 

kriminální činnosti. Objevují se zde postavy kuplířů, kteří profitují 

z nabízených služeb. 10 

Typickým příkladem ženy, která provozuje pouliční prostituci je slečna 

M., má nízký stupeň vzdělání, užívá návykové látky, je ochotná mít sex 

s jakýmkoliv mužem, pokud ji zaplatí, sexuální služby nabízí i bez použití 

prezervativu. Popis slečny M. jsem rozdělila na anamnézu osobní, sociální, 

rodinnou a v poslední části jsou popsané návštěvy organizace Rozkoš bez 

rizika a jejich průběh. Na příběhu slečny M. můžeme pozorovat mnohá rizika, 

která prostituce provozovaná na ulici přináší, jedná se o rizika zdravotní – 

nákaza pohlavně přenosnými infekcemi, násilí, nechtěně těhotenství. Rizika 

sociální – ztráta statutu občanky, ocitnutí se na okraji společnosti, rizika 

                                                 
10 Chmelík str. 63, 64 
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psychická – drogová závislost, nezdravý životní styl. Tato rizika budu 

podrobně popisovat v kapitole Rizika prostituce. 

• Osobní anamnéza 

 Slečně M. je 32 let, má tři děti a v současné době je ve třetím měsíci 

těhotenství. Nemá stabilní zázemí a již čtvrtým rokem žije na ulici, nemá 

vyřízené trvalé bydliště a nemá vyřízené doklady. Všechny její děti jsou 

umístěné v dětských domovech. 

 Slečna M. je romského původu, vyrůstala ve velmi špatném rodinném 

zázemí a byla umístěna na tři roky v dětském domově. Po opuštění dětského 

domova se vrátila k rodičům, ale rodinné vztahy byly velmi špatné a neustále 

se s rodiči hádala. Proto klientka domov opustila a odešla do Prahy s přítelem, 

kterého si našla v dětském domově. Jediné co měli společného, byly 

experimenty a kladný vztah k drogám.  

 Již několikátým rokem živí pouliční prostitucí. Její působiště je na 

Karlově náměstí. V současné době je ve finanční tísni, kterou řeší každodenní 

„prací“. M. má zájem o ukončení těhotenství, ale nemá dostatek financí a také 

si není vědoma, kdo je otec dítěte. Má také dluhy na sociálním a zdravotním 

pojištění, které by potřebovala, co nejdříve začít řešit. Je závislá na pervitinu. 

• Sociální anamnéza 

 Slečna M. navštěvovala a dokončila základní školu v místě bydliště, po 

splnění povinné školní docházky navštěvovala odborné učiliště, obor 

cukrář/cukrářka, kde získala výuční list. Odborné učiliště navštěvovala v době, 

kdy byla umístěna v dětském domově. Nikdy nepracovala v oboru. Poslední 

zaměstnání měla před dvěma lety a pracovala jako uklízečka. 

 V době, kdy byla umístěna v dětském domově, začala experimentovat 

s drogami a pomalu si vytvářela závislost. Závislosti na drogách se nikdy 

nezbavila, již několikátým rokem je uživatelkou pervitinu. 
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 M. je svobodná, má tři děti a momentálně je těhotná. Poprvé otěhotněla 

ve dvaceti letech s přítelem, kterého poznala v dětském domově, a se kterým 

žila ve squatu. Dcera jí byla odebrána v necelých čtyřech měsících, po odebrání 

dcery opustila přítele a pracovala jako skladnice.  

 V práci si našla nového přítele, který měl za sebou také drogovou 

kariéru. S tímto mužem žila pět let, porodila dvojčata, o která se spolu starali. 

Dvojice brala pervitin a společně holdovala alkoholu. Drogy byly častým 

předmětem hádek. Když byly dvojčatům čtyři roky, byly dvojici odebrány. 

Drogy a odebrání dětí byly důvodem pro  opuštění přítele. 

 Začala žít po ubytovnách a pracovat jako uklízečka, jedna její známá ji 

přivedla k pouliční prostituci, které se věnuje již čtvrtým rokem. S dětmi se 

nestýká, neví ani přesný název dětského domova, kde jsou umístěny, ale 

nesouhlasila, aby byly děti dány k adopci a odmítla podepsat patřičné 

dokumenty. 

• Rodinná anamnéza 

Matka – žije s otcem klientky, je také romského původu. Má celkem 

sedm dětí, všechny prošly ústavní výchovou. Má pouze základní vzdělání. 

Vztah mezi matkou a klientkou nebyl v minulosti dobrý a proto se s ní M. 

několik let neviděla a matku se nesnaží kontaktovat. 

Otec -  je stejně jako matka romského původu, je vyučený pokrývač, 

nikdy nepracoval v oboru. Poslední zaměstnání, o kterém klientka věděla, bylo, 

když otec pracoval na pozici dělníka. Otec také neměl s M. dobrý vztah a měl 

problémy s alkoholem. 

• První návštěva 

 Slečna M. poprvé navštívila středisko před 8 měsíci za účelem 

zdravotního vyšetření, sama uvádí, že se necítí dobře. Uvádí o sobě jen nutné 

informace a sděluje, že se živí prostitucí již čtvrtým rokem. M. je nabídnuta 

služba sociálního poradenství, která je ve středisku pro klientky každé pondělí. 
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• Druhá návštěva 

 M. přichází do střediska, aby zjistila výsledky zdravotních testů. 

Vyšetření odhaluje pohlavně přenosnou infekci a klientka by se měla léčit. 

Klientka se domlouvá s pracovnicemi na sociálním poradenství. 

• Třetí návštěva 

 M. přichází do střediska na sociální poradenství, s pracovnicemi řeší 

své problémy a sděluje, že pracuje na ulici, v okolí Karlova náměstí. Informuje 

o svých problémech, které se pojí s drogovou závislostí a s občasným násilím 

jejich klientů, při rozhovoru také vyplývá, že sama má velké problémy se 

sebeovládáním a agresí.  

• Čtvrtá návštěva 

 M. se domlouvá na pravidelných návštěvách a mluví s pracovnicí o 

svých cílech a změnách, kterých by si přála dosáhnout, je otevřená. Sděluje, jak 

se dostala k prostituci a také povídá o svých dětech, které viděla naposledy, 

když ji byly odebrány. Chtěla by získat občanský průkaz, aby se mohla 

ubytovat v azylovém domě. 

Pátá návštěva 

 M. si v centru začíná povídat i s ostatními klientkami, ale stále je hodně 

roztěkaná a nesoustředěná a trápí jí, že nemá přátele a zázemí. Při rozhovoru s 

pracovnicí mluví s pracovnicí o své drogové kariéře a mluví i o možnosti 

navštívit léčebnu. 

• Šestá návštěva 

 M. na domluvené setkání nedorazila a ve středisku se neukázala šest 

týdnů. 

• Sedmá návštěva 

 Přichází do střediska a mluví s pracovnicí, že se už asi tři týdny cítí 

špatně. Projevuje zájem o sprchu a také je hladová. Domlouvá se, že se ve 

čtvrtek nechá ve středisku vyšetřit. 
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• Osmá návštěva 

 Přichází na vyšetření a po testech rovnou odchází. 

• Devátá návštěva 

 U slečny byla zjištěna závažná infekce a také gravidita,  musí postoupit 

léčbu a sexuálně abstinovat. Dítě nechce donosit, má zájem o ukončení 

těhotenství, ale nemá dostatek financí. Neví, kdo by mohl být otcem dítěte a 

když je momentálně nemocná a nemůže pracovat, neví, kde získá peníze na 

umělé ukončení těhotenství. 
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3 Rizika prostituce 

Poskytování placených sexuálních služeb provází nespočetná rizika. Jedná 

se hlavně o rizika zdravotní, sociální a psychická. Nejde jen o ohrožení ženy, 

která služby nabízí, ale i o ohrožení společnosti a to zejména u rizik 

zdravotních, které provází pohlavně přenosné infekce. Mezi rizika, která 

prostituce pro majoritní společnost přináší lze zařadit již zmiňovaný přenos 

pohlavních nemocí, mravní ohrožení, především dětí, narušování nočního klidu 

a veřejného pořádku.  

Rizika nejsou u všech žen, které poskytují sexuální služby za úplatu stejná, 

velmi záleží, jakou formu prostituce žena provozuje. Ženy, které by se daly 

zařadit do skupiny prostituce silniční  a pouliční,  jsou skupinou nejrizikovější 

a „nejnebezpečnější“ a nejviditelnější pro společnost. Naopak ženy provozující 

prostituci privátní jsou ženy pro společnost nejbezpečnější a nerozpoznatelné. 

Jsou to ženy na úrovni, inteligentní, krásné a dobře oblékané a hlavně jsou to 

ženy, které by téměř nikdo neoznačil jako „prostitutky“.  

3.1  Zdravotní rizika 
Mezi nejzávažnější zdravotní rizika, která provází ženy v prostituci, jsou 

pohlavně přenosné infekce, rizikové potraty, zanedbávání stravy, užívání 

návykových látek a sexuální násilí. Prostituující ženy si ve velké míře neplatí 

sociální a zdravotní pojištění a nebývají evidovány na úřadech práce, což je 

problém pokud je u ženy diagnostikována pohlavně přenosná infekce, jejíž 

léčení je nákladné.  

„Pohlavně přenosné infekce podléhají zásadám podle zákona č. 20/1996 Sb., o 

péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších přepisů zákona č. 258/2000 Sb. o 

ochraně veřejného zdraví, vyhlášky Ministerstva zdravotnictví a metodického 
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opatření Standardy léčebných a vyšetřovacích postupů z prosince roku 1997.“11 

Podle zákona Zákon č. 40/2009 Sb. Trestního zákoníku je ohrožení pohlavní 

nemocí samostatný trestný čin podle paragrafu § 155 a šíření nakažlivé lidské 

nemoci podle paragrafu § 153 také. 

Pohlavně přenosné choroby se dají rozdělit do dvou skupin. Ve skupině 

první jsou zařazené choroby, které se šíří pohlavním stykem a podléhají 

zákonným opatřením. Onemocnění v této skupině se musí ohlašovat a 

nakažená osoba je povinná se léčit a navštěvovat pravidelná kontrolní 

vyšetření. Pacient podepisuje, že byl poučen a je povinen řídit se hygienickými 

pravidly a také sexuálně abstinovat. Zákaz sexuálního styku potvrzuje 

podpisem do zdravotnické dokumentace.  

Do této skupiny patří kapavka, syfilis, ulcus molle, lymfogranuloma 

venereum, granuloma inguinaile.  Infekce ulcus molle, lymfogranuloma 

venereum, granuloma inguinaile se v České republice nevyskytují, ale pro 

prostituující ženy jsou rizikem, neboť by se mohli těmito infekcemi nakazit od 

klienta, který cestuje po Africe, Indii či Asii nebo od klienta, který z těchto 

destinací pochází. Dle zákona č. 258/2000 sb. v aktuálním znění se musí nově 

nahlašovat i infekce HIV/AIDS. 

Ve skupině druhé jsou infekce, které se také šíří pohlavním stykem, 

povinné hlášení je jen u části infekcí. Již se hlásí pouze výskyt infekce, ale 

neuvádí se nakažená osoba. 12 U pohlavně přenosných infekcí se budu dále 

zabývat jen těmi infekcemi, které podléhají povinnému hlášení. 

3.1.1 Kapavka 

 Kapavka je pohlavně přenosná infekce, kterou vyvolává gramnegativní 

aerobní diplokok Neisseria gonorrhoeae neboli gonokok. 13Gonokok infikuje 

                                                 
11 Petr Kaňka, STI tajemství zbavené, str. 3 
12 Petr Kaňka, STI tajemství zbavené, str. 3 
13 Mašata, Jedličková a kolektiv, str. 117 
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sliznici močopohlavního ústrojí člověka, u obou pohlaví močovou trubici a u 

žen také děložní čípek, sliznici nosohltanu, konečníku a oční spojivku.14 

  Kapavka podléhá povinnému hlášení, nákazu hlásí lékař, který ji 

diagnostikoval a pacienta či pacientku předává dermatovenerologovi. Výskyt 

kapavky  je celosvětový, jediným přenašečem je člověk. Podle předpokladů se 

při nechráněném styku s partnerem, který je infikovaný nakazí 60-90% žen a 

20-50% mužů.15 Inkubační doba je 3-5 dní, ale krajní rozmezí je 1-14 dní. Za 

rok 2009 bylo nahlášeno v České republice 719 případů nákazy. 16 

 U žen probíhá infekce mírněji a mívá i asymptomatický průběh. Mezi 

příznaky při, zasažení vagíny, které se u žen objevují je uretritida, pálení při 

močení a časté nutkání k močení a výtok z děložního hrdla, který bývá 

hlenohnisavý či hnisavý. Dále bývá děložní hrdlo zarudlé a krvácí při kontaktu. 

Pokud infekce postihne oblast konečníku, patří mezi příznaky anální výtok, 

krvácení, svrbění a bolestivé nutkání k vyprázdnění. 17  

 U mužů se projevy nákazy dělí na akutní přední a akutní zadní kapavku. 

U akutní přední kapavky se objevuje hnisavý zánět močové trubice, u akutní 

kapavky zadní přestupuje infekce na zadní svěrač močového měchýře do ústí 

semenných vývodů prostaty a chámovodů. Mezi příznaky patří nutkání 

k močení, bolestivé močení, objevení krve v moči. Při neléčení může dojít 

k infekci prostaty či postižení semenných váčků, které může vést 

k neplodnosti. 

 Prevencí je důsledné používání prezervativu. 

                                                 
14 Petr Kaňka, STI tajemství zbavené, str. 6 
15 Mašata, Jedličková a kolektiv, str. 118 
16 Zdravotnictví v ČR ve statistických udajích 
17 Mašata, Jedličková a kolektiv, str. 118,119 
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3.1.2 Syfilis  

Syfilis patří mezi sexuálně přenosné infekce, kterou vyvolává 

spirocheta Treponema pallidum. 18 Člověk je jediným hostitelem této bakterie, 

syfilis podléhá povinnému hlášení. Nákazu hlásí lékař, který nemoc 

diagnostikoval a pacienta předává dermatovenerologovi, pacient se musí řídit 

přísnými hygienickými pravidly a sexuálně abstinovat. Za rok 2009 bylo 

v České republice nahlášeno 980 případů.19 Celkem rozlišujeme primární 

syfilis, sekundární syfilis a terciární syfilis. 20 

Primární syfilis je první fáze onemocnění, začíná se projevovat mezi 10 

až 90 dnem od nákazy. V místě infekce se objevuje nebolestivý tvrdý vřed. U 

žen bývá vřed převážně uložen v pochvě nebo na cervixu, z toho důvodu 

nebývá zaregistrován. U mužů se objevuje na penisu nebo v oblasti perianální. 

Kromě vředu se v této fázi objevuje i zvětšení regionálních lymfatických uzlin, 

které jsou nebolestivé.  21 

Sekundární syfilis se objevuje v rozmezí 6 týdnů až 6 měsíců po 

primární fázi. Vřed, který je vyléčený a zmizel, zanechal jizvu. Infekce se 

začíná šířit mízní cestou do celého organismu. Tato fáze se projevuje 

nesvědivým makulopapulárním enantémem, neboli vyrážkou, který se objevuje 

nejčastěji na ploskách nohou a dlaních. Vyrážku provází teplota a zvětšení 

lymfatických uzlin. Rychlé šíření spirochet po těle způsobuje další kožní 

projevy, v oblasti vlhké zapářky se objevují ploché bradavičnaté výrůstky 

neboli kondylomata lata. Jsou vysoce infekční a mohou mokvat. V dutině ústní 

se mohou objevovat bělavé plošky, které jsou též vysoce infekční. Mezi 

dalšími příznaky se může objevit vypadávání vlasů a také senzorická hluchota. 

                                                 
18 Mašata, Jedličková a kolektiv, str. 184 
19 Zdravotnictví v ČR ve statistických údajích 
20 Petr Kaňka, STI tajemství zbavené, str. 10 
21 Mašata, Jedličková a kolektiv, str. 185 
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Pokud není zahájena léčba, kožní léze vymizí za 2-4 týdny, ale mohou se 

objevovat v příštích dvou letech.22  

Terciární syfilis je fází, která je pro okolí nejméně nakažlivá, neboť 

organismus uzavřel treponemy do ohraničeného chronického zánětu a infekce 

se omezila jen na některé orgány. Jedná se o poslední stádium a objevuje 

v období 5-20 let od nákazy. Během této fáze dochází k postižení centrální 

nervové soustavy, kostí, kloubů a kardiovaskulárního systému.23 

K přenosu infekce může dojít během pohlavního styku a také při porodu 

z matky na dítě. Vzácný, ale možný je přenos kontaminovanými předměty. 

3.1.3 Ulcus molle (Měkký vřed) 

Měkký vřed je sexuálně přenosná infekce, kterou vyvolává 

gramnegativní tyčka Haemophilus ducrey. Měkký vřed podléhá povinnému 

hlášení. V České republice se tato infekce neobjevila od roku 1991, obvyklý 

výskyt infekce je v Africe, západní Indii a jihovýchodní Asii. Inkubační doba 

infekce se pohybuje mezi 3-5 dny, ale může být i kratší. Nákaza měkkým 

vředem zvyšuje riziko nákazy infekcí HIV, u více jak 10% nakažených osob je 

přítomna další pohlavně přenosná infekce.24 

Onemocnění se projevuje u žen vezikulopapulózním exanténem na hrázi, 

v pochvě a na cervixu. V pozdější fázi splývají a degenerují léze a vytváří 

miskovitý vřed, který je ohraničený zánětlivým valem. Léze je bolestivá a je 

pokryta sekretem, který je vysoce infekční.25 U mužů se objeví drobná papule, 

která je červeně zbarvená a přechází v pustulu a vřed s otřepenými okraji, 

snadno krvácí.  Z primárního vředu, kde nejprve došlo k průniku infekce se 

vředy šíří dál po pohlavních orgánech. Nejčastěji se vyskytují v oblasti 

uzdičky, předkožky a žaludu, kromě mnohočetných vředů dochází ke zduření 
                                                 
22 Mašata, Jedličková a kolektiv, str. 186 
23 Petr Kaňka, STI tajemství zbavené, str. 10 
24 Mašata, Jedličková a kolektiv, str. 124 
25 Mašata, Jedličková a kolektiv, str. 124 
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mízních uzlin, nejčastěji v oblasti třísel, ze kterých vytéká hnis.26 K přenosu 

infekce dochází při pohlavním styku, prevencí je důkladné použití 

prezervativu. 

3.1.4 Granuloma inguinale 

Granuloma inguinale je sexuálně přenosné ulcerativní onemocnění, které 

probíhá chronicky a u žen postihuje vulvu, hráz a inguinu a kůži (oblast třísel), 

u mužů postihuje žalud a předkožku a kůži.  

V Evropě se nevyskytuje, hlavní oblastí výskytu jsou tropy a subtropy.  

Infekci vyvolává Donovanovo tělísko, což je fagocytovaná bakterie, která se 

nachází uvnitř mononukleárních leukocytů. Inkubační doba infekce se 

pohybuje mezi 8-12 týdny27. 

Infekce se projevuje zapáchajícím výtokem a začíná jako vředy, které 

ulcerují a utváří granulace s ostrými okraji, které jsou masově zbarvené. Vředy 

se zvětšují a během několika dní mohou snadno prasknout a krvácet a velmi 

obtížně se hojí. Nehojené vředy se šíří u mužů do oblasti třísel a u žen 

k řitnímu otvoru. Vředy mohou splývat a vytvářet rozsáhlé defekty, dále 

dochází k otoku v tříslech a může se zde vytvořit absces.28  

3.1.5 Limfogranuloma venerum 

Limfogranuloma venerum je sexuálně přenosné infekční onemocnění, 

které způsobuje bakterie Chlamydia trachomatis. Limfogranuloma venerum se 

běžně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech, v České republice se 

infekce nevyskytla od roku 1991.  

 Inkubační doba infekce se pohybuje v rozmezí 7-21 dní, po jejím 

uplynutí se objeví na genitáliích papula, která je nebolestivá a lze ji snadno 

                                                 
26 OS Code 004 – měkký vřed 
27 Mašata, Jedličková a kolektiv, str. 123 
28 OS CODE 004 granuloma-inguinale 
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přehlédnout. Infekce postupuje do mízních uzlin, které zduří, zduření je 

bolestivé. Uzliny následně zhnisají a vytváří se na nich abscesy, které perforují 

v četné píštěly. U žen způsobuje zúžení rekta a zánět konečníku, u mužů 

vznikají abscesy podél lymfatických cév na penisu, což vede k otoku zevního 

genitálu a dochází k znetvoření. Může také dojít k elefantiáze genitálií.29  

3.1.6 HIV 

HIV je infekce, která se pandemicky šíří po celém světě, podle 

předpokladů světové zdravotnické organizace (WHO) z roku 2000 bylo 

celosvětově infikováno 13 000 000 žen a 10 000 000 dětí. Většina z těchto 

infikovaných žen žije v rozvojových zemích a infekce je dále přenášena 

z matek na plod. V České republice je každé těhotné ženě proveden odběr krve, 

u kterého je provedena diagnostika na přítomnost protilátek proti HIV. 

Všechny pozitivní ženy se centralizují v AIDS centru FN Bulovka na klinice 

infekčních onemocnění, kde je těhotenství ukončováno plánovaným císařským 

řezem.30  

V České republice bylo během února 2011 evidováno a diagnostikováno 

deset nových případů HIV pozitivity, celkový počet pozitivních osob k únoru 

2011 je 1546 a celkový počet lidí trpících onemocněním Aids je 322 osob.31 

Virus HIV je řazen mezi RNA viry, které spadají do rodu Lentivirus 

z čeledi Retroviridae. Existují dva typy virů HIV-1 a HIV-2, většinu 

onemocnění vyvolává HIV-1 a jedná se výhradně o lidský patogen. Virus HIV 

je původcem syndromu AIDS, který byl poprvé objeven v letech 1983-1985 a 

dostal název Acquired Immune Deficiency Syndrome, což je soubor příznaků, 

které vedou ke ztrátě imunity. 32 Virus napadá v organismu skupinu bílých 

krvinek, T lymfocyty, ve kterých se rozmnožují a následně je i zahubují, čímž 
                                                 
29 OS CODE 004 lymfogranuloma-venereum 
30 Mašata, Jedličková a kolektiv, str. 199 
31 Česká společnost AIDS pomoc 
32 Mašata, Jedličková a kolektiv, str. 199 
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se jejich počet snižuje. Bílé krvinky slouží k obranyschopnosti organismu, 

nakaženému člověku se jejich počet snižuje a organismus selhává, tímto 

selháním se rozvíjí AIDS33. 

Inkubační doba je 1-6 týdnů a po jejím uplynutí se nákaza projeví u 70% 

nakažených, podobnými příznaky jako má chřipka. Jedná se o zvětšení uzlin, 

vysokou teplotu, noční pocení, ale po jejich odeznění může být nakažený bez 

příznaků po dobu v rozmezí několika měsíců až let. Pokud v tomto období 

nakažený nezjistí, že je infikovaný virem HIV, virus se projeví zpravidla za 10 

let problémy s léčbou běžných infekcí, které se stávají nebezpečné, neboť 

imunitní systém začíná selhávat.34 

K přenosu infekce dochází skrze tělní tekutiny, jako jsou krev, poševní 

sekret či sperma či skrz infikovanou injekční stříkačku či jehlu. Nakazit se lze 

při pohlavním styku – vaginálním, análním i orálním, při přenosu infekce 

z matky na dítě či půjčením a následným použitím infikované jehly.   

3.1.7 Potrat (Abortus) 

Potrat je záměrné ukončení těhotenství, které je provedeno chirurgickým 

zákrokem či prostřednictvím chemické látky. Žena, která má o potrat zájem, 

požádá písemně gynekologa o zákrok a ten ji musí poučit o možných rizicích. 

Zákrok je prováděn ambulantní formou během jednodenní hospitalizace ženy. 

Do 8 týdne se jedná o miniinterrupci a od 8 do 12 týdne se jedná o kyretáž, 

odsátí plodu či o odstranění pomocí kleští. 35 

Mezi bezprostřední komplikace řadíme poranění děložního hrdla, 

proděravění děložního hrdla či těla, následkem může krvácení do břicha, 

poškození nitrobřišních orgánů, jako jsou střeva a močový měchýř, velká ztráta 

krve, kde je nutné provést další opatření, kterým je transfuze krve. Poslední 
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komplikací je komplikace s anestezií, kde může vzniknout alergická reakce na 

podané léky, poškození orgánů a jejich funkce léky, zvracení, vdechnutí 

zvratků či zástava srdce.36 

Časné komplikace vznikají během prvních 6 týdnů po provedení zákroku 

a řadíme sem nerozpoznané nitroděložní těhotenství, zánětlivé komplikace, 

selhání potratu – těhotenství po zákroku pokračuje dál, zbytky po interrupci – 

po zákroku zůstanou neživé zbytky tkáně v děloze, což vede k zánětům a 

nedokonalému uzavření dělohy a uzavření cév, dodatečné odstranění vede 

k rozšíření zánětu a může způsobit srůsty v okolí dělohy či sterilitu.37 

Pozdní následky potratu se projevují po 7 a více týdnech od provedení 

zákroku. Mezi pozdní následky patří zánětlivé komplikace, poruchy cyklu, 

sterilita, zvýšená frekvence mimoděložního těhotenství, poruchy schopnosti 

otěhotnět a dítě odnosit.38 

Velkým problémem je provozování rizikových potratů mimo zdravotnická 

zařízení, které se provádí v nedůstojných a nebezpečných podmínkách. Ženy 

jsou k nim donuceny pasákem a osoba, která zákrok provádí, často nemívá 

zdravotnické vzdělání a ohrožuje ženino zdraví.  

Rizikovými potraty jsou nejvíce ohroženy ženy, které provozují silniční 

prostituci. Nabízí levné, anonymní a snadno dostupné sexuální služby, které ale 

velmi často provozují bez použití prezervativu. Ohrožení rizikovým potratem 

můžeme pozorovat v kazuistice slečny M., která nabízí sexuální služby na 

ulici, často bez použití prezervativu. M. je gravidní a nakažená pohlavně 

přenosnou infekcí. Musí sexuálně abstinovat, má zájem o ukončení těhotenství, 

ale jelikož nemůže „pracovat“, je bez finančních prostředků. V tomto případě 

je zvýšená pravděpodobnost uchýlení k rizikovému potratu. 
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3.1.8 Sexuální násilí a agrese 

Násilí sexuální je forma násilí, se kterou se mohou setkat všechny druhy 

žen poskytujících sexuální služby. Agrese a sexuální násilí provází mravnostní 

delikty jako je znásilnění a vydírání, nejčastěji se objevují v obchodu se 

ženami. Sexuální násilí a agrese může mít několik podob, mezi nejtypičtější 

patří tělesné týrání, pohlavní týrání, citové týrání. Násilí bývá doprovázeno 

perverzí, která může vyústit do krajních forem násilí, jako je sadismus, týrání 

či znásilnění.  

Znásilnění se dá rozdělit do dvou základních forem. Pro formu první je 

typická spontánnost při provádění a bezprostřední realizace sexuálního pudu. 

Spadají sem projevy pachatelů, pro něž je typická nízká úroveň sebeovládání, 

zkratkové jednání, snížená schopnost zhodnocení situace pod vlivem 

omamných či psychotropních látek, přítomnost sexuální deviace a cílevědomé 

vyhledávání oběti za účelem znásilnění. Násilí má v tomto případě podobu 

brutální, je doprovázeno náporem na tělesnou integritu oběti s cílem ukojení 

potřeby. Násilný atak zanechává na oběti trvalé následky, v podobě fyzického 

či psychického poškození. Pachatel nemá s obětí bližší vztah, jde o 

vytypovanou ženu.39 

Ve formě druhé se pachatel snaží nejprve oběť přimět k sexuálnímu 

styku nenásilnými prostředky, oběť však stále odmítá. Jakmile ženino odmítání 

překročí určitou mez, pachatel si pohlavní styk vynucuje násilím. Mezi 

pachatelem a obětí existuje bližší vztah, i citový, časté je znásilnění mezi 

manželi a milenci. Při této formě znásilnění není muž agresivní jako ve formě 

první, ale i zde jde o ztrátu ovládání a při vynucení styku není přítomna jiná 

osoba. Následky tohoto činu nenechávají zpravidla u oběti tragické psychické 

následky. Pachatel se snaží nejprve ovlivnit oběť dary, prezentuje se v dobrém 

světle, získat si její důvěru a přízeň, pokud žena přijímá jeho snažení, ale 
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odmítá sex, muž prosazuje touhu po sexu důrazněji, nátlak se stupňuje, až muž 

k sexu ženu donutí násilím. Motivem činu může být ukojení sexuální potřeby 

či posílení vlastní sociální identity. 

U obou forem znásilnění je typické zastrašování pachatele od oběti, která 

vyhrožuje, že incident nahlásí na policii. Touto výhružkou narůstá intenzita 

násilí. Násilí v sexu je vysvětlováno jako touha muže po ovládnutí ženy, čímž 

ji může dávat na odiv svou moc.40  

Pachatelé, kteří obchodují se ženami, či jen ženy do prostituce nutí, 

používají několik forem nátlaku, aby ženy zlomily a donutili je poskytovat 

sexuální služby. Jedná se o slovní vyhrožování, nadávky i hrozba usmrcení, 

odebrání pasu, omezování osobní svobody, opakované znásilňování před 

ostatními kuplíři či pasáky, psychický nátlak, odepírání jídla a pití. 

Nejbrutálnější formou donucování je použití zbraní k fyzickému týrání. Oběti, 

které se nátlaku nepodvolí, bývají psychicky i fyzicky degradovány a jejich 

smrt nebývá výjimkou41. 

Demonstrativním příkladem násilí páchaném na ženách v prostituci je 

příběh třicetileté Heleny, kterou se její klient pokusil 22. ledna 2003 zavraždit. 

V den, kdy k incidentu došlo, byla Helena poblíž Karlova náměstí v Praze, kde 

vyhlížela zákazníky. Přišel za ní muž, Helena tipovala jeho věk okolo 30 let a 

nabídl jí 5000 korun na hodinu, zeptal se zda-li by byla ochotná s ním jet do 

jeho vily. Muž řídil dlouho a v autě kouřil cigarety společně s Helenou, která 

neznala Prahu a nevěděla, kam jí muž veze, po dlouhém řízení náhle odbočil na 

polní cestu poblíž Jíloviště a oznámil jí, že píchl kolo, vystoupil z auta a šel 

hledat nářadí do kufru. Po chvíli muž Helenu poprosil, jestli by mu mohla 

pomoci, jakmile vystoupila z automobilu, udeřil ji do hlavy a omdlela. Po 

chvíli se probrala a cítila, jak ji stéká po obličeji krev, prosila pachatele, aby jí 
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přestal bít. Přestal ji bít, ale začal ji osahávat v rozkroku, po chvíli se zvedl a 

nasedl do auta a odjel pryč, když odjížděl, měla Helena hlavu vzdálenou jen 

několik centimetrů od pneumatiky a myslela, že ji přejede. Zůstala sama ležet 

uprostřed pole ve velkých bolestech, ale byla rozhodnutá bojovat o svůj život. 

Po chvíli se zvedla, měla oči plné krve a kůže z hlavy ji přepadávala do 

obličeje, byla skalpovaná, našla cestu k silnici, do které vběhla a zastavili jí 

policisté, kteří ji zabalili do deky a odvezli do nemocnice.  

Po propuštění z nemocnice byla Helena identifikovat pachatele a 

následně svědčit u soudu. Pachatel nebyl odsouzen, je na svobodě, jelikož 

všechny důkazy zmizely z místa činu. Helena se dozvěděla, že pachatel je 

policista, od incidentu žije Helena se strachem, že ji pachatel objeví a zabije 

ji.42 

3.1.9 Užívání návykových látek 

Mezi přímé zdravotní následky užívání drog patří fobie, nespavost, 

nechutenství, špatná orientace, strach, poruchy ledvin, jater a mozku, 

halucinace, vyčerpanost, poruchy sluchu a zraku, zhoršení paměti a reflexů. 

Mezi nepřímé zdravotní následky patří nemoci, které jsou způsobeny použitím 

nečistého a použitého injekčního materiálu. Nemoci spojené s užíváním drog 

jsou otrava krve, žloutenka, sexuálně přenosné infekce a další infekce, které 

jsou přenosné krví. 43 

Užívání drog tedy neohrožuje jen závislou ženu, která nabízí sexuální 

služby, ale jde o ohrožení společnosti, neboť uživatelsky drog velmi často 

nepoužívají prezervativ.  

Nejnebezpečnější skupinou uživatelek drog v prostituci jsou ženy, které 

sexuální služby nabízí na ulicích a silnicích, jedná se o ženy dlouhodobě 

závislé a nabízení sexuálních služeb za peníze je pro ně prostředkem 
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k zakoupení drogy. Sex je anonymní, rychlý, velmi levný a také rizikový, 

minimální procento žen pravidelně vyžaduje při pohlavním styku prezervativ44.  

 Ohrožená užíváním návykových látek je slečna M., v její kazuistice lze 

pozorovat závislost na pervitinu, provozování pouliční prostituce je způsobem, 

jak si na drogu vydělat.  

3.2 Rizika psychická 
Prostituující ženy provází v životě nespočet psychických rizik, setkávají se 

s poruchami psychického zdraví, mezi které řadíme deprese, sebevražedné 

pokusy a sebevraždy, poruchy osobnosti. U žen se také objevuje změna 

žebříčku hodnot, kdy jsou peníze hlavní hodnotou a tím nejdůležitějším v jejich 

životě, nebo pro ně peníze svou hodnotu ztrácejí. Ženy mohou mít snížené 

sebevědomí, mohou trpět frustracemi a také důsledky, které se pojí 

s nezdravým životním stylem, mnoho žen v prostituci nadměrně pije alkohol, 

kouří, špatně se stravuje a také má málo spánku. Obávají se zavržení od svých 

blízkých a také se obávají, že se ocitnou na okraji společnosti.  

Anamnéza slečny A., která provozuje barovou prostituci, nám ukazuje 

několik psychických rizik. A. trpí výčitkami svědomí a depresivními stavy, 

deprese jí způsobuje nevyřešená minulost a nevyřešený vztah s matkou., 

výčitky svědomí jí způsobuje časté poskytování sexuálních služeb na pokoji 

s klientem.  

3.2.1 Závislosti 

Kromě rizik, které jsem vyjmenovala je velkým rizikem vytvoření 

závislosti, může se jednat o závislost drogovou, na penězích či závislost na 

alkoholu, díky které se žena snaží překonat svoji psychickou situaci, užívání 

drog u žen se různí podle druhu prostituce, kterou vykonává. Například ženy, 

které provozují prostituci barovou a pracují v nočním klubu, mívají dlouhé 
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noční směny, pracují i 12 hodin, užívají drogy, aby nebyly unavené a zvládly 

dostatečný počet zákazníku. Tento druh žen bere drogy za účelem zvýšení 

svých zisků.  

Ženy, které provozují prostituci pouliční, bývají velmi často na drogách 

závislé před začátkem prostituční kariéry a prostituci začnou provozovat, aby si 

na drogy vydělaly. Kromě žen provozujících prostituci na ulici jako prostředek 

k výdělku drog, jsou zde i ženy, u kterých závislost záměrně vytváří pasák, aby 

s nimi mohl lépe manipulovat, ale také ženy, které drogy začínají brát, aby 

unikly realitě, ve které je jejich situace tíživá. 

Rizika spojená se závislostí můžeme zpozorovat ve všech formách 

prostituce. V anamnéze slečny Evy můžeme pozorovat závislost na penězích, 

která se pojí na udržení nadstandardního životního stylu. Anamnéza slečny M. 

nám ukazuje závislost na návykových látkách, konkrétně pervitinu. 

3.2.2 Psychické dopady znásilnění 

Dopady psychické se pojí i s riziky zdravotními, jako je například sexuální 

násilí a to především znásilnění. V případě znásilnění jsou ženy po takovéto 

zkušenosti traumatizované, mívají deprese, cítí se méněcenné, trpí 

menstruačními bolestmi, výbuchy hněvu, podrážděností, pokouší se 

traumatizující událost vytěsnit z paměti a některé ženy se dokonce obviňují. 
45Pokud pachatel není dopaden, nebo je dopaden, ale není dosvědčen, zhoršuje 

se psychický stav ženy, cítí se jako nástroj k mužovu uspokojení. U žen, které 

provozují prostituci pouliční je riziko sexuální agrese nejvyšší.  

 Demonstrativním příkladem, na kterém můžeme pozorovat degradaci 

ženy mužem je znásilnění ženy, která byla v té době v osmém měsíci 

těhotenství. Tato žena provozovala dříve pouliční prostituci. Ke znásilnění 

došlo v okolí Hlavního nádraží v Praze, muž ohrožoval ženu kapesním nožem. 
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Přivolaná policejní hlídka našla pachatele a bylo zahájeno vyšetřování, při 

kterém byl pohlavní styk potvrzen obětí i pachatelem. Pachatel byl odsouzen 

pouze za omezování osobní svobody, ale za znásilnění, které bylo prokázáno, 

odsouzen nebyl. Během procesu se zjistilo, že se žena v minulosti živila 

prostitucí a styku se nebránila, neboť ji pachatel nabídl 200 korun, ale pachatel 

jí žádné peníze nedal a ohrožoval ji.46 

3.2.3 Psychické dopady potratu 

U žen, které prodělaly potrat, se objevuje „postinterrupční syndrom“, 

syndrom poukazuje na skutečnost, že se žena s potratem po stránce psychické 

nevyrovnala. U ženy se objevují úzkostné stavy, deprese, výčitky svědomí, 

nespavost. Potrat je určitým aktem sebepoškození, který ženu zraňuje v jejím 

nejhlubším nitru. 47Pokud je žena donucena pasákem či finanční tísní k potratu 

mimo zdravotnické prostředí, jsou psychické následky markantnější. Kromě 

ohrožení ženina zdraví a života při rizikovém potratu, který je popisován v 

podkapitole zdravotní rizika, je ohroženo i zdraví psychické, žena přistupuje 

k potratu z donucení, úkon nepodstupuje dobrovolně. 48  

3.3 Rizika sociální 
Sociální rizika prostituce, nejsou přímé dopady, které ovlivňují ženy 

v prostituci, ale ovlivňují i celou společnost. Můžeme mezi ně zařadit 

kriminalitu, daňové úniky, ohrožení veřejné morálky, neplacení sociálního a 

zdravotního pojištění, rozvrácení rodiny, neschopnost navázání a následného 

udržení partnerského vztahu či manželství, ocitnutí se na okraji společnosti, 

problémy se založením rodiny, sociální propad ženy jako občanky.49 
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Rizika sociální lze pozorovat v anamnézách všech tří žen. V případě Evy 

jde o strach z odhalení její skutečné „profese“, v případě se jedná o částečný 

sociální propad ženy, strach z odhalení prostituční kariéry. U slečny je rizik 

několik, jedná se o sociální propad, ocitnutí se na okraji společnosti, 

neschopnost navázání a udržení vztahu, ohrožení veřejné morálky a problémy 

s agresivitou. 

3.3.1 Rozvrácení rodiny 

Rozvrácení rodiny a rozpad manželství může nastat ve chvíli, kdy 

manželka zjistí, že manžel využíval placených sexuálních služeb. Nebo také 

v případě, kdy manžel zjistí, že jeho žena nabízí sexuální služby.  

V případě prvním může zjištěná nevěra manžela vést až k podání žádosti 

o rozvod. V případě druhém je manželství ohroženo zjištěním, že žena, se 

kterou se muž oženil, nabízí placené sexuální služby a tuto informaci mu po 

celé trvání vztahu zamlčovala. Využití placených služeb narušuje důvěru a 

harmonii v manželském vztahu.  

3.3.2 Sociální propad ženy 

Sociální propad žen se nejčastěji týká žen, které provozují prostituci 

pouliční, barovou a také žen, které nabízí sexuální služby na hotelech nižší 

kategorie. Sociální propad ženy znamená určitou ztrátu statusu občanky. Statut 

občanky je pojen se zákonem stanovenou mírou společenských závazků, mezi 

které patří platné doklady, vyřízené bydliště a placení zdravotního pojištění, 

případně i pojištění sociálního. Velmi často ženy, které provozují prostituci, 

mají dluhy na pojišťovně, neuvědomují si či nevědí, že pokud nejsou nahlášené 

na Úřadu práce nebo nemají práci, ze které zaměstnavatel odvádí státu dávky, 

tak si musí pojištění platit sami.50  
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Sociální propad ženy můžeme pozorovat v kazuistice slečny M. i slečny A. 

Slečna M. nemá trvalý pobyt, nemá občanský průkaz a již několik let nemá 

zaplacené sociální a zdravotní pojištění. V případě slečny se nejedná o úplný 

sociální propad jako v případě E., ale slečna A. má dluh na zdravotní 

pojišťovně a nemá vyřízené trvalé bydliště. 
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4 Právní úprava prostituce v České republice 

Prostituce v České republice není povolená, ale také není zakázaná, lze o ní 

mluvit jako o jevu sociálně patologickém. S prostitucí souvisí trestné činy, 

které postihnou lze, jsou to činy, které jsou páchány na ženách v prostituci 

nebo činy, které páchají samy ženy v prostituci.  

4.1 Přístupy k prostituci 
Postoj lidí k prostituci se během vývoje lidské společnosti měnil. Prostituce 

v původním společenství byla posvátnou a přirozenou součástí lidského života, 

ve starověkém Řecku byla předepisovaná jako lék proti homosexualitě. Ve 

středověku za vlády Ludvíka IX. se provozování prostituce začíná trestat. 

V období novověku je přístup k prostituci různý, v Anglii, Británii a Francii se 

provozování prostituce kontrolovalo, ale trestaly se jen jevy, které ji 

doprovázeli, za vlády císařovny Marie Terezie byla prostituce trestná a ženy, 

které ji provozovaly, mohly být i popraveny. V období světových válek se 

rozvíjí a prosazuje myšlenka abolicionismu, původní myšlenka abolice byl 

zákaz a trestání prostituce. 

V dnešní době se můžeme setkat se třemi přístupy k prostituci, záleží na 

právním řádu země, který přístup uplatňuje. Jedná se o přístup reglementační, 

aboliční a represivní. 

Reglementační přístup prostituci legalizuje a podrobuje státní kontrole. Stát 

vytvoří zdravotní, sociální a preventivní opatření prostituce, které jí zprůhlední 

a organizovaný zločin a obchod s lidmi bude tímto krokem omezen. 

 Aboliční přístup není zaměřen na řešení problémů spojených 

s prostitucí, ale je zaměřen na trestání a postihování jevů, které jsou s prostitucí 

spojené. Postihováno je kuplířství, neboli nucení žen k prostituci a jejich 
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následné vykořisťování, obchod se ženami, což je přesun žen do zahraničí za 

účelem prostituce. Tento přístup je uplatňován v České republice.  

 Represivní přístup prostituci zakazuje a trestá, zavádí mravnostní 

oddělení police, které prostituci vyhledává a trestá. Trestáni jsou zákazníci i 

ženy, které prostituci provozují. Minulost nám ukázala, že represivní přístup 

nenabízí řešení problémů s prostitucí, pokud existují muži, kteří mají zájem o 

placené sexuální služby a ženy, které jsou ochotné služby nabídnout, tak si 

najdou řešení. Represivní způsob skrývá prostituci do ilegality, čímž 

znemožňuje navázání kontaktu mezi ženami v prostituci a státními 

organizacemi.51  

4.2 Právní aspekty prostituce 
 Prostituce, jako sociálně patologický jev, který je spojován s riziky 

zdravotními, psychickými, sociálními a bezpečnostními není právním řádem 

dostatečně řešen. V České republice je uplatňován přístup aboliční, který jsem 

popisovala v podkapitole předchozí, přístupy k prostituci. 

 V roce 1922 byl přijat zákon  č. 241/1922 Sb. zákonů a nařízení, o 

potírání pohlavních nemocí, ve znění zákona č. 158/1949 Sb., a zákona č. 

88/1950 Sb. „Platné znění zákona se omezuje na zákaz a zřizování a udržování 

nevěstinců a na povinnost státní správy zřizovat ústavy, v nichž se řemeslným 

prostitutkám zajistí dočasný útulek a příležitost k nápravě.“52 Ustanovení § 14 

odstavce 2 zákona č. 241/1922 stanoví, že udržování a zřizování nevěstinců by 

mělo být trestáno jako kuplířství, toto ustanovení však bylo derogováno 

v ustavení §3 trestního zákona, zde je trestný čin popisován jako čin pro 

společnost  nebezpečný a znaky trestného činu neodpovídají ustanovení § 14 

odstavce 2 zákona č. 241/1922 Sb. 

                                                 
51 Müller , str. 41 
52 Chmelík, str. 67 
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 Přijetí zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, dává možnost obcím regulovat 

dle obecních vyhlášek prostituci, aby nenarušovala veřejný pořádek, 

neohrožovala výchovu dětí a mládeže a nenarušovala mravní cítění veřejnosti. 

Ustanovení vyhlášek může být zaměřeno na osoby, které sexuální služby za 

úplatu nabízí, ale i na zákazníky, kteří sexuální služby využívají. Porušení 

vyhlášky je kvalifikováno jako přestupek podle § 46 odstavce 2 zákona č. 

200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších přepisů, v některých 

případech může být  provozování prostituce na veřejně přístupném místě 

posouzeno jako trestný čin výtržnictví a dále se řídí dle § 202 trestního 

zákona.53  Dále je v České republice možné postihovat trestnou činnost, která 

je páchána na osobách v prostituci, trestné činnosti se budu věnovat v dalších 

částech kapitoly.  

4.3 Legalizace prostituce 
 V roce 2004 vypracovalo ministerstvo vnitra návrh, jehož záměrem 

bylo regulovat prostituci, tento návrh byl vypracován společně s návrhem o 

odstranění Úmluvy o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce 

druhých osob z roku 1951. V březnu roku 2005 byl tento návrh zamítnut 

Poslaneckou sněmovnou. Hlavním důvodem, který vedl k zamítnutí bylo vybírání 

finančních částek za provozování prostituce. 

 Cílem právní úpravy je oddělení legální prostituce od nelegální, 

minimalizace osob, které jsou nuceny k prostituci násilím, stanovení podmínek, 

za kterých se bude prostituce provozovat, stanovení pravidel pro provozování 

prostituce na veřejných místech, stanovení podmínek za kterých by mohla 

prostituce vykonávána jako živnost, zavedení věkové hranice - osoby mladší 

18 let nemohou nabízet sexuální služby za úplatu, stanovení povinných 

pravidelných lékařských prohlídek, vytvoření evidenčního listu osob, které 

                                                 
53 Chmelík, str. 67 



 

 48 

prostituci provozují, omezení trestných činností, které se pojí s prostitucí a 

stanovení způsobu, kterým budou osoby v prostituci platit daně, včetně 

sociálního a zdravotního pojištění.54 

 Pokud by byl zákon o legalizace prostituce v budoucnu přijat 

znamenalo by to přechod od přístupu aboličního k přístupu reglementačnímu. 

Problematiku prostituce je potřeba řešit komplexně na úrovni celého státu, 

řešením problematiky by mohlo dojít k omezení rizik spojených s prostitucí, 

které jsem popisovala v kapitole třetí, k omezení rizik, hlavně zdravotních by 

mohlo dojít za pomoci průkazu, který potvrzuje ženu za způsobilou k výkonu, 

pokud nemá žádnou pohlavně přenosnou infekci. Díky zprůhlednění prostředí 

by mohlo dojít k omezení prostituce nucené a ke snížení obchodování 

s ženami, regulace by mohla pomoci státním organizacím lépe pomáhat ženám, 

které jsou k vykonávání prostituce nuceny. Ale regulace by také přinesla 

mnoho problémů pro ženy, které nabízí sexuální služby, velkým problém je 

evidenční list osob, které prostituci vykonávají. Mezi ženami, které nabízí 

sexuální služby za úplatu je vysoké procento žen samoživitelek, které prostituci 

provozují, aby uživily sebe a děti, ale svoji práci úspěšně tají před rodinou i 

přáteli, pokud by musely být evidované přišly by o anonymitu. Kromě ztráty 

anonymity přináší evidenční list problém i při hledání budoucího zaměstnání, 

jestliže žena nabízela v minulosti sexuální služby, je evidována, což by se 

zobrazilo i budoucím potencionálním zaměstnavatelům a docházelo by 

k znevýhodnění žen na pracovním trhu.  

 Nedostatky zamítnutého zákona o legalizaci spatřuje ředitelka 

občanského sdružení Rozkoš bez Rizika Hana Malinová především v příliš 

častých zdravotních kontrolách, inkubační doba mnoha pohlavně přenosných 

infekcí je delší než jeden měsíc, ženě během testu nebude diagnostikována  

pohlavně přenosná infekce, ale může být  vysoce infekční. Doporučuje 

                                                 
54  Müller, str. 41,42 
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provádět testy jednou za tři měsíce. Dalším nedostatkem podle Hany Malinové 

jsou vysoké sankce, které by mohly spustit korupci a uvádí, že vysoké procento 

žen v prostituci jsou ženy nevzdělané, které nebudou schopné sankce uhradit.55  

4.4 Trestná činnost spojená s prostitucí 
 Trestná činnost spojená s prostitucí je uvedená v Trestním zákoně, kde 

je uvedena i trestní odpovědnost a protizákonné sankce. Mezi trestné činnosti 

patří kuplířství, obchodování s lidmi, omezování osobní svobody, vydírání, 

ohrožování mravnosti, zbavení osobní svobody, ohrožování výchovy mládeže, 

ohrožování pohlavní nemocí, šíření nakažlivé choroby, šíření toxikomanie, 

znásilnění, loupež, nedovolená výroba držená omamných, psychotropních látek 

a jedů. 56Právní systém České republiky neřeší efektivně negativní důsledky 

prostituce. 

4.4.1 Kuplířství 

 Trestný čin kuplířství postihuje dva druhy jednání, první druh jednání 

spočívá v zlákání jiné osoby k provozován prostituce a druhé jednání spočívá 

v kořistění druhého, který prostituci vykonává. Podstata kuplířství předpokládá 

použití nátlaku či donucení druhé osoby k výkonu prostituce. 

 Pachatel využívá vlivu, který má na oběť, aby ji přinutil prostituci 

vykonávat. Využívání vlivu pachatele může vyústit ve zneužívání závislosti 

oběti na pachateli či v použití přímého fyzického nátlaku.57 

4.4.2 Obchodování s lidmi 

Novela trestního zákona č.537/2004 Sb. v souladu s úmluvou OSN proti 

nadnárodnímu organizovanému zločinu chrání svobodné rozhodování člověka 

v oblasti sexuální a postihuje projevy, kterými dochází k porušování morální 
                                                 
55 Hydepark - čt24 
56 Chmelík. str 73, 74 
57 Chmelík, str. 100 
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zásady společnosti týkající se zneužívání člověka k pokořujícím sexuálním 

službám a dalších formám sexuálního zneužívání, včetně otroctví, nucených 

prací a nevolnictví. 

Obchodování probíhá v několika krocích, jedná se o zlákání, najmutí, 

dopravení, zjednání, přimění, ukrytí, zadržení nebo vydání osoby. Pachatel 

tedy oběť nejprve zláká příslibem nadstandardního výdělku, sepíše s ní 

smlouvu či jí jen místo přislíbí, oběť převeze do zahraničí, zde s ní sepíše a 

uzavře smlouvu, začne využívat vlivu, který nad obětí má, ukryje ji na tajné 

místo, aby zabránil odhalení, pachatel omezí oběti návrat a omezí ji svobodu 

pohybu.58  

4.4.3 Omezování osobní svobody a vydírání 

 Omezování osobní svobody a vydírání je používáno, pokud oběť 

odmítá prostituci vykonávat. Činy jsou provázeny vyhrožováním a psychickým 

terorem. Jedná se o čin proti lidské svobodě a důstojnosti, omezování svobody 

a vydírání se nejčastěji dopouští kuplíři či osoby, kterým oběť důvěřuje, často 

se jedná o rodinného příslušníka.59 

4.4.4 Ohrožování mládeže 

Pokud je mladistvý sváděn k zahálčivému nebo nemravnému životu, je 

mu umožněno vést zahálčivý nebo nemravný život, může u něj dojít 

k zpustnutí osoby. Zpustnutí spočívá v osvojení nežádoucích návyků, které 

vedou k mravnímu upadnutí člověka.  

Mezi důsledky zpustnutí patří promiskuita či prostituční chování, páchání 

trestné činností, bezdomovectví 

 

 

                                                 
58 Chmelík, str. 87, 91 
59 Chmelík, str. 111 
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5 Příklad dobré praxe 

Nevládní organizace jsou důležité na poli prevence, svým působením 

zmírňují rizika, která prostituce přináší.  

5.1 Rozkoš bez rizika 
Příkladem dobré praxe a prevencí či zmírněním rizik spojených s prostitucí 

se zabývá nestátní nezisková organizace Rozkoš bez rizika. Rozkoš bez rizika 

je občanským sdružením majícím střediska v Praze, Brně a Českých 

Budějovicích, působí ve 12 krajících.  

Hlavním cílem je poskytnutí zdravotnických služeb zaměřených na 

testování pohlavně přenosných infekcí. Mimo zdravotnických služeb nabízí 

organizace také sociální poradenství a služby terénních programů. Příjemkyně 

sociálních služeb R-R jsou ženy a dívky, které provozují komerční sex nebo 

žijí rizikově. Klientkami organizace jsou především ženy v prostituci, ale také 

pornoherečky, narkomanky a bezdomovkyně. 

5.1.1  Zdravotní péče 

Velký důraz je kladen na preventivní práci se ženami, která je zajišťována 

streetworkem, během něj jsou klientky zvány k bezplatnému vyšetření 

pohlavně přenosných infekcí, vyšetření je prováděno na pražské pobočce každý 

čtvrtek. Bezplatné je vyšetření na protilátky na HIV, syfilis a kapavku. 

Organizace se snaží proniknout k ženám ve všech kategoriích prostituce a 

směřuje je k pravidelným návštěvám organizace. Bezplatné testování nabízí 

také v mobilní ambulanci.  

5.1.2  Sociální poradenství 

Poradenství se podílí na snížení rizik spojených s prostitucí prostřednictvím 

informačních materiálů a prostředků prevence jako jsou prezervativy. Nabízí 
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také sociálně právní poradenství, pomoc při hledání ubytování, zprostředkování 

kontaktu s jinými zařízenými. 

Pracovnice R-R v při sociálním poradenství v terénu monitorují místa, kde 

k nabízení sexuálních služeb dochází, zmiňují zásady bezpečného sexu a rizika, 

nabízí poradenství o pohlavních nemocech při testování, rozdávají informační 

brožurky.60 

5.2 Ulice – agentura sociální práce 
Ulice – agentura sociální práce je občanské sdružení, které poskytuje 

služby Harm Reduction, což je snížení rizik, v oblasti pouliční, privátní a 

klubové prostituce, uzavřené drogové scény a romské komunity na území 

plzeňského regionu. Pracovníci organizace dochází za ženami poskytujícími 

prostituci pouliční, klubovou, ale i privátní bytovou. V České republice se 

jedná o jedinou organizaci, která pronikla do prostoru privátní bytové 

prostituce. 

5.2.1 Terénní program - Trasa 

Trasa je slangový název pro prostor, kde je provozována prostituce 

pouliční. Pracovníci organizace nabízí klientkám informační materiál, 

poskytují výměnu injekčního materiálu, prostředky prevence, což jsou 

prezervativy, lubrikační materiály, těhotenské testy. 

5.2.2 Erotické kluby a priváty 

Pracovníci centra nabízí testování na pohlavně přenosné infekce a 

poskytnutí informačního materiálu v jednom erotickém klubu a na šesti 

privátních bytech. V roce 2009 byly všechny otestované ženy zdravé, žádný 

test neprokazoval reaktivitu.61  

                                                 
60 Výroční zpráva – Rozkoš bez rizika 
61 Výroční zpráva -  Ulice – agentura sociální práce 
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6 Teologicko-etický pohled na sexualitu a důstojnost v 

prostituci 

Lidská důstojnost je člověku dána předem, získává ji každý člověk při 

narozením, jedná se vlastnost, která člověku nemůže být odebrána, je nezávislá 

na jeho jednání a poměrech ve kterých žije. Lidská důstojnost byla poprvé 

člověku přiznaná v momentě, kdy Bůh člověka tvoří, aby byl jeho obrazem. 

Podobnost člověka a Boha spočívá v nesmrtelné duši a rozumu. 

Lidská sexualita existuje v mnoha podobách, je projevem lásky mezi 

partnery, slouží k plození dětí, ale může být i zdrojem utrpení člověka. 

S lidskou sexualitou se pojí i negativní jevy jako je prostituce, sexuální 

deviace, znásilnění, sexuální zneužívání.  

Sexualita se prolíná do všech čtyř dimenzí lidského života, jedná se o 

dimenzi biologickou, psychologickou, sociální a spirituální. Sexualita ženy má 

několik vnějších znaků, kterými je muž přitahován, jedná se o znaky, jako jsou 

prsa či hýždě.  

K sexualitě by bylo dobré přistupovat zodpovědně, být informován o 

pohlavnosti mužské a ženské. Být si vědom, že pohlavní styk proniká do všech 

částí osobnosti člověka. Bez rozumného přístupu k sexualitě a sexu, může 

člověk pohlavní styk chápat pouze jako fyzický akt uspokojení, čímž může 

dojít k citovému oploštění, sobectví a neschopnosti navázat a udržet trvalý 

vztah. Při využití placených sexuálních služeb se naprosto vytrácí zodpovědný 

přístup k sexualitě, kdy by měl mít muž partnerku, se kterou by měl mít 

rovnocenný vztah obohacený důvěrou a věrností a sexuální styk by byl aktem 

lásky. Muž i žena by měli mít respekt k partnerovi a jeho sexuální identitě. 
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Místo zodpovědného přístupu k sexualitě má žena sexuální styk s mužem, 

kterého si neváží a nepřitahuje ji. 62 

6.1  Sexualita 
„I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země 

 a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem“ (Gen 2,7). 

Biblický pohled na stvoření člověka ukazuje, že člověk je pojen se 

svou tělesností a uvědomuje si ji včetně své pohlavnosti a také si je vědom, že 

jeho tělesná i duševní stránka jsou darem od Boha. Z žebra Adamova, prvního 

člověka stvořil Evu, první ženu, Bůh nevytváří ženu, aby byla muži 

podřízenou, ale aby mu byla rovnocennou partnerkou. Boží stvoření ukazuje 

rovnocennost mezi partnery a také odlišnost pohlaví, při stvoření je zdůrazněna 

důstojnost muže i ženy, jelikož jsou oba tvořeni k podobě boží. (Gen 1,26) 

V Bibli je zdůrazněno, že člověk nemůže být zbaven lidské důstojnosti, když 

jeho způsob života ho emociálně, tělesně i psychicky zraňuje.  

Sexualita je dar od Boha, při tvoření říká lidem „Ploďte a množte se a 

naplňte zemi“ (Gen1, 28). Bůh podporuje společenství muže a ženy, které 

obsahuje tělesné i psychické souznění. Podporuje rovnocenný vztah mezi 

mužem a ženou, naplněný porozuměním, věrností, láskou, důvěrou a sexuální 

styk je chápán jako akt lásky, který slouží k plození dětí a rozmnožování rodu. 

Ženino ponížení a opovrhování společnosti  je zobrazeno v novozákonním 

příběhu o Ježíši a hříšnici. Farizeus pozve Ježíše domů a vyzve ho k jídlu. 

Hříšnice se dozví, že Ježíš je pozván k němu domů, překročí práh Farizeův a 

padne Ježíši k nohám, nohy mu smáčí slzami, utře vlasy a maže vzácným 

olejem. Farizeus ženu haní, avšak Ježíš jí její hříchy odpouští, ostatní muži 

sedící u stolu říkají, co je Ježíš zač, že ženě její hříchy odpouští.63   

                                                 
62  Milfait 
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Žena je zde haněna, muži je namítáno, že k žádnému bezprává nedošlo, 

neboť za ženiny služby zaplatily, ale žena platí ponížením a odmítnutím 

společností. Ženu obviňují za rozbíjení manželství. Žena nikoho nezajímá, 

nikdo nechce vědět jaký je člověk, znát její minulost, neznají ani její jméno. 

Žena je označována pouze jako hříšnice. 

Zde je vidět degradace ženy, snížení důstojnosti, je pouze předmětem 

k mužovu uspokojení. Rozpor s božím úmyslem, není rovnocennou partnerkou 

muže. Není uvedeno, co ženu dovedlo k poskytování sexuálních služeb, ale je 

vidět její touha po přijetí. Ježíš ji ukazuje její důstojnost, měl v ní důvěru a 

ukazuje jí cestu vysvobození. Žena nachází sebeúctu, cítí se přijata, když ji 

Ježíš odpouští hříchy. 

Sexualita a pohlavnost zasahuje celého člověka, nejedná se jen o fyzické 

uspokojení, sexuální akt zasahuje i nitro člověka. Pokud žena nabízí sexuální 

služby za úplatu, dochází k určité degradaci sexuality, lidských vztahů, žena se 

stává zbožím, snižuje se její důstojnost. Problematika prostituce spočívá 

v použití ženy jako prostředku k uspokojení.  

6.2  Lidská důstojnost 
Lidská důstojnost je nejvyšší morální princip a základ lidských práv. 

Lidskou důstojnost člověku a lidskému rodu přiznává Bůh při tvoření Adama a 

Evy, které tvoří k obrazu svému. Člověk dle Kanta nemá relativní hodnotu, 

která by se dala vyjádřit stanovením ceny, ale má hodnotu bezpodmínečnou a 

tou je lidská důstojnost. Důstojnost je vnitřní hodnota, kterou si člověk od 

všech ostatních bytostí vynucuje úctu a díky ní je jeden člověk roven tomu 

druhému. Lidská důstojnost je tedy principem rovnosti mezi lidmi.  
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Člověk musí považovat jiné lidi jen jako účel jednání, nikdy jako pouhý 

prostředek, nelze tedy s člověkem disponovat, mrzačit ho nebo jej usmrtit. 

Lidská důstojnost je základním principem rovnosti.64 

Pokud žena nabízí sexuální služby za úplatu, dochází k určité degradaci 

sexuality, lidských vztahů, žena se stává zbožím a snižuje se její důstojnost. 

Muži ji používají jako prostředek k vlastnímu uspokojení, což je porušení 

Kantova kategorického imperativu. 
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7 Lidská práva 

Lidská práva stejně jako lidská důstojnost jsou dána každému člověku, 

lidská práva získáváme narozením a jsou neodcizitelná. Nezáleží, jestli je 

člověk členem určitého společenství, nezáleží na jeho postavení, pohlaví, na 

barvě jeho kůže nebo na jeho vyznání, lidská prává získává již tím, že je 

člověk. Respektování lidských práv po celém světě je základem míru, svobody 

a spravedlnosti. 

Lidská práva jsou základem svobody, míru a spravedlnosti, jsou uvedena 

v Listině základních práv a svobod. Lidské práva je možné rozdělit do čtyř 

dimenzí, v první dimenzi se nachází práva na ochranu lidského života a 

důstojnosti a záruka ochrany lidských práv, jsou to právo na život, zákaz 

mučení, zákaz otroctví a nelidského zacházení, presumce neviny a právo na 

spravedlivý proces. V dimenzi druhé jsou politická práva a svobody, jichž se 

dotýkají volební práva, svoboda projevu, myšlení, svědomí, shromažďování a 

náboženského vyznání. Ve třetí dimenzi jsou práva sociální, kulturní a 

hospodářská, kde nalezneme právo na ochranu zdraví, sociálního zabezpečení, 

spravedlivé sociální podmínky. V dimenzi čtvrté jsou nově se utvářející práva, 

která jsou smíšená, zde jsou práva na ochranu spotřebitele, právo na přístup 

k informacím, na zdravé životní prostředí a na mír a solidaritu.65 

7.1 Aspekty prostituce jako porušení lidských práv 
Provozování prostituce sebou přináší negativní jevy, které jsou ohrožující 

pro společnost i pro ženu, která prostituci provozuje. Rizika prostituce jsem již 

popisovala v kapitole třetí, kde jsem je rozdělila na rizika sociální, psychická a 

zdravotní. V této podkapitole bych chtěla ukázat negativní jevy prostituce, 
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které nejen, že jsou ohrožující pro ženu i společnost, ale jsou zároveň i 

porušením lidských práv. Jedná se o potrat, z pohledu nenarozeného dítěte, 

embrya, můžeme mluvit o porušení práva na život, diskriminaci na základě 

sociálního postavení, nákazu pohlavní nemocí, která může být brána jako 

porušení ochrany lidského zdraví, istrumentalizaci, jako porušení lidské 

důstojnosti. 

7.1.1 Potrat ( Abortus) 

Těhotenství je pro ženy v prostituci nehodou, znemožňuje jim nabízení 

služeb, proto je jejich řešením potrat. Potrat se stává ženinou formou regulace 

plodnosti. Obětí prostituce se kromě ženy stává i usmrcené dítě, embryo. 

V listině základních práv a svobod, v hlavě druhé, oddílu prvním je uvedeno 

právo na život, zákaz zbavení života a také je zde uvedeno, že lidský život je 

hoden ochrany již před narozením.66 Embryo má právo na život, které však 

nemá jak vůči matce uplatnit, matka není povinována poskytnout embryu tělo 

po dobu devíti měsíců. Potrat je formou upírání pomoci nenarozeného dítěte. 67 

7.1.2 Diskrminace na základě sociálního postavení 

Společnost na ženu, která nabízí sexuální služby, pohlíží s určitým 

despektem. Ženina „profese“ ji znevýhodňuje u soudního jednání. Příklad 

diskriminace ženy nabízející sexuální služby na základě jejího společenského 

postavení jsem uváděla v podkapitole s názvem psychické dopady znásilnění. 

Zde jsem popisoval příběh znásilněné těhotné ženy, jakmile bylo zjištěno, že se 

dříve živila prostitucí, pachatel za prokázané znásilnění odsouzen nebyl. 
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7.1.3 Instrumentalizace 

Pokud žena nabízí sexuální služby za úplatu, dochází k určité degradaci 

sexuality, lidských vztahů, žena se stává zbožím a snižuje se její důstojnost. 

Instrumentalizace je porušením lidské důstojnosti, v listině základních práv a 

svobod v hlavě druhé, oddílu prvním je uvedeno, že každý člověk má právo na 

zachování lidské důstojnosti, osobní cti a aby jeho jméno bylo chráněno. 

Problematika prostituce spočívá v použití ženy jako prostředku k uspokojení, 

pokud muž použije pouze jako prostředek, degraduje její lidství a důstojnost. 

7.1.4 Nákaza pohlavní nemocí 

Nakažení pohlavní nemocí úmyslné i z nedbalosti je v České republice 

trestný čin, ale na nákazu lze pohlížet jako na porušení ochrany lidského 

zdraví. V listině základních práv a svobod v hlavě čtvrté je uvedeno, že každý 

člověk má právo na ochranu zdraví a občané mají právo na bezplatnou 

zdravotní péči na základě zdravotního pojištění.68  
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Závěr 

Popsala jsem historii prostituce a uvedla formy, ve kterých se 

vyskytuje, k formě barové, pouliční a bytové jsem připojila kazuistiky, se 

kterými jsem pracovala při tvoření třetí kapitoly. Ve třetí kapitole jsem uvedla 

rizika spojená s prostitucí, rozdělila jsem je do části psychická, sociální a 

zdravotní rizika. 

V podkapitole zdravotní rizika jsem se zaměřovala na specifikaci 

pohlavně přenosných infekcí, které spadají pod zákonná opatření, popsání 

potratu, u kterého jsem mimo zdravotní rizika uvedla skupinu žen v prostituci, 

která je tímto rizikem nejvíce ohrožená. Dále jsem objasnila pojem sexuální 

násilí a agrese, zde jsem informace o násilí doplnila příběhem ženy 

z nejohroženější skupiny žen v prostituci, kterou se pokusil zavraždit její 

zákazník. Poslední částí zdravotních rizik je užívání návykových látek, mimo 

základní popis problému, zde opět uvádím pouliční prostituci, jako formu  

která je rizikem nejvíce ohrožena. 

V podkapitole psychická rizika se nejvíce věnuji psychickým dopadům 

znásilnění, závislostí a potratu. Mimo objasnění psychických dopadů 

znásilnění, zde uvádím příběh o znásilnění ženy, která v minulosti nabízela 

sexuální služby. Dále popisuji psychický stav ženy po potratu a vliv drog na 

psychiku. 

Sociální rizika nejprve všeobecně vyjmenovávám, a některá ukazuji 

přímo na kazuistikách žen. Podrobněji se věnuji sociálnímu propadu ženy, kde 

vysvětluji pojem a také toto riziko ukazuji na ženách, z jejíchž příběhů jsem 

tvořila kazuistiky. Poslední riziko, které jsem popisovala, bylo rozvrácení 

rodiny. 
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Zaměřila jsem také na příklad dobré praxe a popsání právní úpravy v České 

republice. V posledních dvou kapitolách jsem se věnovala teologicko-etickému 

pohledu na sexualitu a důstojnost a také lidským právům. V poslední kapitole 

krátce popisuji lidská práva a zabývám se aspekty prostituce, které jsou 

porušením lidských práv. Věnuji se potratu, z pohledu nenarozeného jako 

porušení práva na život. Popisuji diskriminaci žen, které nabízí sexuální služby 

na základě sociálního postavení. Ukazuji nákazu pohlavní nemocí, jako 

porušení ochrany lidského zdraví a istrumentalizaci, jako porušení lidské 

důstojnosti. 
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