Téma
U silnic v příhraničí
už kamiony dlouhé
fronty nestojí,
holky musejí
k zákazníkům hledat
jiné cesty...

Kde je

SEXB
Z podsvětí dětské
Odpovídá László
Sümegh (na
snímku vpravo),
streetworker,
zakladatel
a koordinátor
projektu Šance,
o. s. Roky snad
jako jediný
komunikuje
a zabývá
se sociálně
vyloučenou
mládeží, která si
často vydělává
i tělem.
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■ Pozorujete nějaké
změny u prostituující
mládeže?

V posledních měsících
varovně roste počet
mladých lidí, jejichž
rodiny se dostaly do
sociálního propadu.
Dříve se na ulici
dostávali spíše ti, kdo
vyšli z dětského domova.
Další můj postřeh je,
že nemají možnost se
separovat. Holky ulice
byly před lety v Perlovce,

kluci se zase scházeli
ve Fantově kavárně
na pražském hlavním
nádraží. To dnes není.
■ Jak a kde
k zneužívání mládeže
dochází?

Stále častěji se na
svých sezeních s klienty
setkám s větou typu:
„Já už bydlím, je to
dobrý.“ Ten kluk mi
samozřejmě neřekne
u koho, ale bavíme se
dál a já se ptám: „Co za

Zmapovali jsme,
jak se proměnila
česká prostituční
scéna

Sexuální pracovnice jako by se z českých ulic vytratily.
Zčásti za to může pokles zákazníků (i tady se projevila
hospodářská recese), ale také fakt, že navrhované
zákony o regulaci prostituce prý ženou holky do privátů.
Počet nevěstek přitom mírně roste a na rozdíl od
dřívějška naprostou většinu tvoří Češky.

Před zákonem na privát

M

á nejlepší kámoška mě
požádala, jestli bych ji
V souvislosti s prostitucí se v poslední
nehlídala,“ stojí v dotazu
době začaly objevovat informace, že se
mladé slečny na jednom
sexuální pracovnice schovávají za masérky.
z internetových serverů, kde lidé diskutují
Mají se často nacházet v klubech, které se
nad všelijakými problémy. „Jedná se o to,
proﬁlují jako podniky provozující klasické
že se na netu seznámila
masáže zad nebo šíje.
s 35letým mužem, který jí nabídl
„Ale na tom není nic nového,“
500 za (...). Já jí vyhověla. Jeli
říká PhDr. Hana Malinová, CSc.,
jsme s ním tedy na odlehlejší
socioložka a ředitelka občanského
místo, kde to proběhlo. Jednalo
sdružení Rozkoš bez rizika, jež
se asi o 15 minut, pouze orální
problematiku dlouhodobě sleduje,
sex a ani si nemusela svlíkat
mezi „pracovnice“ vyjíždí a nabízí
podprsenku. Ten člověk je
jim lékařské vyšetření. „Masážní
Hana Malinová
solidní, slušnej. Má prý rodinu
salony se tu objevují od roku
a tohle má rád. Chtěl by, abysme si příště
1990. Není šokující ani to, že se tomu
s kámoškou prohodily role. Přemýšlím o tom. věnují studentky. Spíš jsme zaznamenali,
Peníze fakt potřebuju. Pětikilo za 15 minut?
že výrazně přibylo takzvaných privátů.
Máte někdo zkušenost s něčím podobným?“
Tedy provozování sexuálních služeb po
I kdyby si pisatelka s myšlenkou, že by
bytech a v utajení. Holky trošku straší
„to“ zkusila, pouze pohrávala – a vůbec nelze návrhy zákona o regulaci prostituce, kdy by
mluvit o sexuální pracovnici – uvedený
sexuální pracovnice fungovaly v podstatě
příspěvek naznačuje mnohé. Nejstarší
na živnostenský list. Našim klientkám nejde
řemeslo může snadno zlákat i „solidní“
o zdanění, ale o stigma, které se k tomu váže.
dívku. Prostituce je také méně vidět.
A tak raději zalezou do privátů.“
Moderní technologie, jako je internet,
V návrzích se totiž objevují povinnosti,
usnadňují komunikaci mezi oběma stranami. podle nichž by se nevěstky registrovaly
Holky, které stojí na ulici, tvoří na rozdíl od
a každý rok by opětovně musely žádat
minulosti malé procento... Kde se tedy dnes
o živnostenské oprávnění. Podle průzkumu,
sexbyznys odehrává?
který Rozkoš bez rizika mezi svými
klientkami provedla, je to pro ně stresující.
Hana Malinová také poukazuje na fakt,
že třeba v Nizozemsku, kde registrace
nevěstek funguje, jich je ve skutečnosti
registrováno jen 10 %. Veřejnost se naopak
přiklání spíše k legalizaci: pro se podle
průzkum SANEP z loňského září vyjádřilo
66,4 % respondentů.

„

český

XBYZNYS?
ostituce
to platíš?“ A dostane
se mi odpovědi:
„Nic, je to zadarmo.
Jenom večer si ke mně
lehne...“ My vidíme,
že jde o zneužívání,
ale ten mladík to tak
vůbec nevnímá. Pro něj
je onen pán spasitel:
dá mu najíst a střechu
nad hlavou, má tam
zkrátka zázemí. Chtěl
jsem tím říct, že se to
teď odehrává za dveřmi.
Díky zvyšování represe

se takové zneužívání
přesunuje tam, kde není
vidět.
■ Kontaktují se nebo
se poznají na ulici?

Také. Ale lidé, kteří
se takto živí, už díky
dostupnosti techniky
spoléhají na komunikaci
přes internet třeba
v kavárně. A jde to
i přes mobil. Zákazníci,
vesměs starší muži,
se s kluky domluví
prostřednictvím

různých chatů. Na ulici
je už nevidíte postávat.
Občan má nyní dojem,
že se už nic takového
neděje. Nevidí to.
Bohužel pak nikoho
nezajímá, proč na ulici
ty děti jsou.
■ Kolik těm klukům
je?

Je jim v průměru
17 let, alespoň to vím
ze statistiky mezi
646 klienty projektu
Šance.

Ve městech je
patrná větší
represe. Vyhlášky
vyhánějí nevěstky
z veřejných
prostranství

Prostituce 2011
G ÚSTÍ NAD LABEM
Převažují noční kluby nebo penziony, kde většina žen bydlí (domů
dojíždějí jen občas). Majitelé jim někdy ubytování neúčtují. Pouliční
prostituce se tu téměř nevyskytuje. Sexuální služby nabízejí i matky
samoživitelky. Zákazníci jsou Němci (70 %), dále Vietnamci a Češi.

G TEPLICE
Proti jiným oblastem je značně
rozšířená pouliční prostituce
(50 %). Zhruba polovina
zdejších sexuálních pracovnic
má také zkušenosti s drogou.

G DUBÍ
Upadá zde klubová
scéna, poklesl počet
otevřených podniků.

(Zdroj: na základě terénní práce a průzkumů
Rozkoše bez rizika a jejich oblastních týmů)

G CHEB
Tradiční rajon nevěstek,
stále lákavý hlavně pro
německé zákazníky.
V posledních letech je
patrná zvýšená represe
ze strany úřadů.
Oporou má být chystaná
městská vyhláška
o zákazu prostituce,
strážníci se snaží
postihovat i zákazníky.
Velké procento žen je
na ulici.

G RUDNÁ
Problematická jsou tzn.
venkovní stanoviště;
nejznámější je parkoviště
u Rudné. Tady často dochází
také k fyzickému násilí.
Venku služby nabízí až 50 %
žen, v klubech jen 20 %.

G ČESKÉ BUDĚJOVICE
Sexuální služby zde nabízí
více cizinek (40 %). Nejvíce
Rumunky, Slovenky a Rusky.
Prostituční scéna se přesunuje
do privátů, ženy jsou spíše
zralejší.

G PRAHA
Na ulici se
pohybuje pouhých
10 % žen, nejvíce
tu nabízejí
své služby na
privátech (60 %)
a v klubech
(30 %). Je tu
zhruba 60 až
70 klubů.
S poklesem
zákazníků roste
konkurenční tlak,
ženy jsou ochotny
přistupovat na
rizikové praktiky,
79 % prostitutek
tvoří Češky.

G LIBEREC
Ženy se často soustřeďují
v klubech (77 %) v blízkosti
rekreačních středisek,
a to nejvíce v zimě, kdy je
lyžařská sezona. Většinu –
86 % – tvoří Češky, které mají
i stálé zaměstnání a do klubů
si chodí přivydělat. Nejčastěji
jsou mladší 30 let.

V některých
podnicích kněžky
lásky musejí platit
vysoký nájem,
zákazníka si ale
zinkasují samy...

G OSTRAVA
Podle odhadů tu působí
450 sexuálních pracovnic,
většina nových dívek
potvrdila, že jsou zadlužené
nebo rozvedené matky
samoživitelky.

G PARDUBICE
V posledních letech tu bylo
uzavřeno mnoho klubů, což
se týká celého kraje. Ženy
se přesunuly na priváty,
které bývají ukryty v malých
vesnicích. Z téměř 90 % jde
o Češky, které v souvislosti
s uzavřením podniků přišly
o práci.

G JIHLAVA
Ve větším procentu jsou zastoupeny
zadlužené matky, někdy také starší ženy
(45 až 50 let, typický příklad je žena se
dvěma dětmi: přes den pracuje a občas si
po nocích přivydělá). Zastoupen je také nový
typ prostituce, kdy žena inzeruje v novinách
a poté „pracuje“ u zákazníka v autě.

G ZNOJMO
Od roku 2009 tu
platí Obecně závazná
vyhláška proti
prostituci, „neřesti“
jsou vytlačeny mimo
město.

G OLOMOUC
Na ulici se prostitutky
téměř nevyskytují,
nejvíce jich je
v klubech (80 %).
Fungují rovněž na
privátech, o jeden
byt se zpravidla
dělí dvě ženy.

G BRNO
Nejvíce tady pracují Češky (80 %)
a Slovenky (20 %). Přibývá privátů,
ale zatím převažují noční podniky.

A co dnes tolik oblíbené priváty? Na rozdíl
dělily hlavně Slovenky, Ukrajinky a Rumunky),
od klubů fungují přes den a využívají je
v roce 2005 české holky tvořily 67 % a dnes
už je to 80 %. Přibývají hodně v regionech
Jak to holky obcházejí dnes, kdy prostituce hlavně Češi. „Dost se ale ještě kroutí, když
mají zaplatit,“ popisuje Hana Malinová
s vysokou nezaměstnaností, kde i ženy s dětmi
není regulována, ale postihují se jen
zkušenosti sexuálních pracovnic. „Tito pánové tímto způsobem řeší ﬁnanční tíseň.
související trestné činy, jako je kuplířství?
vyhledávají holky přes telefon nebo inzeráty
Buď fungují jako tanečnice, nebo si pouze
typu: 32letá žena nabízí potěšení na polední
pronajímají pokoje. To je v současnosti
přestávku.“ Podle průzkumů právě ženy nad
časté. „Takový showpark stojí za to, to je
Zatímco holek je dost, pánů ze zahraničí
30 let hledají klienty formou inzerátů.
byznys,“ popisuje z terénu Hana Malinová,
z řad movitější klientely ubývá. Před lety
Mezi sexuálními pracovnicemi výrazně roste se k nám za sexem jezdilo víc. Ti, co sem
jak to funguje v jednom z pražských podniků,
podíl Češek. Zatímco ještě v roce 2000 jich
kde si lze za peníze užít rozkoše. „Jsou tam
zavítají, se nakonec spíš častěji opijí a na
bylo kolem 50 % (o zbylou polovinu se pak
kamrlíky tak kolem šesti až deseti metrů
to, že si chtěli zašpásovat, zapomenou.
čtverečních. Uvnitř postel, lednička a malá
koupelna. Holka tam zaplatí asi čtyři tisíce
za osm hodin, a co tam celou dobu dělá, je
její věc. Peníze si od zákazníků inkasují
I Počet prostitutek a prostitutů se v České republice odhaduje na 15 000. Část tvoří
samy. Takhle to zní slibně, ovšem ne vždy
děti a mládež ulice, kolem 600 se ročně obrátí na preventivní projekt Šance.
se sejde dost mužů. Těch kójí je tam přitom
I Denně podle odhadů na našem území prostituuje 6 300 osob.
přes čtyřicet.“
I V průměru si za den vydělají 2 500 Kč, týdně mají ale třeba jen dva zákazníky.
Jinde to zase funguje tak, že nevěstky
I Nejmladší sexuální pracovnice ve věku 21 až 30 let působí v klubech, priváty užívají
majitelům klubů neplatí za pronájem, ale
ženy mezi 31 a 40 lety a „na ulici“ pracují převážně ženy nad 40 let.
odevzdají zhruba 50 % výdělku. Někde mají
I Nejvíce (65,6 %) prostitutek působí v klubech.
také podíly z toho, co host vypije.

V zákulisí placené rozkoše

Cizinci se radši opijí

Červená čísla

Nový postrach:
on-line
obchod
s tělem!

Peníze začínají i oni dvakrát obracet. V souvislosti
se vstupem do schengenského prostoru také ubylo
sexbyznysu na hraničních přechodech u mezinárodních
silnic. Podílí se na tom fakt, že kamiony už nestojí
dlouhé fronty a oblastmi jen projíždějí. Řidiči na
rozkoš čas ani nemají. Největší úbytek nevěstinců je
patrný v příhraničí s Německem. V lokalitě, kde se
pohodlně uživily tři noční kluby, skomírá sotva jeden.
„Občas se objevují nápady jak to trošku oživit,“ říká
Hana Malinová. „Před časem si v Českých Velenicích
otevřela jedna žena podnik, kam navezla Maďarky.
To měla být inovace. Ale za měsíc stejně zavřela.
Nefungovalo to. Jinde se sexuální služby zase pokusily
spojit s ﬁtness, ani to se neujalo.“
O něco lépe je na tom Znojemsko, kam stále dojíždí
klientela z Rakouska. Typický zákazník je tu sedlák,
který podědil statek. Je ale bez ženské, protože na
statku se moderním ženám žít nechce. Tito muži pak
řeší své sexuální potřeby s českými prostitutkami
a pověst České republiky v zahraničí coby „bordelu“
v Evropě se moc nezměnila. Mimochodem, v různých
průzkumech v souvislosti s prostitucí právě toto české
veřejnosti vadí snad nejvíc. I

DAVID KALCŮ
Snímky ISIFA, GLOBE MEDIA/REUTERS a ČTK

V USA se před časem
rozjel nový web
WhatsYourPrice.
com (Jaká je tvoje
cena). V praxi to funguje tak, že ženy nebo muži si můžou
domluvit schůzku s lidmi, kteří se v databázi nabízejí, ovšem
za určitou cenu. Třeba mužský zájemce si tu vybere krasavici
s tím, že za případné rande musí zaplatit od 50 do 140 dolarů.
Je to podobné jako jiné seznamky, kde si každý může vytvořit
proﬁl s fotograﬁí a popisem. Například jedna z dam v databázi
o sobě říká: „Jsem ambiciózní dívka, která hledá toho pravého
gentlemana pro příležitostný vzájemně prospěšný vztah.
Co budeme dělat, záleží na tobě. Můžeme zajít na romantickou
večeři do jedné z nejlepších restaurací, nebo mít piknik v parku.“
Jde o 20letou bezdětnou Asijku vysokou 155 cm, která vystupuje
pod přezdívkou Sweet Vixen.
Projekt má mít podle tvůrců výhodu v tom, že se rychleji
„vytřídí“ atraktivní lidé, schůzka nebude pro zájemce promrhaný
čas: dobře si rozmyslí, než si vybere, komu zaplatí. Kritici naopak
soudí, že jde pouze o nový druh prostituce.

