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Poslání: 
Terénní program občanského sdružení Ulice - Agentura 

sociální práce provádí terénní sociální práci u osob závislých 
na nelegálních návykových látkách a v oblasti pouliční, 
klubové a privátní prostituce. Tyto osoby podporujeme ve 
snižování rizik jejich způsobu života, a tím přispíváme i k 
ochraně veřejného zdraví. Nabízenou službu poskytujeme 
anonymně a bezplatně, a to v Plzni, v Rokycanech, 
Klatovech a Nepomuku. 

 



Východiska 

•Dokumentace terénního programu Ulice 
•Z počátku pouze případová dokumentace, statistická data 
neúplná 

•Anamnestický dotazník  
•3. čtvrtletí r. 2014 



Vývoj projektu Kluby a priváty 

•Počátky projektu v roce 2002 

•Původně pouze prostředí erotických klubů 

•Do roku 2004 slinné testy 

•Od roku 2004 screeningové testy z kapilární krve 

•V roce 2007 na základě změn prostituční scény v 
Plzni projekt rozšířen na erotické priváty 



Vývoj projektu Kluby a priváty 

•Od roku 2008 do roku 2010 téměř výhradně erotické 
priváty 
• Od roku 2011 znovu více pozornosti také klubům 
•Ustálena nová pevnější pravidla chodu projektu 
•V současnosti měsíčně minimálně 2 návštěvy 
erotických privátů a jeden večerní terén věnovaný 
erotickým klubům; čtvrtroční intervaly 
•V roce 2002 12 klientek, po většinu dalších let cca. 30, 
v roce 2013 65 osob 



Způsob kontaktování klientek 

•Erotická inzerce (především tištěná) + terénní 
monitoring 

•Původně kontaktování především prostřednictvím 
SMS, případně telefonátů 

•V současnosti telefonáty v prostředí erotických 
privátů, návštěvy erotických klubů 

•Balíčky s informačním a HR materiálem 

•Inzerát  



Vývoj klientely 

•V prvních letech více než polovinu kontaktovaných 
žen tvořily cizinky 

•Kolem roku 2006 upadá plzeňská klubová scéna, 
rozvoj privátní prostituční scény 

•Proměna poskytovaných služeb 
•Kromě základních služeb více erotických masáží, mění se 
také ceníky 

•Poměr cizinek v současnosti max. 20% 
 

 



Vývoj klientely 

•Fluktuace žen stabilně vysoká  
•Poměr prvokontaktů je v současnosti cca. 30% 

•Konstantně se zvyšuje průměrný věk klientek 
•Z počátečních 26 let na 32 let v roce 2013 

•Reaktivita testů – zpočátku výskyt HBV, v dnešní době 
syfilis a HCV 

•Sporadicky klienti muži – sexuální pracovníci, partneři, 
další zaměstnanci  

 

 



Poskytované služby 

•Testování na STI (HIV, HBV, syfilis + HCV) 

•Distribuce HR materiálu 

•Základní sociální poradenství, poradenství o 
STI a bezepečném sexu, poradenství o bezpečí 
při nabízení erotických služeb… 

 

 



Poskytované služby 

 

•Změny v oblasti poradenství 

•Zpočátku poradenství ohledně pobytových 
otázek, občanství, pojistného, lékařů 

•Dnes těžiště hlavně v oblasti přenosu a projevů 
STI, bezpečí na klubech a privátech 

 



Výstupy z anamnestických dotazníků 

 

•3. čtvrtletí roku 2014 

•Ženy  

•31 respondentek, 1 žena odmítla 

•Základní údaje o klientce (věk, rodina, vzdělání), 
otázky týkající se kariéry sexuální pracovnice, 
rizikové faktory 

 

 



Základní informace 

•Průměrný věk 30,9 let 
•Nejvíce žen 45,2% žen v rozmezí 20 – 29 let 

•Národnost 

 národnost počet % 

česká 26 83,9 

ruská 1 3,3 

slovenská 2 6,4 

ukrajinská 2 6,4 



Vzdělání 

vzdělání počet % pozn. 

základní 8 25,8 1 studuje SŠ 

vyčena 6 19,4   

vyučena + maturita 2 6,4   

SŠ 12 38,7 3 studují VŠ 

VOŠ 0 0   

VŠ 3 9,7 1 dále studuje 



Rodinné zázemí 

primární rodina počet % pozn. 

oba rodiče 20 64,5 2 problematické 

matka 2 6,5   

matka + nový partner 4 12,9 2 problematické 

otec 4 12,9 1 + babička 

prarodiče 1 3,2 1 rodiče alkoholici 

současné rodinné zázemí počet % pozn.  

sama 10 32,2   

samoživitelka 1 3,2   

přítel/ druh 14 45,2   

manžel 5 16,2   

jiné 1 3,2 přítel + manžel  



Potomstvo 

•Bezdětné 
•Kluby – 63,7% 

•Priváty – 60% 

děti počer % 

0 19 61,3 

1 6 19,4 

2 5 16,1 

3 1 3,2 



Další zaměstnání  

předchozí/ současná další 
pracovní zkušenost počet  %  pozn. 

studium 5 16,1   

restaurační a hotelové služby 10 32,3   

další služby 11 35,5   

administrativa 4 12,9   

průmysl 5 16,1   

zdravotnictví 1 3,2   

jiné 2 6,5 modeling, podnikatelka 



Současné místo působení 

klub 

privát 

privát + escort 

současné místo Počet  % 

klub 11 35,5 

privát 13 41,9 

escort 0 0 

ulice 0 0 

privát + escort 7 22,6 



Délka práce v sexbyznysu 

do 1 roka 

1 roku do 3 let 

od 3 let do 5 let 

od 5 let do 10 let 

nad 10 let 

doba počet % 
do 1 roka 12 38,6 

 od 1 roku do 3 let 4 12,9 
od 3 let do 5 let 3 9,7 

od 5 let do 10 let 10 32,3 
nad 10 let 2 6,5 



Důvod vstupu do prostředí sexbyznysu 

finance 

finance + zkušenost 

finance + zábava 

flexibilita práce 

finance + flexibilita práce 

důvod počet % 

finance 27 87,2 

finance + zkušenost 1 3,2 

finance + zábava 1 3,2 

flexibilita práce 1 3,2 

finance + flexibilita práce 1 3,2 



Upřesnění důvodu 

nesehnala jiné místo 

živobytí 

lákavé 

dluhy 

přilepšení 

upřesnění důvodu počet %  
nesehnala jiné místo 5 27,8 

živobytí 6 33,3 
lákavé 3 16,7 
dluhy 2 11,1 

přilepšení 2 11,1 



Poskytované služby 
erotický tanec 

erotické masáže/ ruka 

orální sex 

klasický sex 

anální sex 

SM 

více zákazníků 

více pracovnic 

poskytované služby počet % pozn. 
erotický tanec 7 22,6 6 jen tanec (19,4%) 

erotické masáže/ ruka 24 77,4 1 jen masáže 
orální sex 23 74,2   

klasický sex 23 74,2   
anální sex 5 16,1 1 jen pánský 

SM 10 32,3 6x dom, 4 sub 
pissing 0 0   

více zákazníků 6 19,4   
více pracovnic 14 45,2 4 ne lesbi šou, 2 masáže 



Poskytované služby bez kondomu 

irelevantní 

ne 

erotické masáže 

erotické masáže + orál 

erotické masáže + orál + 
klasický sex 

služby bez kondomu počet % pozn. 
irelevantní 6 19,4 tanečnice 

ne 15 48,3   
erotické masáže 2 6,5   

erotické masáže + orál 7 22,6   

erotické masáže + orál + klasický sex 1 3,2 stálý zákazník 



nikdy 

jedenkrát 

párktát za život 

jedenkrát ročně 

několikrát za rok 

Testování na STI 

testování počet % pozn. 

nikdy 6 19,4   

jedenkrát 1 3,2   

párktát za život 6 19,4   

jedenkrát ročně 3 9,7   

několikrát za rok 15 48,3 6 z toho dárcovství: 2x vajíčka, 2x krev, 1 plazma, 1 krev + dřeň 



ne 

ano 

Prodělané STI 

STI počet % 

ne 13 41,9 

ano 18 58,1 



Prodělané STI 

chlamydie 

mykóza 

močové cesty 

kapavka 

gynekologické záněty 

ureaplasma 

herpes 

HPV virus 

kvasinkové infekce 

ano počet %  

chlamydie 3 16,7 

mykóza 7 38,9 

močové cesty 5 27,8 

kapavka 2 11,1 

gynekologické záněty 5 27,8 

ureaplasma 1 5,6 

herpes 1 5,6 

HPV virus 1 5,6 

kvasinkové infekce 1 5,6 



ne 

sexuální násilí 

násilí za účelem ublížit 

Násilí na klientkách 

násilí počet % pozn.  
ne 22 71   

násilí za účelem zisku 0 0   
sexuální násilí 6 19,4 všechny jedenkrát, z toho 3 škrcení, 1x bez kondomu 

násilí za účelem ublížit 3 9,7 2 jedenkrát 

•Násilí zažilo 29,1% 
•Na trase pouliční prostituce 71% 



Jak často pijete alkohol? 

ne 

méně než 1x měsíčně 

1x - 4x měsíčně 

několikrát v týdnu 

denně 

alkohol počet % 

ne 4 12,9 

více jak před rokem 0 0 

méně než 1x měsíčně 8 25,8 

1x - 4x měsíčně 10 32,3 

několikrát v týdnu 8 25,8 

denně 1 3,2 



Pijete alkohol v práci? 

ano 

ne 

alkohol v práci počet % 

ano 13 41,9 

ne 18 58,1 



Máte zkušenost s ilegálními OPL? 

ne 

více jak před rokem 

méně než 1x měsíčně 

několikrát v týdnu 

OPL počet % 

ne 10 32,2 

více jak před rokem 18 58,1 

méně než 1x měsíčně 2 6,5 

1x - 4x měsíčně 0 0 

několikrát v týdnu 1 3,2 

denně 0 0 



marihuana 

pervitin 

kokain 

LSD 

durman 

extáze 

Máte zkušenosti s ilegálními OPL? 

OPL počet %  
marihuana 19 61,3 

pervitin 5 16,1 
kokain 5 16,1 

LSD 2 6,5 
durman 1 3,2 
extáze 3 9,7 



Hrajete automaty? 

ne 

více jak před rokem 

méně než 1x měsíčně 

automaty počet % 

ne 27 87,2 

více jak před rokem 2 6,4 

méně než 1x měsíčně 2 6,4 

1x - 4x měsíčně 0 0 

několikrát v týdnu 0 0 

denně 0 0 



 

 

Děkujeme za pozornost 

 

info@ulice-plzen.com  

www.ulice –plzen.com  

www.facebook.com/agenturaulice  

 


