
 
 

Jaké jsou nevýhody práce v prostituci po váš další život 

 Můžete mít později velký problém se získáním „normální práce“ (jak vysvětlíte 

zaměstnavateli a úřadu práce, co jste dělali například posledních deset let, kdy jste 

pracovali v prostituci). 

 Většinou musíte žít dvojí život (nemůžete to prozradit partnerovi, když nechcete, aby 

se s vámi rozešel, začal vás prodávat nebo se k vám chovat násilnicky) – musíte tedy 

lhát o tom, kde pracujete a na jaké pozici, do lží se snadno zapletete a hrozí vám 

prozrazení. 

 Těžko si hledáte kamarády mimo prostituci, se kterými byste mohli mluvit o 

normálních věcech a kteří by nevěděli, kde pracujete (většina vašich kamarádů bude 

pracovat přes den a večer bude mít volno, zatímco u vás to bude naopak). 

 Během práce v prostituci musíte čelit násilí od klientů, kolegyní, pasáků (bojíte se jít 

na policii, protože nikdy předem nevíte, jestli se nebude policista chovat nevhodně a 

neřekne vám, že „si za to můžete sami“, nemáte zastání) – může vás to stát i život. 

 Můžete se naučit chovat způsobem, který nebudou chápat vaši kamarádi, váš partner, 

můžete mít problémy v partnerských vztazích, protože budete mít jiné představy o 

věrnosti a o tom, jaké chování je v pořádku (například se budete chovat vyzývavě, 

aniž byste si to uvědomovali, a partner vám to bude vyčítat nebo se s vámi rozejde). 

 Když zestárnete, ztloustnete nebo otěhotníte, „vyhodí vás z práce“, budete bez peněz, 

odpracovaných let, bez nároku na podporu v nezaměstnanosti a budete těžko hledat 

jinou práci. 

 Celý život se budete bát prozrazení, zveřejnění vašich pracovních fotografií, budete se 

bát klientů, kteří vás mohou vydírat, a budete se bát toho, co řeknou vaše děti, když to 

vyjde najevo (v současné době není trestné, když si klient stáhne z internetu vaše 

pracovní fotografie a ukáže je vašim kamarádům, rodině a dětem). 

 I několikrát ročně se může stát, že vám při práci praskne kondom, nebo vás může i 

klient donutit k sexu bez kondomu, takže je možné, že i několikrát za rok použijete 

pilulku proti otěhotnění postinor (problém je, že časté užívání vám škodí a může 



 
 

způsobit i to, že budete mít v budoucnu problémy s otěhotněním, když najdete 

partnera, který vás bude mít rád). 

 Můžete se nakazit i virem HIV a zemřít. 


