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Anotace  

 

 Hlavním cílem práce je rozbor sexuálního turismu a jeho různých forem. 

V úvodu se věnuje historii, kde se popisují pravděpodobné počátky vzniku této 

„okrajové formy“. Nejvíce pozornosti bylo věnováno kapitole zabývající se 

dětskou sexuální turistikou, která se stala celosvětovým problémem. V závěru 

hodnotí zjištěné informace, zamýšlí se nad možným řešením situace a doporučuje 

témata k dalšímu zkoumání. 
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Annotation 

 

The main objective is the analysis of sex tourism and its various forms. The 

introduction is devoted to history, describing the likely origins of this "marginal 

forms". Most attention was devoted to the chapter dealing with child sex tourism, 

which has become a global problem. Finally, evaluates the findings, speculates 

about possible solution of the situation and recommends topics for further 

research. 
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ÚVOD 

Stále častěji a hlasitěji se po celém světě hovoří o sexuální turistice. Je to 

pochopitelné, protože se nás všech týká mnohem více, než jsme byli ochotni si 

připustit a v určitých ohledech, respektive svých formách, se stává globálním 

problémem, ba přímo hrozbou. Nejmocnějším hráčem na mediálním foru se stal 

internet, který zasáhl, zasahuje a zcela jistě bude zasahovat do problematiky 

sexuálního turismu s takovou razancí, která otevírá otázku, zda je stále ještě 

možné považovat tento druh cestování  pouze za jakousi „okrajovou formu“ 

cestovního ruchu. 

Ačkoli je téma aktuální a přímo žhavé, zůstávají stále otazníky na příklad 

v otázce typologie „sexuálního turisty“.  

Práce je rozdělena do 4 kapitol. První, čistě historická, zdůrazňuje některé 

vybrané momenty z dějin sexu (prostituce) a přibližuje jeho neustálou přítomnost 

a formy v každodenním životě ve vybraných obdobích. 

Druhá kapitola předložené bakalářské práce se věnuje fenoménu 

sexuálního turismu a přibližuje jeho „moderní počátky“, první diskuze o něm  

představuje jednotlivé světové destinace a v obecné rovině prezentuje odhady nad 

budoucím vývojem příjezdového cestovního ruchu, včetně jeho regionálního 

rozvrstvení. Druhou myšlenkovou osu této kapitoly vyplňuje vývoj sledované 

problematiky v kontextu Československé, respektive České republiky z hlediska 

vybraných historických okolností, legislativních opatření, či ekonomických 

souvislostí. 

Třetí kapitola je sondou do mimořádně palčivého a bolestivého tématu - 

„dětské sexuální prostituce“, která jednoznačně vyžaduje větší pozornost, než je jí 

věnována současnou společností, byť  již existují organizace, které se snaží sice 

vytvářet účinné strategie v boji proti sexuálnímu vykořisťování, avšak jejich 

výsledky jsou stále především ve vytypovaných rizikových oblastech velmi 

limitované.  

Z uskutečněných celosvětových studií byly použity relevantní údaje o 

pouze pravděpodobných počtech dětí, kterých se tento smutný jev týká. 
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Poslední kapitola rozpracovává progres nových trendů specifických skupin  

účastných na sexuálním turismu. Jedná se především o jeho o okrajové formy jako 

jsou ženská sexuální turistika, cestování gayů a lesbiček, které představuje 

nejdynamičtěji se rozvíjející segment a fenomén takzvaných „Lady Boys“. 
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1. HISTORIE CESTOVÁNÍ ZA SEXEM 

 

1.1. Doba před naším letopočtem 

 

Již bůh Zeus podnikal cesty za pozemskými ženami,  a jak praví legendy, 

nebyly to jen cesty za platonickými láskami.
1
 

Pátrání po odpovědi na otázku, kde je počátek této okrajové formy 

cestovního ruchu, přineslo zajímavý výsledek - cestování za sexem je staré, jako 

lidstvo samo. 

A jak vypadalo cestování v dávných dobách ve srovnání s dnešním? Lidé 

byli na cestách daleko více odkázáni sami na sebe, než je tomu dnes. Cestování 

bylo považováno za namáhavou, nebezpečnou činnost, která nutně nemusela 

patřit mezi činnosti oblíbené.
2
 

Na cestách putovaly miliony lidí: poutníci a poslové, klerikové a studenti, 

tuláci a vagabundi, žebráci a nemocní, kupci, králové i papežové. A to nemluvě o 

germánských kmenech v době stěhování národů, či mohutných výpravách Hunů, 

Arabů, Avarů, Normanů, Maďarů a Mongolů.  

. Vědomě či nevědomě se rozšiřovaly jednotlivé skupiny a národy, ideje a 

techniky, zboží i choroboplodné zárodky. Evropa a ostatní kontinenty se staly 

geografickým označením a dorostly k jisté jednotě se společnými rysy, 

projevujícími se až do dnešních dnů.
3
  

Všechny tyto oblasti vždy provázela ještě jedna skutečnost, společná pro 

celé lidstvo - sexuální pud. Pokud tomu tak není u každého jedince ve všech 

dobách, pak to jistě platí pro lidský druh jako celek. Musí tomu tak být, má-li 

člověk jako druh přežít. Na cestách se dal tento pud jednoduše uspokojit i díky 

„nejstaršímu řemeslu“ -  prostituci. Ta se vyskytovala vždy a snad i všude. Někdy 

                                                 
1
 PETIŠKA, Eduard. Staré Řecké báje a pověsti. 13. vyd. Praha: Albartos, a.s., 2005, s. 25-29. 

ISBN 80-00-01594-3.  
2
 KLIMEK, Tomáš. Cestování do doby Karla IV.: Podle narativních pramenů českého středověku. 

Přerov: Šárka, 2005, s. 97. ISBN 80-86584-01-1. 
3
 OHLER, Norbert. Cestování ve středověku. Jinočany: H&H Vyšehradská, s.r.o., 2003, s. 10. 

ISBN 80-86022-90-0. 
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až v neuvěřitelných formách. Tato práce se o ní bude zmiňovat v souvislosti 

s cestováním i v dalších kapitolách.  

Nebyl to ale jediný způsob, jak uspokojit sexuální potřebu. Při cestách se 

nezřídka stávalo, že se poutníci ukládali ke spánku do obydlí jiných lidí. Ačkoliv 

to může dnes znít zcela nepravděpodobně, k sexuálnímu aktu mohlo dojít i při 

takovéto jediné noci přímo se ženou hostitele. Současná terminologie nazývá 

tento jev pohostinnou prostitucí.
4
  

Manžel při ní přenechal dobrovolně svou postel i ženu hostu-cizinci, 

kterého mu seslali bohové, a žena, podrobující se ochotně obyčeji, jenž jejímu 

rozmaru i zvědavosti lichotil, se tomuto choulostivému projevu pohostinnosti 

oddala. Je pravda, že ji k tomu mnohdy ponoukala pravděpodobně i naděje na dar, 

který host často druhého dne při svém odchodu nabídl. Hmotná odměna za 

prokázanou službu však nemusela být tím hlavním motivem. Nedílnou součástí 

náboženství starověkého Egypta, Řecka a Indie byla všeobecně rozšířená pověra, 

že bohové často scházejí z nebes na zem v lidské podobě a to ženy nesmírně 

lákalo, neboť to mohly být právě ony, které by se takto mohly ocitnout v náruči 

boha nebo génia (ducha strážného či anděla), být jím obtěžkány a přivést na svět 

slavné potomstvo. 

S pohostinnou prostitucí povstala téměř současně také prostituce posvátná, 

která byla v jistém ohledu její součástí.
5
 Velmi zajímavý je dobový popis těchto 

událostí nejstarším sběratelem historických tradic - Herodotem, považovaným za 

pravého otce dějepisu: „Babylóňané mají jeden nestoudný zákon: každá 

domorodá žena se musí jednou za život odebrat do Venušina chrámu a tam se 

oddat cizinci. Některé z nich, hrdé na své bohatství, to považují za méně čestné, 

když se mají postavit do jedné řady s chudšími družkami, a proto se dávají přivézt 

před chrám v uzavřeném povoze, čekajíce tam v doprovodu velkého množství 

služebnictva. Velká většina však usedá s ověnčenými hlavami v chámové zahradě. 

Přicházejí a odcházejí stále. Chodbami, v nichž stojí ženy v řadách, se procházejí 

cizinci a vybírají si ty, které se jim nejvíce zalíbily. Žena, která sem jednou přišla, 

                                                 
4
 VANÍČKOVÁ, Eva. Dětská prostituce. 2., doplněné vydání. Praha 7: Grada Publishing, a.s., 

2007, s. 13. ISBN 978-80-247-2218-4.  
5
 DUFOUR, Pierre Dufour. Dějiny prostituce I.: Starý Orient, Egypt, Izrael, Řecko. Olomouc: 

FONTÁNA, 2003, s. 13. ISBN 80-7336-056-X. 
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nesmí se vrátit dříve, dokud jí některý cizinec nevloží do dlaně nebo nevhodí do 

klína minci a pak s ní tělesně neobcuje. Cizinec dávaje jí peníz, řekne: ’Vzývám 

bohyni Melittu.‛ I kdyby byl obnos sebenepatrnější, musí jej každá žena přijmout, 

zákon to přikazuje, poněvadž ten peníz je obětní. Žena musí tu být po vůli prvnímu 

muži, jenž jí peníz dá, a vyhověvši tím své povinnosti k bohyni, vrátí se pak domů 

a nikdy se už nenechá nikým svést, byť by jí byly činěny sebelepší nabídky. Ženy 

pěkně rostlé a sličné nebývají v chrámu tak dlouho, jako ženy ošklivé, které 

zůstávají v chrámu i tři až čtyři roky, dokud se jim nepodaří některého cizince 

získat a vyhovět zákonitému předpisu.“
6
 Tato posvátná prostituce, jež se rozšířila 

s kultem Melittiným čili Venuše Uranie i na ostrov Kypr a po Foinicii, přes to, že 

se zdá být nepravděpodobnou, je historicky ověřeným faktem.
7
 

Při slavnostech Venušiných, které vábily na Kypr ohromné množství 

horlivých ctitelů, prostituce také nechyběla. Králi Cinyrovi se přisuzuje založení 

chrámu v Pafu a kněží tohoto chrámu tvrdili, že si sama bohyně přála, aby jí dali 

jméno Kypridy, královy souložnice.
8
 „Z Kypru se rozšířila poznenáhlu na všechny 

ostrovy Středozemního moře, vedrala se i do Řecka a Itálie. Fénické obchodní 

loďstvo ji přivezlo všude, kam dováželo nebo odkud odváželo své zboží, a každý 

národ, který tento kult přijal za svůj, k němu přidal rysy svých zvláštních obyčejů 

a svého charakteru. Celá Malá Asie byla zachvácena šířením tohoto kultu 

povyšujícího smyslnost a chlípnost na bohoslužbu. Ve velkém množství chrámů 

bylo z příjmů při orgiích, jež byly slaveny nejen obyvateli z celého kraje, 

nashromážděno velké bohatství. Během slavnosti vypadaly vchody ke 

komanskému chrámu jako ohromné, všemi národy navštěvované slavnostní místo, 

hýřící směsí krojů a jazyků. Rozumí se samo sebou, že se posvátná prostituce při 

podobném kultu velice rozšířila. Byla však aspoň za nejstarších dob, privilegiem 

kněží, kteří z ní učinili nejvydatnější pramen příjmů svého chrámu. Svatý 

Epifanius tvrdí, že tyto tajné obřady byly zbytkem mravů lidí z dob před 

zavedením společenského řádu. Bylo to volné mísení obojího pohlaví a 

nevázanosti nejhrubšího zrna. Tyto oplzlosti však byly jen stínem v porovnání 

                                                 
6
 Více o tomto problému, Herodotos I., s. 199. 

7
 DUFOUR, Pierre Dufour. Dějiny prostituce I.: Starý Orient, Egypt, Izrael, Řecko. Olomouc: 

FONTÁNA, 2003, s. 13. ISBN 80-7336-056-X. 
8
 Tamtéž, s. 35. 
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s těmi, které se odehrávaly kolem chrámu, kam ročně přicházelo na 700.000 

poutníků, oddávajíce se nejneuvěřitelnějším prostopášnostem. Tyto sešlosti kultu 

Isidy se konaly v místnostech pod zemí, kam měl přístup jen zasvěcenec po 

zkoušce a očištění.“
 9

 

 Jak tvrdí autor knihy „Dějiny prostituce“ Pierre Dufour, mnohé prameny 

z 19. a počátku 20. století prý dokonce naznačují, že jisté formy posvátné 

prostituce existovaly až donedávna ve velké části západní Afriky.  

Z  výše uvedeného je jasně patrné, že se cesty za sexem konaly opravdu již 

ve velice dávných dobách. Že z toho může plynout i nezanedbatelný zisk si 

uvědomili již ve starověkém Řecku, když podřídili prostituci státní kontrole a 

vytvořili mechanismus, ze kterého plynuly příjmy do obecní pokladnice.  

Známým athénským státníkem 6. století př. n. l. se stal Solón, o kterém 

učebnice politologie hovoří jako o „otci západní demokracie“.
10

 V době, kdy 

stanul v čele athénské obce, byla pokladnice prázdná a město hrozivě zadlužené. 

Díky reformám
11

 se mu ale podařilo postupně veřejné dluhy splatit. Jedním 

z opatření byla i reforma prostituce, proto je Solón také právem označován za 

„otce pornografického průmyslu“. Zbavil výkon prostituce dosavadního spojení 

s rituály v chrámu a přeměnil ji v ryze světskou zábavu. Dal vystavět komplex 

budov, později označovaných „porneia“ (odtud pornografie), tedy „dům, do něhož 

vstupuje člověk nahý“. Nakoupil otrokyně, zralé ženy i sotva odrostlé dívky, ty 

sem umístil a nechal všechny řádně vyškolit.  

Protože každá reforma vyžadovala souhlas obce (tedy všech plnoprávných 

mužů ve městě), rozhodl se k získání jejich podpory stanovit záměrně nízké 

vstupné. Následovalo jednomyslné přijetí a během několika let se Athény a jeho 

přístav Pireus
12

 staly sexuálním srdcem starého Řecka a zcela zastínily starší 

Efesos v Malé Asii, kde se prostituce ještě stále nabízela ve staromódním hávu 

                                                 
9
 Tamtéž, s. 35. 

10
 RANDALL, Bernard. Leaders of ancient Greece, SOLON: The Lawmaker of Athens. 1. vyd. 

New York: The Rosen Publishing group, Inc., 2004, s. 4. ISBN 2002004584. 
11

 CHLUBNÝ, Jiří. Solón. [online]. 2005 [cit. 2012-02-30]. Dostupné z: http://antika.avonet.cz 
12

 HAMŠÍK, Michal. Pireus - největší přístav Řecka. [online]. [cit. 2012-03-30]. Dostupné z: 

http://recko.svetadily.cz/clanky/Pireus-nejvetsi-pristav-Recka. 
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chrámového obřadu. Nebývalý vzestup athénské prostituce začal rychle plnit 

městskou pokladnici. Centrem prostituce se stal i přístav Korint.
13

 

Také římský senát ve snaze získat přízeň nejširších vrstev občanů, začal ve 

Věčném městě poskytovat zdarma základní potravu a zábavu. Známé rčení „chléb 

a hry“ ovšem neznamenalo jen zábavy gladiátorů v cirku, ale také dostatek sexu, 

jako prostředku proti nudě a formu přijatelné politické korupce. Římská prostituce 

byla dobře organizovaná a erotické potěšení už nebylo možné získat jen za peníze, 

ale také zdarma na náklady města (i když samozřejmě na nižší úrovni a hlavně 

před očima ostatních občanů, což nebylo pro některé bohatší patricije přijatelné.)
14

      

 

1.2. Středověk 

 

Sex nepochybně píše historii víc, než mu to přiznávají učebnice dějepisu. 

Už proto, že skutečnými aktéry dějin jsou obyčejní lidé z masa a kostí. Lidé 

obdaření pohlavím, podléhající vášni, lásce, touze, žárlivosti i hříchu.
15

 

I v pozdním středověku existovaly hospody, které cestujícímu, jeho 

doprovodu a jízdním zvířatům nabízely veškerý komfort, jaký si bylo možno přát. 

Taková zařízení tvořil veliký komplex budov s hostincem, s pekárnou, jatky či 

pivovarem, se stájemi a sklady a zapomenout nešlo ani na dvůr, kde hosté mohli 

odstavit vozy. A tak jak je tomu i dnes, kde se sdružovalo více lidí a převážně 

mužů, hledaly své uplatnění také ženy lehčích mravů.
16

 

I přesto, že mapování prostituce je i v dnešní době značně obtížné, existují 

záznamy, které dovolují, byť rámcově, hodnotit fenomén prostituce respektive 

„sexuální turistiky“ i pro dřívější období. V oficiálních materiálech (statistikách) 

pochopitelně žádné pikantnosti intimního rázu nenajdeme - ty je možné naleznout 

                                                 
13

 Korint - byl ve starověku bohatým a důležitým městským státem. Těžil hlavně ze své polohy u 

úzké Korintské šíje, protože disponoval přístavem jak v Egejském, tak Jónském moři, a 

obchodoval po celém Středomoří. Proslul ale také jako město neřestí. Muži často uctívali bohyni 

Afroditu tím, že využívali služeb chrámových prostitutek. Rozčílili tím svatého Pavla, který tu 

dlouho neúspěšně kázal. 
14

 VONDRUŠKA, Vlastimil. INTIMNÍ HISTORIE: Od antiky po baroko. Brno: Moravská Bastei 

MOBA, s.r.o., a.s., 2007, s. 157. ISBN 978-80-243-2672-6. 
15

 BAUER, Jan. Dějiny psal sex. Praha: MTZ-Tiskárna Olomouc, a.s., 2000, s. 157. ISBN 80-

86355-39-X. 
16

 OHLER, Norbert. Cestování ve středověku, s. 146. 
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především v pramenech memoárové povahy (dopisy, deníky, v pozdějších dobách 

 paměti), neboť každý vzpomíná na intimně prožitá dobrodružství, jedno zda 

v dobrém či špatném. Dochované materiály nám přesto umožňují celkem jasně 

lokalizovat „vykřičené čtvrti“ jednotlivých metropolí a měst a podávají jejich 

charakteristiku společenského rozvrstvení a cenových poměrů. V případě Paříže či 

Říma je možné, i když převážně na základě sekundární literatury, vysledovat i 

početní stavy žen, živících se prostitucí v 15. století.  

Paříž se svými 100 000 obyvateli představovala v 15. století jedno 

z nejlidnatějších měst a dokonce zde byla aktivní tzv. „Pařížská federace 

nevěstek“, která čítala na 4000 žen.  Kromě nich zde údajně působilo ještě dalších 

2000 - v dnešní terminologii neregistrovaných prostitutek. Řím v 15. století již 

nezářil tak jako jeho starověký předchůdce, ale jako centrum křesťanství lákal 

pravidelné zástupy poutníků, o které muselo být také postaráno. Ačkoli početně 

čítal Řím asi 70 000 obyvatel, udává se, že sexuální potěšení nabízelo místním i 

poutníkům asi 7 000 lehkých žen.
17

 

Ani Praha nezůstávala ve své prostopášnosti nijak pozadu. Jak bylo výše 

zmíněno, prostituci se nejlépe daří v místech, kde se koncentruje velké množství 

lidí, kde se vyskytuje kapitál a cizinci. Tyto předpoklady splňoval v Praze od 10. 

století Ungelt a blízké okolí, neboť zde cizozemští kupci platili clo. To neuniklo 

podnikavým místním ženám. Chráněny privilegiem, které zakazovalo vstup 

„městské policii“ do této oblasti, hledaly v náručích cizích, movitých kupců 

rozptýlení, ale především materiální zisk.
18

 

Ve 14. století zažila Praha, především za vlády Karla IV. a v počátcích 

vlády jeho syna Václava IV. neobyčejný kulturní a politický rozkvět a zařadila se 

po bok předních evropských metropolí, čímž přidala k výše zmíněným, pro boom 

prostituce nezbytným atributům, i „přirozenou“ atraktivitu. Jinak řečeno: Praha se 

stala místem, kde se snoubilo bohatství se zoufalstvím, avšak zároveň nabízela 

všem „šanci“. „Nevěstky v Praze se většinou nabízely přímo v hostincích a 

lázních, ale bylo je také možno navštívit v hampejzech. Pokud bychom přišli do 

Prahy na konci 14. století, mohli bychom si vybrat hned dvě předměstské čtvrti, 

                                                 
17

 VONDRUŠKA, Vlastimil. Intimní historie, s. 159. 
18

 JANIŠ, Kamil. Toulky historií sexu a erotiky. 2. rozšířené. Ústí nad Orlicí: OFTIS, s. 101. ISBN 

978-80-86845-83-8. 
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zda-li by nám ovšem nevadilo, že to byla místa té nejhorší pověsti a kromě 

prostitutek zde sídlila městská spodina a také kat se svými pacholky. Tím jedním 

byl rozlehlý dvorec s řadou malých domků na staroměstském předměstí, druhým 

čtvrť nazývaná Krakov u hradeb Nového Města pražského.“
19

 

Popisovaný stav vydržel v blízkosti Týnského chrámu až do 19. století. 

Pochopitelně, že se i v této době našli odpůrci těchto podniků a jak autor knihy 

„Intimní historie“ Kamil Janiš dokládá,  nebylo jich málo.
20

 

 „Hampejzy, bordely, nevěstince či veřejné domy dotvářely kolorit každého 

většího města. Ve středověku byl takový dům ostudou města a řemeslo přiřazeno 

k podřadným a nečistým. Navíc vedle oficiálních hampejzů vedených v městských 

knihách jako ’antiquum gallimordium‛ existovaly i hampejzy neevidované, které 

spravovali ponejvíce majitelé hostinců nebo kuplířky. Služby v těchto domech 

nenabízely pouze ’padlé‛ dívky, ale mnohdy si zde neuspokojení léčily mladé 

vdovy po přestárlých měšťanech, rozmařilé měšťanské dcery a další. Hned za 

hradbami, v místech dnešního Smíchova poblíž Vltavy, se nalézalo několik 

takových zařízení. I uvnitř městských hradeb se nacházely hampejzy. 

V historických materiálech o Praze se koncentrace nevěstinců a jejich útulků 

nalézala převážně v tzv. Benátkách, (dnešní Bartolomějská ulice). Kromě nevěstek 

zde sídlil i již zmíněný kat, který měl mimo jiné za povinnost vykonávat nad nimi 

dozor. Mezi nejznámější hampejzy v Praze v dalších stoletích, zejména v 16. 

století (podle zprávy z roku 1571), patřil tzv. Dvůr Králův v dnešní Celené ulici.
21

 

Centrum evropské sexuality, a také neřesti, se přesouvá pomalu z ostatních 

měst a převážně z Paříže do Londýna. V 18. a 19. století byl Londýn 

„prošpikován“ velkým množstvím veřejných domů, z nichž některé patřily ve své 

době k nejluxusnějším v tehdy známém civilizovaném světě. Jeden 

z nejznámějších se jmenoval Afrodita a vzhledem ke své luxusnosti byly zde i 

úměrné ceny. Neméně zajímavá byla i klientela, která podniky podobného druhu 

navštěvovala.  

                                                 
19

 VONDRUŠKA, Vlastimil. INTIMNÍ HISTORIE, s. 159. 
20

 JANIŠ, Kamil. Toulky historií sexu a erotiky. druhé, rozšířené. Ústí nad Orlicí: OFTIS, s. 101. 

ISBN 978-80-86845-83-8. 
21

 Tamtéž, s. 102. 
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„Podle zachovaného deníčku jedné z dam, měla právě ona za 20 let 

usilovné práce na 4959 kontaktů, což představuje 248 mužů za jeden rok a asi 21 

za měsíc. Z celkového počtu bylo 1614 cizinců, 929 důstojníků, 439 mnichů, 420 

politiků, 342 bankéřů, 288 měšťanů, 272 princů a vysokých církevních 

hodnostářů, 119 muzikantů, 47 černochů atd. Taková byla bilance ’Královny 

kurtizán‛, která pracovala v jednom ze slavných londýnských bordelů.
22

 

Některé pražské kavárny v 18. století byly označovány decentně jako 

’chrámy prodejné rozkoše‛. K nejznámějším kavárnám patřily U modrého hroznu 

a U kamenného stolu. Kuplířky zde nabízely tanečky nezletilých a pochopitelně i 

panny - dvanáctiletá panna stála 20 zlatých, ne-panny byly podstatně levnější, 

stály pouhých 12 zlatých (pro představu měl v té době úředník měsíční mzdu 

přibližně 25 zlatých a zedník 35 zlatých).
23

 Ve stejném století provozovny na Malé 

Straně činnost na čtyřicet veřejných domů (např. U tří růží, U štvanice na kance, 

U Červeného páva.) Známý dům U červeného páva býval označován také názvem 

Gogo (což v překladu z Francouzštiny znamená ´Jak je vaše ctěná libost´).
24

 

V Praze na konci 19. a začátku 20. století bývaly také vyhlášeným centrem 

prostituce až do asanace v letech 1894 až 1900 křivolaké uličky a zpustlé a 

neudržované domy bývalého pražského ghetta, především v Josefské třídě, 

v Žatecké ulici, ale také v dnes již dávno zaniklé ulici Cikánské nebo Rabínské a 

s proslulou putykou ’U Celnice‛. V Platnéřské ulici býval nevěstinec, kde v hlavní 

místnosti visela nad dveřmi tabulka s nápisem ’Našemu konání budiž boží 

požehnán‛. V Kozí uličce poblíž obecního dvora a komplexu Anežského kláštera se 

nacházel ’Salon madam Kisch‛, který inspiroval slavného reportéra Egona Ervína 

Kische k divadelní hře „Tonka Šibenice, která se hrávala především v divadle 

Adria s představitelkou Xenou Longenovou. Pouliční prostituci zažívalo 

Václavské náměstí, ale také oblast kolem Prašné brány, především na rohu 

s Celeno ulicí.“
25
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 Tamtéž, s. 208. 
23

 1 zlatý, kupní síla. [online]. [cit. 2012-03-30]. Dostupné z: http://www.ptejteseknihovny.cz/. 
24
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25

 TOUFAR, Pavel. Nemravné kratochvíle našich předků;. Brno: MOBA, 2006, s. 150-152. ISBN 
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Údaje o počtu a umístění veřejných domů se nám dochovaly i z jiných 

koutů světa. Například Grantova ulice v Bombaji byla vyhlášeným místem, která 

k sobě lákala námořníky z širokého okolí. „Roku 1880 byla v Kalkatě provedena 

registrace nevěstinců, výsledkem byla tato čísla: 2458 provozovatelek bordelů a 

7001 prostitutek, dalších 20 000 ženštin bylo na volné noze. Roku 1900 bylo 

v Šanghaji 40 000 prostitutek, v Tiencinu 800 prostitutů a v Cařihradu víc 

prostitutů než prostitutek. Hongkong v roce 1930 měl 2600 registrovaných 

bordelů a v Japonsku napočítali přesně 50 056 nevěstek.“
26

 

Velké pracovní „příležitosti“ pro ženy lehčích mravů poskytovaly také 

četné vojenské výpravy. Například jen s francouzským vojskem Filipa II. Augusta 

(1165-1223) kráčelo po válečných stezkách 1500 žen. Jedním z nejproslulejších 

válečných tažení, co se týče koncentrace prostitutek, bylo například obléhání 

města Neuss burgundským vévodou Karlem Smělým. V jeho vojsku připadala 

jedna prostitutka na pouhé čtyři vojáky. V těžkých dobách třicetileté války 

operovaly prostitutky na obou stranách, totéž platí pro války napoleonské, kdy 

byly koalice ještě proměnlivější. Další velkou příležitostí pro prostitutky byly i 

dřívější křížové výpravy a je zajímavé, že šly dokonce i s křižáckou výpravou dětí 

v roce 1212. Tažení s vojskem jim vyneslo i dnes používané označení  

„vojandy“.
27

 

 

1.3. Cestování aristokracie 

 

Bezpochyby velice zajímavé cesty s pestrou náplní podnikala také česká 

šlechta do  kulturně vyspělé Itálie, která byla zvláště před střední Evropou v 15 

století ve všech směrech napřed. Také zlatá mládež tehdejší české aristokracie 

nalézala své vzory ve slunné Itálii. Nebyla to jen odlišná a mnohem pestřejší 

strava, možnost hrát hazardní hry v Čechách dosud neznámé, či bohatší kulturní 

život, ale v neposlední řadě také erotické služby, mající pro Středoevropana 

exotickou příchuť. V předchozím období vykonávali jednotliví páni, rytíři, 

                                                 
26

 GORDON, Richard. Podivuhodné dějiny sexu. Olomouc: BRÁNA, spol. s.r.o., 1998. ISBN 

8085946-939. 
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 JANIŠ, Kamil. Toulky historií sexu a erotiky. druhé, rozšířené. Ústí nad Orlicí: OFTIS, s. 97. 
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diplomati, kupci individuální cesty směrem na jih a jejich zprávy poskytly 

inspirací pro uskutečnění organizované návštěvy Itálie.  

Příkladem může být cesta v letech 1551 až 1552, kdy se směrem na  jih 

vydala výprava složená z 53 pánů a rytířů z Čech a Moravy, včetně nezbytného a 

početného doprovodu
28

. Italové sami měli samozřejmě velký zájem na návštěvě 

cizinců, protože tím se do země dostávalo značné bohatství. Vyhlášená místní 

prostituce se stávala dokonce i čím dál tím víc jistým lákadlem pro návštěvu 

Itálie. O tom svědčí i listy humanistického pedagoga Filipa Beroalda, který roku 

1492 píše našemu přednímu velmoži Oldřichu III. z Rožmberka a ve svém zvacím 

dopise do Bologni mimo jiné uvádí: „Jestliže kdy naše město oplývalo povolnými 

dívkami, pak nyní jich má největší hojnost, jestliže kdy kvetlo, pak nyní nejvyšší 

měrou rozkvétá. Vše je naplněno mnohonásobnými rozkošemi. Není v člověku 

jediného smyslu, který by u nás nebyl podrážděn a zváben.“
29

  

Mnohé zájezdní a ubytovací hostince vlastnily a řídily zbohatlé kurtizány, 

které zájemcům zprostředkovávaly všestranné služby. V postoji k různým 

projevům lidské sexuality byla v té době italská společnost mnohem otevřenější 

oproti prudérním názorům středoevropských návštěvníků. Češi byli povětšinou 

ztotožňováni s Němci a zavdávali příčiny místním nevěstkám k vytvoření 

špatného názoru na sexuální schopnosti Slovanů. „Jistý anglický cestovatel Fynes 

Moryson uveřejnil charakteristiku českých (německých) návštěvníků nevěstinců 

pozdně renesanční Itálie ’...pomiluje jako sedlák, odbude si své jako osel a zaplatí 

jako kníže‛.“
30

 Italské společnosti vděčí ta naše za mnohé. Díky vlašským 

umělcům vznikaly u nás nejen renesanční paláce a měšťanské domy, obrazy či 

sochy, ale šířil se i zcela nový pohled na zábavu, morálku, styl života a na 

základní životní hodnoty vůbec. Italští umělci přinesli do českých zemí také 

rafinovanost v milování, anebo se alespoň o její šíření zasadili.
31

 

 

 

                                                 
28
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2. SEXUÁLNÍ TURISMUS 

 

2.1. Sexuální turismus ve světě  

 

V posledních letech jsme si zvykli na další výraz spojený s cestováním - 

sexuální turismus. Čechům se patrně i dnes vybaví dříve neslavně proslulá silnice 

E55
32

 s nabídkou sexuálních služeb pro motoristy, pro které si nezřídka přijížděli 

turisté ze sousedních zemí.  

Autoři Kleiber a Wilke píší o sexuálním turismu jako o jevu posledních 

dvaceti let. V této době došlo k masivnímu rozvoji turismu především v odlehlých 

oblastech, tzv. třetích zemích. Konkrétně se zmiňují o Filipínách jako o „kolébce“ 

sexuálního turismu. V době vietnamské války tam vznikly velké základny 

americké armády. Pro vojáky byla zřizována odpočinková centra (Rest & 

Recreation Center)
33

, ve kterých se brzy uchytila i sexuální „relaxace“. Po 

skončení války začali této služby postupně využívat i civilisté. Vedle Filipín je 

dalším centrem sexuálního turismu také již delší dobou proslavené Thajsko. 

Zůstává otázkou, zda byla prostituce již dlouho existujícím fenoménem tamní 

společnosti, či zda sem byla  importována ze Západu. 

 Že se nejedná o zanedbatelný jev, plyne například z odhadu uveřejněném 

již v roce 1974 v časopise Spiegel
34

, podle kterého 20 až 30 % německých turistů 

cestujících do Thajska patří do kategorie „sexuálních“ turistů. Celkem snadno si 

lze představit velikost kapitálu, který se za tímto jevem skrývá.  

Do Thajska v roce 1990 přicestovalo přibližně 250 tisíc německých turistů 

a Kleiber s Wilkem odhadují, že pro 60 tisíc z nich byla motivem sexuální 

turistika. To je necelých 25% z celkového počtu německých příjezdů do této země 

a patrně to představuje jen střízlivý odhad skutečnosti.  

                                                 
32

 Podle „Zprávy o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území Policie 
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Čím dál větší dostupnost cestovního ruchu je jistě v mnoha ohledech jev 

vítaný, ovšem zváží-li se v probíraném kontextu také stejně se zvyšující 

„dostupnost“ pro nákazu virem HIV a dalších pohlavně přenosných chorob, 

nebudeme patrně takovouto „globalizaci“ považovat za tu pravou.
35

 

 

Obrázek 1: Postoje jednotlivých států vůči prostituci 

 Zdroj: KUBART, Tomáš. Stehýnko nebo křidýlko? Sexuální turistika včera, dnes … a 

zítra. StudentPoint.cz [online]. 2012 [cit. 2012-04-09]. Dostupné z: http://www.studentpoint.cz. 

 

Zobrazená mapa světa znázorňuje postoje jednotlivých států 

vůči prostituci. Červené státy prostituci oficiálně netolerují. Zelené ano a snaží se 

jí mít pod kontrolou, zatímco ty modré to dávno vzdaly. Zajímavostí může být 

Nevada, v níž se nachází Las Vegas. Ta prostituci na rozdíl od zbytku Spojených 

států toleruje a usměrňuje. Naopak všechny oblíbené destinace sexuálních turistů 

v Jihovýchodní Asii ji, kromě Singapuru, oficiálně přísně zakazují.
36

 

Studie ukazují, že v posledních letech počet mužů a žen cestujících do 

zahraniční za účelem sexu stále roste. V minulosti okupovaly přední příčky 

destinace jako Bankok, Thajsko, Filipíny, Indonésie, Jižní Korea a Srí Lanka. 

V dnešní době by ale seznam nebyl úplný, kdybychom do něho nezanesli nové 
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destinace, jako Gou (přímořský stát v Indii), Kubu, Dominikánskou republiku, 

Brazílii, Kostariku, určité oblasti východní Evropy a řadu afrických zemí jako 

Keňu, Tunisko, Jihoafrickou republiku či Gambii.
37

 

Jelikož je v dnešní době sexuální turistika neoddělitelnou součástí 

turistického průmyslu, který neustále roste, lze zcela jistě počítat i s nárůstem 

turismu sexuálního. 

Světová turistická organizace UNWTO ve své „turistické vizi 2020“ 

předpovídá, že mezinárodní příjezdy dosáhnou do roku 2020 téměř 1,6 miliardy, 

přičemž 1,2 miliardy mezinárodních příjezdů bude uskutečněno v rámci 

turistických regionů (makroregionů) a 378 milionů mimo ně.
38

  

Celkově se odhaduje, že nejžádanějšími regiony budou v roce 2020: 

Evropa  se 717 miliony turistů, Východní Asie a Tichomoří s 397 miliony a 

Severní a Jižní Amerika s 282 miliony. Následující příčky dle odhadu obsadí 

Afrika, Blízký východ a Jižní Asie. 

Tabulka ukazuje míru růstu příjezdového cestovního ruchu od roku 1950 

po předvídaný stav do roku 2020: 

Graf 1: Předpokládaný nárůst příjezdového cestovního ruchu do roku 2020 

  

Zdroj: Tourism 2020 Vision. Word Tourism Organisation [online]. [cit. 2012-04-06]. Dostupné z: 

http://www.unwto.org/facts/eng/vision.htm. 
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Jak znázorňuje další tabulka, jednoznačně nejvyšší nárůst cestovního 

ruchu se předvídá ve Východní Asii a Tichomoří. Evropa bude mít sice i nadále 

nejvyšší podíl světových příjezdů, ale předpokládá se pokles z 60 procent v roce 

1995 na 46 procent v roce 2020. 

 

Tabulka 1: „Turistická vize“ UNWTO do roku 2020 

 

Zdroj: Tourism 2020 Vision. Word Tourism Organisation [online]. [cit. 2012-04-16]. Dostupné z: 

http://www.unwto.org/facts/eng/vision.htm. 

 

Již nyní první výsledky letošního roku (2012) ukazují, že mezinárodní 

cestovní ruch i nadále vykazuje trvalý růst a to i navzdory náročným 

ekonomickým podmínkám. Během prvních dvou měsíců roku 2012 počet 

zahraničních turistů vzrostl odhadem o 5,7% ve srovnání se stejným obdobím v 

roce 2011.
39

 Česká republika se také nedrží stranou. Podle souhrnných výsledků 

za 1. čtvrtletí 2012 marketingového výzkumu agentury Stem/Mark, a.s., vzrostl 

počet účastníků cestovního ruchu meziročně o téměř 10%, přičemž nejvýraznější 

nárůst byl registrován u zahraničních turistů.
40
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2.2. Sexuální turismus v České republice 

 

Přestože od roku 1945 byla v Československé republice prostituce stíhána 

jako forma daňových úniků, nedokázal ji zcela vymítit ani komunistický režim, 

který se u nás od roku 1948 na dlouhá léta „zabydlel“ První velká snaha o 

vymýcení prostituce ze socialistické společnosti byla započata v polovině roku 

1960, kdy Institut pro kriminologii
41

 pod československým Nejvyšším státním 

zastupitelstvím začal řešit prostituci v rámci velké studie o sociální 

patologii. Hlavním důvodem ke zpracování této studie byl nebývalý růst 

prostituce v souvislosti s částečným otevřením hranic. Krátce na to výrazně 

vzrostl počet náruživých zahraničních turistů, kteří začali navštěvovat 

Československo a zejména Prahu. 

Ačkoli byl „sexuální cestovní ruch“ označován stranickými ideology a 

masívní propagandou jako fenomén dovezený z morálně zkaženého 

kapitalistického západu, hlad po „tvrdé“ západní měně či vidina zisku západního  

nedostatkového spotřebního zboží, všem totalitním a ideologickým nástrojům 

moci značně tupily hroty. Prostituce zůstala v každém případě i nadále zcela 

odporujícím a ohrožujícím jevem socialistické společnosti a v roce 1989 byly 

podle právních předpisů veřejné domy, i další jevy související s prostitucí jako 

například kuplířství, stále nezákonné. 

V roce 1990 došlo v Československu k otevření hranic a byla zrušena 

komunistická legislativa zakazující prostituci. Moc dobrý nápad to nebyl, jelikož 

počet prostitutek během krátké chvíle masivně vzrostl. Jestliže v roce 1976 

odhadoval Institut pro kriminologii v Praze 12 000 prostitutek, v roce 1994 se dle 

stejného institutu vyšplhal odhadovaný počet na „úctyhodných“ 25 000 

pravidelných prostitutek a na dalších přibližně 7 000 žen, které pracovaly jen 

příležitostně. 

 Na tento neblahý jev se pokusili již rok předtím (1993) reagovat 

zákonodárci, když vyvinuli úsilí prostituci alespoň regulovat. Došlo i k jisté 

změně náhledu na ní a začala být definována jako zvláštní ekonomická aktivita. 

                                                 
41
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Co se ovšem nezdařilo vůbec, bylo faktické provedení povinné registrace, 

kontrola prostitutek ani zdanění jejich příjmů.  

Vzestup zažívala prostituce především v příhraničních oblastech České 

republiky a v okolí mezinárodních dopravních cest. Města s prosperujícím 

cestovním ruchem, opět především Praha, se také nedržela stranou. Podle tisku 

byla exploze prostituce na počátku roku 1990 nejen důsledkem nízkého kurzu 

české koruny, ale především rychle rostoucího cestovního ruchu a to zejména 

sexuální turistiky. 

Díky tomuto narůstajícímu trendu a v některých místech do očí bijícího 

obchodu se sexem, tedy pouliční prostitucí, získala Česká republika nelichotivou 

pověst v mezinárodním a hlavně evropském kontextu. “Podle zprávy Institutu pro 

kriminologii a sociální prevenci (IKSP 2004)
42

, začala být Česká republika 

vnímána jako země, kde jsou nabízeny sexuální služby bez omezení. Pro ilustraci, 

zprávy citované v usnesení Evropského parlamentu o České republice 4.10.2000: 

’Česká republika by se měla zaměřit především na problematiku sexuální 

turistiky, dětské prostituce a obchodování se ženami v příhraničních oblastech 

České republiky s Německem’.“
 43

 

Politická reprezentace České republiky si byla moc dobře vědoma nově 

získané pověsti a s tím souvisejícími problémy. V odpovědi se snažila alespoň 

částečně setřást veškerou odpovědnost jen z naší republiky a do Evropy vzkázala, 

že problém prostituce v příhraničních oblastech není zdaleka výhradně českou 

záležitostí. Odvolávala se na to, že většina klientů využívajících sexuální služby, 

přichází z druhé strany hranice a za většinu zákazníků českých prostitutek byli 

označeni občané Německa.  

Ve snaze o zastavení nebývalého růstu prostituce bylo provedeno několik 

kampaní cílených přímo na německé klienty. Šlo především o distribuci letáků na 

hraničních přechodech s Německem, zmiňujících rizika pohlavně přenosných 

chorob, či instalaci kamer před erotické kluby a na ulicích v Dubí, Chebu a 

Chomutově. 
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V českém veřejném mínění je stále velmi zakotveno vnímání západních 

turistů přicházejících do České republiky jako „těch“, kteří si sem přijíždějí splnit 

své neukojené sexuální chutě. Nicméně podle organizace „Rozkoš bez rizika“, 

podíl českých klientů využívajících služeb prostitutek také stále roste a nyní 

dosahuje asi 30% a v některých klubech na předměstích Prahy a v menších 

městech dokonce i více než 60%.
44

  

Český statistický úřad prováděl poslední odhad o výdajích na prostituci a 

jejich počtu v roce 2003. Dle zjištěných informací byly výdaje na prostituci 

v tomto roce 8,7 miliardy korun. Cizinci z toho utratili 5,5 miliard. Stejně tak se 

odhaduje, že prostitutky s cizí státní příslušností poslaly do zahraničí zhruba 400 

miliónů korun, což představuje zhruba desetinu jejich výdělku. Příjmy z prostituce 

patří v rámci nelegální ekonomiky k nejvyšším a dosahují přibližně 0,2 % HDP. 

Zdrojem dat pro odhady bylo ministerstvo vnitra a nezisková organizace Rozkoš 

bez rizika. 

 

Tabulka 2: Odhad počtu prostitutek v České republice a jejich výdělků z prostituce v roce 

2003 

  Počet prostitutek Výdělky z prostituce (mil. Kč) 

V klubech, včetně eskort 

servisu 

6 234 6 737 

Na privátech 2 807 1 725 

Na ulici 700 256 

CELKEM 9 741 8 718 

Zdroj: VOPRAVIL, Jiří. Nelegální ekonomika v ČR (9. 6. 2005). [online]. [cit. 2012-04-09]. 

Dostupné z: http://www.czso.cz/. 

 

Veškeré statistiky týkající se prostituce jsou však jen odhadem skutečnosti. 

Realita bude s největší pravděpodobností o podstatně vyšších číslech, zvlášť 

pokud k nim připočteme i dětskou prostituci. Na tuto palčivou problematiku 

upozornila ve své studii Cathrin Schauerová z projektu KARO,
45

 v níž neúprosně 

odkrývá fakta o obchodu s dětmi na česko-německé hranici, a z níž mimo jiné 

vychází najevo, že mnohdy jsou děti nucené k prostituci i vlastními rodiči. 
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3. DĚTSKÁ SEXUÁLNÍ TURISTIKA  

 

3.1. Thajsko 

 

Již v roce 1993 jeden thajský profesor odhaduje, že sexuální obchod 

přinesl neuvěřitelných 1 500 000 000 dolarů ročně. I to je pravděpodobně 

důvodem, proč thajská vláda zjevně podporuje sexuální turistiku ve vlastní zemi.
46

  

Mezinárodní příjezdy do Thajska vykazují každoročně výrazný nárůst. Na 

předešlých výkyvech se podílela především epidemie SARS
47

, vlna tsunami z 

konce roku 2004, globální recese v roce 2008, ale také politické nepokoje v letech 

2009 a 2010. Poslední významný propad v příjezdovém cestovním ruchu 

zaznamenalo Thajsko na konci roku 2011, kdy zemi opět zasáhla vlna tsunami.  I 

přes tuto poslední nešťastnou událost, kdy byla většina Thajska a střední části 

Bangkoku zatopené po mnoho týdnů vodou, jak znázorňuje následující tabulka, 

zlomil cestovní ruch v roce 2011 všechny rekordy.
48
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Graf 2: Míra růstu cestovního ruchu v Thajsku od roku 1998 do roku 2012 

 

Zdroj: http://www.thaiwebsites.com/tourism.asp. 

 

V roce 2011 zde bylo v Thajsku 4.4 milionů pracovních míst, což je více 

než 11 % celkové zaměstnanosti. Cestovní ruch také přinesl 1,735.5 miliard do 

ekonomiky, což je 16,3% z celkového HDP země.
 
Navíc podle dlouhodobé 

prognózy UNWTO se má počet zahraničních turistů do roku 2030 v oblastech 

Asie a Tichomoří zvýšit z 204 milionů v roce 2010 na 535 milionů v roce 2030. V 

důsledku toho tyto oblasti obdrží 30 % podíl na světových mezinárodních 

příjezdech.
49

 

Tomu nasvědčují i výsledky Světové organizace cestovního ruchu 

UNWTO, které v prvních měsících roku 2012 zaznamenaly pozitivní růst ve 

všech krajích, s výjimkou Blízkého východu (-1%). Jihovýchodní Asie a jižní 

Asie zaznamenala nejvyšší nárůst a to o 10%.
50

 

To znázorňuje i následující tabulka vypracovaná v dubnu 2012, kde jsou 

údaje o čtvrtletních turistických příjezdech do Thajska od roku 2007 do 
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současnosti. První čtvrtletí roku 2012 vykazuje největší počet příjezdů vůbec, asi 

o 7% vyšší než ve stejném období roku 2011. 

 

Graf 3: Čtvrtletní příjezdy do Thajska od roku 2007 

 

Zdroj: http://www.thaiwebsites.com/tourism.asp 

 

Mezi cestovateli podílejícími se na tomto růstu se vyskytuje i 

nezanedbatelný počet těch, jejichž cílem není jen nádherná příroda a kulturní 

bohatství. Mnozí mají v mysli i méně vznešené cíle. Stále častěji se tak po celém 

světě hovoří především v souvislosti s Thajskem, o již výše popsané a relativně 

nové formě cestovního ruchu – „sexuálním turismu“.  

 

3.2. Úvod k dětské sexuální turistice v Thajsku 

 

Komerční sexuální zneužívání dětí se během posledních dvou desetiletí 

stalo závažným mezinárodním problémem. Děti jsou zneužívané k různým 

sexuálním praktikám, včetně tvorby pornografických materiálů. Relativně novým 

jevem je rozšíření komerčního sexuálního zneužívání dětí i do zemí, ve kterých se 

dříve nevyskytovalo, nebo alespoň ne v takové míře. Příčiny těchto změn lze 

spatřovat v agresivních formách nabídky, kde jsou využívány nejrůznější mediální 

prostředky, včetně internetu, který učinily z komerčního sexuálního zneužívání 

http://www.thaiwebsites.com/tourism.asp
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dětí globální záležitost. Dále také ve výraznějším rozdělení světa na ekonomicky 

prosperující a rozvojové státy a ve zvýšené poptávce po mezinárodních adopcích 

a jejich následného zneužívání pro obchod s lidmi.
51

 

„Uvedené změny přiměly nejprve nevládní organizace a postupně i 

národní vlády a významné mezinárodní organizace (např. Rada Evropy, 

Organizace spojených národů, UNESCO) systematicky se zabývat komerčním 

sexuálním zneužíváním dětí. Významnou roli v této oblasti sehrála i aktivizace 

feministických organizací a organizací, které se orientují na monitorování 

porušování lidských práv ve světě. Tyto snahy vyvrcholily v jednání 

Stockholmského světového kongresu v roce 1996
52

. Na organizaci Kongresu se 

podílela švédská vláda spolu s UNICEF, ECPAT a skupina nevládních organizací 

při Úmluvě o právech dítěte.“
 53

 

Dětská sexuální turistika je definována jako: „sexuální vykořisťování dětí 

od lidí, kteří cestují z jednoho místa na druhé a tam se zapojují do sexuálních aktů 

s nezletilými dětmi. Tato sexuální turistika je úzce propojena s komerčním 

sexuálním zneužíváním dětí“(dětská prostituce, dětská pornografie a obchodování 

s dětmi za účelem sexuálního zneužití).
54

 

Rychlý nárůst této okrajové formy cestovního ruchu, zvláště v některých 

cílových destinacích, je stále více poháněn především chudobou, nerovnoměrným 

vývojem, korupcí, diskriminací na základě pohlaví, občanskými nepokoji, 

přírodními katastrofami a mnohdy i nedostatkem politické vůle tento problém 

ukončit. 

Podle dostupných informací začal v této zemi rychlý růst cestovního ruchu 

a sexuálního průmyslu kolem roku 1960. V roce 1990 vědci z cestovního ruchu 
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zahájili konferenci o problému dětské prostituce v Thajsku a dalších asijských 

zemích. Tato konference skončila s odhodláním jednat a vznikla tak společnost 

ECPAT,
55

 původně jako tříletá kampaň zaměřená na ukončení obchodování a 

sexuálního zneužívání dětí.  

 

3.3. Život sexuálně zneužívaných dětí 

 

Obrázek 2: Dětská prostituce v Thajsku 

 
Zdroj: http://aktualne.centrum.cz/kultura/mff-karlovy-vary/clanek.phtml?id=610500 

 

 

Téma sexuální turistiky a dětské prostituce je na celém světě v oblastech 

cestovního ruchu velmi aktuální a trápí především rozvojové země po celém 

světě. Miliony dětí na celém světě prodávají sami sebe. Smutnou realitou je fakt, 

že ve většině případů k tomu dochází nedobrovolně. 

Níže jsou uvedeny skutečnosti, které představují alarmující míru 

závažnosti této situace. Jedna ze studií v Indii odhadla počet tamních prostitutek 

na 9 milionů, ze kterých bylo asi 30% dětí. 10 procent z oslovených uvedlo, že 

začalo svou kariéru v prostituci před dovršením věku 18 let. V Kambodži se 

odhaduje, že 30% komerčních sexuálních pracovnic je mladších, než 18 let. 

Nejméně polovina z nich takto pracuje nedobrovolně. Na Jamajce 30% 

dotazovaných žen v jiné studii zaměřené na dospělé prostitutky uvedlo, že byly 

donuceny k prostituci před jejich 18. narozeninami. V Latinské Americe, 

především i kvůli rostoucímu počtu dětí žijících na ulici, se živí obchodováním se 

sexem stále čím dál větší počet nezletilých. Odhadem 25.000 dětí je zapojeno do 
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prostituce v Dominikánské republice. Některé důležité statistické údaje ze 

světového kongresu proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí odhadují, že 

v roce 2001 pracovalo v Thajsku cca na 80.000 „dětských prostitutů“.
56

 

Podmínky, ve který jsou děti nuceny žít jsou nepředstavitelné. Někdy 

musejí obstarat až patnáct zákazníků za noc, bývají zamčené ve svých pokojích, 

nebo přivázané k lůžku a zbité v případě, když odmítají spolupracovat. Velké 

procento z nich má velice vážné zdravotní i duševní problémy, trpí sexuálně 

přenosnými infekcemi a často užívají i návykové látky. 

Občas se tyto tragické události dostávají do popředí sdělovacích 

prostředků. Před několika lety, po požáru v jednom z veřejných domů v Thajsku, 

nalezli hasiči těla tří patnáctiletých dívek, které byly stále připoutány k lůžku. 

Většina těchto smutných skutečností ale stále zůstává bez povšimnutí.
57

 

Realita pro děti v thajských nevěstincích, ať jsou či nejsou připoutány, je 

většinou opravdu taková, že jsou nedobrovolnými otroky. Mnohé z nich pocházejí 

z malých vesnic daleko od Bangkoku. Některé jsou uneseny, v jiných případech 

jsou rodiče podvedeni vlastníky veřejných domů, kdy slibují dát dětem vzdělání, 

případně atraktivní pracovní místo přímo v Bangkoku. Děje se však i to, že rodiče 

své děti prodávají. Buď přímo, nebo dávají dítě „v zástavu“ za peníze s vírou, že 

si samo dítě odpracuje „výpůjčné“ (pravé povaze této směny ale nemusí vždy 

nutně rozumět).   

Jakmile jsou tyto děti umístěné do některého z veřejných domů, jejich 

životy jsou zcela pod kontrolou jejich "zaměstnavateli", kteří často prosazují svou 

vůli násilím. Z tohoto důvodu je termín „dětská prostituce“ naprosto chybný. Tyto 

děti jsou k tomu nuceny a odpovědnost leží výhradně na jejich vykořisťovatelích. 

U dospělých může být prostituce volba povolání, ale pro děti jde o sexuálním 

otroctví, není to volba, oni jsou oběťmi.  

Navíc sexuální turisté, cestující do cizích zemí, mívají často sklon k násilí. 

Věří totiž, že jejich oběti zde nebudou hlásit trestné činy. Zneužívané děti pak o to 

spíše trpí nemocemi, vyčerpáním, podvýživou, infekcemi a fyzickým zraněním.  
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Dalším důvodem proč se „terčem“ v sexuálním průmyslu stávají čím dál 

mladší děti, je mylná domněnka, že u nich existuje nižší riziko nakažení virem 

HIV. Ve skutečnosti jsou však děti k této infekci mnohem náchylnější - jednoduše 

proto, že nejsou pro sexuální styk fyzicky zralé. 

Životní podmínky jsou špatné a lékařské ošetření je zřídkakdy k dispozici. 

Děti, kterým se nepodaří získat dostatečný příjem, podléhají pak často přísným 

trestům, jako je bití a hladovění i od zaměstnavatelů.  

„Výzkumy realizované v zahraničí i v České republice prokázaly závažné 

důsledky sexuálního zneužívání v dětství na psychiku a utváření osobnosti 

postižených dětí. Důsledkem jsou poruchy chování, rozvoj tendencí vnímat 

sexuální násilí (násilí obecně), jako akceptovatelnou normu jednání, zvyšuje se 

rezistence ke zneužívání návykových látek všeho druhu. U jisté části postižených 

se objevuje vysoká pravděpodobnost dobrovolného prostitučního chování i 

v dospělost.“
58

  

Navíc lidé cestující za sexem s dětmi si často jako suvenýr z těchto cest 

přiváží záznamy o tomto pohlavním zneužití. Po návratu domů mohou tento 

záznam sdílet na internetu, nebo prodávat jiným zájemcům. Obrázky zneužitého 

dítěte jsou pak trvale umístěné na internetu a nelze je již odstranit z oběhu. 

Někteří sexuální turisté také vytváří grafické online účty svých zkušeností a sdílí 

na nich informace o tom, jak najít a zneužít děti v zahraničních lokalitách. Tyto 

účty mohou nalákat i jiné zájemce o zapojení se do sexuální turistiky. Nárůst 

internetu výrazně přispívá tomuto problému. Umožňuje pedofilům snadnou 

výměnu dětských pornografických materiálů, případně se i s nějakým dítětem 

dostat do on-line kontaktu a v tom nejhorším případě si s ním i domluvit osobní 

schůzku. 
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Obrázek 3: Fotografie z kampaně proti dětské prostituci 

 

Zdroj: http://students.cis.uab.edu/csr36303/child-trafficking.html 

 

3.4. Organizace bojující proti dětské prostituci 

 

Reklamní kampaně, které sexuální turistiku zjevně podporovaly, se 

nakonec také staly silným hnacím motorem k okamžitému řešení situace. Jedním 

ze vzorových příkladů může být kampaň na podporu turistického ruchu, 

uskutečněná přímo centrálou cestovního ruchu v Thajsku. Ta se rozjela v roce 

1987 s názvem: „Visit Thailand Year“ a její ústřední slogan lákal turisty na mladé 

ženy jako na „nejchutnější plody Thajska“. Příkladem může být kampaň na 

podporu turistického ruchu, uskutečněná v Anglii, kdy cestovní brožura označuje 

Thajce jako: „Petr Pan – věčné dítě, které nikdy nevyroste“, nebo jako „Nejvíce 

sexuchtiví lidi na zemi“.   

 Další reklamní kampaň, které se dostalo široké publicity, se objevila ve 

formě „pohlednice“ v palubním časopise rakouské letecké společnosti Lauda Air 

v roce 1992. Tento inzerát obsahoval ještě více do očí bijící oslovení pedofilů.         

„Z Thajska s láskou“, uvádí se v titulku na přední straně, což dokládá výkres 

předpubertální dívky nahé od pasu nahoru. Na zadní straně karty byla podepsaná 

skupina fiktivních cestujících, kteří chválili hojnost sexuálních radovánek, kterých 

si v okolí města užívali. Pohlednice je uzavřená slovy: „Už musíme končit, tyto 

koláčky v bangkokském Baby Clubu na nás již čekají.“
 59

 

Tato poslední kampaň vedla k veřejným protestům v Bangkoku a 

k oficiální omluvě od letecké společnosti Lauda Air. 
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I v rámci reakce na tuto událost se začaly některé letecké společnosti  

orientovat na tento problém. Indonéská společnost Garuda začala vkládat letáky 

s etickým kodexem pro turisty do kapes u sedadel v letadle. Italská společnost 

Alitalia  počala zase s distribucí letáků upozorňujících konkrétně na problém 

sexuálního turismu a německá společnost Condor  promítala krátké filmy 

zaměřené na tento jev. 

Jednotlivé země používají různé strategie pro boj s dětskou prostitucí v 

cestovním ruchu. Kostarika otevřeně sdílí registry zatčených pachatelů s jinými 

národy. Ve Velké Británii je zase povinností usvědčených pachatelů oznámit 

státním orgánům svůj případný pohyb za hranice země. Spojené státy a Itálie 

dávají vysoké pokuty organizátorům přímých cest vedoucích k sexuálnímu 

vykořisťování dětí a v některých případech takovéto aktéry „sex tours“ zavírají i 

do vězení.
60

 

Spojené státy mají sice právní předpisy, které obětem dětské sexuální 

turistiky i z jiných států umožňují žalovat pachatele o náhradu škody, jenže to 

bývá často bohužel neuskutečnitelné. Tyto sexuálně zneužívané děti mohou 

zahájit nároky proti občanům Spojených států pouze v případě, pokud mohou 

identifikovat násilníka. I když to poskytuje určitou ochranu, typické oběti nejsou 

schopny uplatňovat své nároky bez značné pomoci advokátů. Mnohé děti budou 

mít navíc potíže s popisem konkrétních pachatelů po setkání s neuvěřitelným 

počtem jiných podobných „zákazníků. Studie prokázaly, že v závislosti na situaci, 

mívají systematicky zneužívané děti zkušenosti se 100 až 1500 pohlavními styky 

ročně.  Z těchto důvodů jsou jednotliví pachatelé jen těžko dopadnutelní.
61

 

Dne 30. dubna 2003 podepsal americký prezident George Bush státnímu 

zastupitelství zákon na ukončení vykořisťování dětí, známý jako „PROTECT 

Act“. Tento zákon stanovuje, že každý, kdo vstoupí do USA, stejně jako všichni 

se zdejším  trvalým pobytem, kteří cestují do zahraničí za účelem provádění 

sexuálních aktů s dětmi, mohou být v USA stíháni, pokutováni a uvězněni až na 

30 let do vězení.
62
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Však také zrovna Spojené státy americké mají významný podíl na 

vykořisťování dětí. Počet amerických občanů zatčených pro dětskou sexuální 

turistiku bohužel vzrostl výrazně i od roku 2003, kdy byl PROTECT akt 

realizován.
63

 

V Americe existuje i tzv. zákon „Megan“. Ten vyžaduje registraci všech 

sexuálních delikventů na policii, nebo jiné vládní organizaci ve chvíli, kdy opustí 

vězení. Zákony společenství vyžadují předat tyto informace o registraci 

novinářům a veřejnosti.
 64

  

Další institucí, která je zaměřená mimo jiné i na tento problémem, je 

Mezinárodní organizace kriminální policie INTERPOL.
65

 Jedná se o největší 

mezinárodně činnou organizací v trestním řízení, pracující přímo se 188 

členskými zeměmi, která pomáhá a usnadňuje dopadení pachatelů, včetně těch, 

kteří mají podíl na dětské sexuální turistice.  

Přímo v Thajsku existují také různé skupiny bojující s tímto problémem. 

Zaměřují se na pomoc obětem a podporují boj proti sexuální turistice.  

Jednou z nich je například CPCR (Center for Protection of Children's 

Rights Foundation) -  „Centrum pro ochranu práv dětí“, která  se zaměřuje 

především na týrané děti a na zastavení obchodování s lidmi.
66

 

ASTA (American Society of Travel Agents)
67

 je společností, která v 

současné době vede boj proti dětské sexuální turistice a bojuje za ochranu dětí 

před sexuálním vykořisťováním v cestovním ruchu. 

ICE USA (Immigration a Customs Enforcement)
68

 je skupina, která je 

zapojená do zastavení sexuálních delikventů po celém světě a má fenomenální 

záznam o vítězstvích při „lovu“ těchto zločinců, kdy zatkla podle nových právních 

                                                 
63

 NEWMAN, William, Ben HOLT, John RABUN, Gary PHILLIPS a Charles SCOTT. Child sex 

tourism: Extending the borders of sexual offender legislation. [online]. 2011, s. 118. [cit. 2012-04-

04]. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/. 
64

 History of Megan's Law: Law Named After Megan Kanka of New Jersey. Crime and 

Punishment [online]. [cit. 2012-04-06]. Dostupné z: 

http://crime.about.com/od/sex/a/megans_law.htm. 
65

 INTERPOL: The International Criminal Police Organisation [online]. [cit. 2012-04-08]. 

Dostupné z: http://www.interpol.int/. 
66

 CPCR: Center for Protection of Children's Rights Foundation [online]. [cit. 2012-04-06]. 

Dostupné z: http://cpcrnews.thaichildrights.org/. 
67

 ASTA: Dedicated to the Business of Selling Travel [online]. [cit. 2012-04-06].  
68

 ICE USA: International Converting Exhibition [online]. [cit. 2012-04-05]. Dostupné z: 

http://www.ice-x-usa.com/. 



37 

 

předpisů přes 67 jednotlivců. Tato první zatýkání se zaměřila především na 

mimořádně závažné pachatele. Mnozí z nich dělali opakované cesty do zahraničí 

za sexuálním stykem s dětmi.  

EPCAT (End Child Prostitution, Child Pornography and the Trafficking of 

Children for Sexual Purposes)
69

 je jedním z nejvýznamnějších existujících 

uskupení. Jde o mezinárodní organizaci bojující za odstranění dětské prostituce, 

pornografie a obchodování s dětmi pro sexuální účely. Společnost byla založena v 

roce 1991 a do tří let začala podporovat skupiny ve více než dvou desítkách zemí. 

Hlavní zaměření však zůstávalo především na čtyři země v Asii, kde se zdála být 

situace nejhorší. Šlo o Srí Lanku, Filipíny, Tchaj-wan a Thajsko, ve kterém 

ECPAT sídlí a budí také nejvíce pozornosti.  

Další je FACE (Fight Against Child Exploitation).
70

 Hlavní náplní této 

místní skupiny v Thajsku je boj proti zneužívání dětí, a podobně jako ICE pracuje 

na stíhání těch, kteří vykořisťují především děti z Thajska, což je ovšem velmi 

drahé a časově náročné. Vyšetřování a stíhání pachatelů trestných činů v dětských 

případech sexuální turistiky trvá bohužel i několik let. Agenti se potýkají s mnoha 

vyšetřovacími úkoly. Pachatelé podplácejí oběti nebo jejich rodiny, aby je 

umlčeli. Místní orgány často nespolupracují, problémem mohou být i výrazné 

kulturní rozdíly, včetně jazykové bariéry. Dalším problémem je stanovení hranice, 

odkdy může mít „dítě“ legálně sex.
71

 Tato hranice je v každé zemi jiná.  Podstatný 

rozdíl je například mezi Českou republikou, kde je tato hranice stanovená na 

patnáct let
72

 a Japonskem, kde je tato hranice stanovená jen na 13 let.
73

 Navíc 

mnoho zneužívaných dětí nemá k dispozici žádné porodní záznamy, proto také v 

současné době neexistuje žádný spolehlivý mechanismus, jak v některých částech  

světa odhadnout  skutečný věk  dětí. 
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Další organizací zabývající se tímto problémem je Mezinárodní organizace 

práce (ILO)
74

. Agentura OSN pověřená řešením pracovních norem, zaměstnanosti 

a sociální ochrany, odhadovala v roce 2010, že 12,3 milionu lidí na celém světě je 

zotročováno v nucené práci, nucené dětské práci a v sexuálním otroctví. 

Obchodování s lidmi je multi-dimenzionální hrozbou, připravuje lidi o jejich 

lidská práva a svobody, ohrožuje globální zdraví, podporuje sociální rozdíly a 

brání rozvoji tím, že připravuje země o jejich lidský kapitál a pomáhá růstu 

organizovaného zločinu.  

V roce 2000 americký Kongres schválil, a následně v letech 2003 a 2005 

aktualizoval, zákon o ochraně obětí v obchodování s lidmi, který poskytuje USA 

nástroje v boji proti obchodování s lidmi jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Jeden z 

klíčových komponentů je vytvoření roční zprávy státu o obchodování s lidmi 

(americkým ministerstvem), která hodnotí vládní reakci (tj. současný stav) v 

přibližně 150 zemích. Jde především o země s velkým počtem obětí 

obchodovaných přes hranice, které jsou získány za účelem nucené práce a 

pohlavního zneužívání.  

Země  jsou ve výroční zprávě hodnoceny ve třech úrovních, založených na 

úsilí vlád v boji proti obchodování s lidmi. Ty, které obdrží stupeň ratingu č. 2, 

nejsou plně v souladu s minimálními standardy pro eliminaci obchodování 

s lidmi, vyvíjejí však značné úsilí, aby tak učinily a musí splňovat jedno z 

následujících tři kritérií - buď vykazují vysoké nebo významné zvýšení počtu 

obětí, nebo nedokázali poskytnout důkaz na zvýšení úsilí v boji proti obchodování 

s lidmi a v poslední řadě jde o ty země, které se zavázaly k přijetí opatření v 

průběhu příštího roku.  

Rating s číslem 3 obdrží země, které ani nesplňují minimální standardy pro 

eliminaci obchodování s lidmi, ani neprokazují dostatečné úsilí, aby tak učinily. 

Země s tímto hodnocením jsou předmětem případných obchodních sankcí. 

Thajsko má dle výsledků z roku 2011 rating s číslem 2. Vláda pokračovala 

v provádění zákona vztahujícího se na obchodování s lidmi. Uskutečňovala 

činnosti ke zvyšování povědomí o obchodování s lidmi mezi běžnými občany. 

Pokračovala také v práci na provádění předpisů, které umožní zahraničním 
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obětem obchodování s lidmi dočasně žít a pracovat v Thajsku. Vláda ale 

neprokázala dostatečné důkazy o zvýšeném úsilí ohledně řešení situací, kdy 

dochází k obchodování s lidmi. Pokulhává zejména v oblasti trestního stíhání a 

odsouzení pachatelů podílejících se na obchodování s lidmi a v boji proti 

obchodování s lidmi v rámci spoluúčasti veřejných činitelů. Rating  číslo 3 

obdržela bohužel spousta zemí. Pro zajímavost jsou jimi například Jihoafrická 

republika, Irán, Jižní Korea, Madagaskar, Venezuela a mnoho dalších.
75

 

 

3.4.1. Česká republika proti dětské turistice 

 

„Je zvláštní, že Češi za dětskou prostitucí vůbec někam jezdí. Podle 

neziskové organizace ENYA jsou typicky českým fenoménem tzv. „rodinné 

bordely“, v nichž si mohou turisté pronajmout pokoj, a přivést si do něj nezletilé 

chlapce. Někteří chlapci dokonce nějakou dobu s turisty z Rakouska, Německa či 

Řecka cestují po jejich vlastní zemi. Průzkumy uvádějí, že pedofilové platí za dítě 

pod 15 let až 20,000 €. Což je hodně, vzhledem k tomu, že třeba v okolí Plzně lze 

prý (ENYA) stejného výsledku dosáhnout za hrst bonbónů a hračku … Třeba do 

Chebu se tatíci z Německa už několik let sjíždí za děvčátky mezi 9 – 11 lety.“
76

 

V České republice byl boj proti dětské turistice zahájen také v listopadu 

2011, kdy spustila zmocněnkyně vlády pro lidská práva Mgr. Monika Šimůnková 

vládní kampaň „Stop sexuálnímu násilí na dětech“. Tato kampaň s názvem „One 

in Five“ si klade za cíl upozornit na problematiku sexuálního zneužívání, kterému 

je vystaveno „jedno dítě z pěti" a probíhá v rámci kampaně Rady Evropy. 

Česká část kampaně si klade za cíl nejen upozornit na tuto problematiku 

širokou veřejnost,  ale také představit materiály Rady Evropy, které jsou určené 

malým dětem. Ty by jim měly pomoci s pochopením problému sexuálního 

zneužívání a fungovat zároveň jako prevence. Prioritní myšlenkou kampaně je 

pravidlo: „Tady se nedotýkej!“. Je třeba děti naučit, že jsou na jejich těle místa, 

kterých by se neměl nikdo dotýkat. Pro malé děti je toto pravidlo ještě 

zjednodušeno vysvětlením,  že by se jich ostatní neměli dotýkat na těch částech 
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jejich těla, která jsou obvykle zakryta spodním prádlem. A děti by zase neměly na 

tyto partie těla sahat jiným.
77

 

 

Obrázek 4: „Tady se nedotýkej!“ z kampaně „One in Five“ 

 

Zdroj:http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/neprehlednete/kampan_tadysenedotykej.jpg 
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4. OKRAJOVÉ FORMY 

 

4.1.  Ženská sexuální turistika 

 

„Hérodotos kdysi o válečnických ženách, které nazval „Amazonkami“ 

napsal, že je Řekové sice porazili, ale ony se dostaly po moři na Krym
78

, kde se 

následně spřátelily se Skyty.
79

 Jejich pojmenování nepochází, jak se mylně 

traduje, z řeckého a-mazos, tedy „bezprsé“, ale z perského ha-mazan, 

„válečnice“. Jelikož se tento, nejspíš maloasijský kmen, při hledání mužských 

protějšků vrhal hluboko do řeckého vnitrozemí, lze tvrdit, že šlo o první doložené 

případy ženské sexuální turistiky.“
80

   

Ženské sexuálná turistika je populární zejména v dnešní době. Od té 

„mužské“ se podstatně odlišuje.  Tento typ dovolené je typický pro ženy středního 

věku, většinou ženy osamělé, nebo nešťastné s jejich rodinným životem. Ženy 

sice cestují za sexem v porovnání s muži podstatně méně, ale i přesto je patrné, že 

tento sexuální turismus zažívá svůj boom.  

Zatímco muži si vybírají pro sexuální turistiku především Asii, ženy 

upřednostňují  cesty do jižní Evropy. Především do Itálie, Řecka, Turecka, 

Chorvatska a Španělska. Rády cestují za tímto účelem také do karibských oblastí. 

Velmi proslulou se v tomto ohledu stala Jamajka, dále Barbados a Dominikánská 

republika. Oblíbenou africkou zemí je Keňa. Mezi méně populární patří Nepál, 

Maroko, Fidži, Ekvádor a Kostarika. K zemím, které vyhovují pro sexuální 

turistiku ženám i mužům, patří Thajsko, Dominikánská republika a Kuba.  
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Obrázek 5: Ženská sexuální turistika 

 

 

Zdroj: http://www.canada.com/topics/travel/story. 

Jamajka patří mezi země, které jsou ženami cestujícími za sexem 

nejnavštěvovanější. Velká část jamajské populace žije pod hranicí chudoby a 

cestovní ruch a zemědělství jsou tam tak téměř jediným zdrojem obživy. I zde 

proběhly studie vztahů, kdy žena využívá sexuálních služeb. Odtud také pochází 

nový termín „romantika cestovního ruchu“, která se v některých případech 

používá místo sexuální turistiky.  

Jak uvádí autorka Maria Gousseva, ve chvíli, kdy na jamajské letiště v 

Montego Bay dorazí lety z Kanady, nebo Londýna, je okolí doslova nabité 

mladými muži.  Přicházejí sem pro „mléčné láhve, které musí být okamžitě 

naplněny.“ Tak nazývají jamajští mládenci cizinky se světlou pletí. Místní snědí 

muži, vědomí si svých tělesných předností s oblibou říkají, že ženy středního věku 

přišly do jejich země hledat „velké bambusy“ či „Marlboro muže“.  Toto jejich 

rčení se již široce rozšířilo do celého světa. 

Gigola si ženy mohou zaplatit stejně tak, jako muž prostitutku, přesto to 

nebývá tak časté. Gigolové sice rádi dostávají peníze, ale někdy si vystačí i s 

hodinkami, košilí, pěkným zapalovačem či jiným dárkem. Jen pro zajímavost, 

ženy z kanadského hlavního města Ottawy jsou  již na Jamajce svou štědrostí 

značně proslulé. 

Po mnoho let to opravdu vypadalo tak, že sexuální turistika se hodí pouze 

pro muže. Ale jak se ukázalo, i ženy podnikají tyto cesty v čím dál větší míře.  

Chtějí si odpočinout od svých manželů, dětí a vedení domácnosti a užít si 

relaxaci, romantiku či si vychutnat různá nahodilá potěšení. Nemusí jít vždy 



43 

 

přímo o sex. Ovšem i mezi ženami existuje jisté procento těch, které podnikají 

cesty především za sexuálními radovánkami a různými experimenty. 

Sexuální turistika dala ženám nové podněty spolu s druhou vlnou 

feminismu
81

 a samozřejmě také rychlým rozvojem cestovního ruchu po roce 

1960. Již zmíněné kanadské ženy byly první aktivní cestovatelky hledající 

sexuální dobrodružství. V roce 1990 se k nim přidávají turistky z Japonska a 

Tchaj-wanu, směřující především na pláže v Bali a Phuketu.
82

 

Keňa se také stala velice oblíbeným místem pro ženský cestovní ruch. 

Ženy se sem přicházejí setkávat s místními „beach boys“ a podporují tak mužskou 

prostituci. V těchto případech sem ženy cestují za černochy, kteří jsou podle nich 

silnější a sexuálně aktivnější, ve srovnání s muži ve svých domovských zemích.  

Důvody k těmto cestám, krom potěšení, bývají různé. Ženy většinou touží 

po romantice. Místní muži se zase naučili jak ženy potěšit a umí využít jejich 

slabých stránek. Stejně tak jako mužům vyhovuje anonymita i ženám. Více pak 

ztrácejí zábrany a bez studu si užívají různých nových experimentů.  

Rozmanitost mužů je dalším faktorem. Nový krátkodobý románek pomáhá 

zvednout sebevědomí po rozvodu, či po jiných těžkých životních situacích. 

Muži jdoucí takto ženám po vůli obvykle pracují jako číšníci, barmani, 

případně v jiných podobných profesích, kde jsou jejich platy nízké. Doufají, že si 

vydělávají více s pomocí ženských turistů. Většinou jim to netrvá moc dlouho, 

než se osmělí a požádají svou dočasnou partnerku o finanční či jinou pomoc. 

Někteří z nich si dokonce kladou za cíl získat vízum do rodné země své nově 

nabyté partnerky. Pokud uspějí, zpravidla netrvá dlouho, než ženu opustí. Nejen 

internet se tak stále plní příběhy o těchto podvedených a zklamaných ženách.  
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4.2.  Cestování gayů a lesbiček 

 

V cestovním ruchu existuje i další skupina cestovatelů, která plně 

nezapadá svým profilem a potřebami ani do jedné z výše popsaných kapitol - lidé 

s homosexuální orientací. Cestování se pro ně stalo součástí jejich identity, neboť 

kvůli různým společenským a náboženským předsudkům jsou často nuceni hledat 

prostor, kde budou přijímáni bez diskriminace, odporu a iracionálního strachu, 

nebo-li takzvané homofobie.
83

  

 

Obrázek 6: Gay turismus 

 

Zdroj: http://www.visitpalmsprings.com/overview/stay/desert-gay-tourism-guild/14787 

 

Již ve viktoriánské době cestovali homosexuálové ze severních evropských 

zemí do Středomoří, zejména do Itálie a Řecka. Hledali jiné kultury, příznivější 

klima, ale především společnost jiných mužů. Až do 1990 zůstali homosexuální 

turisté odděleni od hlavního proudu cestování. Cestovní kanceláře si byly sice již 

v té době vědomy silného potenciálního trhu, který vytvářejí gayové a lesby, jenže 

měly obavy z bojkotu od své současné klientely či jiných  možných negativních 

dopadů.  

Jeden z prvních případů, který vyústil v povědomí veřejnosti, se odehrál v 

roce 1993.  Tehdy letěla skupina homosexuálních turistů s americkou leteckou 

společností American Airlines z New Yorku do Dallasu. Po letu posádka vyhodila 

všechny použité přikrývky a polštáře ze strachu z AIDS. I přes hrozbu bojkotu se 

společnost American Airlines nebála pokračovat v letech s homosexuálně 

orientovanými pasažéry a zůstává prý stále jednou z jejich oblíbených leteckých 
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společností. Až od roku 1990 se postupně začínají cestovní  kanceláře a další 

subjekty podnikající v cestovním ruchu orientovat a cílit reklamy na 

homosexuální komunitu.
84

 

Na tomto rozvoji se velikou měrou podílela mezinárodní asociace  IGLTA 

(International Gay & Lesbian Travel Association), založená již v roce 1983, která 

je přední světovou organizací zaměřenou na cestování homosexuálů po celém 

světě. Poskytuje informace nejen cestovatelům, ale i podnikům, které takto 

orientované cestovatele ve svých zemích vítají a podporují je na cestách. Ať už je 

to pro jednotlivce, skupiny, firemní nebo studentské cestování, existují pobočky 

ve světově nejžádanějších lokalitách, které nabízejí nejvíce konkurenceschopné 

balíčky pro dovolenou. IGLTA podporuje také cestovní kanceláře, které nabízejí 

cesty vytvořené speciálně pro homosexuálně orientované lidi. Působí na všech 

kontinentech v 80 zemích. Těm, kteří by se chtěli stát členy,  nabízí společenství 

IGLTA možnost podělit se o jejich cestovní zkušenosti a sdílet je s ostatními. 

Zájemci si mohou na webových stránkách IGLTY naplánovat svou cestu, 

dozvědět se informace o jejích členech, získat různé slevy a jak již bylo zmíněno, 

dělit se o své zkušenosti.
85

  

I Česká republika má své zastoupení v této asociaci. Jejím členem je 

například cestovní kancelář ESO Travel, která u nás jako první rozjela takzvaný 

„růžový business“ na svých stránkách „Pink Go!“. Na nich nabízí gayům a lesbám 

přes 30 destinací na 4 kontinentech. Postupně počítají s rozšířením webové 

nabídky do minimálně 50 destinací. Program je rozdělen na pobyty u 

moře v evropských i exotických zemích – od Malediv a Bali přes Ibizu, Kanárské 

ostrovy, řecký Mykonos až po Dominikánskou republiku a Kubu, dále  na 

eurovíkendy v tradičních homosexuálních městech jako jsou Barcelona, 

Stockholm, Lisabon nebo Paříž, pobyty ve světových metropolích Sydney, Rio de 

Janeiro a New York, poznávací zájezdy, oceánské gay plavby, pronájem vil a 

cesty na pride party po celé planetě. Údajně jako první v Evropě se chystají 
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zajišťovat vlastní poznávací zájezdy pro G/L komunitu i do Číny, Jižní Afriky 

nebo na západ USA.
86

 Nabídka cílená na tuto komunitu je tedy čím dál pestřejší. 

Přesto je na řadě míst pojem „gay“ stále  ještě tabu. Některé hotely tuto 

klientelu sice vítají, ale obávají se říci toto stanovisko veřejně. Právě proto se 

většina cestovních kanceláří zaměřuje na tzv. gay friendly hotely.  

Cestovní ruch pro homosexuály je považován za čím dál tím více 

atraktivní obchodní příležitosti pro mnoho destinací. Marketing na gay 

spotřebitele je jednoznačně na vzestupu. Již v roce 2006  bylo podle průzkumu 

reklamní agentury Acess Inc. jen v USA investováno do reklamních výdajů 

zacílených na homosexuální spotřebitele 223.300.000 dolarů.
87

  

Obrovské zisky trží v první řadě regiony, ve kterých se konají karnevaly 

určené těmto komunitám. Jen na stránkách Pink Go je uvedena nabídka zájezdů 

na 189 karnevalů. 

 

4.3.  Karnevaly 

 

Slovo karneval nejspíše pochází z latinského carrus navalis (vůz - loď). 

Historie karnevalů kupodivu sahá až do starověkého Řecka, kde se konaly 

průvody na počest boha vína a veselí Dionýsa. Římané pak řecký zvyk převzali, 

jen bůh se jmenoval Bakchus a v průběhu slavností, kterým se říkalo Saturnálie, si 

páni a otroci vyměňovali role. Jiná teorie se přiklání k tomu, že slovo karneval 

pochází z latinského carnavale (loučení s masem), jelikož karneval předchází 

půstu.
88

 

Benátky, známé město na laguně bývalo vždy ukázkou demokracie, ale také 

vyhledávaným místem pro své trhy s otroky. Bohatí si zde vedle otroků mohli 

koupit pohledné dívky z atraktivního východu – Turecka, Kavkazu a dalších zemí. 

Ve městě vládla velká tolerance, ale také zcela volné mravy. Celou řadu námětů 

k vyhledávání pozemských slastí, rozkoše a tím i inspirace poskytovaly proslavené 
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karnevaly. První oficiální dekret na pořádání karnevalu (22.2.1339) ještě 

zakazoval chození v maskách v průběhu noci. Někteří muži se rádi převlékali do 

ženských oděvů, což i v hodně liberálním prostředí, které v Benátkách vládlo, 

vyvolalo 24.1.1458 zákaz převlékání. Každý obyvatel města, včetně návštěvníků, 

měl jinak za povinnost nosit masku. Kdo neuposlechl, ten se obvykle dočkal 

tvrdého trestu – muži dva roky v žaláři, rok a půl práce pro republiku a navíc 

přibyl i finanční trest ve výši 500 lir. Karnevalový rej, kde nikdo nevěděl, kdo je 

kdo, nahrával k zajímavým hrám v rovině eroticko-sexuální. Kdo ví, kolik dětí má 

své „kořeny“ právě v karnevalovém šílenství a zda matky těchto dětí alespoň 

tušily, kdo je genetický otec.“
89

  

 

Obrázek 7: Duhová vlajka pro LGBT Pride 

90
 

Zdroj: http://www.crwflags.com/fotw/flags/qq-rb_h.html  

 

Gay Pride (známé též jako LGBT Pride), jsou průvody oslavující gay, 

lesbickou, bisexuální a transgenderní
91

 kulturu. Tyto akce též slouží jako 

demonstrace za práva neheterosexuálních menšin, jako jsou 

například registrované partnerství, problematika stejnopohlavních manželství, či 

ochrana před homofobním násilím. Řada takových událostí se ve světě koná 

každoročně a mnoho z nich probíhá v měsíci červnu, nejčastěji jako připomínka 
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Stonewallských nepokojů,
92

 prvotního impulsu k novodobému hnutí za práva 

LGBT
93

 lidí. V České republice se od roku 2008 konají tyto akce také pod 

názvem Prague Pride, Queer Parade nebo Queer Pride Parade.
94

 

Jedním z těchto nejznámějších karnevalů je „Gay and Lesbian Mardi 

Gras“, který probíhá v Sydney. Každoročně tam přijíždí přes 20 000 zahraničních 

návštěvníků. Tento karneval představuje významný festival umění a kultury a láká 

více turistů, než jakýkoliv jiný kulturní festival v Sydney, Melbourne, Adelaide 

nebo Perthu. Příští rok bude tento karneval slavit v Sydney již 35. výročí.  

Vůbec nejznámějším karnevalem je „Rio Carnaval“ v brazilském  Rio de 

Janeiru. Toto město si vychutnává titul „karnevalového krále“, neboť hostí 

největší, nejdivočejší, a nejbarevnější karneval na světě. Veřejná oslava zahrnuje 

průvody, hudbu, tance, cirkusy, maškarády a vše, na co si jen lze vzpomenout. 

Některé atrakce jako je karneval v ulicích jsou zdarma, ale na jiné, jako je Samba 

Parade, si je potřeba rezervovat lístky předem. Pro mnohé je vrcholem průvodu 

samba tanec, který se koná od soumraku do úsvitu.  

Tato přehlídka zahrnuje také soutěže různých škol učící tanec sambu 

(rituální tanec Candomblé
95

). Každá škola je doprovázena kapelou, která hraje 

všudypřítomné „samba rytmy“ a nikdy nesmí chybět nádherné, spoře oděné 

tanečnice a zpěvačky.  
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Obrázek 8: Karneval v Rio de Janeiero 2012 

 

Zdroj: http://www.hispanicallyspeakingnews.com/notitas-de-noticias/details/5-day-guide-to-

carnival-in-rio-de-janiero/5724/ 

 

Celá tato atmosféra hudby, tance a veselí je doplněná i o další slasti. Tento 

karneval je proslulý nejen svou monumentálností, ale také uvolněnými mravy, 

které zde po celou dobu panují. Vědoma si toho je i vláda, a tak se v ulicích 

každoročně zdarma rozdávají kondomy. Hlavním důvodem je samozřejmě snížení 

rizika nákazy pohlavně přenosnými chorobami, především virem HIV. V letošním 

roce se v průběhu konání karnevalu rozdalo na tři miliony kondomů.
96

  

Rio de Janeiro je doporučováno v době karnevalu jako cíl sexuální 

turistiky snad na všech internetových stánkách věnujících se této oblasti. 

Letošního karnevalu se zúčastnilo přes milion diváků.
97

 

Také v České republice se koná nepřeberné množství karnevalů. Mezi 

nejtradičnější patří ty masopustní.
98

 Veliké oblibě se ale těší i karneval probíhající 

každoročně v srpnu, pořádaný zejména pro zvýšení povědomí veřejnosti o gay, 

lesbické, bisexuální a transgender komunitě v ČR, s názvem Prague Pride. 

Hlavními cíli sdružení, které tento karneval organizuje, jsou zejména prosazování 
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tolerantní občanské společnosti, boj proti homofobii a zvýšení povědomí 

veřejnosti o zmíněných komunitách.
99

 

V Thajském Bankoku probíhá ještě jeden zvláštní a netradiční karneval s 

názvem „Carnival Queens“, ve kterém účinkují pouze tzv. „Lady Boys“.
100

 

 

4.4.  Lady Boys 

 

Jde o transvestity
101

, nebo transsexuály
102

, kteří často podstupují velké 

počty plastických operací, aby se vymanili z mužského těla. Po těchto zákrocích, 

ve kterých thajští plastičtí chirurgové odvádějí neuvěřitelnou profesionální a 

uměleckou práci, se jejich původní mužská těla mění v ladné křivky 

k nerozeznání od těch, které příroda nadělila skutečným ženám. 

 

Obrázek 9: Lady Boys v Thajsku 

 
Zdroj: http://www.knowphuket.com/photo-viewer.htm?Photos/full_nightlife_SoiKatoey_1.jpg 
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 V Thajsku je koncentrace Lady Boys jednou z nejvyšších a jak uvádí 

dánská studie z roku 2011 o fenoménu Lady Boys v Thajsku
103

, je jich zde 

přibližně 300.000, což znamená, že z každých 100 thajských mužů je jeden 

ladyboy.  

Především díky buddhistické víře je Thajsko tolerantní i k Lady Boys. Ve 

větších turistických městech jako je Bangkok, či Pattaya, jsou vnímáni bez 

předsudků (často mívají i velmi dobré postavení, kdy se z nich stávají známé 

televizní hvězdy). Neplatí to však pro celou zemi. Při vypracování nové ústavy 

v roce 2007 byl zamítnut návrh, aby jim bylo umožněno změnit pohlaví na jejich 

občanských průkazech. V menších městech bývají navíc vnímáni jako něco 

odlišného a nepatřičného, co budí v lidech odpor. Některé z univerzit v Thajsku 

pro ně mají dokonce samostatné toalety, jelikož jsou i zde vnímáni jako jiný druh 

ženy a nejsou tak klasifikovány ani jako „normální“ muž, ani jako žena.  

V článku BBC News odhaduje ředitel školy Sitisak Sumontha, která také 

tyto toalety zavedla, že se každým rokem 10 až 20 % studujících chlapců 

považuje za transgender, tedy chlapce, kteří by raději byli dívkami.
104

 Pokud je 

tomu tak i na jiných školách, jejich počet v Thajsku se v příštích letech ještě 

podstatně zvýší. 

Existuje několik důvodů, proč Lady Boys podstupují fyzickou proměnu. 

Ne vždy jde o vnitřní pocit uvěznění v cizím těle. Jde zde také o možnosti vyšších 

výdělků, získání společenské prestiže a možnosti lepších příležitostí k uplatnění. 

Šokující skutečností je však i to, že jsou na „Lady Boys“ v některých 

případech „předěláváni“ i malí chlapci, kteří by jinak mohli vést život jako 

plnoprávní muži. Tyto děti jsou nazývány „Lolita Lady Boy“. Může se zdát 

neuvěřitelné, že se k takovéto transformaci chlapce v ženu rozhoduje kolikrát 

sama rodina, opět pravděpodobně z důvodů budoucích lepších finančních 

výdělků, které by z toho mohly plynout. Jak uvádí zmíněná studie o fenoménu 

Lady Boys v Thajsku z roku 2011, probíhá tento výběr vhodných chlapců mezi 

jejich 10. a 12. rokem života. Pokud má chlapec štíhlou postavu, hebkou pleť a 
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alespoň trochu dívčí rysy, odvede ho rodina za lékaři, kteří mu nasadí hormonální 

léčbu dříve, než se dostane do puberty. Tím může transformace úspěšně začít. 

Z těchto chlapců se pak většinou stávají nesmírně krásné „ženy“. Rodiny, které se 

takto rozhodnou, v tom obvykle nevidí nic špatného. Chtějí tím zajistit lepší 

budoucnost pro chlapce. A protože v thajské kultuře rodiny zpravidla drží pevně 

při sobě a všichni si pomáhají, každý má také povinnost dělat pro rodinu to 

nejlepší.  

Uplatnění mohou mít tito chlapci různé, ale často se potýkají s nesčetnými 

problémy a diskriminací. Jen málokdy se jim podaří získat lukrativní pracovní 

pozice. Minimální počet z nich pracuje ve státní správě a podobná praxe je i 

v jiných oborech. A pokud se jim nepodaří prosadit v již zmíněném show 

byznyse, nezbývá zpravidla nic jiného, než se uplatnit v prostituci a především 

v sexuálním cestovním ruchu. Mnoho turistů totiž při svých cestách za sexem 

ladyboys cíleně vyhledávají. To především proto, že vědí více o tom, jak 

uspokojit potřeby mužů, vzhledem k dokonalé znalosti jejich těla.
105

 

 

Obrázek 20: Označení toalety pro Lady Boys 

 

Zdroj: http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7529227.stm 

 

 

 

 

 

                                                 
105

GARCEVIC, Boris, Hanan CHEMLALI, Heidi SMITH, Sama SADAT a Chiara BOSBOOM. A 

study on the phenomenon of Lady Boys in Thailand. Roskilde, [online]. 2011. [cit. 2012-05-12]. 

Dostupné z: http://rudar.ruc.dk/. Roskilde University. Vedoucí práce Afonso Moreira. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7529227.stm


53 

 

ZÁVĚR 

 

Sexuální turismus se vyvíjí a stále více se stává složitějším globálním 

jevem. Je zřejmé, že stoupající objem přílivu turistů a výdajů spojených se 

sexuální turistikou, vyžadují vážnější výzkum a jeho uznání.  

Je potřeba hledat odpovědi na některé zásadní otázky. Jak velký je 

sexuální turismus v daném místě? O kolik žen, dětí a o kolik turistů se jedná? Jsou 

si jednotlivé regiony podobné? Jaké konkrétní, spolehlivé a udržitelné programy 

mohou být realizovány na rehabilitaci a opětovné začlenění sexuálních 

pracovníků zpět do společnosti? 

Existuje mnoho faktorů, které se jeví jako motivace a podpora sexuální 

turistiky v zemích třetího světa. Lidé cestující za tímto účelem mají zajištěnou 

anonymitu, která je zbavuje zábran a obvyklých omezení, které určují jejich 

chování v domovských zemích. Chování lidí bývá často jiné, když jsou daleko od 

domova. Cestovní ruch umožňuje lidem „ztratit jejich identitu“ a dává jim 

svobodu, aby se vyhnuli realitě a mohli žít podle své fantazie. Většina turistů na 

svých dovolených utrácí více peněz, více relaxují, více pijí, jedí a více vyhledávají 

potěšení. Někteří turisté cestují také z toho důvodu, že je komerční sex v místě 

jejich dovolené levnější ve srovnání s tím, co musí platit ve své zemi.  

Vzhledem ke své povaze je sexuální turistika vnímána především jako 

negativní forma cestování, se špatným dopadem na společnost. Existuje však i 

druhá stránka tohoto fenoménu – ta finanční. Některé ženy si byly díky prostituci 

schopné vybudovat lepší život. To především proto, že příjmy z prostituce jsou 

často podstatně vyšší, než z jiných alternativních pracovních příležitostí, které se 

ženám s nízkou úrovní vzdělání nabízejí. Některé dívky by se možná po nějakém 

čase již dokázaly vymanit z tohoto koloběhu, jsou si ale vědomé následné ztráty 

tak vysokého příjmu a pracují tedy tímto způsobem dobrovolně.  

U osobního příjmu prostitutek to ale zdaleka nekončí. Přispívají totiž také  

k národnímu hospodářství zvýšením zisků mnoha hotelů, leteckých společností, 

malým pouličním prodejcům, taxikářům, majitelům veřejných domů i dalším 

zprostředkovatelům.  
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Stát, mezinárodní podniky, ale i policie jsou si dobře vědomé, že sex má 

tržní hodnotu, i když oficiálně prohlašují, že prostituce je nemorální. Navíc země, 

jako Thajsko jsou silně závislé na cestovním ruchu a s tím souvisejícím sexuálním 

turismem,  zatímco většině států ze západu se daří i mimo cestovní ruch a nejsou 

na něm tudíž natolik závislé. Ve státech, kde chudoba není takový problém, 

nejsou ani lidé v takové míře nuceni prodávat sami sebe pro přežití. Prostituce se 

tak v některých případech stává „dobrovolnou“ strategií  pro přežití mnoha žen ve 

třetím světě, které nemají jiné možnosti na získání dostatečného příjmu. 

Bylo by nesmírně užitečné založit v zasažených destinacích více institucí 

na pomoc prostitutkám, jako je Rahab Ministries Thailand,
106

 složená z thajských 

a zahraničních dobrovolníků, kteří jim dávají možnost změnit jejich život 

k lepšímu. Nabízejí jim práci, rekvalifikaci i ubytování.  

Také by bylo přínosné vytvořit systém, který by umožňoval učit se národy 

úspěšné i neúspěšné metody jeden od druhého. Navzdory zřejmým překážkám, 

jako jsou náklady, komplikovanost, dohled, soukromí, atd., by zřízení 

mezinárodní databáze sexuálních delikventů bylo rovněž nesmírně užitečné. 

 I když mezinárodní závazek k řešení dětské sexuální turistiky pokročil, 

stále zůstává nesmírný prostor pro zlepšení. Většina národů si je sice vědoma své 

mezinárodní povinnosti potrestat občany, kteří využívají děti na cestách, ale 

některé se stále zdráhají takováto opatření zavést. Vlády se také potýkají s 

problémy při prosazování zákonů vztahujících se na zločiny spáchané v zahraničí. 

Vyšetřující subjekty z různých zemí proto musí intenzivněji spolupracovat při 

shromažďování důkazů. Variabilita v politikách a postupech různých národů vede 

k potenciálně složitým právním zátarasům a výzvám. Z těchto důvodů může 

proces vyšetřování a následné stíhání pachatele být časově velmi náročné. 

Důležité je, aby byl celý tento problém brán velmi vážně veřejnými 

orgány, orgány činnými v trestním řízení, ale především samotnou veřejností, aby 

se v případě usvědčení stal každý delikvent odstrašujícím případem. 

Je nezbytné neustále vytvářet nové strategie, prosazovat zákony a udržovat 

spojenectví s co nejvíce organizacemi a to pokud možno po celém světě. Stejně 
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tak by měla Světová obchodní organizace spolupracovat v ideálním případě se 

všemi místními skupinami v Thajsku bojujícím proti obchodu s lidmi a 

sexuálnímu vykořisťování dětí, jelikož je to velmi mocný nástroj spojující 

významné síly. UNWTO má skvělé informace, ale je důležité udělat další krok a 

setkat se s některými z předních osobností ochotných ke spolupráci na úrovni 

nižších skupin, které se zabývají více realitou, než úředníci na vrcholu, kteří 

nemusí přinášet všechna fakta. Je nezbytné zvýšení tlaku na místní úředníky a 

především na policii v Thajsku, aby skutečně pomáhali uskutečnit některé z 

politik, které existují  a bez výjimek tvrdě vynucovali více pravidel.
107

 

Thajsko by mělo sdílet databáze s dalšími národy a sledovat lidi, kteří 

splňují určitá kritéria a cestují do jejich země opakovaně. K tomu by měl pomoci 

biometrický pas
108

, který je i v České republice v platnosti od roku 2006. Tato 

akce a strategie by v dlouhodobém měřítku mohla zásadně snížit počet cestujících, 

kteří se přijíždějí do Thajska zapojit do nezákonných aktivit. 

Také by bylo potřebné omezit činnost existujících společnosti, které 

zprostředkovávají, či přímo provozují tzv. „Love Tours“. Jedna taková 

s příznačným názvem „Sweet Asian Love Tours“ na svých webových stránkách 

uvádí, že zprostředkovává možnost získání zahraniční nevěsty. Přímo na 

domovské stránce je hned několik fotografií asijských žen, které údajně touží najít 

svého celoživotního partnera. Ke každé dívce je připojen text s informacemi o 

jejím věku, váze, mírách, zálibách a také nechybí další vyzývavá fotografie 

v plavkách či ve spodním prádle. Není snad i to do očí bijící způsob, jak legálně 

provozovat zahraniční cesty za sexem?
109

 

I český web obsahuje různé internetové stránky, které zjevně podporují 

sexuální turistiku. Zájemci o tento druh cestování dozajisté nesmírně ocení 

webové stránky s názvem „Thajsko a sex“, kde jsou uvedeny veškeré informace, 
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které by tito cestovatelé mohli potřebovat. Nachází se zde informace nejen o 

Thajsku, ale také o mnoha dalších zemích. Autor na svých stránkách uvádí, jak a 

kde nejlépe získat dívku pro sex, hodnotí jejich kvality i cenu. Informací je zde 

nepřeberné množství.
110

  

Dokonce existuje studie, která se kromě jiného zaměřila také na hodnocení 

kvalit sexuálních služeb zainteresovanými turisty v jednotlivých zemích. Když 

hodnotili australské prostitutky, kritizovali je v tom, že jsou emocionálně i 

sexuálně chladné a vyvíjejí málo úsilí k zamaskování obchodní povahy jejich 

vztahu. To naznačuje, že muži chtějí víc, než jen prosté fyzické uvolnění. Studie 

dokládají, že muži krom uspokojení vyžadují také jistou míru náklonnosti ze 

strany prostitutky a jsou tedy zklamaní jejich komerčním přístupem v západních 

společnostech. To je s největší pravděpodobností také jedním z důvodů, proč se 

někteří sexuální turisté vrací do rozvojových zemí, kde si za své peníze nekupují 

jen sex, ale také jistou dávku něhy. Téměř 50% dotazovaných turistů v řadě 

rozvojových zemí, kteří měli vztahy s místními prostitutkami uvedlo, že byli se 

stejnou prostitutkou po dobu několika dní. Někteří se dokonce za „svými“ 

osvědčenými prostitutkami opakovaně vracejí.
111

 

 

I po zhodnocení veškerých informací uvedených v této práci je těžké 

vytvořit si  jednostranný postoj k  sexuálního turismu. Tento problém je nezbytné 

„rozdělit“ do jednotlivých forem a soustředit se v rámci výzkumu na každou 

zvlášť. Největší pozornost by se měla jednoznačně věnovat problematice dětské 

sexuální turistiky.  

Ovšem v ostatních ohledech, pokud jde o dobrovolné aktivity, lze dozajisté 

souhlasit s výrokem Tomáše Akvinského:  

„Odstraň ze světa prostitutky a naplníš jej sodomií..“.
112
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I 

PŘÍLOHY 

 

Příloha A – Legální věk způsobilosti k pohlavnímu styku 

 

Country  

Male-Female 

Sex  

Male-Male 

Sex  

Female-Female 

Sex  

Albania 14 14 14 

Algeria    Rev 08/2000 16 illegal illegal 

    

Andorra           Rev 01/2001 16 16 16 

Antiqua (Barbuda)  Rev 01/2001 16 18 16 

Argentina     Rev 01/2001 16 16 16 

Armenia          Rev 01/2001 16 illegal unknown 

Aruba             Rev 01/2001   16  16     16 

Australia ACT   Rev 03/2001 16 16 16 

Australia NSW   Rev 03/2001 16 18  no laws 

Australia NT   Rev 03/2001 16 18 no laws 

Australia Queensland  
Rev 03/2002 16 18 16 

Australia SA   Rev 03/2001 16/17 16/17 16/17 

Australia Tasmania Rev 03/2001 17 17  no laws 

Australia Victoria  Rev 03/2002 17 17 17 

Australia WA   Rev 03/2001 16 21 16 

Austria               Rev 07/2002 14 Struck Down  14 14 

Azerbaijan             Rev 01/2001 16 illegal undefined 

    

Bahamas                 Rev 01/2001 16 18  18  

Bahrain                     Rev 01/2001  illegal illegal 

    

Bangladesh             Rev 01/2001     illegal illegal 

Barbados                Rev 01/2001   16   illegal      

                  

Belarus             Rev 01/2001   16/18   16 16 

Belgium          Rev 01/2001 16 16 16 

Belize             Rev 01/17/2001 16   

http://www.ageofconsent.com/albania.htm
http://www.ageofconsent.com/algeria.htm
http://www.ageofconsent.com/andorra.htm
http://www.ageofconsent.com/antigua.htm
http://www.ageofconsent.com/argentina.htm
http://www.ageofconsent.com/armenia.htm
http://www.ageofconsent.com/aruba.htm
http://www.ageofconsent.com/australia.htm
http://www.ageofconsent.com/australia.htm
http://www.ageofconsent.com/australia.htm
http://www.ageofconsent.com/australia.htm
http://www.ageofconsent.com/queensland.htm
http://www.ageofconsent.com/australia.htm
http://www.ageofconsent.com/australia.htm
http://www.ageofconsent.com/tasmania.htm
http://www.ageofconsent.com/australia.htm
http://www.ageofconsent.com/victoria.htm
http://www.ageofconsent.com/australia.htm
http://www.ageofconsent.com/austria.htm
http://www.ageofconsent.com/azerbaijan.htm
http://www.ageofconsent.com/bahamas.htm
http://www.ageofconsent.com/bahrain.htm
http://www.ageofconsent.com/bangladesh.htm
http://www.ageofconsent.com/barbados.htm
http://www.ageofconsent.com/belarus.htm
http://www.ageofconsent.com/belgium.htm
http://www.ageofconsent.com/belize.htm


II 

Benin                 Rev 01/2001        illegal   illegal 

Bermuda          Rev 03/2002 16 18 16 

    

Bhutan                 Rev 01/2001  illegal  

Bolivia                    Rev 07/2002 17   

Bosnia                  Rev 01/2001 16 16 16 

Botswana             Rev 01/2001 16-F/14-M illegal  

Brazil                  Rev 01/2001 14/18 14/18 14/18 

Brunei                 Rev 01/2001 14/16 illegal illegal 

                

Bulgaria    Rev 01/2001 14/15 14/18 14/18 

Burkina Faso      Rev 01/2001     13 21 21 

Burma  illegal  

Burundi  illegal  

Cambodia (Kampuchea) 
          Rev 07/2002 15/16   

Cameroon  illegal  

Canada              Rev 07/2002 14 18 14 

Cape Verde  illegal  

Cayman Islands   Rev 03/2002    

    

Chile              Rev 04/2002 12 18 18 

China              Rev 01/2001 14 not defined not defined 

China - Hong Kong   Rev 01/2001 16 21 ? 

    

Colombia           Rev 01/2001 12/14 14 14 

Cook Islands        Rev 01/17/2001    

    

Costa Rica               Rev 03/2002 15/16   

Cote D'Ivoire    Rev 08/2000 15   

Croatia                  Rev 01/2001 14 14 14 

Cuba     Rev 3/2002    16  16 16 

Cyprus              Rev 07/2002  NEW! 17 17 17 

Cyprus - SARS   Rev 07/2002 NEW! 17 17 17 

                  

Czech Republic        Rev 01/2001 15 15 15 

http://www.ageofconsent.com/benin.htm
http://www.ageofconsent.com/bermuda.htm
http://www.ageofconsent.com/bhutan.htm
http://www.ageofconsent.com/bolivia.htm
http://www.ageofconsent.com/bosnia.htm
http://www.ageofconsent.com/botswana.htm
http://www.ageofconsent.com/brazil.htm
http://www.ageofconsent.com/brunei.htm
http://www.ageofconsent.com/bulgaria.htm
http://www.ageofconsent.com/burkinafaso.htm
http://www.ageofconsent.com/cambodia.htm
http://www.ageofconsent.com/canada.htm
http://www.ageofconsent.com/caymanislands.htm
http://www.ageofconsent.com/chile.htm
http://www.ageofconsent.com/china.htm
http://www.ageofconsent.com/hongkong.htm
http://www.ageofconsent.com/colombia.htm
http://www.ageofconsent.com/cookislands.htm
http://www.ageofconsent.com/costarica.htm
http://www.ageofconsent.com/cotedivoire.htm
http://www.ageofconsent.com/croatia.htm
http://www.ageofconsent.com/cuba.htm
http://www.ageofconsent.com/cyprus.htm
http://www.ageofconsent.com/cyprus.htm
http://www.ageofconsent.com/czechrepublic.htm


III 

Denmark        Rev 01/2001 15 15 15 

    

Dominica           Rev 01/2001 16 ? ? 

Dominican Republic Rev 01/2001 18 18 18 

Dutch Antilles 16 16  16   

               

Ecuador           Rev 01/2001           

Egypt            Rev 03/2002 18   

El Salvador         Rev 01/2001 16   

    

Eritrea     Rev 01/2001 18 18 18 

Estonia     Rev 07/2002 14 16? 16? 

Ethiopa           Rev 04/2001 15   

Falken Isl Malvinas Rev 01/2001 16 18 16 

Faroe Islands 15 18 18 

    

Fiji                Rev 01/17/2001 16 ? ? 

Finland (new laws 1/1/99?)  
    Rev 01/2001 16 18 18 

France              Rev 01/2001 15 15 15 

French Guiana      Rev 01/2001 15 15 15 

French Polynesia Tahiti 15 15 15 

Gabon     Rev 01/2001 15 15 15 

Georgia (Russia)   Rev 01/2001  illegal  

Germany       Rev 01/2001 14/16 14/16 14/16 

Ghana  ?  

    

Greece         Rev 01/2001 15/17 17 15/17 

Greenland         

Grenada    Rev 01/2001 17 illegal illegal   

Guam     Rev 09/2000 16         

Guadeloupe      Rev 01/2001 15 15 15 

Guatemala         Rev 01/2001 18 18 18 

Guinea                 Rev 01/2001 15   

    

Guyana      Rev 01/2001 13 illegal illegal 

http://www.ageofconsent.com/denmark.htm
http://www.ageofconsent.com/dominica.htm
http://www.ageofconsent.com/dominicanrepublic.htm
http://www.ageofconsent.com/eduador.htm
http://www.ageofconsent.com/egypt.htm
http://www.ageofconsent.com/elsalvador.htm
http://www.ageofconsent.com/eritrea.htm
http://www.ageofconsent.com/estonia.htm
http://www.ageofconsent.com/ethiopa.htm
http://www.ageofconsent.com/falklandisl.htm
http://www.ageofconsent.com/fiji.htm
http://www.ageofconsent.com/finland.htm
http://www.ageofconsent.com/france.htm
http://www.ageofconsent.com/frenchguyana.htm
http://www.ageofconsent.com/gabon.htm
http://www.ageofconsent.com/georgiarussia.htm
http://www.ageofconsent.com/germany.htm
http://www.ageofconsent.com/greece.htm
http://www.ageofconsent.com/grenada.htm
http://www.ageofconsent.com/guam.htm
http://www.ageofconsent.com/guadeloupe.htm
http://www.ageofconsent.com/guatemala.htm
http://www.ageofconsent.com/guinea.htm
http://www.ageofconsent.com/guyana.htm


IV 

Haiti 18 18 18 

Honduras     Rev 03/2002 14/17 14 14 

Hong Kong    Rev 09/2000 18M/16F 21 ? 

Hungary        Rev 01/2001 14 18 18 

Iceland      Rev 03/2002 14 14 14 

India          Rev 01/2001 16 illegal illegal 

Indonesia         Rev 03/2002 17 no laws no laws 

Iran           Rev 07/2002 
None outside 

marriage illegal illegal 

Iraq        Rev 01/2001    18  ? ? 

Ireland          Rev 03/2001 17 17 17 

Israel         Rev 03/2001 16 16 16 

Italy            Rev 06/2001 14 14 14 

               

Jamaica         Rev 01/2001 16 illegal illegal 

Japan            Rev 07/2002 13 16/18 16/18 

Jordan   16   illegal illegal 

                

Kenya              Rev 01/2001 16 illegal illegal 

Kiribati          Rev 01/17/2001    

    

Korea     Rev 03/2002 13 13 13 

Kosovo 14 18 14 

Kuwait     illegal illegal 

Latvia               Rev 04/2001 16   

Lebanon            Rev 03/2002 15/18    illegal  illegal  

Liberia          Rev 04/2001 16                               

Liechtenstein 14 14/18 14 

Lithuania 16 18 16 

Luxembourg              Rev 01/2001 16 16 16 

Macao       Rev 08/2000 16/17          

Madegascar      Rev 09/2001 21? 21 21 

    

Mali     Rev 08/2000 16           

Malta              Rev 01/2001 12/18 12/18 12/18 

Malaysia     Rev 08/2000 married - 16? illegal illegal 

http://www.ageofconsent.com/honduras.htm
http://www.ageofconsent.com/hongkong.htm
http://www.ageofconsent.com/hungary.htm
http://www.ageofconsent.com/iceland.htm
http://www.ageofconsent.com/india.htm
http://www.ageofconsent.com/indonesia.htm
http://www.ageofconsent.com/iran.htm
http://www.ageofconsent.com/iraq.htm
http://www.ageofconsent.com/ireland.htm
http://www.ageofconsent.com/israel.htm
http://www.ageofconsent.com/italy.htm
http://www.ageofconsent.com/jamaica.htm
http://www.ageofconsent.com/japan.htm
http://www.ageofconsent.com/kenya.htm
http://www.ageofconsent.com/kiribati.htm
http://www.ageofconsent.com/korea.htm
http://www.ageofconsent.com/latvia.htm
http://www.ageofconsent.com/lebanon.htm
http://www.ageofconsent.com/liberia.htm
http://www.ageofconsent.com/luxembourg.htm
http://www.ageofconsent.com/macao.htm
http://www.ageofconsent.com/madagascar.htm
http://www.ageofconsent.com/mali.htm
http://www.ageofconsent.com/malta.htm
http://www.ageofconsent.com/malaysia.htm


V 

Martinique 15 15 15 

Mauritius        Rev 01/2001 15 illegal illegal 

México   Rev 07/2002 12 18 18 

Moldova             Rev 01/2001 16 16 16 

Monaco            Rev 01/2001 15 15 15 

Montenegro      Rev 01/2001 14 14 14 

Morocco      Rev 03/2001 15           

Mozambique     illegal     

Namibia           Rev 04/2001 16 illegal     

Nepal              Rev 04/2001 16 ? ? 

Netherlands           Rev 03/2002 12/16 12/16 12/16 

Netherland Antilles 16 16 16 

New Caledonia 15 15 15 

New Zealand        Rev 03/2002 16 16 16 

Nicaragua     ?     

               

Nigeria        Rev 06/2001 13 ? ? 

Niue            Rev 01/17/2001          

Norway                Rev 01/2001 16 16 16 

                

Oman             Rev 01/2001 none! illegal illegal 

Pakistan          Rev 05/2003 none! (?) (read comments) (read comments) 

Panama          Rev 01/2001  12/18?   ?    

Papua - New Guinea 16 illegal 16 

    

Paraquay     Rev 07/2002 12 ?    

Peru              Rev 06/2001  14   14   14 

Pitcairn         Rev 07/2002  unk (debate)        

Poland                      Rev 01/2001 15 15 15 

Portugal             Rev 01/2001 14/16? ? ? 

Philippines                Rev 03/2002 12/18 18 18 

Puerto Rico          Rev 01/2001 14 Illegal (under appeal) Illegal (under appeal) 

              

Qatar       illegal illegal 

Romania                 Rev 01/2001 14 illegal illegal 

http://www.ageofconsent.com/mauritius.htm
http://www.ageofconsent.com/mexico.htm
http://www.ageofconsent.com/moldova.htm
http://www.ageofconsent.com/monaco.htm
http://www.ageofconsent.com/montenegro.htm
http://www.ageofconsent.com/morocco.htm
http://www.ageofconsent.com/namibia.htm
http://www.ageofconsent.com/nepal.htm
http://www.ageofconsent.com/netherlands.htm
http://www.ageofconsent.com/newzealand.htm
http://www.ageofconsent.com/nigeria.htm
http://www.ageofconsent.com/niue.htm
http://www.ageofconsent.com/norway.htm
http://www.ageofconsent.com/oman.htm
http://www.ageofconsent.com/pakistan.htm
http://www.ageofconsent.com/panama.htm
http://www.ageofconsent.com/paraguay.htm
http://www.ageofconsent.com/peru.htm
http://www.ageofconsent.com/pitcairn.htm
http://www.ageofconsent.com/poland.htm
http://www.ageofconsent.com/portugal.htm
http://www.ageofconsent.com/philippines.htm
http://www.ageofconsent.com/puertorico.htm
http://www.ageofconsent.com/romania.htm


VI 

Russia                      Rev 06/2002 14/16? New Law?? 14/16? 14/16? 

Rwanda                 Rev 02/2001 18 18 18 

San Marino   Rev 01/2001 14/16 14/16 14/16 

Saudi Arabia must be married illegal illegal 

Senegal   illegal illegal 

Serbia                Rev 07/2002 14 18 14 

Singapore      Rev 07/2002   (Read) 14/16 illegal illegal 

Slovakia     Rev 01/2001 15 15 15 

Slovenia     Rev 01/2001 14 14 14 

Soloman Islands    Rev 01/2001    

    

South Africa            Rev 04/2001 16 19 19 

South Korea 13 13 13 

    

Spain               Rev 01/2001 13 13 13 

Sri Lanka       Rev 01/2001 16 illegal 16 

    

St. Kitts and Nevis  Rev 01/2001 14/16   

St. Martin   (Rev 11/2000)     ?         

Surinami       16 18 16 

Sweden      Rev 01/2001 15 15 15 

Swaziland          Rev 01/2001 18 illegal illegal 

    

Switzerland         Rev 01/2001   16  16 16 

Syria               Rev 01/2001   13/15 illegal illegal 

Taiwan 16 16 16 

Tanzania            Rev 01/2001 16 illegal illegal 

    

Thailand             Rev 07/2002 15 legal at all ages? ? 

Togo     Rev 08/2000 14   

Tonga             Rev 01/17/2001 16 illegal      

Trinidad & Tobago  Rev 03/2002 16 illegal illegal 

Tunisia        Rev 01/2001 20 illegal illegal 

Turkey        Rev 03/2003 15/16 
unmarried-illegal 18 18 

Tuvalu           Rev 01/17/2001    illegal     

http://www.ageofconsent.com/russia.htm
http://www.ageofconsent.com/rwanda.htm
http://www.ageofconsent.com/sanmarino.htm
http://www.ageofconsent.com/serbia.htm
http://www.ageofconsent.com/singapore.htm
http://www.ageofconsent.com/slovakia.htm
http://www.ageofconsent.com/slovenia.htm
http://www.ageofconsent.com/solomanislands.htm
http://www.ageofconsent.com/southafrica.htm
http://www.ageofconsent.com/spain.htm
http://www.ageofconsent.com/srilanka.htm
http://www.ageofconsent.com/stkitts.htm
http://www.ageofconsent.com/stmartin.htm
http://www.ageofconsent.com/sweden.htm
http://www.ageofconsent.com/swaziland.htm
http://www.ageofconsent.com/switzerland.htm
http://www.ageofconsent.com/syria.htm
http://www.ageofconsent.com/tanzania.htm
http://www.ageofconsent.com/thailand.htm
http://www.ageofconsent.com/togo.htm
http://www.ageofconsent.com/tonga.htm
http://www.ageofconsent.com/trinidad.htm
http://www.ageofconsent.com/tunisia.htm
http://www.ageofconsent.com/turkey.htm
http://www.ageofconsent.com/tuvalu.htm


VII 

    

Uganda      Rev 01/2001 18 illegal illegal 

Ukraine           Rev 01/2001 16 16 16 

United Arab Emirates 18 Illegal? Illegal? 

    

Uzbekistan     Rev 01/2001 16 illegal 16 

Uruguay        Rev 01/2001 16 ?   

Vanuatu         Rev 01/17/2001 18 18 18 

Venezuela    Rev 04/2001 16 16   16 

Vietnam               Rev 03/2002 18 ? ? 

Vojvodina 14 18 14 

Western Samoa       Rev 01/17/2001    

Yemen  illegal  

Yugoslavia            Rev 07/2002     ? 18      

Zaire        Rev 07/2002     illegal      

Zambia       Rev 07/2002 16   

    

Zimbabwe      Rev 01/2001 12/16 illegal illegal 

United 

Kingdom 

England, Scotland 

& Wales  Rev 06/2001 
16 16 16 

United 

Kingdom 

Northern Ireland  

           Rev 06/2001 
17 17 17 

USA Alabama   Rev 06/2001 16 illegal illegal 

USA Alaska       Rev 08/2000 16 16 16 

USA Arizona    Rev 06/2001 18 Law Repealed Law Repealed 

USA Arkansas   Rev 03/2001 16 Law Invalidated Law Invalidated 

USA California Rev 04/2001 18 18 18 

USA Colorado  Rev 04/2002 15/17 17 17 

USA Connecticut  
Rev 04/2001 16 16 16 

USA D.C.    Rev 08/2000 16 Law Repealed Law Repealed 

USA Delaware Rev 03/2002 16/18 Law Repealed Law Repealed 

USA Florida Rev 06/2001 16/18 Illegal Illegal 

USA Georgia   Rev 07/2002 
MUST READ! 16 16 16 

USA Hawaii   Rev 03/2002 16 Law Repealed Law Repealed 

USA Idaho   Rev 04/2001 16/18 Illegal Illegal 

http://www.ageofconsent.com/uganda.htm
http://www.ageofconsent.com/ukraine.htm
http://www.ageofconsent.com/uzbekistan.htm
http://www.ageofconsent.com/uruguay.htm
http://www.ageofconsent.com/vanuatu.htm
http://www.ageofconsent.com/venezuela.htm
http://www.ageofconsent.com/vietnam.htm
http://www.ageofconsent.com/westernsamoa.htm
http://www.ageofconsent.com/yugoslavia.htm
http://www.ageofconsent.com/zaire.htm
http://www.ageofconsent.com/zambia.htm
http://www.ageofconsent.com/namibia.htm
http://www.ageofconsent.com/unitedkingdom.htm
http://www.ageofconsent.com/unitedkingdom.htm
http://www.ageofconsent.com/unitedkingdom.htm
http://www.ageofconsent.com/unitedkingdom.htm
http://www.ageofconsent.com/alabama.htm
http://www.ageofconsent.com/alaska.htm
http://www.ageofconsent.com/arizona.htm
http://www.ageofconsent.com/arkansas.htm
http://www.ageofconsent.com/california.htm
http://www.ageofconsent.com/colorado.htm
http://www.ageofconsent.com/connecticut.htm
http://www.ageofconsent.com/dc.htm
http://www.ageofconsent.com/delaware.htm
http://www.ageofconsent.com/florida.htm
http://www.ageofconsent.com/georgia.htm
http://www.ageofconsent.com/hawaii.htm
http://www.ageofconsent.com/idaho.htm


VIII 

USA Illinois 17 17 17 

USA Indiana 16 16 16 

USA Iowa   Rev 03/2002 14/16 Law Repealed Law Repealed 

USA Kansas   Rev 06/2001 16 illegal illegal 

USA Kentucky 16 Law Invalidated Law Invalidated 

USA Louisiana Rev 03/2002 17 Illegal Illegal 

USA Maine 16 16 16 

USA Maryland Rev 04/2002 16 Law Invalidated Law Invalidated 

USA Massachusetts  
Rev 07/2002 

16/18 READ -Law Invalidated READ -Law Invalidated 

USA Michigan Rev 04/2001 16 Illegal Illegal 

USA Minnesota Rev 03/2002 16 Law Invalidated Law Invalidated 

USA Mississippi  
Rev 03/2002 

16 (laws passed 

June 1, 1998) 
Illegal Illegal 

USA Missouri   Rev 03/2002 14/17 Illegal Illegal 

USA Montana   Rev 10/99 16/18 18 18 

USA Nebraska 17 Law Repealed Law Repealed 

USA Nevada   Rev 1/2000 16 18 18 

USA New Hampshire  
Rev 03/2002 16 18 18 

USA New Jersey 16 16 16 

USA New Mexico 17 13 13 

USA New York  Rev 03/2002 17 17 17 

USA North Carolina  
   Rev 03/2002 16 Illegal Illegal 

USA North Dakota 18 Law Repealed Law Repealed 

USA Ohio   Rev 11/2000 16 Law Repealed Law Repealed 

USA Oklahoma Rev 03/2002 16 16 -illegal??? 16 -illegal??? 

USA Oregon 18 18 18 

USA Pennsylvania 16 16 16 

USA Rhode Island  
      Rev 06/2001 

16 Law Repealed Law Repealed 

USA South Carolina  
Rev 03/2002 

14/16-bill 

pending 
Illegal Illegal 

USA South Dakota 16 Law Repealed  16 Law Repealed  16 

USA Tennessee Rev 04/2001 18 Law Invalidated Law Invalidated 

USA Texas    Rev 03/2002 17 Illegal 03/2001 Illegal 03/2001 

http://www.ageofconsent.com/illinois.htm
http://www.ageofconsent.com/indiana.htm
http://www.ageofconsent.com/iowa.htm
http://www.ageofconsent.com/kansas.htm
http://www.ageofconsent.com/kentucky.htm
http://www.ageofconsent.com/louisiana.htm
http://www.ageofconsent.com/maine.htm
http://www.ageofconsent.com/maryland.htm
http://www.ageofconsent.com/massachusetts.htm
http://www.ageofconsent.com/michigan.htm
http://www.ageofconsent.com/minnesota.htm
http://www.ageofconsent.com/mississippi.htm
http://www.ageofconsent.com/missouri.htm
http://www.ageofconsent.com/montana.htm
http://www.ageofconsent.com/nebraska.htm
http://www.ageofconsent.com/nevada.htm
http://www.ageofconsent.com/newhampshire.htm
http://www.ageofconsent.com/newjersey.htm
http://www.ageofconsent.com/newmexico.htm
http://www.ageofconsent.com/newyork.htm
http://www.ageofconsent.com/northcarolina.htm
http://www.ageofconsent.com/northdakota.htm
http://www.ageofconsent.com/ohio.htm
http://www.ageofconsent.com/oklahoma.htm
http://www.ageofconsent.com/oregon.htm
http://www.ageofconsent.com/pennsylvania.htm
http://www.ageofconsent.com/rhodeisland.htm
http://www.ageofconsent.com/southcarolina.htm
http://www.ageofconsent.com/southdakota.htm
http://www.ageofconsent.com/tennessee.htm
http://www.ageofconsent.com/texas.htm


IX 

USA Utah   Rev Rev 04/2001 16/18 Illegal Illegal 

USA Vermont 16 Law Repealed Law Repealed 

USA Virginia Rev 07/2000 18 illegal illegal 

USA Washington  
   Rev 06/2001 

16/18 16/18 16/18 

USA West Virginia 16 18? 18? 

USA Wisconsin Rev 03/2002 18 18 18 

USA Wyoming Rev 12/99 16 / 18? Law Repealed Law Repealed 

USA Military   Rev 06/2001 16 illegal illegal 

 

 

 

 

 

http://www.ageofconsent.com/utah.htm
http://www.ageofconsent.com/vermont.htm
http://www.ageofconsent.com/virginia.htm
http://www.ageofconsent.com/washington.htm
http://www.ageofconsent.com/westvirginia.htm
http://www.ageofconsent.com/wisconsin.htm
http://www.ageofconsent.com/wyoming.htm
http://www.ageofconsent.com/military.htm


X 

Příloha B – SROVNÁNÍ ZEMÍ: HIV / AIDS - výskyt u dospělých. Tato tabulka přináší odhad 

procenta dospělých (ve věku 15-49 let  žijících s HIV / AIDS. Zobrazeny jsou pouze země 

s nejvyšším a nejnižším výskytem. 

 

P OŘA DÍ          ZE M Ě                         ( % )  
D A T U M  Z Í S K A N Ý C H  

I N F O R M A C Í  
  

 

1 Swaziland  25.90 2009 est. 

 
 

2 Botswana 24.80 2009 est. 

 
 

3 Lesotho  23.60 2009 est. 

 

 

4 South Africa  17.80 2009 est. 

 

 

5 Zimbabwe 14.30 2009 est. 

 
 

6 Zambia 13.50 2009 est. 

 
 

7 Namibia 13.10 2009 est. 

 

 

8 Mozambique  11.50 2009 est. 

 
 

9 Malawi 11.00 2009 est. 

 
 

10 Uganda 6.50 2009 est. 

 

 

11 Kenya 6.30 2009 est. 

 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/wz.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bc.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/lt.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sf.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/zi.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/za.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/wa.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mz.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mi.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ug.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ke.html


XI 

 

12 Tanzania 5.60 2009 est. 

 
 

13 Cameroon  5.30 2009 est. 

 
 

14 Gabon  5.20 2009 est. 

 

 

15 Equatorial Guinea  5.00 2009 est. 

 

 

16 Central African Republic  4.70 2009 est. 

 
 

17 Nigeria 3.60 2009 est. 

 
 

18 Congo, Republic of the  3.40 2009 est. 

 

 

19 Chad  3.40 2009 est. 

 
 

20 Cote d'Ivoire  3.40 2009 est. 

 
 

 
 

 

150 Poland  0.10 2009 est. 

 

 

151 Qatar 0.10 2009 est. 

 
 

152 Romania 0.10 2009 est. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tz.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cm.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gb.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ek.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ct.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ni.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cf.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cd.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/iv.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pl.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/qa.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ro.html


XII 

 
 

153 Serbia 0.10 2009 est. 

 
 

154 Singapore  0.10 2009 est. 

 

 

155 Slovakia 0.10 2009 est. 

 
 

156 Slovenia 0.10 2009 est. 

 
 

157 Sri Lanka 0.10 2009 est. 

 

 

158 Sweden  0.10 2009 est. 

 

 

159 Syria 0.10 2001 est. 

 
 

160 Tunisia 0.10 2009 est. 

 
 

161 Turkey 0.10 2009 est. 

 

 

162 Turkey 0.10 2009 est. 

 
 

163 Turkmenistan  0.10 2007 est. 

 
 

164 Uzbekistan  0.10 2009 est. 

 

 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ri.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sn.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/lo.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/si.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ce.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sw.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sy.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ts.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tx.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/uz.html


XIII 

113
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
113

 COUNTRY COMPARISON :: HIV/AIDS - ADULT PREVALENCE RAT. Central Intelligence 

Agency: The World Factbook [online]. 2009 [cit. 2012-04-09]. Dostupné z: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/rankorder/2155rank.html?countryName=Thailand&countryCode=th&regionCode=eas&rank=38

#th 

  

165 Yemen  0.10 2001 est. 

 

 

166 Cape Verde  0.04 NA 

 

 

167 Saudi Arabia 0.01 2001 est. 

 
 

168 Afghanistan 0.01 2001 est. 

 
 

169 Svalbard  0.00 2001 
  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ym.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cv.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sv.html
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