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Genderová specifika marginálních vrstev společnosti 19. století. Prostituce v 

ulicích menšího města1 

 
Ve svém příspěvku bych se ráda věnovala reglementačnímu přístupu omezování 

prostitučního chování a jeho přímé aplikaci do praxe. Mým cílem bude porovnat obě roviny 

tohoto jevu a poukázat na konkrétní rozdíly mezi legislativní teorií normativních opatření a 

jejich aplikací v každodenní praxi středočeské Čáslavi. V období reglementace byla prostituce 

chápána jako nutné zlo, které se stát a potažmo jednotlivé obce snažily příslušnými 

opatřeními regulovat a zmírnit tak všechny sociální a zdravotní problémy s ním související. 

Nevěstky proto byly evidovány, podstupovaly pravidelné lékařské i policejní kontroly a 

příslušné bezpečnostní orgány se snažily pátrat po tajných, neregistrovaných prostitutkách. 

Regulační opatření byla v některých zemích zakotvena přímo v zákoně, jejich praktickým 

prováděním však byly vždy pověřeny úřady první instance. V systému zákazů a příkazů 

snažícími se převést veškeré formy prostituce pod policejní a lékařský dohled se sama 

prostituce stává jevem nikoli zákonným, ale správními autoritami trpěným.2  

Náznaky reglementačních opatření na našem území můžeme pozorovat již ve 

středověku,3 ale za první pokus o skutečně moderní reglementaci můžeme považovat nařízení 

Josefa II. na ochranu vojska před vzmáhajícími se pohlavními chorobami. Zákoník o 

zločinech a těžkých policejních přestupcích z roku 1803 (česky 1804) řadí prostituci a 

kuplířství pod přestupky „proti veřejné mravopočestnosti”, kam dále patří i smilstvo, 

zapovězené hry a opilství.4 Problémem prostituce se pak konkrétněji zabývá v případě, že k ní 

byla svedena nezletilá nebo dosud nedotčená dívka a celý „smilný obchod s tělem“ odkazoval 

do kompetence městského úřadu.5 Přímo k prostituci se však již zákoník z roku 1803 staví 

                                                 
1 Příspěvek vznikl za podpory grantu IGA UJEP: Normy, disciplinace a sociální praxe ve vývoji společnosti od 

raného novověku do 19. století. 
2 Srov. Milena LENDEROVÁ, Chytila patrola aneb prostituce za Rakouska i Republiky, s. 26-30. 
3 Například ve Vodňanech probíhaly již roku od 1560  prohlídky děveček od „vážených matron“ a v roce  1681 

byly vydány instrukce pro komorní panství, podle kterého se mají děvečky každý měsíc scházet na rychtě, aby 
„(...)od žen k tomu obzvláště zřízených přehledávány byly. Jestliže by rychtář s konšely nad tím ruku nedrželi, 
aby dvě neděle u vězení seděli. A zmrhá-li se která, že proto ku právu podána bude, to se na náklad rychtářův 
stane.“ Na pardubickém panství zase existovala tzv. „kniha zmrhaných“, ve které vrchnostenští úředníci v letech 
1662-1670 evidovali asi 70 žen. Cit dle Jindřich FRANCEK, Zločin a sex v českých dějinách. Manželské spory a 
sexuální kriminalita v raném novověku, s. 109. 

4Kniha práv nad přečiněními hrdelními a těžkými rádu městského (totiž policie) přestupky, část 2., hlava 13., § 
245. 

5 „Trest s tělem swým obchod smilný wedaucých řádu Městskému pozůstawen gest.“ Viz tamtéž, § 254. 



poněkud tolerantněji. Jediným zákonným omezením je totiž formulace: „(...)působjli wssak 

smilnice weřegnostj swau pohorssenj znamenité, zavádjli lidi mladé, aneb, byloli gi wědomo, 

žeby nemocý nakažliwau, francauzy řečenau, stjžena byla, obchod ten s smilstwem vssak 

předceby pořád wedla, wězenjm tuhým gedno-až třjměsýčným trestána býti má.”6  

V návaznosti na zákoník z roku 1803 pak prostituci řešil i trestní zákoník z května 

1852. Prostituce opět spadala pod přečiny a přestupky proti veřejné mravopočestnosti7 a 

případné sankce nadále spadaly pod pravomoci obce.8 Po vydání tohoto trestního zákona se 

pražské policejní prezidium rozhodlo zavést i úřední registraci prostitutek a jejich pravidelné 

lékařské prohlídky. Pro zjednodušení evidence nevěstek pak byly podle berlínského vzoru 

zavedeny i tzv. zdravotní knížky, jejichž vydávání umožnil živnostenský řád z roku 1860. 

Tyto knížky představovaly jakousi paralelu k pracovním knížkám a fungovaly jako legitimace 

i jako cestovní průkazy. 9 

Kromě zákona z roku 1870, který se přímo nezabýval prostitucí a pouze stanovil 

opatření proti šíření nakažlivých nemocí,10 tuto problematikou okrajově řešil pouze zákon 

„proti zahálečům a tulákům” z května roku 1873. Kromě tuláků a žebráků tak mohou být i 

„(...) osoby zahálčivé či práce se štítící, které se dopustí (…) přestupku smilstva za živnost 

provozovaného (…) drženy v pracovně donucencův.“11 

Konkrétnější opatření proti vzmáhající se prostituci nalezneme však až v zákoně z 

roku 1885 o nápravných pracovních zařízení, který bývá označován za první reglementační 

zákon v habsburské monarchii.12 Mimo jiné se totiž zabývá i trestáním „(...)ženštin, které 

svým tělem provozují smilnou živnosť(...)“.Ty měly být potrestány tuhým vězením od osmi 

dnů do tří měsíců, pokud „(...)nedbajíce policejního potrestání, pokračují ve své smilné 

živnosti(...)“,když „(...)svou smilnou živnost provozují, ač vědí, že stiženy jsou venerickou 

nemocí(...)“ nebo pokud „(...)veřejností vzbuzují nápadné pohoršení(...)“ a konečně když 

sváděly mladistvé, hrozil jim trest tuhého vězení na jeden až šest měsíců.13 

Prostituce tedy byla kontrolována příslušným policejním úřadem a lékařské 

prohlídky nevěstek vykonával městský lékař či všeobecná nemocnice. Oblíbeným 
                                                 

6 Kniha práv, část 2., hlava 13., § 254. 
7 Zákon č. 117/1852, ř.z., část 2, hlava 13. 
8 Tamtéž, § 509. 
9 Podle nařízení ministerstva z 30. září 1857 č. 198, ř. z. musely nevěstky pravidelně podstoupit lékařskou 

prohlídku, pro nemajetné bezplatnou. Srov. M. LENDEROVÁ, Chytila patrola, s. 36. 
10 Opatření proti šíření a trestání jejich nedodržování spadala pod pravomoc obce, což bylo využíváno 

především právě u prostitutek. Viz zákon č. 68/1870, ř.z, částka XXV, Gesek vom 30. April 1870 betreffend die 
Organisation des öffentlichen Sanitätsdienstes, § 4. 

11 Zákon, č. 108/1873 ř.z. částka XXXVIII., § 13. 
12 M. LENDEROVÁ, Chytila patrola,  s. 39. 
13 Zákon, č. 89/1885 ř.z. částka XXVIII., § 5. 



prostředkem kontroly povolených i podezřelých podniků byly nenadálé kontroly městských 

strážníků. Tento systém se v nezměněné podobě zachoval až do první světové války, kdy 

opět, jako za každé válečné situace, začala bujet tajná prostituce. Roku 1916, tedy v době, kdy 

se celá Evropa přikláněla spíše k novému aboličnímu trendu, byl vydán poslední rakouský 

reglementační zákon - Základní pravidla pro úpravu prostituce neboli zkráceně prostituční 

regulativ.14 Jedná se o první opatření s celozemskou platností, propracované do nejmenších 

podrobností, které ale v zásadě kodifikuje již běžnou praxi. Zákon obsahoval i přílohu se 

vzorovou dokumentací pro evidenci nevěstek. Celý systém této legislativy však byl již spíše 

labutí písní reglementace, neboť než mohl naplno vstoupit do praxe, začal se ve společnosti 

prosazovat abolicionistický způsob řešení prostituce, spojený s rozvojem ženské emancipace, 

důrazem na práva jedince a zkoumáním vlivů vnějšího prostředí na lidský vývoj. Tato etapa 

vrcholí 11. července 1922, kdy byl vládou schválen zákon č. 241 O potírání pohlavních 

nemocí.15  

Nyní se zaměřme na konkrétní reglementační praxi ve středočeské Čáslavi. Za první 

čáslavské opatření reglementačního charakteru ve sledovaném období lze považovat pokus o 

soupis všech obyvatel města žijících v konkubinátě z roku 1841.16 Kromě nacionálií obou 

osob žijících v konkubinátě a místa jejich pobytu v Čáslavi obsahuje tento seznam i kolonku, 

do které se zapisovalo řešení vzniklé situace, přičemž ve většině případů byl problém logicky 

vyřešen uzavřením sňatku. V ostatních případech se ale sáhlo ke druhé možné alternativě, a to 

k odloučení a vypovězení jednoho nebo obou z města.17  

Jak jsem již zmiňovala, systém regulace prostituce spadal po vydání trestního 

zákoníku z roku 1852 pod pravomoc obce; kromě městských vyhlášek týkajících se omezení 

pohybu tuláků a ubytovávání cizinců, však nemáme pro Čáslav až do devadesátých let 19. 

století k dispozici žádnou vyhlášku, která by prostituci přímo regulovala. Ze zápisů strážníků 

je však zcela evidentní, že nějaká omezení a zákonné normy zde platily.  

Již od poloviny sedmdesátých je možno v pramenech sledovat policejní kontroly 

podezřelých hostinců i soukromých bytů, o kterých bylo obecně známo, že se zde 

                                                 
14 Základní pravidla k úpravě prostituce vydaná výnosem c. k. místodržitelství pro Království české ze dne 26. 

listopadu 1916, č. 8-D 864/11, míst. č. 268.293. K tématu viz M. LENDEROVÁ, Chytila patrola, s. 40. 
15 Zákon č. 241 ze dne 11. července 1922 O potírání pohlavních nemocí, in: Sbírka zákonů a nařízení státu 
československého, ročník 1922, částka 83. ze dne 22. srpna 1922, oddíl II., §§ 13, 14. 

16 Státní oblastní archiv v Praze  - Státní okresní archiv Kutná Hora, Archiv města Čáslav, Registratura 
městského magistrátu, Přehled nemanželských svazků (konkubinát) 1841. 

17 Z osmnácti záznamů případů, kdy byl tento přístup uplatněn, se třikrát jednalo o vypovězení obou, osmkrát 
byla Čáslav zakázána ženě a sedmkrát muži. 



přechovávají nevěstky.18 V roce 1875 se pak situací v čáslavských hostincích na základě 

stížnosti zabývala i městská rada. Hostince, ve kterých „(...)nevěstky se předržují(...)“19 

vyjmenované v přiloženém soupise by bylo možno označit za tradiční nevěstince. Na dotaz 

městské rady, zda je vůbec zapotřebí dámské obsluhy v hostincích, policejní komisař 

odpověděl, že „(...)po bedlivém uvážení (...) jevý se potřeba veřejných holek i mímo (…) větší 

hostince – proto že mezi sprostším lidem, jemuž výše jmenované hostince přístupné nejsou, 

tytéž potřeby panujou, a dohlídky zdravotní tam výce zapotřeby jest, než jinde; proto také od 

dávných dob veřejné holky i v menších hospodách v Čáslavi trpěný byly“  (následuje výčet 

těchto hospod – pozn. autorky). Na závěr obšírné zprávy pak uvádí, že „(...)podobné nevěstky 

obdržely přísné nařízení od níže psaného, aby před hostince se nestavěly, za žádnym venku 

nepokřikovaly, a když k prohlídce jdou, jednoduše se šatily, a po náměstí se neprocházely, pak 

bude veřejnému pohoršení z nich ubráněno.“20 

Zmíněná korespondence výborně ilustruje dobový pohled na prostituci a seznamuje 

nás se skutečností, že v Čáslavi již v sedmdesátých letech 19. století byly nevěstince běžným 

jevem a lokality, kde se nalézaly, se opíraly o letitou tradici. Dále lze z jejího obsahu 

dedukovat, že již nějakou dobu předtím byla prostituce v Čáslavi omezena konkrétním 

nařízením, které specifikovalo povinnosti nevěstek, včetně lékařských prohlídek.  

V následujícím období zůstávají jediným důkazem o reglementaci prostituce v 

Čáslavi pravidelné záznamy o lékařských prohlídkách nevěstek, které se v policejních 

hlášeních objevují po celá osmdesátá léta, a to minimálně jednou za měsíc.21 Většinou se 

jedná pouze o kusé sdělení typu: „(…)objednal jsem nevěstky z hospod k prohlídce(...).“22 

                                                 
18 Nejstarší zaznamenaný zápis tohoto typu pochází z listopadu 1874, kdy je strážníkům nařízeno provést 

kontrolu všech  podezřelých míst se zaměřením na veškeré hostinské pokoje, kde „(...)každý cestující byl 
výkazem řádně opařen.“ Viz SOkA Kutná Hora, AM Čáslav, fond PÚ, kart. č. 22, Podací protokoly, 
Corespondenční protokol 1874-76, 18.11. 1874 č. 80. 

19 U Josefa Šuberta v č.p. 93 m., u Ferdinanda Čížka v č.p.160. p.m., u Aloise Zeleného v č.p. 219 p.m., u Jana 
Kaliny v č.p. 9 p.m., u Josefa Nežádala v č.p. 195 p.m. a u Matěje Třešňáka v č.p. 117 p.m. Všechny jmenované 
lokality byly hostinci po celé sledované období a většině z nich se i nadále objevují nevěstky či alespoň 
nepřihlášené číšnice a to ve velké míře. 

20 SOkA Kutná Hora, AM Čáslav, fond PÚ, kart. č. 22, Podací protokoly, Corespondenční protokol 1874-76, 
30.4. 1875, č. 29. 

21 Kromě toho víme díky podacím protokolům, že mezi českými městy fungovala čilá korespondence týkající 
se mravní zachovalosti služek i nevěstek. Většinou se jedná o záznam spisu, jímž Čáslav buď žádá, nebo je 
žádána o vyjádření ohledně způsobilosti té či oné ženy vzhledem k výkonu konkrétního povolání. Jindy zase 
samy dívky žádají o vydání čelední či pracovní knížky, která zůstala u jejich posledního zaměstnavatele a 
výjimkou nejsou ani dotazy na konkrétní ženy, zda a kde naposledy působily jako nevěstky. Viz SOkA Kutná 
Hora, AM Čáslav, fond PÚ, kart. č. 22, Podací protokoly 1874-1876, 1883-1890; kart. č. 23, Podací protokoly 
1891-1898; kart. č. 24, Podací protokoly 1899-1905; kart. č. 25, Podací protokoly 1906-1920; kart. 26, Podací 
protokoly 1921-1940. 

22 SOkA Kutná Hora, AM Čáslav, fond PÚ, kart. č. 1, Knihy policejních hlášení 1879-1884, Oznamovací kniha 
pro noční hlídku 1879, 27.8 



Poslední zaznamenaný zápis o pozvánce nevěstek na strážnici za účelem provedení 

lékařské prohlídky pochází z roku 1888, což plně odpovídá změně v přístupu policie k 

problematice prostituce. Od následujícího roku se totiž začaly do zvláštního trestního 

protokolu zapisovat všechny přestupky, kterých se dopustily nevěstky v hostincích a v této 

praxi policejní úřad pokračoval až do roku 1913.23  Přehledně pak celou situaci shrnul v 

květnu roku 1892 Městský úřad  vydáním vyhlášky pod názvem „Podmínky pod kterými se 

prostituce co „nutné zlo“ v městě Čáslavi trpěti bude,“24 kde byla přesně vymezena všechna 

práva a především pak povinnosti nevěstek i hostinských, kteří je zaměstnávají. 

Vydáním této vyhlášky byla v Čáslavi zavedena důkladná evidence nevěstek, která 

se měla průběžně doplňovat ode dne, kdy nevěstka nastoupí službu až do jejího odchodu z 

města. Prvním krokem, který měla učinit každá nevěstka, byla návštěva městského lékaře,25 

od nějž po prohlídce obdržela zdravotní lístek s popisem jejího stavu. S tímto lístkem se pak 

měla neprodleně dostavit do policejní kanceláře, kde byla zapsána do rejstříku a byla jí 

vydána legitimační knížka, do které policista připevnil i „(...)věrnou fotografii 

prostituované(...).“26 Bohužel se v kutnohorském archivu nedochovala žádná z čáslavských 

legitimací nevěstek, stejně jako nenávratně zmizela i celá složka s evidencí. Ke skartaci 

pravděpodobně došlo již ve dvacátých letech 20. století po vydání aboličního zákona. 

Dalším okruhem zájmu, vymezeným v této vyhlášce, je pobyt nevěstky v hostinci v 

souvislosti se snahou zamezit nezákonným praktikám přesnou specifikací všech vzniklých 

vztahů. Především je zde přesně stanoveno nájemné a stravné,27 jež mají nevěstky platit 

hostinským, kterým se ale zároveň „(...)přísně zapovídá, aby (…) jiným způsobem, anebo 

dary hleděli na prostituovaných získati náhradu.“28  

Většina prostoru v této vyhlášce je však věnována lékařským prohlídkám a 

zdravotním předpisům, které byly nevěstky povinny zachovávat z důvodu profylaxe 

pohlavních nemocí. Zdravotní prohlídky se měly v Čáslavi konat dvakrát týdně, a to nikoliv v 

přesně určené dny,29 ale „(...)mnohdy nepředvídaně a bez předchozího oznámení.“30 Pověřený 

                                                 
23 SOkA Kutná Hora, AM Čáslav, Protokol trestní – nevěstky v Čáslavi 1889-1913. 
24 SOkA Kutná Hora, AM Čáslav (neusp.), Městská vyhláška k regulaci prostituce 1892. Vydání této vyhlášky 

dle podacích protokolů inicioval městský lékař Dr. Konrád.  Viz SOkA Kutná Hora, AM Čáslav, fond PÚ, 
Podací protokoly 1891-1898, Protokol 1891, 12.11., č. 815. 

25 Konkrétně od 8 do 9 hodin ráno. Viz SOkA Kutná Hora, AM Čáslav (neusp.), Městská vyhláška k regulaci 
prostituce 1892, čl. I. 

26 Tamtéž. 
27 A to konkrétně v hotelích U Králeviče, U Bílého koníčka, u Koruny a u Ferdinanda Čížka 90 krejcarů za 

stravu a 60 krejcarů za byt denně. V ostatních hostincích pak měly nevěstky platit 80 krejcarů za stravu a 40 
krejcarů za byt. Viz tamtéž, čl. II. 

28 Tamtéž. 
29 V Kutné Hoře se lékařské prohlídky konaly také dvakrát týdně, ale přímo ve dnech určených městskou 



lékař poté zapsal do tzv. sběrací listiny zdravotní stav všech prohlédnutých nevěstek a 

následně ji odevzdal policejnímu revizorovi. Čáslavské nevěstky navíc musely za provedení 

lékařské prohlídky lékaři zaplatit každá 1 zlatý. Celkový vybraný obnos se pak dělil mezi 

strážníky a městského lékaře.31 Nevěstky však neměly čekat, až je přijde lékař prohlédnout, 

ale samy o své zdraví pečovat, při podezření na onemocnění navštívit nejbližšího lékaře a 

vyvarovat se podezřelým mužům.32 

Časté připomínání povinnosti pravidelně navštěvovat lékaře bylo samozřejmě 

důsledkem zanedbávání tohoto opatření. Nevěstky většinou velmi dobře poznaly pokročilejší 

stádia většiny pohlavních nemocí a také věděly, že po krátkém pobytu v nemocnici nemoc 

nezmizí a brzy se znovu objeví. Nezřídka také prostitutky trpěly chronickou formu kapavky, 

která byla v této době prakticky neléčitelná. Nevěstky se tedy často snažily prohlídkám 

vyhnout. Pro příklad uveďme Annu J. z Kutné Hory, o které policisté věděli, že „(...)zde 

pouze samé nesváry koná, pak k lékařské prohlídce se nikdy patřičně nedostavý a již protuto 

neposlušnost dvakráte uvězněna byla(...)“33 či  Alžbětu M. nevěstku z hostince U Šubrtů, 

která byla zatčena na nádraží, když „(...)chtěla před lékařskou prohlídkou odjeti.“34  

Kromě zdravotních pravidel obsahovala vyhláška i další omezení života nevěstky, 

která měla zabránit veřejnému pohoršení v městských ulicích. Nevěstka proto mohla z 

hostince vycházet pouze v určenou dobu,35 a to jedině „(...)k cíli zakoupení potřebných 

věcí(...),“ a výslovně jí bylo zakázáno jakékoliv „(...)potulování po ulicích, lákání mužských, 

vyhlížení z otevřených oken, stavění se do venkovských dveří, návštěva divadla a veřejných 

místností mimo dům,“ stejně jako „(...)obtěžování hostí drzým chováním(...).“36 

Podobné předpisy musela obsahovat i nedochovaná starší vyhláška. Její konkrétní 

obsah sice neznáme, ale podle přestupků nevěstek, uvedených v policejních hlášeních a 

                                                                                                                                                         
vyhláškou, tedy ve středu a v pátek. Viz SOkA Kutná Hora, fond Policejní úřad Kutná Hora., karton č. 120, 
městská vyhláška pro Kutnou Horu 1896, § 14. 

30 SOkA Kutná Hora, AM Čáslav (neusp.), Městská vyhláška k regulaci prostituce 1892, čl. V. 
31 „Vybraný předem poplatek odvede strážník policejnímu revisoru, který peníze v polovici každého měsíce 

zúčtuje a po srážce 20 % z nichž 10 % policejním strážníkům co odměna za konání týdenních obsílek a 10 % na 
výlohy režijní připadne - městskému lékaři proti potvrzení vyplatí.” Viz SOkA Kutná Hora, AM Čáslav (neusp.), 
Městská vyhláška k regulaci prostituce 1892, čl. IV. 

32 Tamtéž, čl. VI. Nevěstka neměla obcovat s muži, kteří „(...)jsou jí podezřelými pro vyrážky na obličeji a na 
rukách, pro rány na pyskách, zejména pak pro vředy na rodidlech a pro hnisavé skvrny na prádle.“ Soulož však 
měla odepřít i mladistvým a v době menstruace všem mužů. Viz tamtéž. 

33 SOkA Kutná Hora, AM Čáslav, fond PÚ, kart. č. 22, Podací protokoly, Corespondenční protokol 1874-76, 
28.11 1875, č. 10. 

34 Tamtéž, kart. č. 3, Knihy policejních hlášení 1890, 13.1. 
35 „(...)povoluje se prostituované vycházka od 8 do 10 hod. dopoledne každého všedního dne mimo pátku, 

soboty a neděle, ve kteréžto dny prostituovaná na ulici vycházeti nesmí. Taktéž v kterýkoliv zasvěcený svátek není 
dovoleno prostituovaným po ulici za jakoukoliv příčinou choditi.“ Viz SOkA Kutná Hora, AM Čáslav (neusp.), 
Městská vyhláška k regulaci prostituce 1892, čl. VI. 

36 Tamtéž. 



protokolech, můžeme vyvodit, že se od předpisů ve vyhlášce z roku 1892 příliš nelišil. I před 

jejím vydáním totiž byly nevěstky trestány za postávání ve dveřích, koukání z okna či chození 

po ulici.37 

Nejvíce koncesovaných nevěstek (60, tj. 33,3%)38 bylo trestáno za chození venku 

mimo povolený čas nebo na zakázaných místech. Většina zápisů v policejních hlášeních 

týkajících se tohoto přestupku obsahuje pouze konstatování, že nevěstka „(...)mimo vykázaný 

čas po městě chodila(...),“39 či „(...)po desáté hodině běhala po silnici(...).“40 Občas se ale 

objevují i podrobnější popisy, kde je uvedeno, že například„(...)nevěstka z hostince u Slunce 

chodí v noci před jmenovaným hostincem, na kolemjdoucí pokřikuje a oplzlé písně spívá“41 

nebo jak nevěstka Marie Ptáčková z hostince U Slunce „(...)po noční dobje před hostince a po 

silnici obcházela a když ona ponocní zpatřila, tak že dicky domů běžela.“42  

Druhým nejčastějším přestupkem nevěstek z hostinců bylo postávání před vraty nebo 

v průjezdu hostince, za které bylo trestáno cca 30% všech zaznamenaných případů. Tento 

přestupek byl většinou spojen s různými výtržnostmi, kterých se nevěstky dopouštěly, aby na 

sebe upoutaly pozornost jako je zpívání, hvízdání, pokašlávání či různé posunky. Za takovéto 

drobné výtržnosti bylo potrestáno zhruba 7% nevěstek v hostincích. 

Na třetím místě v přehledu nejčastějších přestupků koncesovaných nevěstek je 

návštěva ostatních hostinců ve městě, a to především v době, kdy se zde konaly taneční 

zábavy. Za přestupky tohoto rázu bylo ve sledovaném období zatčeno 15% nevěstek. 

Posledním přestupkem nevěstek, o kterém bych se chtěla zmínit, je vyklánění se z 

okna hostince za účelem nalákání kolemjdoucích mužů, který tvoří něco málo přes 6% všech 

přestupků nevěstek. Kromě posunků a slov a gest se nevěstky snažily upoutat pozornost i 

zakázaným výrazným oblečením.  

                                                 
37 Všechny informace týkající se reglementovaných nevěstek v Čáslavi vycházejí ze SOkA Kutná Hora, AM 
Čáslav, Protokol trestní – nevěstky v Čáslavi 1889-1913. 

38 Za léta 1883-1913 bylo v Čáslavi zatčeno celkem 180 hostinských nevěstek, což však jistě představuje pouhý 
zlomek z celkového počtu prodejných žen, jež se nabízely v čáslavských hostincích. 

39 SOkA Kutná Hora, AM Čáslav, fond PÚ, kart. č. 7, Knihy policejních hlášení 1901-1903, Oznamovací 
kniha pro noční hlídku 1902, 3.5. 

40  Např. tamtéž, kart. č. 1, Knihy policejních hlášení 1879-1884, Oznamovací kniha pro noční hlídku 1882-
1884, 16.2. 1883. 

41 Tamtéž, kart. č. 2,  Knihy policejních hlášení 1884-1887, Oznamovací kniha pro noční hlídku 1887, 3.2. 
42 Tamtéž, kart. č. 6, Knihy policejních hlášení 1898-1900, Oznamovací kniha pro noční hlídku 1900, 9.6. 



 

Ostatní přestupky koncesovaných nevěstek představují jen menší procento zatčení, 

proto jsem se rozhodla je pouze shrnout formou grafu. Většina jmenovaných přestupků byla 

trestána drobnou peněžní pokutou; občas se objevil i větší trest, případně odeslání k soudu. 

Nejvyšší pokutou, a to deseti korunami, byla potrestána Marie W. z Vernýřova, nevěstka v 

hostinci U Slunce, která v roce 1912 „(...)chodila po ulici v kroji zeměbrance.“43 

Ohledně přístupu k prostituci v městě Čáslavi máme v následujících letech jen velmi 

sporé a nepřímé informace. Zápisy o prohlídkách hostinců a kontrolách zachovávání předpisů 

daných městskou vyhláškou sem tam probleskne i informace o chystaných nebo probíhajících 

změnách. Probíhá také čilá korespondence s ostatními českými městy ohledně služek 

podezřelých z prostituce a vůbec přístupu k regulaci prostituce.44 Poněkud podrobněji jsme 

                                                 
43 SOkA Kutná Hora, AM Čáslav, Protokol trestní – nevěstky v Čáslavi 1889-1913, 28.12 1912, č. 73. 
44 Obzvláště čilá korespondence se probíhala během roku 1902 a 1905 mezi čáslavským Policejním úřadem a 

Policejním úřadem v Ústí nad Labem, která se většinou týkala některé z místních číšnic a jejího poměru k 
prostituci. Například v červenci zaslalo Ústí do Čáslavi dotaz ohledně zdejšího pobytu a zdravotního stavu 
Antonie Č. z Bejchor, která v té době pracovala jako nevěstka v hostinci u Dumů. Z Čáslavi byla obratem 
zaslána odpověď se sdělením, že“(...)po čas svého pobytu v Čáslavi tj. od 24.2. do 6.7. nebyla ani soudně ani 
polic. trestaná ani nakažl. nemocí stížena.“ Podobně žádala o informace o nevěstkách i další města jako třeba 
Litoměřice, odkud přišel roku 1912 dotaz na Amalii Ř., která pracovala jako nevěstka v kavárně Maxim. Viz  
SOkA Kutná Hora, AM Čáslav, fond PÚ, kart. č. 24, Podací protokoly 1899-1905, Protokol 1892, 14.7, č. 862; 
resp. kart. č. 25, Podací protokoly 1906-1920, Protokol 1912, 15.4., č. 384. 

Přestupky nev ěstek v čáslavských hostincích v letech 1880-1915

Chození po ulici Postávání p řed 
hostincem

Návštěva jiných 
hostinc ů a tan. zábav

Výtržnost

Vyklán ění se z okna Nevhodné oble čení Necudné chování Nešetření předpisů

Návštěva divadla Bez knížky Jízda v ko čáru Krádež



zpraveni pouze o situaci v roce 1903. Městská rada tehdy řešila možnost zákazu ženské 

obsluhy ve veřejných místnostech, a proto se v únoru následujícího roku rozhodla poslat dotaz 

do jednatřiceti českých měst, aby se informovala, jak je kde tento problém řešen. Samotné 

odpovědi se bohužel nedochovaly, ale naštěstí byl do podacího protokolu zapsán jejich 

stručný výtah. Celkem 14 měst  (45%) odpovědělo, že u nich není vůbec ženská obsluha, 8 

měst (26%) informovalo, že je u nich ženská obsluha trpěna bez omezení, 6 měst (19%), že je 

u nich ženská obsluha nějakým způsobem reglementována, ve dvou městech byla ženská 

obsluha povolena, ale netrpěla se jim prostituce, a pouze jedno město (Liberec) ženskou 

obsluhu zcela zakázalo. Věrohodnost uvedených údajů však poněkud snižuje příklad Kolína. 

Zdejší městský úřad uvedl, že „…ženská obsluha v tamních hostincích řídkou a nějaké 

zvláštní obmezení té samé nestává.“  Z policejních hlášení přesto vyplývá, že ženská obsluha 

zde byla nejen běžná, ale zároveň podléhala tento rok již i reglementačním opatřením.45 

 Jestli byla na základě informací získaných tímto dotazníkovým šetřením vydána 

nová vyhláška v Čáslavi, není jisté. Jediným vodítkem pro následující období může být článek 

v týdeníku Pravda referující o protestu obyvatel proti stavbě nevěstince na Chrudimském 

předměstí. Zde se píše, že někdy před rokem 1921, „(...)usnesla se rada městská na zrušení 

všech nevěstek, dosud v četných zde hostincích trvajících a poukázala, by takové ženštiny 

umístěny byly v odlehlých místnostech za městem(...).“46 

Touto událostí končí reglementační období v Čáslavi a i já bych tím ráda zakončila 

exkurz do reglemetační praxe v oblasti prostituce. Cílem předloženého příspěvku bylo ukázat, 

jakým způsobem se normativní teorie legislativních předpisů projevuje v každodenní praxi 

menšího města na přelomu 19. a 20. století. Výběr presentovaných příkladů byl omezen 

časem a prostorem vymezeným pro tento příspěvek, přesto ale doufám, že se mi vytyčený cíl 

podařilo splnit a představit reglementační praxi v oblasti prostituce v reprezentativním 

souhrnu. 

 

 

 

                                                 
45 SOkA Kutná Hora, AM Čáslav, fond PÚ, kart. č. 24, Podací protokoly 1899-1905, Protokol 1903.. 
46 Pravda, 25.3. 1921. 


