
Předmluva 

Žijete-li v představě, že nikdo nemá potřebu být ponižován, znásilňován, bit, či nucen 

k sexuálním praktikám jdoucí proti své orientaci, tak žijete ve velkém omylu. 

V populaci existuje řada lidí, vědecké studie odhadují, že jich je kolem 10% 

z celkového počtu populace, kteří mají tohle všechno jako náplň svých erotických 

tužeb a snů. 4-6% své sny realizují. Když mají štěstí, najdou si partnera pro domi-

nantně submisivní vztah. Tohle všechno se týká jak mužů, tak žen. 

Dominanti na jedné straně plně ovládají své submisivní protějšky, na straně druhé. 

Své setkání nazývají výcvikem či lekcí. Při těchto výcvicích dochází mnohdy 

k záležitostem naprosto nepochopitelným pro majoritní část populace. Muži i ženy se 

stávají v rolích subíků a subinek, prostředkem k uspokojení dominantů a domin. Do-

chází často i k bolestivému mučení, trestání a ponižování. Vše za účelem uspokojení 

obou stran. Obě strany vše podstupují dobrovolně, s cílem potěšit svůj protějšek. Ve 

svých rolích jsou si vzájemně naprosto oddáni. Vše probíhá zcela skrytě a diskrétně. 

O svém zaměření mnohdy neví nikdo z jejich okolí. Zamyslete se třeba, jestli vaše 

nekompromisní nadřízená, není v soukromém životě subinka? Není to až tak neob-

vyklé. 

 

Vysvětlení pojm ů 

• Dominant, Domina - Člověk ovládající. Využívající své přirozené dominance 

• Subinka, Subík  - Jedinci, kteří zcela dobrovolně vyhledávají ponižování a 

 celkové ovládání. Většinou jde o dění na lekcích. V některých případech, se 

ale nechávají svou submitivitou zcela ovládnout, a nechají se vést i v běžném 

životě. Jsou svému dominantovi, Pánovi, zcela oddáni. Pokud to párům vyho-

vuje, používají pro své označení název otrok/otrokyně. 

• BDSM  - Bondage a Disciplina, Dominance; Dominance a Submisivita;  Sa-

dismus a Masochismus. BDSM je tedy zkratka spojující všechny tyto disciplí-

ny. 

 

Novela je volně inspirována skutečným příběhem jedné ženy, která díky své submisi-

vitě podnikala, při hledání životního partnera, nebezpečné eskapády 



 

I. 

Tramtadadá. Ozval se její mobil a rozsvítil svůj display. Další zpráva na WhatsApp. 

Skoro se jí zastavil dech. Rychle utírá poslední kapky vody ze svého těla, co na ní 

zanechala sprcha. Pociťuje silné očekávání. Je to od něj? Je? Ano je. Strohá zpráva. 

„Za hodinku tě vyzvednu. Budeš mít krátkou sukni, halenku, ty samodržící punčochy 

a boty na vysokém podpatku. Nebudeš mít s sebou žádné šperky ani prstýnky. Vlasy 

budeš mít rozpuštěné. Na krku budeš mít obojek, co jsem ti poslal.“  

Pokouší se o ni panika. Jen hodina? Stíhá to vůbec? Téměř běží před zrcadlo, fén v 

jedné ruce, hřeben v druhé. Suší si vlasy a prohlíží si své tělo. Co když se mu nebu-

de líbit. Najednou si uvědomuje vlastní nedokonalost. I když jí bylo už dávno čtyřicet, 

cítí nervozitu jako by byla teprve teenager. Líčí se. Snaží se trochu zamaskovat vrás-

ky, ale vzdává to. Jde do ložnice k prádlu. Chvíli přemýšlí, jestli si má dovolit vzít si 

spodní prádlo. Ve zprávě o tom nic nepsal. Nakonec se rozhodne, že bude trochu 

provokovat a vybírá černé krajkové kalhotky a podprsenku. Trochu jí to dodá jistotu. 

Do jeho příjezdu zbývá už jen pár minut. Zapíná poslední knoflíček na košilce a při-

píná si tenký kožený obojek. Je s kroužkem a je lehce zaměnitelný s nějakým šper-

kem. Je za to vděčná. Nerada by na veřejnosti budila víc pozornosti než je nutné. 

Bere si velkou kabelku. Je ale skoro plná. Má v ní, podle předchozí dohody spoustu 

svých hraček. Vibrátory, vajíčko, venušiny kuličky, roubík. Vzala si i své pouta. Pro 

jistotu. Dokáže se z nich vysvobodit. Vzrušením se ji až zastavuje dech. Cítí, že musí 

ven, nebo se v horku bytu začne nervozitou potit.  

II. 

Neznala ho dlouho. V poslední době prošla rukama několika Dominantů. Neměla 

nouzi o zajímavé zážitky. Dá se říct, že ale jen sbírala zkušenosti. Každý z nich na to 

šel trochu jinak, každému se líbilo něco jiného. S jedním vyzkoušela mučení elektři-

nou. Měla přitom elektrody na bradavkách a na pyscích. Pán se bavil intenzitou výbo-

jů a její reakcí na ně.  

Další ji při lekcích, dával velice tvrdé tresty. Někdy, když spojil její návštěvu 

s popíjením a hulením, bylo to, jako by ztrácel sebekontrolu. Odcházela domů i 

s krvavými šrámy všude po těle, bolavým přirozením a modřinami zalitými prsy. Přes-

to za čtrnáct dní, když stopy zmizely, se těšila na další akci. Jednou si na ni nachys-



tal jehly. Neříkal nic předem. Nejdřív ji přivázal na takové speciální koze, co si sám 

vyrobil. Měla ruce přivázány za zápěstí i za paže. Nohy rozevřené, zvednuté a samo-

zřejmě taky připoutané. Kundičku měla akorát ve výšce, kdy se do ní mohl dostat 

naprosto pohodlně. 

Když ji tehdy takto připoutal, zapálil si jointa a po chvíli donesl krabičku z nerezu. 

Když ji otevřel, zatajil se jí dech. Byla tam chirurgická souprava na šití ran a spousta 

jehel. 

I když se snažila protestovat, za chvíli jehly propichovaly její prsa. Překvapilo ji, že 

bolest nebyla zdaleka tak intenzivní, jakou ji očekávala. Za chvíli připomínaly její ko-

zičky ježka. V každé měla deset jehel. 

Dal ji několikrát potáhnout z jointa. Snad aby ji připravil na další akci. 

Vytáhnul chirurgickou soupravu a sešil ji pysky k sobě. Šílela bolestí. Nepřestal, i 

když křičela dohodnutý signál, že má přestat, že už nemůže. „Stop, top, sakra stop, 

se neslo jeho domem“ Nepomohlo to vůbec. 

Když ji nakonec vytáhnul stehy a vysvobodil, sebrala se, a co nejrychleji od něj ode-

šla. Už s ním nikdy nic nechtěla mít. 

Další dva maníci, byli proti tomu chirurgovi nudní. Takže to skončilo po dvou lekcích.  

Pak se objevil krásný muž. Doufala, že to je už opravdu on. Byl rozvedený a hledal 

ženu pro další život. Byl úspěšný i v profesním životě. Prostě ideál. Než se sešli, pár 

dní si psali. Kladla důraz na to, že je subinka a že ke spokojenosti potřebuje skuteč-

ného Pána. Ten chlapík se rozhodl tuto roli přijmout. Jenže o tom nic nevěděl. Když 

zůstali na pokoji sami, začal ji líbat a svlékat, jako při klasickém sexu. V BDSM se 

lidem, nepraktikujícím BDSM říká Vanilka. Brzy poznala, že ten super chlapík není 

žádný Dominant, ale že ji právě šuká vzor všech Vanilkových lidí. 

Dala mu ještě jednu šanci, ale pan dokonalý se zmohl jen na láskyplné plácnutí přes 

zadek. 

Pak ho konečně našla. Skutečný Pán. Na první schůzce zažila subinkovský ráj. Byla 

přiměřeně ponižována i trestána. Zkrátka si užívala. Jenže už za dva dny na další 

schůzce nebyla sama. Tenhle Pán si přizval další subinku. Ke svému zděšení byla 

masochistka. A ke své úlevě to byla ta druhá subinka, co na lekcích byla pro trestání. 



Jenže ona musela být přitom. Silné údery, krvavé šrámy, vzlykot té holky ji vůbec 

nedělaly dobře. Vybavovaly se, ji vzpomínky na nedávnou vlastní zkušenost. 

Když se vrátila ze třetí schůzky, která opět proběhla ve trojici, odpověděla na inzerát 

dalšího chlapíka. Tentokrát to musí přece už vyjít. 

Zrovna se chystala na další lekci ve trojici, když přišla SMS s tím, že ten nový objev 

bude mít cestu přes její město a že by se sešel. Dostala se do zvláštní situace.  

Cestou na další lekci, kdy se šla nechat prznit, bít, provozovat nuceně sex s druhou 

ženou, šla na kafe s chlápkem, o kterém věděla jen to, co ji o sobě napsal. 

Setkala se poprvé s Pavlem. Opět krásný chlap. Na první pohled dominant, který si 

s ženou udělá, co ho namane. Dokázal to hned ten den, těsně před rozloučením. 

Požádal ji, aby přímo v té kavárně kde seděli, si přímo u stolu sundala kalhotky a vě-

novala mu je. Bez velkého rozmýšlení to udělala. Získal si ji tím. A teď na něj čeká. 

III. 

Její Pán má přijet za minutu, když zamyká dům a jde zahradou k brance. Zamyká i jí. 

Stojí na chodníku před brankou ani ne pár vteřin, když ze zatáčky vyjíždí Pánovo au-

to. Je jako vždy nablýskané. Zastavuje a ona si otevírá dveře. Sedá na přední se-

dačku. Čistota interiéru ji nepřekvapí. On je prostě dokonalý. Pozdraví a dostane se jí 

stejné odpovědi. Pán vypadá zcela klidně. Na rozdíl od ní. Cítí už nyní vzrušení. 

Motýlci v podbříšku třískají křídly jako zbláznění. Rozjíždí se. Nenuceně jí Pán sdělu-

je, že změnil plány. Nepojedou do hodinového hotelu, který musela zajistit, ale na 

chatu u řeky, kterou si vypůjčil od kolegy z práce. Zlá předtucha ji probleskla hlavou. 

Zahnala ji okamžitě. Víc nyní myslela na to, jak trapně se cítila, když včera domlou-

vala ten bordel. Nakonec ale pocítila úlevu. Chata je určitě nenápadná, nebude mu-

set přemýšlet, jestli ji někdo uslyší nebo ne. Když se dozvěděla, kde přibližně poje-

dou, začali spolu nenuceně konverzovat. Měli dost času. Popisovali si své pocity při 

prvních a prozatím jediných dvou setkáních, které proběhly v kavárně a v baru. Svěři-

la se mu, že se jí strašně zalíbil, už když ho viděla poprvé vystupovat z auta. Když ji 

potom po pár minutách co spolu seděli, vzal za ruce a nechal ji pocítit jejich velikost a 

skrývanou sílu, úplně mu propadla. Proto mu tak bez protestu dala své kalhotky. Za-

mlčela ale, že později na lekci dostala za to, že přišla bez spodního prádla pořádný 

výprask.  



Taky mu řekla, jak se bála, že on jí nebude chtít, a doslova trpěla před druhým se-

tkáním v tom baru, když měl deset minut zpoždění. Myslela si, že už nepřijde a byla 

skoro zoufalá. On se jen smál a pak se jí přiznal, že prožíval obdobné chvíle. Uklidnil 

jí tím. Poslouchala jeho hlas, který jí zněl velice příjemně. Vůbec jí nepřišlo divné, že 

ona mu vyká. Bylo to tak přirozené. Cítila to tak. A cítila, že je v rámci téhle hry nor-

mální, když ji přikázal, aby si tady v autě, za jízdy sundala kalhotky.  

Musela je vyhodit oknem. Udělala to bez přemýšlení. Udělala to, protože chtěla, aby 

měl radost. Cítila se jen více vzrušená. Už to nebylo jen vzrušení z dané situace, bylo 

to ryzí, živočišné, sexuální vzrušení. Poslušně podle příkazu roztáhla nohy a se zata-

jeným dechem se jeho pravou rukou nechala tam dole prozkoumávat. Cítila, jak vlh-

ne, ale bylo jí to více než příjemné. Hltala každé jeho slovo, líbil se jí tón jeho hlasu. 

Líbilo se jí, co mluví a jakým způsobem to vypráví.  

Cítila, že po třech letech zase zažije to, po čem subinka v ní touží. Tři roky to trvalo, 

než k nějakému muži pocítila takovou důvěru. Z těch minulých chlapů nikdy neměla 

tak dobrý pocit. Její srdce by nejraději skákalo radostí. Ten muž po její levé straně 

vypadal seriozně, nesporně měl silné charisma a dominance z něj přímo sršela. 

Přesto dokázal být více empatický než kterýkoliv jiný muž, co v životě potkala. Bylo to 

určitě tím, že si byl svých vlastností a tím i převahy vědom. Proto se nebál projevit cit 

a starost o druhou osobu. Jak je to jednoduché, když to má chlap takhle srovnáno v 

hlavě. „Jak je možné, že je nezadaný?“ Napadlo ji.  

Silnice se zařízla do horského údolí. Věděla, že cíl cesty se blíží. Začalo se jí opět 

zmocňovat napětí. Jako by tu její změnu pocítil. Zastavil na silničním odpočívadle. 

 Myslela si, že si musí odskočit, ale on si jen odepnul pás, naklonil se nad ní a začal 

jí vášnivě líbat. Rukou ji přitom chvíli rejdil pod vyhrnutou sukní, aby vzápětí začal 

pevně tisknout její pravé prso. Jen chviličku vzdorovala, než jeho jazyk pustila na 

průzkum i do svých úst. Úplně se jí zatočila hlava. Tep se rozběhl a dech nestačil. 

Líbal jí celou věcnost.  

Přestal, upravil jí límeček halenky. Nedovolil ji však stáhnout si sukni na stehna, tak-

že další část absolvovala s odhaleným klínem. On si zapnul znovu pás a bez dalších 

slov se rozjel. Až po několika kilometrech promluvil: „Nechtěl jsem tě zaskočit, jen 

jsem už to nemohl vydržet“. Chtěla odpovědět něco v tom smyslu, že takové zastáv-



ky mohou být častější, ale raději mlčela. V hlavě se jí točil vír myšlenek. Cítila, že 

kdyby chtěla něco říci, třásl by se jí hlas.  

Auto odbočilo z hlavní cesty. Silnice se protáhla uličkou rodinných domů a pokračo-

vala dál, k lesu. Tam už nebyla silnicí, ale jen šotolinovou cestou. Lesem jeli ještě asi 

kilometr. Silnice začala prudce klesat. Les se najednou rozestoupil, objevila se louka, 

kterou po pár desítkách metrů půlila horská říčka. Na konci lesa byla přes cestu zá-

vora. Propadla na chvíli panice, že se budou muset vrátit, protože se k chatě nedo-

stanou. Zabylo ji to děsně líto. 

Pán však u závory v klidu zastavil, vystoupil z vozu. Přešel k závoře, z kapsy vytáhl 

svazek klíčů a odemkl a zvedl závoru. Vjeli na něčí soukromý pozemek. Na vzdále-

ném konci louky stála opuštěná rekreační chata velikostí většího rodinného domku. 

Zlá předtucha ji probleskla hlavou podruhé. Když se v Pavlovi mýlí a je to třeba úchyl, 

nikdo jí tady nepomůže. Když Pavel manipuloval se závorou, vytáhla s kabelky mobil 

s připravenou výmluvou, že má pocit, že jí někdo volá. Ve skutečnosti poslala rychlou 

SMS a nechala, co možná nejnenápadněji, přes aplikaci sdílet polohu. Pavel si všim-

nul, že má mobil, až když ho vracela do kabelky. Celý se rozzuřil. Trvalo však chvíli, 

než své emoce dostal zase pod kontrolu. Okamžitě dostala nakázáno, ať mobil vy-

pne. Poslechla.  

Chata stála na vysoké kamenné zdi. Obytná část začínala k vůli povodním až ve více 

než dvou metrech. Dole byla garáž, technické zázemí a asi ještě jedna místnost, kte-

rou ukrývaly zelené plechové dveře. Pán otevřel vrata, zajel autem dovnitř, vrata za 

sebou zevnitř zamknul. Za chvíli se na terase otevřely okenice balkónových dveří a 

Pán jí pozval, aby po schodech vystoupala za ním. Stoupala po kamenných scho-

dech s myšlenkou, že se blíží její čas. Nebyla schopna myslet na nic jiného než na 

to, co jí za chvíli asi čeká.  

Přijala od Pána nabídnutou pomoc prostřednictvím natažené ruky. Potřebovala to. 

Celá se chvěla. Když překračovala práh dveří do místnosti, lehce zavrávorala. Byla 

uvnitř. Místnost zalévalo světlo mnoha žárovek. Pán zavřel okenice i balkónové dve-

ře hned potom, co v místnosti zapnul silné stropní světlo. Trochu pocítila nejistotu. 

Jako by ji Pán zavřel do klece. Ale on jí vyvedl z omylu. Začal se s ní bavit. Požádal 

ji, aby pro oba připravila kávu.  

 


