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ÚVOD      

     Již ze samotného názvu mé diplomové práce „ Násilná trestná �innost páchaná na 

d�tech“  bude zcela jist� v�tšin� �tená�� jasné, co bude jejím obsahem. Tedy p�edevším 

nechápající, nesmyslná, nevysv�tlitelná a v  poslední �ad� neomluvitelná jednání, 

kterých se dopoušt�jí dosp�lí na d�tech. V úvodu bych mohl dále pokra�ovat citáty a 

tvrzeními z �ady publikací odborník� (Dunovský J., Elliotová M., Mat�j�ek Z., Pöthe 

P., Weiss P., aj.)  zabývajících se „týranými, zneužívanými a zanedbávanými d�tmi.“  

     Místo toho však uvedu �ást autentické výpov�di dít�te ze skute�ného „d�sivého“ 

p�ípadu, který �eská kriminalistika nepamatuje. P�ípadu týraného „Ond�eje Coufala,“ 

který vyšel najevo v obci Ku�im,  v okrese Brno-venkov,  a  který se odehrál v nedávné 

dob�. Za�átek vyšet�ování tohoto  p�ípadu se datuje ke dni 7. 5. 2007 a  já jsem se 

osobn� jako vrchní komisa� Policie �R - Krajského �editelství policie Jihomoravského 

kraje v Brn�, podílel na odhalování a objas�ování nezákonných jednání namí�ených 

proti Ond�ejovi a Jakubovi, ze strany jejich matky Kláry Mauerové a dalších osob.  

     Když m� našli svázaného, tak to m� svázala maminka. Už jsem byl svázaný mockrát. 
Stokrát. Nahý už jsem byl také víckrát. Svazovala m� maminka. Kdo jiný? Maminka m�
svazovala lepící páskou, jeden den to bylo jenom provázkem. Ruce jsem m�l svázané 
vždycky. Ale n�kdy jsem to m�l jenom jako svázané, abych si vzpomn�l, co se stane, když 
ud�lám zase n�co špatn�. Když jsem byl nahý, tak mi maminka �ekla, že se mám 
vysvléct, kdo jiný. Když jsem byl nahý, tak mi byla zima.  

      
     Když jsem m�l svázané ruce a nohy, tak jsem jedl tak, že mi maminka postavila na 
zem p�ede mne misku s jídlem a já jsem ho jedl normáln� pusou. Jídával jsem špagety 
s omá�kou, buchty, každý den jiné jídlo. Hlad jsem míval, ale spíš žíze�. Na pití mi 
maminka dávala do misky �aj, vodu, n�kdy mi to vyschlo, to je divný. Když šla maminka 
do práce, tak já jsem byl sám celou dobu v komo�e. N�kdy jsem byl nahatý a n�kdy 
oble�ený, když jsem byl nahatý, tak mi byla zima. Matce jsem ne�íkal, že je mi zima. 
Nemocný jsem nebýval. K paní doktorce jsem nechodil. Teta Katka za mnou chodila do 
komory, byl sem nahatý. V komo�e jsem také spával. Postel tam nebyla. Spal jsem tam 
na dece a také na kartonu. Pro� m� tam mamka dala, to nevím. N�kdy jsem taky spal 
bez kartonu a bez deky, jenom tak, na zemi. Ale neštípalo to, je pravda, že to trochu 
studilo. To m� ale nezajímalo. V komo�e jsem m�l takový kýbl, kdyby se m� zacht�lo 
��rat nebo kakat……………   
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     Uvedeným p�ípadem bude dále pokra�ováno v p�ípadových ilustracích jednotlivých 
kapitol diplomové práce. Dokon�ení bude provedeno v jedné z uvedených kazuistik. 

Poznámka : Jedná se o �ást p�episu Ond�ejovy výpov�di, ten o všech t�chto v�cech 

mluvil, jako by na nich nebylo nic mimo�ádného.  

     I když žijeme na prahu t�etího tisíciletí, pokrok nás obklopuje ze všech stran, skoro 

nic není nemožné, p�esto z�stává problém „týraných, zneužívaných a zanedbávaných  

d�tí,“ nevy�ešen.  

      

     �íká se, že každá doba nese to své, „pokrok, ideje, ideály, hodnoty, cestování 

vesmírem,“  slovo vzdálenost tém�� ztratilo význam, jsme schopni komunikovat mezi 

kontinenty, žádná z nich však nep�inesla ú�inný recept v podob� léku, který by vylé�il 

nemocnou duši. Když jsem použil slovo „duše,“ mám na mysli tu bezbrannou, 

utrápenou, zni�enou a pošlapanou d�tskou duši�ku, na které z�staly rýhy osudu, 

vytvo�ené dosp�lými.   

      

     Žádné  století,  ani   tisíciletí   nedokázalo   vymítit   uvedené  „zlo,“  to  zlo  

projevující  se v  podob� týraného, zneužívaného a zanedbávaného dít�te. To zlo, které 

je sou�ástí každé doby a slovo pokrok, v tomto sm�ru ztrácí na významu.  Ve své 

diplomové práci jsem se snažil nastínit formy násilí projevující se ve fyzickém, 

psychickém a sexuálním týrání. Dalším p�ípadem agrese namí�ené proti d�tem                 

a mladistvým je šikana, která je definována jako samoú�elné násilí silných v��i slabým.      

Vylí�it p�í�iny,  které  vedou  pachatele k páchání  trestné �innosti. Popsat její dopad na 

fyzický i psychický vývoj dít�te. Pokusit se o odstran�ní, nebo alespo� zmírn�ní 

následk� a vyzvednout d�ležitost spo�ívající v prevenci, v rodin�, ve školách a celé 

spole�nosti.  

     Dít� jako každá lidská bytost má svou hodnotu, d�stojnost a základní práva. 

Vzhledem ke svému t�lesnému i duševnímu vývoji, bezbrannosti a zranitelnosti 

pot�ebuje zvláštní pé�i, pomoc, ochranu, porozum�ní a lásku. 
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     Na sv�t� žije spousta d�tí. V�tšina d�tí je veselá, š�astn� si hraje a na n�co hezkého 

se t�ší. V�dí, že se mohou s d�v�rou obrátit na své rodi�e, kte�í pro n� p�edstavují 

bezpe�né úto�išt�. Mezi nimi jsou však i d�ti, které tak š�astné nejsou. Mají pocit, že je 

nikdo nemá rád, cítí se opušt�né a p�ipadá jim, že jsou svým rodi��m spíše na obtíž. 

Jsou zvyklé na k�ik, bití a mívají i mod�iny. Když se jim n�co nepovede, jsou vyd�šené 

a mají strach, že bude následovat krutý trest, vý�itky, nadávky a obvi�ování. Takové 

d�ti jsou týrané. (Sdružení linka bezpe�í, informa�ní leták.)  

     Záv�rem bych použil citát, který mi utkv�l v pam�ti z mého d�tství, a který svojí 

podstatou vystihuje mnohé, bohužel si již dnes  nevzpomínám na jeho autora : 

      „ Te� když jsme se nau�ili létat v pov�t�í jako ptáci a plavat ve vod� jako ryby, 

zbývá už jen jediné, nau�it se žít na této zemi jako lidi.“ 
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1.   NÁSILNÁ TRESTNÁ �INNOST NA D�TECH A JEJÍ D�LENÍ 

     Kriminalita páchaná na mládeži p�edstavuje sice kvantitativn� nevelký podíl na 

odhalené celkové trestné �innosti, vyzna�uje se však vysokou spole�enskou 

nebezpe�ností. Kriminologové již po�átkem osmdesátých let za�ali výrazn�ji 

upozor�ovat na skute�nost, že mnozí  pachatelé, d�íve než spáchali trestný �in, byli sami 

ob�tí kriminality v d�tském v�ku. I když doposud chybí solidní empirické ov��ení, lze 

stanovit hypotézu, že trestná �innost páchaná na d�tech a mladistvých je potenciální 

kriminogenní faktor kriminality mládeže. 

     Problematika kriminality páchané na mládeži je úzce spjata s postavením mládeže  

ve spole�nosti a jejím vývojem v ní. Ubližování dít�ti v nejr�zn�jších jeho formách a 

intenzit� bylo v minulosti chápáno jako samoz�ejmost, vyplývající z nerovného 

postavení dít�te jako právního subjektu ve spole�nosti. 

     Nejkrajn�jší ochrana d�tí a mladistvých p�ed kriminalitou je garantována trestním 

právem. V prvé �ad� je to ustanoveními o ochran�, která náleží pouze mládeži, v druhé 

�ad� se jedná o ustanovení týkající se trestných �in�, jejichž ob�tí se m�že stát každý 

�lov�k, avšak spáchání t�chto trestných �in� na mládeži vykazuje v�tší spole�enskou 

nebezpe�nost a je podmínkou ud�lení vyšší trestní sazby, pozornost se soust�e	uje na: 

• ochranu d�tí p�ed nepln�ním povinnosti rodi��, zám�rem legislativy je 

postihnout ur�itý druh pasivity t�ch, kte�í mají ze zákona povinnost o dít�

pe�ovat, a kte�í je opustí nebo neplní zákonnou vyživovací povinnost             

a vystaví je nouzi nebo jiným závažným následk�m, jako je újma na zdraví  

až smrt      (§ 212, 213 tr. zák.), 

• ochranu d�tí proti r�zným formám a intenzit� agresivního jednání, kam 

pat�í speciální trestné �iny, zejména týrání sv��ené osoby (§ 215), a osoby 

žijící ve spole�n� obývaném byt� nebo dom� (§ 215a). Dále únos  (§ 216)      

a trestný �in vraždy a vraždy novorozeného dít�te matkou (§ 219 – 220), 

• ochranu p�ed obchodováním s d�tmi, kdy zákonodárce v souladu 

s �lánkem 35, Úmluvy zakotvil novou skutkovou podstatu, jíž postihuje toho, 
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kdo za odm�nu sv��í dít� do moci jiného za ú�elem adopce, využívání d�tské 

práce nebo pro jiný ú�el ( § 216a), 

• ochranu proti ohrožení  výchovy mládeže, spo�ívající v postihu toho, kdo 

vydá osobu mladší 18 let nebezpe�í zpustnutí tím, že jí umožní vést zahál�ivý 

nebo nemravný život nebo takovou osobu k tomuto životu svádí  (§ 217). 

Dalším tr. �inem je svád�ní k pohlavnímu styku, které spo�ívá v nabídnutí, 

p�íslibu �i poskytnutí osob� mladší 18 let za pohlavní styk, pohlavní 

sebeukájení, obnažování nebo jiné srovnatelné chování úplatu nebo jinou 

výhodu �i prosp�ch (§ 217a), 

• ochranu zdravého sexuálního vývoje mládeže, jde o pohlavní zneužívání 

(§ 242, 243) a znásiln�ní, kdy je p�ísn�ji postihován pachatel, pokud jeho 

jednání sm��uje proti osob� mladší 15 let (§ 241 odst. 2 písm. b), a tr. �in 

kuplí�ství (§ 204 odst. 3 písm. c, odst. 4), 

• ochrana p�ed pornografií, v p�ípadech, kdy pornografické dílo písemné, 

fotografické, filmové, po�íta�ové nebo jiné je nabízeno, p�enecháváno nebo 

zp�ístupn�no dít�ti, nebo je zneužito k výrob� pornografie (§ 205, § 205a, § 

205b), 

• ochranu mládeže p�ed zneužíváním návykových látek a p�ed podáváním

alkoholických nápoj�,  od  roku  1994  i p�ed podáváním anabolických látek  

(§ 187 odst. 2 písm. c, § 188 odst. 3, § 188a odst. 2, § 218, §218a). Od roku   

1998 jsou pro dealery drog, kte�í ohrožují d�ti a mladistvé, stanoveny vyšší 

trestní sazby.  ( Zákon �. 140/1961 Sb., trestní zákon.) 

      

     Bez povšimnutí by nem�lo z�stat, že kriminalita páchaná na mládeži zp�sobuje 

následky, které mohou mít krátkodobý, ale i dlouhodobý negativní vliv na jejich zdravý 

vývoj. Jde zejména o nebezpe�í návyku k násilnému a sexuáln� motivovanému 

kriminálnímu chování, k alkoholismu, drogovým závislostem, prostituci atd. 
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     Mezi nej�ast�ji páchanou trestnou �innost na d�tech a mládeži pat�í: 

• zanedbání povinné výživy 

• týrání sv��ené osoby 

• pohlavní zneužívání 

• ohrožování  výchovy mládeže 

• obchodování se ženami. 

     Problematice ochrany d�tí p�ed kriminalitou je v�nována pozornost i na evropské 

úrovni. V st�edu zájmu Rady Evropy je p�edevším tzv. syndrom týraného, zneužívaného 

a zanedbávaného dít�te. Je to multifaktoriální jev, jehož spole�ným jmenovatelem je 

ubližování dít�ti. Jeho poznávání, odhalování, náprava i prevence je záležitostí r�zných 

v�dních obor� zabývajících se dít�tem.  

     Zdravotnická komise Rady Evropy �lenským stát�m doporu�ila �lenit a evidovat 

problematiku CAN (1992) do následujících podskupin na: 

• t�lesné týrání, 

• psychické týrání (ponižování nebo citové vydírání),

• zanedbávání (tzv. pasivní týrání), 

• pohlavní zneužívání (tzv. syndrom CSA), 

• podávání alkoholu, drog a svévolné podávání utišujících nebo naopak 

povzbuzujících lék�, 

• systémové-institucionální týrání (školskými, zdravotnickými za�ízeními, orgány 

státní správy, soudy apod.). 

      

     Závažným mezinárodním problémem konce dvacátého století se stalo komer�ní 

sexuální zneužívání d�tí. V posledním období se rozší�ilo i do zemí, kde se d�íve 

nevyskytovalo. P�í�iny lze spat�ovat p�edevším v rozší�ení sexuální turistiky a v 

agresivních formách nabídky, k níž jsou využívány nejr�zn�jší mediální prost�edky, 

v�etn� Internetu, který u�inil z komer�ního sexuálního zneužívání d�tí globální 

záležitost. ( Zoubková,I.:  Kriminalistika �. 2/2001, s. 3.) 
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1.1   Postavení dít�te ve spole�nosti a v rodin�

     �asto bývá 20. století ozna�ováno jako století dít�te �i jako století objevování dít�te 

a d�tství. To proto, že se odborná i laická ve�ejnost za�ala soust�e	ovat na poznávání 

nep�íznivých stav� v život� a vývoji dít�te, zp�sobených v�tšinou neadekvátním 

chováním dosp�lých kolem n�j a nep�íznivými podn�ty zven�í. A to hlavn� tam, kde 

bylo riziko ubližování dít�ti nejv�tší – což je bohužel paradoxn� v rodin�.  

     D�lo se tak v rámci poznávání a definování pot�eb,  požadavk� dít�te a snahy 

adekvátn� je uspokojovat. Na tomto základ� se pak formulovala postupn� práva dít�te 

jak na úrovni národní, tak mezinárodní, p�edevším však ve vztahu rodi�e – d�ti. 

     P�i vývoji právního vztahu rodi�� a d�tí bylo nutno p�ekonat p�edstavy o dít�ti jako 

pouhém objektu a absolutní „otcovské moci“ v rodin�, která pramenila z dávného 

starov�ku. Tehdy mohl otec s dít�tem jakkoli manipulovat, mohl jej zabít, shodit          

ze skály, prodat do otroctví apod. K�es�anství p�iznalo dít�ti duši a charakter lidské 

bytosti, zakázalo zabíjet d�ti,  když se ve 4. století našeho letopo�tu stalo státním 

náboženstvím. 

     I p�es tento zákaz však stále p�etrvávala v etapách vývoje lidstva otcovská moc, 

a�koli její  intenzita  postupn�  slábla.  U nás  tomu  bylo  do roku 1949, kdy 

zrovnoprávn�ní otce i matky p�ineslo nové ozna�ení vztahu mezi rodi�i a d�tmi – 

rodi�ovská moc. Vlivem Charty práv dít�te z roku 1959 byla u nás p�ijata v novém 

zákon� o rodin� odlišná formulace tohoto vztahu – práva a povinnosti rodi��. 

V poslední úprav� tohoto zákona je vztah rodi�� a d�tí vyjád�en jako rodi�ovská 

odpov�dnost, jež p�ináší dít�ti �adu nových práv.  

     Postupn� vznikající národní i mezinárodní organizace iniciovaly a prosazovaly 

rozvoj a zkvalitn�ní pé�e o dít� a jeho ochranu. Snad prvním takovým mezinárodním 

dokumentem, týkajícím  se  ochrany  dít�te, bylo vyhlášení  zákazu d�tské práce, p�ijaté   

ke konci 19. století  Všeobecnou   konfederací  práce.  Tento  zákon  p�edznamenal 

ohromný rozvoj pé�e o dít� ve 20. století. 
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     Velmi d�ležitým mezinárodním dokumentem, týkajícím se právního postavení dít�te  

ve spole�nosti, poskytnout dít�ti pot�ebnou ochranu byla tzv. Ženevská Deklarace 

práv dít�te, kterou p�ijala Spole�nost národ� v roce 1924. Tato deklarace se postavila 

proti diskriminaci d�tí, jejich t�žkému osudu v nes�etných válkách, ale také ješt�

v p�etrvávajícím kolonialismu, proti vyko�is�ování d�tí a jejich otroctví.  

     Sou�asn� poskytla analýzami d�ležité informace o stavu a vývoji d�tí ve sv�t�.    

Všechna tato úsilí  vyvrcholila v mimo�ádnou událost, když z pomocné organizace 

UNRRY, snažící se pomoci válkou poškozeným zemím, vznikla na za�átku  padesátých 

let polovládní organizace na p�d� Organizace spojených národ� - D�tský fond 

spojených národ� - UNICEF. Ten p�evzal iniciativu v mezinárodní pomoci nejvíce 

ohroženým d�tem.    

     V bezprost�ední návaznosti  na svou stále úsp�šn�jší praxi ve sv�t� dokázal 

formulovat a také ve Spojených národech prosadit novou mezinárodní právní normu 

týkající se d�tí - Chartu práv dít�te, jež se cílen� zam��ovala na prosazování  

optimálního  vývoje   každého  dít�te  a   jeho  ochrany.  Každé  dít�  má   mít zajišt�no 

ke svému plnému rozvoji dostatek lásky a  porozum�ní p�edevším v pé�i vlastních 

rodi��. Není-li to možné, stát toto právo musí náležit� uspokojit. Zvláštní ustanovení 

jsou v�nována práv�m dít�te na ochranu p�ed jakýmkoli zneužíváním, ubližováním, 

vyko�is�ováním a zanedbáváním, obchodem s ním a jeho diskriminaci. Charta Práv 

dít�te z roku 1959 m�la pro n�které východoevropské zem�, a nepochybn� i pro nás, 

zcela specifický význam. Ovlivnila tehdy p�ipravovaný a v r.1963 u nás p�ijatý zákon o 

rodin�. Ten neoby�ejn� modern� upravil n�které zákonné normy týkající se vztahu 

rodi�� a d�tí a hlavn� možnosti náhradní rodinné pé�e, p�edevším osvojení. Otev�el 

možnosti pro znovuzavedení p�stounské pé�e, jež byla z ideologických a politických 

d�vod� v  r. 1951 zrušena.  Tak se na jeho základ�  poda�ilo osvojit postupn� tisíce d�tí,   

práv� na podklad� ustanovení o tzv. nezájmu rodi�� o dít� trvajícím  nejd�íve  po  dobu  

2  let,  pozd�ji  roku  a  nyní  dokonce  p�l  roku. Nový zákon o  rodin� však též   

umožnil znovu zavést  p�stounskou   pé�i  do  celého  systému  náhradní  rodinné  pé�e, 

a� již v individuální podob� nebo v podob� skupinové, p�edevším v SOS d�tských 

vesni�kách. 
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    Situace dít�te ve sv�t� zdaleka nebyla tak p�íznivá, jak by m�lo sv�tovému rozvoji 

odpovídat. Sv�d�ily o tom p�edevším vydávané zprávy UNICEF, které m�ly znovu 

zhodnotit situaci d�tí ve sv�t�, rozsah, obsah a aktuálnost d�tských práv a hlavn� jejich 

pln�ní. Výsledkem tohoto úsilí bylo p�ijetí Úmluvy o právech dít�te op�t Organizací 

spojených národ�, a to v listopadu 1989. Úmluva p�iznává d�tem na celém sv�t� plná 

lidská práva a zavazuje ú�astnické státy k právnímu zakotvení t�chto základních práv 

d�tí do vlastního zákonodárství. Nezapomíná ani na povinnosti rodi�� náležit� pe�ovat  

a vychovávat své d�ti, ani na povinnosti státu jim v tomto úsilí pomáhat. A to hlavn�

tam, kde se nemohou, neum�jí nebo necht�jí o své d�ti starat. Povinností rodi�� i státu 

se totiž sou�asn� stávají právy dít�te, jež jsou v plném souladu s právy, obsaženými 

v Listin� základních práv a svobod. 

     Práva  d�tí  na  ochranu  p�ed   kriminalitou  na  nich  páchanou  jsou  p�edevším  

práva  na ochranu p�ed zanedbáváním, zneužíváním a duševním nebo t�lesným násilím. 

Podle Úmluvy se jedná o opat�ení sm��ující k ochran� d�tí p�ed násilím a zanedbáváním 

(�l. 19), p�ed narkotickými a psychotropními látkami (�l. 33), p�ed všemi formami 

sexuálního zneužívání a vyko�is�ování (�l. 34) a obchodováním s d�tmi (�l. 35). 

Pozornost je v�nována i neintegraci d�tí, které se již staly ob��mi vyko�is�ování, 

zneužívání nebo týrání (�l. 39). 

     Problematika kriminality páchané na mládeži v �eské republice je ve st�edu zájmu 

širší spole�nosti od po�átku devadesátých let a úzce souvisí práv� s ratifikací Úmluvy   

o právech dít�te (publikována jako Sd�lení FMZV �. 104/1991 Sb.). Je tomu tak i 

v resortu Ministerstva vnitra �R. Policejní prezidium �R a Ú�ad služby kriminální 

policie a vyšet�ování �R v�nují v posledním desetiletí problematice trestné �innosti 

páchané na mládeži nemalou pozornost. 

     Ochrana   dít�te   je  ve  vnitrostátní  úprav�  obsažena  v   r�zných  právních   

normách. Již tradi�n� je základ právního postavení dít�te obsažen, mimo právo ústavní, 

v právu rodinném. Vliv Úmluvy se do zákona o rodin� promítl (novelou z. �. 91/1998 

Sb.) p�edevším v ustanovení o sociáln�-právní ochran� (§ 41), jejíchž cílem je „blaho 

dít�te“. Následn� p�ijatý zákon o sociáln�-právní ochran� d�tí (�. 359/1999 Sb.) stanovil 
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rovn�ž jako p�ední hledisko zájem o blaho dít�te (§ 5). Mimo jiné zákon stanovuje 

povinnost státu a státních orgán� poskytovat ú�innou pomoc rodinám s d�tmi, 

povinnost státních orgán� chránit d�ti p�ed t�lesným a duševním násilím i povinnost 

státu zajistit neintegraci a zotavení dít�te, které se stalo ob�tí týrání, zneužívání, 

zanedbávání nebo jiné omezující zacházení. 

     V souladu s Úmluvou byl novelizován zákon o p�estupcích (�. 200/1990 Sb.). Byly 

uzákon�ny nové p�estupky na ochranu d�tí, nap�. za p�estupek je považováno ponechání 

nezletilého dít�te bez náležitého dozoru, a pokud je tím vystaveno nebezpe�í vážné 

újmy na zdraví nebo pokud tím zp�sobí újmu na zdraví jiné osob� nebo škodu  na 

majetku. Za p�estupek je nov� považováno i ponížení lidské d�stojnosti nezletilého 

dít�te použitím nep�im��ených opat�ení. Naopak tradi�ní je ochrana d�tí a mladistvých 

p�ed podáváním alkoholických nápoj�. Absolutní zákaz prodávání a podávání 

návykových látek osobám mladším  osmnácti  let  je  vysloven  hned dv�ma  normami 

správního práva. Vedle zákona o p�estupcích  je  to  i  zákon  o  ochran� p�ed  

alkoholismem  a  jinými  toxikomaniemi (�. 37/1989 Sb.). Od roku 1990 byl princip 

prohibice pro d�ti a mladistvé uplatn�n i p�i hraní na hracích automatech (zák.              

�. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách). 

Úmluva  se  tak  zabývá  napl�ováním v ní  stanovených práv všech d�tí. V podstat� jde    

o   4   okruhy: 

• práva statutární, 

• práva na rozvoj a p�ežití, 

• práva na spole�enskou participaci, 

• práva na plnou ochranu. 

     Ta   se  týkají  všech  d�tí,  jež  jsou  jakkoli  ohroženy �i  postiženy, tedy d�tí 

ocitajících se ve zvláš� nep�íznivých situacích.  

     D�ti jsou pokra�ováním života rodiny a tím i celé spole�nosti. Rodina vznikla 

p�edevším z pot�eby své potomstvo ochra�ovat a pe�ovat o n� v úzkém intimním 

spole�enství ženy a muže a p�ípadn� dalších blízkých lidí. 
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     Rodina zajiš�uje bezpe�í a jistotu osobního vztahu a lásky. Je to pot�eba vztahu 

založeného na nepodmín�né lásce, kdy nás má n�kdo rád takové jací jsme, a proto,      

že jsme. Dít� v rámci rodiny dostává i ur�itou sociální roli (šikovný hoch, hodná 

hol�i�ka). Dít� se s touto rolí identifikuje a má možnost prožívat uznání a ocen�ní, má 

pocit, že n�kam pat�í. 

     V rodin� se napl�ují nejen pot�eby d�tí, ale i rodi��. Z psychologického hlediska     

je rodina místem vzájemného uspokojování. Úst�ední roli ve vývoji dít�te v rodin� hraje 

matka. Slouží jako hlavní prost�edek uspokojování životních pot�eb dít�te a poskytuje 

mu rovn�ž ochranu, bez ní by bylo dít� vystaveno náraz�m vn�jšího sv�ta, které 

zanechávají trvalé stopy na jeho duševní odolnosti.

     Rodina slouží k odpo�inku, k ochran� p�ed nep�ízní vn�jšího sv�ta a regeneraci 

duševních sil, jejichž význam stoupá v kontextu s procesem celospole�enských zm�n. 

Na rodi�ích spo�ívá podstatná �ást odpov�dnosti za za�len�ní rodiny do makrosystému 

spole�nosti, získání ur�ité životní úrovn� a zabezpe�ení materiálních podmínek pro 

zdravý a plnohodnotný vývoj d�tí. Rodina má ve vysp�lých spole�nostech hlavní 

odpov�dnost za výchovu svých d�tí. Rodi�e jsou hlavními vychovateli, utvá�í mravní 

rysy dít�te, vztah d�tí k ostatním lidem, vztah k práci apod. Rodi�e jsou odpov�dni za 

vytvo�ení kulturn� pedagogických podmínek rodinného prost�edí. Tyto podmínky se 

p�edevším odrážejí ve vzd�lání a hodnotové orientaci rodi��. Pot�eba vzd�lání rodi�� a 

životní styl rodiny ovliv�uje budoucí hodnotovou orientaci d�tí. V život� rodiny  se 

v pozitivním i negativním smyslu promítají celkové dlouhodobé d�sledky výchovy 

jejich d�tí. 

     Od ur�itého v�ku d�tí nem�že rodina zabezpe�it komplexní a multikulturní rozvoj 

dít�te svými vlastními silami. Je v tomto sm�ru odkázána na spolupráci s jinými 

specializovanými institucemi. Škola a ostatní výchovné instituce odpovídají vždy jen   

za n�kterou díl�í oblast výchovy. Rodi�e rozhodují o výb�ru vzd�lávací instituce  pro 

své dít�, ovliv�ují jeho vztah ke vzd�lání v�bec, významn� p�sobí p�i volb� povolání. 

Fungující rodina je nejenom p�edpokladem zdravého vývoje spokojených jednotlivc�, 

ale tvo�í i podmínku zdravé, vnit�n� svobodné spole�nosti. 
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     Špatná výchova v rodin� je nej�ast�jším p�edpokladem pro vznik kriminogeního 

prost�edí. Krom� nedostatk� v rodinné výchov� spo�ívají p�í�iny kriminality d�tí a 

mládeže i v dalších faktorech, jako je absence vhodných aktivit ve volném �ase, 

problém kvalifikace a vzd�lání, nedostate�ná mravní a citová výchova a absence 

právního v�domí. (DUNOVSKÝ, J. et al.: Problematika d�tských práv a komer�ního 

sexuálního zneužívání d�tí u nás a ve sv�t�. 1. vyd., Grada Publishing, 2005, s. 35-39)

(Surov�ík, V.:  Bakalá�ská práce,  Trestná  �innost  páchaná  na  d�tech  a její d�sledky   

na  vývoj osobnosti dít�te. IMS, Brno, 2006.) 

1.2   Fyzické násilí na d�tech

     Za týrání, zneužívání a zanedbávání dít�te považujeme: jakékoliv nenáhodné, 

preventabilní, v�domé (p�ípadn� i nev�domé) jednání rodi�e, vychovatele anebo jiné 

osoby v��i dít�ti, jež je v dané spole�nosti nep�ijatelné nebo odmítané a jež poškozuje 

t�lesný, duševní i spole�enský stav a vývoj dít�te, pop�ípad� zp�sobuje jeho smrt.

(DUNOVSKÝ, J. et al.: Týrané, zneužívané a zanedbávané dít�. 1. vyd.  Praha: Grada 

Publishing, 1995, s. 24) 

      

     Fyzické týrání je nejpodrobn�ji prozkoumaný a popsaný jev v rámci syndromu CAN 

(Child Abuse and Neglect – syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dít�te). 

     T�lesné  týrání  d�tí  a  jejich  zneužívání   aktivní   povahy   zahrnuje  všechny  akty  

násilí  na   dít�ti.  Pat�í  sem  zám�rné  opomenutí  v pé�i  o  dít�,  které  vyús�uje v jeho 

poran�ní nebo smrt. Mezi d�ti t�lesn� týrané s následným poran�ním se za�azují d�ti,  u 

nichž vzniklo poran�ní  v d�sledku bití, popálení, opa�ení, trestání a také ovšem selhání 

ochrany dít�te p�ed násilím. 

     Druhou podskupinou jsou pak t�lesn� týrané d�ti, jež nemají bezprost�ední známky 

t�lesného poran�ní, ale jsou zasaženy utrpením zp�sobeným dušením, otrávením  �i 

jiným obdobným násilím. Dále sem pat�í i d�ti, jež jsou zám�rn� vystavovány 

opakovaným léka�ským vyšet�ováním. 
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     T�lesné týrání pasivní povahy se vyzna�uje nedostate�ným uspokojováním alespo�

nejd�ležit�jších t�lesných pot�eb d�tí. Jde o úmyslné, ale i neúmyslné neposkytování 

pé�e, které se vyskytuje u rodi�� zna�n� zaostalých, rodi�� s psychickými poruchami. 

V uvedených p�ípadech dít� neprospívá, je zanedbané a vyzna�uje se nedostate�ným 

rozvojem v mnoha oblastech. Nejzávažn�jším d�sledkem je zpustnutí, v krajním 

p�ípad� smrt dít�te. 

     T�žišt� t�lesného týrání a zneužívání d�tí je možné p�edevším spat�ovat 

v nezvládnuté, nadm�rné agresi rodi�� a ostatních osob. P�itom platí, že �ím je dít�

menší, tím je bezmocn�jší a mén� schopné obrany. Za jedno z hlavních východisek 

násilného zacházení s d�tmi možno pokládat t�lesné trestání d�tí. Snadno p�echází      

do týrání, p�i�emž hranice mezi trestem a týráním je tém�� nezjistitelná. Zjišt�ní 

potvrzují, že t�lesné násilí je u nás dosud významným výchovným prost�edkem. O 

vysoké spole�enské nebezpe�nosti týrání d�tí a jeho negativním  vlivu  na  další  

fyzický  a  duševní vývoj nezletilých ob�tí nelze pochybovat. Kdo je v d�tství vystaven 

takovému násilí, v pozd�jších letech sám násilí produkuje. 

     T�lesná poran�ní a postižení orgánu a funkcí, která vznikají p�i fyzickém násilí

m�žeme rozd�lit na zav�ená poran�ní, která se vyzna�ují  poškozením tkání a orgán�

tupým  násilím, zpravidla  bez porušení k�že.  Tato  poran�ní vznikají ú�inkem náhlého   

a prudce p�sobícího úderu nebo tlaku na t�lo nebo nárazem t�la na tupý p�edm�t. Pat�í 

sem  ot�esy  mozku a   míchy,  pohmožd�ní  vyskytující  se  na  k�ži,  �ast�ji   dochází   

k  zhmožd�ní podkožní tkán�, kdy následkem krevního výronu dochází k zabarvení 

k�že: lidov� „mod�ina“, nikoliv vzácným poran�ním k�že je vytrhávání vlas�. Dále se 

vyskytují r�zná poran�ní sval�, šlach, nerv�, cév, kloub�.  

     Poran�ní kostí, zlomeniny podle zp�sobu vzniku d�líme na p�ímé a nep�ímé, podle 

mechanismu vzniku na flek�ní, trak�ní, torzní, kompresivní a st�elné. Zlomenina m�že 

být úplná a neúplná. Poškození m�že být jednotlivé, mnoho�etné, �erstvé, ve stadiu 

hojení nebo v r�zných stadiích hojení.  
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     Poran�ní hlavy je nej�ast�jší p�í�inou smrti u týraných d�tí a významnou p�í�inou 

chronických neurologických potíží. Podez�ení na týrání musíme mít vždy, je-li dít�

v bezv�domí a nevíme-li nic o vzniku poran�ní nebo nemáme-li pat�i�né vysv�tlení 

vzniku úrazu. „Shaken Infant Syndrom“- t�esení, je klasický doklad extrémního násilí, 

které m�že zp�sobit smrt nebo trvalé neurologické obtíže. D�sledkem poran�ní hlavy 

bývá nej�ast�ji ot�es mozku, pohmožd�ní mozku. Mezi poran�ní míchy �adíme ot�es 

míchy, pohmožd�ní míchy, stla�ení míchy, p�erušení míchy, které má za následek trvalé 

ochrnutí �ástí t�la ležících pod místem zran�ní. Poran�ní nitrob�išních orgán�  jsou 

druhou nej�ast�jší p�í�inou úmrtí u syndromu CAN. 

     Otev�ená poran�ní,  rozumíme tím každé porušení k�že, sliznice nebo povrchu 

n�kterého orgánu.  Podle zp�sobu  vzniku  rozlišujeme  tyto  typy  ran: nejleh�í             

je  od�rka,  kde   jde jen o ztrátu pokožky, rána �ezná, se�ná, bodná, tržná, zhmožd�ná, 

rána kousnutím, st�elná. Podle vzhledu rozlišujeme ránu �istou nebo zne�ist�nou, 

infikovanou. 

     Rány na hlav� bývají provázeny rozt�íšt�ním lebe�ních kostí, zanedbané ošet�ení 

m�že mít za  následek  nap�.  poúrazovou  epilepsii.  Nitroo�ní  krvácení  p�ichází p�i  

jakémkoli  úderu �i pádu p�ímo na o�nici (úder p�stí do oka) nebo násilím na hlavu. 

Vzniká i perforací bulbu, kdy je oko nejvážn�ji ohroženo slepotou a nakonec i jeho 

ztrátou. Rány na hrudníku jsou v prvé �ad� nebezpe�né tím, že vniká vzduch                

do pohrudni�ní dutiny a vzniká pneumotorax.  

     Popáleniny se vyskytují také jako jedna z forem t�lesného týrání, málokdy je však 

prokázáno zavin�ní. Kdy máme podez�ení na to, že je zran�ní úmyslné? Typický tvar 

mají cigaretové  popáleniny,  na   rozdíl  od  náhodných   jsou  hluboké,  s  krátery.  

M�žeme  vid�t i popáleniny od provazu na záp�stích �i kotnících, která vzniknou, je-li 

dít� uvázáno. Popáleniny od jídla vzniknou, je-li násilím strkáno horké jídlo do úst, 

bývají popáleny rty a okolí úst. Popáleniny v�tšího rozsahu vyvolávají celkovou reakci 

organismu. Mnoho�etná zran�ní se objevují  v rámci syndromu CAN všude tam, kde již 

dít� delší dobu trpí p�edevším opakovanými útoky psychopata. 
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     Nyní uvádím vý�et znak� a p�íznak�, které b�žn� vykazují d�ti , trpí-li fyzickým 

týráním. Mohou to být: 

• poran�ní  nebo  popáleniny  nevysv�tlitelného  p�vodu,  zvlášt� vyskytují-li       

se opakovan�, 

• nepravd�podobná zd�vodn�ní t�chto poran�ní dít�tem �i o n� pe�ující dosp�lou 

osobou, 

• nechu� dít�te o t�chto poran�ních hovo�it, 

• poran�ní v d�sledku neúm�rných trest�, 

• strach ze styku s rodi�i, 

• lysiny, 

• pohmožd�niny „m�kkých“ �ástí t�la, jež mohou být následkem štípání, kousání 

nebo bití, 

• neochota dít�te odhalovat paže a nohy v horkých letních dnech, 

• strach ze svlékání p�ed hodinou t�locviku, 

• strach jít dom�, 

• strach z léka�ské pomoci nebo zákroku, 

• sklony k sebetrýzn�ní, 

• agresivita v��i ostatním, 

• chronické út�ky od rodi��. 

(Dunovský, J., et. al. Týrané, zneužívané a zanedbávané dít�. Praha: Grada, 1995, s. 

41-64.) 

     Ilustra�ní p�ípad          

    Na chirurgické odd�lení byl p�ijat jedenáctim�sí�ní kojenec s hematomy kolem o�nic, 

otisky prst� na obou tvá�ích, škrábanci a hematomy r�zného stá�í. Rodi�e udávali,       

že dít� spadlo ze schod� a je v bezv�domí. P�i vyšet�ení bylo zjišt�no krvácení do sklivce 

obou bulb� a prasklina lebe�ní kosti, bez neurologických p�íznak�. Bez dalšího šet�ení 

bylo dít� v krátké dob� propušt�no do domácího ošet�ení. Za t�i týdny se vrací ve velmi 
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zanedbaném stavu, v bezv�domí a �etnými hematomy, další zlomeninou lebe�ní kosti     

a spirálovou zlomeninou pažní kosti. P�i chirurgické revizi byl zjišt�n subdurální 

hematom se zhmožd�ním mozkové tkán�. Bezv�domí neustupuje a p�es intenzivní pé�i 

dít� umírá. Teprve následn� byl p�ípad hlášen policii, byla zjišt�na t�žká rodinná 

dysfunkce. Otec byl velmi agresivní psychopatická osobnost, který fyzicky týral svoji 

ženu a dv� d�ti. Byl obvin�n a odsouzen pro zp�sobení t�žké újmy na zdraví s následkem 

smrti a pro týrání sv��ené osoby. 

      Smrt tohoto dít�te bylo možno odvrátit, kdyby léka� p�i prvním pobytu v nemocnici 

zvážil závažnost situace a zajistil sociální šet�ení v rodin� a okolí. (Dunovský, J. 

1995,s.50-51)  

      Vý�atek  obžaloby z  p�ípadu týraných bratr� Ond�eje a Jakuba v kauze Ku�im 

     Obvin�ná Klára Mauerová  bila své syny Ond�eje a Jakuba páskem a rákoskou  

po zádech,  škrábala  je  vidli�kou,  pálila  cigaretou,  strkala  chlapc�m  hlavy  

do  lavoru  s vodou, zatímco jim obvin�ná Kate�ina Mauerová držela ruce, aby se 

nebránili. A p�i tomto jednání obvin�né Klára a Kate�ina Mauerovy chlapce svazovaly 

provazy a švihadly, zavazovaly jim o�i páskami z prost�radel, nutily je v krátkém 

�asovém limitu u�it se vulgární texty, a když nezletilí úkol nezvládli, bily je páskem nebo 

rákoskou      do r�zných míst na t�le.
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Na záv�r této podkapitoly uvádím p�ehlednou tabulku k syndromu CAN. 

Tabulka 1:  Formy a projevy syndromu CAN 

  Aktivní Pasivní 

T�lesné týrání, 
zneužívání a 
zanedbávání 

tržné, zhmožd�né rány a 
poran�ní, bití, zlomeniny, 

krvácení, dušení, 
otrávení, smrt 

neprospívání, vyhladov�ní, 
nedostatky v bydlení, 

ošacení, ve zdravotní a 
výchovné pé�i 

Duševní a citové 
týrání, zneužívání a 

zanedbávání 

nadávky, ponižování, 
strašení, stres, šikana, 

agrese 

nedostatek podn�t�, 
zanedbanost duševní i 

citová 

Sexuální zneužívání 

sexuální hry, pohlavní 
zneužití, ohmatávání, 
manipulace v oblasti 
erotogenních zón, 
znásiln�ní, incest 

exhibice, video, foto, 
audiopornografie, zahrnutí 
d�tí do sexuálních aktivit 

dosp�lých 

Zvláštní formy 
Münchhausen�v syndrom v zastoupení, systémové 

týrání a zneužívání, organizované týrání a zneužívání, 
rituální týrání a zneužívání 

 (Eliotová M., Jak ochránit své dít�. Praha: Portál, 1995, s. 61- 62.) 

1.3   Psychické násilí na d�tech

    Psychické týrání je dokumentovatelné velice obtížn�. M�že se projevovat aktivn�, 

v podob� k�iku, nep�im��ené ironie, ned�v�ry, opovrhování, shazování dít�te a 

nevlídného jednání s ním, anebo pasivn� jako nezájem a citový chlad, který staví dít�  

do izolace. Citové týrání je vleklý zp�sob nekomunikace, projev nelásky a agrese se 

závažnými celoživotními následky. Na rozdíl od t�lesné bolesti p�etrvává psychická 

bolest dlouho po ublížení. Nejb�žn�ji zvažovaný výskyt psychického týrání je u 

rozvád�jících se rodi�� �i u rodi��, kte�í se o dít� tzv. „p�etahují“, a� již po rozvodu, 

nebo i b�hem soužití. Avšak d�tí, které jsou psychicky týrány p�edevším v rámci rodiny, 

je i mimo rozvád�jící se mnoho.  
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     Není dít�, které poci�uje nelásku, nezájem, nevšímavost �i nedostatek pé�e t�ch, které 

má rádo, také psychicky týráno? (Dunovský, J. 1995, s. 67)  

   N�kdy se zárove� s nedostate�nou pé�í, nízkým zájmem o d�ti setkáváme s vysokými 

nároky rodi�� na vysoké výkony ve škole. V sou�asné dob� se seznamujeme také 

s problematikou dvoukariérových manželství, kde oba rodi�e jsou pln� vytíženi ve svém 

oboru a na d�ti nezbývá žádný �as krom� zajišt�ní základních pot�eb. Z pohledu rodi��

je vše v po�ádku do doby, kdy d�ti za�nou nosit horší známky ze školy, než si rodi�e 

p�ejí. Potom obvykle nastupuje tvrdší režim – množí se zákazy chození ven, sledování 

televize, zájmových kroužk�. Leckdy  se p�istupuje k emo�nímu vydírání „s takovými 

známkami jsi nám jenom pro ostudu, stydíme se za tebe“.  

     Zvláštní kapitolu tvo�í týrání ve form� permanentního srovnávání se sourozencem, 

který je podle rodi�� chyt�ejší, úsp�šn�jší, dokonalejší. Jaké jsou dopady psychického 

týrání? Jsou d�ti, které se stávají ustrašenými, úzkostnými. Jejich sebed�v�ra, 

sebehodnocení jsou velmi nízké. Nedokáží se prosadit, vyslovit svá p�ání, požadavky, 

ale i názory. Dít� se uzav�e do sebe a p�estává komunikovat s okolím, myslí si,  že 

jediným zp�sobem, jak z této situace uniknout je sebevražda.  

     Jiné  d�ti reagují spíše agresivn�, razantn� prosazují své. Leckdy napodobují chování  

dosp�lých ve svém okolí. U t�chto d�tí jsou nápadn� �asté poruchy chování – lhaní, 

záškoláctví, út�ky z domova. Svoji nejistotu m�že nevhodn� kompenzovat agresivním 

napadáním fyzicky slabších. 

     Psychické   týrání  nesledujeme  pouze v  rodin�,  ale i ve  škole a mezi vrstevníky. 

Jednou z  forem  syndromu  CAN  je  i  šikanování.  Šikana  se  obvykle  definuje  jako  

agrese,  které se dopouští jedinec nebo skupina v��i jedinci nebo skupin� vícemén�

bezbranným, a� pro fyzickou nebo jinou slabost nebo nemožnost obrany. Typické je 

opakování agrese v��i téže ob�ti, hrubém násilí nebo ponižující manipulace. 

     Psychické týrání je t�žko prokazatelné a odhalitelné, protože nebývá na první pohled 

patrné. Na t�le dít�te nejsou z�etelné stopy a prokazatelné jsou pouze akutní zm�ny 

v psychice dít�te, nap�. depresivní a úzkostné reakce. Ne vždy se musí odehrávat 
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v ekonomicky slabých rodinách, s nízkým vzd�láním rodi��, ale m�že se vyskytnout  i 

v rodinách, které p�sobí navenek harmonicky. 

       Ilustra�ní p�ípad psychického týrání Lenky 

     Oba rodi�e úsp�šn� podnikají. Otec má autodílnu, matka prodejnu. Oba se svému 

podnikání pln� v�nují, stráví v n�m veškerý �as. Lenka má ješt� mladší sestru, která 

za�ala navšt�vovat první t�ídu, ve které se jí velmi líbí. Lenka je v páté t�íd� a v�bec    

se jí tam nelíbí. Má potíže skoro v každém p�edm�tu, hlavn� jí nejde �eský jazyk. 

Protože v p�edchozí malot�ídce nem�la žádné problémy, nese sou�asnou neúsp�šnost 

velice t�žko. Rodi�e se za�ali dohadovat, kdo se vlastn� má d�tem v�novat – nejen p�i 

p�íprav� do školy. Každý argumentoval svým podnikáním, které nelze omezit. Vícemén�

se shodli, že chyba bude v Lence – m�la by se více snažit. P�edchozí léta jí to p�ece také 

šlo. A za�aly vý�itky, že se nechce u�it, následovaly zákazy televize, chození ven.           

A srovnání s mladší Jani�kou, která ješt� žádnou ošklivou známku nedonesla. A taky 

není tak pla�tivá, umí se chovat a nermoutí rodi�e! Lenka za�ala mít somatické potíže – 

bolela ji �asto  hlava  (tatínek  za�al  poukazovat  na  to,  že je „chcípák po mamince“).   

Pediatr nenašel žádný fyziologický podklad obtíží, poslal však maminku s Lenkou 

k psychologovi. B�hem rodinné terapie vyšla najevo nejen rivalita mezi sourozenci,     

ale také zna�ná žárlivost mezi rodi�i i na profesní úsp�šnost. V této rodin� se vlastn�

týrali i rodi�e navzájem. (Dunovský, J. 1995, s. 67-68) 

      

      Vý�atek obžaloby z p�ípadu týraných bratr� Ond�eje a Jakuba v kauze Ku�im 

     Jan Škrla a Jan Turek nasadili chlapc�m na hlavy plastové pytle, které poškozeným 

p�ilepili ke krku izolepou, svázali je a nahé je bili do r�zných �ástí t�la, �ezali blíže 

nespecifikovaným �ezným nástrojem po zádech, pálili je v t�íslech a na jiných �ástech 

t�la, hrub� jim nadávali, ponižovali a poté vy�ezali kousek tkán� z pravé hýžd�

nezletilého Ond�eje a poran�né místo p�ekryli rozsáhlou spáleninou, p�i�emž k�ik         

a ná�ek poškozených v pr�b�hu d�je tlumili p�elepením úst lepící páskou, kdy p�i tomto 

jednání drželi chlapce za p�irození, kdy tomuto trýzn�ní v komo�e byla p�ítomna i Hana 

Bašová, která na chatu p�ijela spole�n� s Janem Turkem a Janem Škrlou a její úloha p�i 

týrání poškozených spo�ívala v tom, že tvo�ila tzv. publikum a vyluzovala r�zné zvuky    
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a hlasy s cílem vyvolat u chlapc� dojem p�ítomnosti více lidí u jejich týrání a tím zvýšit 

jejich strach a hr�zu z toho, co se d�je. 

     Po ukon�ení trýzn�ní p�edali zran�né chlapce ležící na zemi a v šoku, Klá�e              

a Kate�in� Mauerovým, kdy Klára Mauerová poté vyhrožovala chlapc�m, že nesm�jí 

nikomu nic �íci o d�ní na chat�, jinak že se tam vrátí a v jejich týrání bude 

pokra�ováno. 

1.4   Sexuální násilí na d�tech

     Sexuální zneužívání d�tí je obecn� ozna�ováno jako CSA (Child Sexual Abuse). 

Nejširší  definicí  tohoto  syndromu  je  definice  Rady  Evropy z r. 1992, která považuje   

sexuální  zneužití  dít�te za nepat�i�né  vystavení dít�te  sexuálnímu kontaktu,  �innosti 

�i chování. Zahrnuje jakékoliv sexuální dotýkání, styk, vyko�is�ování osobou, které  

bylo dít� sv��eno do pé�e, anebo kýmkoliv, kdo se s dít�tem dostal do styku. Takovou 

osobou m�že být rodi�, p�íbuzný, p�ítel, odborný �i dobrovolný pracovník nebo cizí 

osoba.     

     Sexuální zneužití rozd�lujeme na bezdotykové a dotykové. Do bezdotykové formy 

sexuálního zneužívání zejména pat�í: 

• exhibicionismus, p�i kterém dosp�lý ukazuje své genitálie a �asto up�ednost�uje 

jako cíl své aktivity d�ti, 

• harassment, který je popisován jako znepokojování, zneklid�ování dít�te 

slovními výpady, poplácáním po zadku, tisknutím k sob�, pokud toto chování 

dosp�lého má sexuální podtext, 

• obscénní telefonické hovory, 

• p�inucení  dít�te  k  obnažení  a  fotografování,  k  prohlížení si �asopis�

s pornografií  �i sledování videonahrávek. 
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      Do dotykové formy sexuálního zneužívání spadá zejména: 

• jednání, p�i kterém je dít� dosp�lým obt�žováno, líbáno, osaháváno                   

na erotogenních zónách, toto jednání je �asto doprovázeno slovními útoky, 

• sexuální útok, kdy se dosp�lý, za užití síly a �asto p�i obran� dít�te, ob�ti dotýká 

na jeho erotogenních zónách, mazlí se s ním a poškozuje ho tím, že do n�j vniká 

nap�. prstem, jazykem �i p�edm�ty, 

• znásiln�ní, které spo�ívá ve vynuceném vniknutí do vagíny, kone�níku nebo úst 

dít�te penisem, 

• incest, který je definován jako sexuální aktivita mezi dv�ma osobami, jimž není 

zákonem dovoleno uzav�ít s�atek (styk mezi dít�tem a pokrevním rodi�em, 

dít�tem a p�íbuzným, v�etn� nevlastního rodi�e, dít�tem a sourozencem), 

• intrafemurální pohlavní styk (styk mezi stehna), 

• komer�ní sexuální zneužívání, které m�že mít podobu d�tské pornografie, 

d�tské prostituce a obchodu s d�tmi za ú�elem sexuálního zneužití. 

     P�ípad�, kdy sexuální deviant ublíží dít�ti  tak, že je usmrtí, není mnoho, ale vždy 

jsou to tragické události a jedná se  o sexuální útok s následkem smrti. V odborné 

literatu�e je popisován jev, který americký d�tský psychiatr R. Summit (1983) nazval 

syndromem d�tského p�izp�sobení pohlavnímu zneužití, což v praxi znamená, že d�ti, 

které uvedly, že byly sexuáln� zneužity, svá tvrzení po konfrontaci prožitku s okolním 

sv�tem odvolaly, protože se jim nev��í a dává se vina jim. Syndrom p�izp�sobení 

pohlavního zneužívání zahrnuje 5 fází : 

     Utajování  

   Ten, kdo dít� obt�žuje, psychicky ho zpracovává a spojovacím �lánkem je um�le 

navozený pocit spole�ného tajemství o sexuálním zneužití. Dít� se od zneuživatele 

dovídá, že tomuto tajemství by nikdo nerozum�l, pokud by se o tom dozv�d�l,  nap�.:   

„Jestli to n�komu �ekneš nebudu t� mít rád, matka t� bude nenávid�t,  p�jdeš do 

sirot�ince.“ 
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    Bezmocnost 

   Zneuživatel takto dít�ti vyhrožuje a zastrašuje, v dít�ti nar�stá pocit bezmoci, pokud  

je obt�žováno známým dosp�lým, zv�tšuje se bezmocnost  sv��ením do pé�e pachatele. 

    Svedení a p�izp�sobení 

   Dít�, které se setkává s podrobující bezmocí, zpracovává tuto bolestnou situaci tak,   

že samo sebe viní z vyprovokování, a proto usiluje o op�tovné získání  lásky a p�ijetí. 

Snaží se vnímat „zlo“ jako „dobro“ a podrobuje se zneuživateli. Cenou však je 

rozšt�pení jeho morálních hodnot. 

     Opožd�né a nep�esv�d�ivé  odhalení 

   Dít� ohlásí zneužívání opožd�n�, což p�sobí nev�rohodn� a pachatel je nevinen, 

dokud mu není prokázána vina. 

     Odvolání výpov�di 

     Vše, co dít�  ohlásí  vezme  pravd�podobn�  zp�t,  protože  se  snaží  ochránit  rodinu 

a má  strach ze zavržení rodi�i, z opožd�ných výslech�. Dít�ti je proto v t�chto 

p�ípadech naopak nutné poskytnout psychickou podporu, aby k  5. fázi popsaného 

syndromu d�tského p�izp�sobení se sexuálnímu zneužití nedošlo. 

        Ilustra�ní p�ípad 

     P�íkladem  je  p�ípad 16-leté  dívky,  kterou nevlastní  otec  t�i  roky sexuáln�

zneužíval. Dcera se hned zpo�átku obrátila na o pomoc na matku a st�žovala si na otce. 

Matka dce�i slíbila, že si s manželem promluví a že se postará, aby se to neopakovalo. 

Nestalo se tak, sexuální útoky pokra�ovaly a dokonce se stup�ovaly. Dívka pochopila, 

že u matky nemá zastání, že matka jí nepom�že, a tak už ji znovu o pomoc nežádala.    

Až v dob�, kdy si dívka našla chlapce a sv��ila se mu, našla v sob� sílu a p�ípad 

ohlásila na policii.  Teprve pak se dostala do D�tského krizového centra. Zpo�átku      

to v rodin� vypadalo,  že matka bude stát na stran� dcery, když však byl otec dán         

do vazby, chování matky se prudce zm�nilo. Za�ala dceru obvi�ovat z ostudy a rozpadu 

rodiny, vyslovila podez�ení, že kdo ví, jak to bylo, jestli si všechno nevymyslela nebo 

jestli to nebyla ona, kdo otce svád�l. K matce se p�idali p�íbuzní a nutili dívku 
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k odvolání výpov�di. Na dívku ud�lali takový nátlak, že hrozilo nebezpe�í, že spáchá 

sebevraždu. B�hem psychoterapie se dívka opakovan� ptala, jestli za to, co se stalo, 

m�že ona, jestli je to skute�n� její ostuda, tak jak jí �ekla matka, jestli nep�jde             

do  v�zení, když se nepoda�í prokázat její sv�dectví apod. Když byla dotazována,         

jak by si p�edstavovala potrestání otce, odpov�d�la krátce: „Chci aby trp�l stejn�

dlouho, jako já, t�i a p�l roku…“ 

(Dunovský, J., et. al. Týrané, zneužívané a zanedbávané dít�. Praha: Grada, 1995,       

s. 72) 

     N�kdy d�ti zve�ej�ují svoje pocity, i když pachatel vyžaduje ml�enlivost a udržení 

tajemství. Citáty z d�tských výpov�dí ukazují  na  pot�ebu  dít�te „vyjít ven“ se  svým 

problémem za sou�asného udržení tajemství a neznalosti problému: 

„N�kdy je d�de�ek jako slon. Jeho chobot se stále prodlužuje.“ 

„V noci p�ichází temný duch, který m� chce unést.“ 

„U�itel klavíru se chová sm�šn�. Už tam nechci chodit.“ 

„M�j otec má �ervenou a bílou krev. Bílá krev mu vytéká z jeho pipína.“ 

„Mám se svým d�de�kem velké tajemství. Kdybych to �ekla, matka by onemocn�la.“ 

„N�kdy m� matka vezme na klín a legra�n� m� lechtá mezi nohama.“ 

„Nechci sed�t d�de�kovi na klín�, tla�í m� to.“ 

„Jak to, že náš oddílový vedoucí spí se mnou ve spacím pytli? On nemá peníze             

na sv�j?“ 

„M�j strý�ek má kone�ek, který se umí smát a plakat. Když je smutný, tak je malý.      

Pak ho musím strý�kovi hladit tak dlouho, až je velký. N�kdy je ale velký a plá�e.      

Pak mu musím dávat pusinky, až p�estane plakat.“ 

     Aby sexuální chování mohlo být ozna�eno za zneužití, m�lo by spl�ovat  t�i 

podmínky: 

• aktér je mnohem starší  a zralejší než dít�, 

• je v pozici autority nebo v pe�ovatelském vztahu k dít�ti, 

• aktivity vymáhá silou nebo podvodem (nap�. dít� nutí, aby se pachatele 

dotýkalo, eventuáln� provád�lo masturbaci). 
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     Výše jmenované podmínky znamenají nep�ijatelné pom�ry pro sexuální vztahy 

v našich  kulturních podmínkách. 

     Podle závažnosti d�líme pohlavní zneužívání: 

• mírn� závažný �in - expozice, 

• závažný �in – r�zné nekoitální zp�soby uspokojení, 

• velmi závažný �in – koitus. 

     Novým poznatkem je, že sexuální násilí je typickým fenoménem tzv. st�ední vrstvy  

a také skute�nost, že dominuje intrafamiliární forma sexuálního násilí nad 

extrafamiliární. 

Nyní bych rád hovo�il o komer�ním sexuálním zneužívání d�tí. Komer�ní 

zneužívání d�tí definoval v roce 1996 Stokholmský kongres jako použití dít�te  

pro sexuální ú�ely vým�nou za peníze nebo odm�nu v naturáliích mezi dít�tem  

a zákazníkem nebo dít�tem a prost�edníkem, agentem a jinými, kdo na obchodu s d�tmi 

za tímto ú�elem vyd�lávají. �ada zahrani�ních autor� vytipovala dv� základní rizika: 

jsou jimi chudoba a osobní zkušenost se sexuálním násilím. 

      

     V našich podmínkách si m�žeme hlavn� p�edstavit hlavn� d�ti na út�ku z domova 

nebo r�zných ústav�. Fenomén d�ti ulice má první stupe�, p�es den jsou v roli d�tí 

ulice, ale na noc ješt� docházejí do svých domov�. Jejich p�edstupn�m je záškoláctví. 

      

     Riziky, která mohou potencionáln� sehrát roli „p�ivad��e“ dít�te na ulici, jsou 

neúplná rodina, nízké sebehodnocení, šikanování, t�lesné násilí v rodin� a autoritá�ská 

výchova  drilem.  Druhým  rizikem  je  osobní zkušenost se sexuálním násilím v d�tství, 

údaje zahrani�ních autor� uvád�jí, že tuto zkušenost má až 65 % d�tí komer�n�

zneužívaných. Zdá  se, že  prostituce  je  dlouhodobým  následkem  sexuálního zneužití, 

o �emž sv�d�í skute�nost, že se s ní tém�� nikdy nesetkáváme u d�tí, které se svým 

zneužitím sv��ily a prošly cílenou terapií. A jak takové dít� vypadá? Mívá �asto smutný 

výraz, bývá uzav�ené, pasivní, lhostejné, citov� ploché, s rozvinutým sociáln�
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patologickým chováním-lhaním, krádežemi, podvody, šikanováním, záškoláctvím, 

kou�ením, alkoholem, drogami, automaty. Tyto d�ti mají nedostate�n� kultivované 

chování a p�ehlíží obvyklé kulturní normy, nemohou pochopit, pro� je jejich chování 

pro spole�nost nep�ijatelné. A protože nikdy nic není jednoduché, je t�eba p�iznat, že 

byly popsány t�i typy profil� ob�ti komer�ního sexuálního zneužití. Dosud jsem 

popisoval první typ, který je nej�etn�jším p�edstavitelem. 

     Druhý typ bývá ozna�ován jako ekonomická ob��, kterou se m�že stát dít�, 

z kterékoliv rodiny. Spole�ným jmenovatelem tohoto typu je nedostate�n� vylad�né 

sebepojetí dít�te. Takové dít�  ze strachu, aby obstálo nebo aby se nestalo ob�tí šikany, 

se rozhodne pro jednorázovou prostituci. P�esn� ví o co se jedná, své chování utajuje, 

protože se za sebe stydí, domnívá se, že je nikdy nebude opakovat. P�í�inou bývá touha 

obstarat si peníze na n�co, co všichni ostatní mají, t�eba mobil, zna�kovou mikinu apod. 

T�etí typ ob�ti bývá ozna�ován jako zábavný a p�í�inou bývá touha po zábav�, 

která bývá �asto podtržena naivitou dít�te, touha imponovat druhému pohlaví, být 

n��ím víc  a mít punc dosp�lého sv�táka, který má v d�tských o�ích vysoký kredit. 

Zábavný typ ob�ti je �asto z rodin s tzv. podnikatelským komplexem. Paradoxní je, že 

tyto d�ti nestojí o peníze, protože po materiální stránce mají všechno, ale o po�ty 

zážitk�  a p�edhán�jí se, kdo, co a komu poskytl za sexuální služby. To je hnací motor 

t�chto d�tí. 

     Kdyby neexistoval dosp�lý konzument, tak by si d�ti lé�ily své bolístky jiným 

zp�sobem. Pachatelem pedofilních delikt� bývají i adolescenti. �ada zkušeností 

vypovídá o skute�nosti, že práv� sexuální zneužití v d�tství, t�lesné týrání, hrubé 

zanedbávání d�tí je jednou z p�í�in delikventního chování adolescentních pachatel�. 

Ukazuje se, že �ást mladistvých s touto zkušeností pak sama v dosp�losti sexuáln�

zneužívá d�ti. 

     Na záv�r  trestné �innosti páchané na d�tech p�ikládám pro názornost tabulku           

o vývoji po�tu evidovaných týraných a zneužívaných d�tí u nás za poslední desetiletí. 
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Tabulka 2 :  Týrané a zneužívané d�ti - po�ty   

celkemsexuální zneužívánípsychické týránít�lené týráníRok

560261552441994

13065581735751996

14265931926411998

15246382246621999

13576142135302000

12355371715272002

16156652616892003

17206984245982004

19836646226972005

15935854525562006

Pramen: Národní zpráva o rodin�.  Ministerstvo  práce  a  sociálních v�cí 2004, s. 66, 
údaje za roky 2003 - 2006, poskytla  Mgr. Veronika Andrtová. 

(Vaní�ková, E., Komer�ní sexuální zneužívání d�tí v �eské republice. 2002, 2006). 

(Dunovský, J., et.  al. Týrané,  zneužívané  a  zanedbávané  dít�.  Praha: Grada, 1995,   

s.71-86). (Špeciánová, Š., Ochrana týraného a zneužívaného dít�te. LINDE 

nakladatelství s.r.o., 2003, s. 20-26). 

 (Täuber, V., Nejst�ežen�jší tajemství-sexuální zneužívání d�tí. Praha: TRIZONIA s.r.o., 

1996). 

 (Surov�ík, V.:  Bakalá�ská práce, Trestná �innost páchaná na d�tech a její d�sledky   

na  vývoj osobnosti dít�te. IMS, Brno, 2006, s. 4-27). 

1.5   Faktory, p�í�iny a podmínky trestné �innosti na d�tech

     Jestliže si položíme otázku, v jakém prost�edí nej�ast�ji dochází k trestným �in�m 

na d�tech a mládeži, jací lidé se jich nej�ast�ji dopoušt�jí, nelze o�ekávat jednoduchý    

a p�itom uspokojivý popis prost�edí ani osobnosti. �ady výzkum� dokládají, že rodina  

a její kvality mohou zásadním zp�sobem ovlivnit utvá�ení osobnosti dít�te, a tedy práv�

ubližování d�tem v prost�edí rodiny dosp�lými p�i výchov� m�že mít významný vliv   

na vývoj kriminální kariéry n�kterých ob�tí takového zacházení. 
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     V pr�b�hu 90. let Institut pro kriminologii a sociální prevenci uskute�nil dva 

výzkumy zam��ené p�ímo na špatné zacházení s d�tmi v rodin�. Bylo zjišt�no,              

že fyzické násilí a agresivita coby komunika�ní prost�edek ve vztahu rodi�-dít� není 

v našich rodinách neobvyklou záležitostí. P�i hledání p�í�in špatného zacházení 

s mládeží musíme vzít v úvahu t�i okruhy faktor�: 

     Faktory p�sobící ve spole�nosti závisí na celkové úrovni spole�nosti, její kultu�e, 

struktu�e, demografických a sociálních podmínkách, na legislativní úprav�, na mí�e 

kriminality ve spole�nosti a práci orgán� �inných v trestním �ízení.  

     Jedním z hlavních faktor� p�sobících uvnit� rodiny je skute�nost, že jednotlivé 

rodiny mají odlišné názory na to, co je dobré pro výchovu jejich potomk� a co ne, a také  

na to, jak jednotlivé výchovné metody uplat�ovat. Tyto názory nejsou odlišné jenom 

mezi jednotlivými rodinami, ale i mezi jednotlivými spole�enskými vrstvami. Jsou dány 

náboženskými a etickými p�ístupy k životu. Mezi faktory zp�sobující vznik negativního 

prost�edí v rodin� pat�í nap�. sociáln� ekonomický status rodiny, existen�ní nejistota a 

nezam�stnanost, alkoholové a drogové závislosti, složení domácnosti (po�et d�tí, 

neúplná rodina), necht�né t�hotenství, rozvedené manželství a v neposlední �ad�

absence pomoci ze strany sociálních institucí. 

     V rámci faktor� spo�ívajících v jednotlivci je možné rozlišit jednotlivé okruhy 

pachatel� trestné �innosti páchané na mládeži (s výjimkou pachatel� trestného �inu 

zanedbávání povinné výživy) : na 

• psychopaty (schopní utajovat své skute�né chování nebo naopak agresivní a 

nezdrženliví), 

• osoby s organickými poruchami, 

• osoby sexuáln� deviantní (tzv. pedofilové) 

• neurotici (dokazují si na slabším svoji nad�azenost), 

• osoby se závažnou duševní poruchou. 

      (Zoubková, I., �asopis Kriminalistika �. 2/2001) 
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1.6 Nejzávažn�jší p�í�iny násilí, které vedou pachatele k trestné   

      �innosti

     Myšlenka o existenci ur�itých charakteristik dít�te, které ho p�edur�ovaly k tomu, 

aby se stalo ob�tí násilí, byla zve�ejn�na za�átkem 70. let. Pozorováním a pe�livým 

sledováním se zjistilo, že n�které d�ti se b�hem svého života stávaly ob�tí týrání 

opakovan�. Mezi týrané d�ti pat�í ty, které jsou obtížné na pé�i – nemocné, znetvo�ené, 

p�íliš aktivní nebo p�íliš pasivní, d�ti necht�né, mající rysy nenávid�ného partnera, d�ti 

jiného pohlaví, než si rodi�e p�áli, d�ti narozené brzy po p�edchozím dít�ti, d�ti, které 

nový partner nechce. 

     V�dci za�ali zkoumat p�ítomnost specifických vlastností, které by mohly mít podíl 

na tom, že tyto d�ti jako by „p�itahovaly“ agresivitu nejenom svých vlastních rodi��,  

ale svých p�stoun�, vychovatel� �i pracovník� d�tských domov�. Nejd�ív za�aly 

zkoumat skute�nosti týkající se t�lesného zdraví t�chto d�tí a zjistilo se, že zde p�sobí 

tzv. biologické faktory, jako je nedonošenost spojená s nízkou porodní váhou, obtížn�

zvladatelný temperament, chronické nemoci nebo vrozené t�lesné �i duševní vady. 

P�ítomnost jednoho nebo více tzv. biologických faktor� m�že p�sobit jako p�ekážka    

ve vytvá�ení optimální vazby mezi dít�tem a jeho matkou. 

     Tzv. hyperaktivní d�ti s poruchou pozornosti (ADHD – Attention Deficit 

Hyperaktivity Disorder), specifickými poruchami u�ení ( dyslexie, dysortografie apod.) 

a opožd�ným duševním vývojem se stávají objektem násilí nejenom ze strany 

frustrovaných bezradných rodi��, kte�í je vnímají jako zám�rn� neposlušné a 

nedisciplinované, ale i  ve škole,  kde slouží jako vd��ný objekt k výsm�chu spolužák�

a neustálých trest� u�itel�. Pedagog by m�l být profesionál, který dokáže popsané  

nedostatky u d�tí správn� diagnostikovat, m�l by sám sob� rozum�t  a znát  své 

možnosti. Není-li tomu tak,  potom nevyhnuteln� na svých sv��encích a celé skupin�

páchá škody.  
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     D�ti s t�lesným, smyslovým nebo mentálním handicapem jsou vystaveny riziku 

týrání a sexuálního zneužívání ve v�tší mí�e než jejich „zdraví“ vrstevníci. Prvním 

z rizikových faktor� je jejich naprostá závislost na konání a úmyslech pe�ující osoby, 

pokud se tato osoba rozhodne závislosti zneužít, je velmi malá šance, že se o tom n�kdo 

dozví. 

     Handicapované dít� je proti špatnému zacházení zcela bezbranné i z d�vodu svého 

t�lesného �i mentálního omezení. Krom� tzv. biologických rizikových faktor� je to ješt�

mnoho dalších okolností, které �iní takové dít� zraniteln�jším. Nap�íklad  v p�ípad�

sexuálního zneužití stoupá ohrožení s mírou nepou�enosti a neinformovanosti dít�te  o 

zp�sobu ochrany p�ed zneužitím. Tradi�n� jsou vedeny k tomu, aby dosp�lého 

poslechly a respektovaly za každých okolností. 

  

     Bez ohledu na intenzitu a �etnost rizikových faktor� stojí na za�átku ubližování 

dosp�lý jedinec, který se m�že v dané chvíli rozhodnout, zda svoji fyzickou a 

intelektovou p�evahu v��i dít�ti zneužije a vynutí si na n�m svoji v�li i za cenu utrpení 

a bolesti dít�te. Jací jsou lidé, kte�í týrají d�ti?  Nez�ídka trestají, týrají  a zanedbávají 

své d�ti nezletilí rodi�e, kte�í nemají rodinné zázemí a v�tšinou je provází t�žší sociální 

podmínky, neunesou stresovou situaci. Jsou ve vývojovém období, kdy by se cht�li 

bavit a dít� jim v tom p�ekáží. Stresuje je tím, že �asto plá�e a oni se o n� neumí 

adekvátn� postarat. 

     �ást z týrajících jsou infantilní, tj. nezralí, s pocity mén�cennosti, izolovaní, 

neuplat�ující se. Jiní bývají charakterizováni jako nezdrženliví, výbušní, citov� labilní. 

Další jsou citov� chladní, �asto s disociálními rysy. Samoz�ejm� toto delikventní 

jednání podn�cuje také alkohol a ostatní návykové látky.  

     Dít�ti m�že ublížit i �lov�k, který svoje konání a jeho d�sledky není schopen 

vyhodnotit ani kontrolovat v d�sledku vážné duševní nemoci. Tzv. lakta�ní psychózy 

jsou jenom jedním z mnoha nebezpe�ných stav� mysli, kde pozdní rozpoznání duševní 

poruchy m�že vést k p�ímému ohrožení života novorozence. 
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     Dalším rizikem pro dít� jsou r�zné druhy demence, takovéto onemocn�ní mozku 

postihuje p�edevším generaci d�de�k� a babi�ek. Demencí m�že být postižen kterýkoli 

náš blízký bez ohledu na to, jak byl inteligentní a aktivní b�hem svého života. 

Následující p�íb�h je p�íkladem p�ecen�ní nebo spíše podcen�ní schopností nemocného 

prarodi�e. 

      Ilustra�ní p�ípad 

     Rodi�e p�tileté Hani�ky byli zam�stnaní lidé. Když byla Hani��ina školka zrušena, 

poprosili babi�ku, aby jim dcerku pohlídala. Rodi�e byli rádi, že Hani�ka má p�es den 

kde být, navíc v p�kném p�írodním prost�edí.  Po n�kolika týdnech si maminka všimla, 

že je Hani�ka bez nálady, ob�as má vyd�šený výraz ve tvá�i, n�kdy skoro nemluví.   

Když se Hani�ky ptala, jestli se jí n�co nep�ihodilo, rozplakala se. N�kdy zdánliv� bez  

p�í�iny za�ala k�i�et a usedav� plakat. Podobn� tomu bylo i tehdy, když jí tatínek 

pomáhal s koupáním. Hani�ka z ni�eho nic za�ala panicky posílat otce ven z koupelny. 

Stále však odmítala podat jakékoli vysv�tlení. Bezradní rodi�e se rozhodli, že ji odvedou 

k léka�i, jestli není nemocná. Když se ukázalo, že je t�lesn� zdravá, doporu�il jim kdosi 

návšt�vu d�tského psychologa. Na základ� vyšet�ení psycholožky se prokázalo,             

že se d�de�ek pomocí Hani�ky sexuáln� uspokojoval. Šokovaní rodi�e d�de�ka 

s nálezem psycholožky konfrontovali. Zdálo se, že d�de�ek o ni�em neví, tato zpo�átku  

nepravd�podobná  možnost  se  ukázala  jako  reálná  po  jeho vyšet�ení u psychiatra, 

který zjistil narušení poznávacích a ovládacích funkcí mozku v d�sledku jeho pokro�ilé 

degenerace. (Pöthe, P., Dít� v ohrožení. 2. vyd.  Praha: G plus G, 1999, s. 93)

      P�i vzniku a trvání týrání dít�te na stran� dosp�lých se �asto uplat�ují faktory, které 

jejich rozpoznávací a ovládací schopnosti p�ímo neruší, ale o to významn�ji je oslabují. 

Mezi tyto stavy pat�í opakovan� prožívané úzkostné a depresivní poruchy. Depresivní 

stavy jsou doprovázené pocity nedostate�nosti, beznad�je, motivace, sebeúcty, 

sebev�domí a celkov� nízkou schopnost snášet zát�ž. 

     Emo�ní a sociální nezralost, nedostatek zkušeností, chyb�jící sociální zázemí, nízká 

podpora okolí, pocit opušt�nosti jsou jenom n�které z �ady dalších rizikových faktor�, 

které zvyšují pravd�podobnost ohrožení zdraví a života dít�te v d�sledku t�lesného        
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a psychického týrání. Nezanedbatelné riziko pro dít� p�edstavuje i situace tzv. 

svobodných matek, kdy mnohé z nich vychovávají dít� za cenu velkých ob�tí, bez 

jakékoli pomoci. Negativní roli tady hraje nedostatek financí a materiálního zázemí, 

diskrimina�ní pracovní podmínky a nevýhodné spole�enské postavení. 

     Významným rizikem na stran� rodi�� se mohou stát jejich nadm�rná o�ekávání v��i 

dít�ti. Pokud dít� naordinované aktivity nestíhá nebo v nich zrovna nevyniká, stává  se 

ter�em vý�itek, hn�vu ambiciózního rodi�e. Násilné nucení dít�te do p�edepsané role 

nejednou vede k psychickému utrpení a k pocit�m mén�cennosti a neschopnosti. 

     P�ípady  tzv. necht�ných d�tí,  jsou  d�kazem toho, jak významn� ovliv�ují život d�tí  

nev�domé postoje rodi�� ješt� d�íve než bylo dít� po�ato. U t�chto d�tí zaznamenáváme 

vyšší nemocnost, vyšší po�et drobných úraz�, poruchy váhy, horší výsledky ve škole, 

negativn�jší hodnocení okolím, menší schopnost adaptace, menší uspokojení z �inností. 

Rovn�ž se prokázalo, že v rodinách s p�ítomností týrání se ve výchov� s p�evahou 

uplat�ují autoritativní prvky. Je to výchova založená na disciplín� a strachu z trestání, 

kde si rodi�e s dít�tem nehrají, neprojevují své city, nepovzbuzují je.

     Za významný rizikový prvek ve vzniku týrání se považuje i tolerování násilí mezi 

rodi�i, obvykle napadání matky otcem. Obecn� se v��í, že významnou roli p�i vzniku 

týrání hraje alkohol �i jiné drogy u rodi�e. V�tšina výzkum� p�ímou souvislost mezi 

užíváním alkoholu a týráním nepotvrdila. Odhaduje se, že alkohol p�ispívá tak, že 

odbrz	uje  a snižuje ovládací schopnosti agresora. 

    Mezi další faktory na stran� rodi�e pat�í tzv. mezigenera�ní p�enos násilí. Je p�ijímán 

názor, že týrající rodi� byl ve svém d�tství sám týrán, i když tato oblast není dosud pln�

prozkoumána. (Pöthe, P., Dít� v ohrožení. 2. vyd.  Praha:  G plus G, 1999, s. 88-100) 
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1.7   Ostatní faktory 

     Jelikož jsem se v p�edcházejících podkapitolách rozší�il o v�tšin� rizikových 

faktorech trestné �innosti na d�tech, tzn. o chudob�, nedostate�né rodinné struktu�e, 

sociální izolaci, nestálých citových vazbách, emocionální deprivaci, zneužívání 

alkoholu a drog, nyní bych uvedl p�í�iny sexuálního zneužívání. Typickou situací 

sexuálního zneužívání v rodin� je dysfunk�nost v rodin�, dít� je v sociální izolaci,  p�i 

zneužívání je pasivní bez možnosti bránit se, viníkem je (nej�ast�ji) nevlastní otec. 

Socioekonomická situace rodiny je špatná.  

     P�í�iny sexuálního zneužívání d�tí jsou r�zné, n�kdy to m�že být dlouhá sexuální 

abstinence, jindy se cítí sexuální agresor nespokojen a touží po zm�n� a dít� ho za�ne 

sexuáln� p�itahovat. Další z mnoha možných p�í�in, pro� dosp�lý sexuáln� dít� zneužije 

jsou jeho sexuální deviace nap�. pedofílie homosexuální, heterosexuální nebo 

bisexuální, sadismus, masochismus, exhibicionismus.

     Pachatelé sexuálního zneužívání d�tí jsou v�tšinou muži. Setkáváme se však i 

s p�ípady, kdy dít� obt�žuje žena. Zkušenosti ukazují, že se jedná o lidi p�ímo z rodiny 

nebo o lidi, které dít� zná ze svého okolí. Nemusí se jednat o zvrhlíka, jde v�tšinou        

o nenápadné lidi s tzv. dobrým vztahem k d�tem ( nap�.vedou d�tské oddíly), pochází    

ze všech sociálních vrstev a mohou mít i vysokoškolské vzd�lání. 

     Které d�ti jsou zvýšen� ohroženy sexuálním zneužitím? 

• D�ti z rozvedených rodin, z dysfunk�ních rodin. 

• D�ti z rodiny, kde matka má dalšího partnera (nevlastní otec, ale i blízký p�ítel) 

• D�ti, jejichž rodi�e vykazují hostilitu a násilí v��i sob� i d�tem. 

• D�ti, jejichž rodi�e pijí alkohol a zneužívají drogy. 

• D�ti, žijící s psychotickým rodi�em. 

• D�ti, které jsou psychicky nebo fyzicky handicapované. 
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     U všech t�chto skupin jsou p�ítomny dv� podmínky: špatná a nedostate�ná kontrola  

a emo�ní deprivace.  

     V dnešní dob� se �asto setkáváme s problémem komer�n� sexuáln� zneužívaných 

d�tí, které má t�i formy: d�tskou prostituci, d�tskou pornografii a obchodování s d�tmi. 

Byly vytypovány dva zásadní rizikové faktory, na prvním míst� je t�eba jmenovat 

chudobu a na druhém míst� je t�eba jmenovat osobní zkušenost se sexuálním 

zneužitím v d�tství. 

Odkud pocházejí d�ti, které získávají finan�ní prost�edky poskytováním sexuálních 

služeb?  

Jsou to:  

• rodiny dlouhodob� závislé na dávkách sociální pé�e,  

• rodiny, kde jeden z rodi�� byl závislý na alkoholu a kde docházelo k násilí v��i 

partnerovi i dít�ti,  

• rodiny podnikatel� �i nadm�rn� vytížených rodi��, 

• sexuální zneužívání v d�tství. 

(Špeciánová Š., Ochrana týraného a zneužívaného dít�te, LINDE nakladatelství 

s.r.o.,2003). ( Vaní�ková, E., Komer�ní sexuální zneužívání d�tí v �eské republice, 

kv�ten 2002). (Surov�ík, V.:  Bakalá�ská práce, Trestná �innost páchaná na d�tech       

a její d�sledky   na  vývoj osobnosti dít�te. IMS, Brno, 2006, s. 33-34). 

1.8  Díl�í záv�r

      Ve shora uvedené kapitole a dalších podkapitolách byly postupn� popsány formy 

násilí páchaného na d�tech, spo�ívající ve fyzickém, psychickém a sexuálním 

zneužívání. Dále jsem psal o právech a postavení dít�te v  rodin� a ve spole�nosti.  O 

povinnostech rodi�� i státu, t�ch povinnostech,  které  se  stávají   právem   dít�te,   jež  

jsou  v  plném   souladu  s  právy obsaženými v Listin� základních práv a svobod, ale i 

práv na základ� mezinárodních právních norem.  
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     Na záv�r této kapitoly bych cht�l �íci, že dle odborné literatury lze rizikové dosp�lé, 

kte�í jsou zpravidla primárními vychovateli dít�te a mohou se z nich ve v�tší mí�e 

rekrutovat pachatelé trestných �in� týrání sv��ené osoby a pohlavního zneužívání, lze 

d�lit do dvou skupin. 

• Rizikoví dosp�lí u fyzického a psychického týrání: osoby s anomálním vývojem  

     osobnosti, psychotici, neurotici, alkoholici a toxikomani, mladiství, povahov�   

     nevyzrálí rodi�e, lidé dlouhodob� stresovaní nap�. ztrátou zam�stnání. 

• Rizikoví dosp�lí u pohlavního zneužívání: muži trpící sexuálními úchylkami, 

muži staršího v�ku, u nichž ochabuje schopnost sebekontroly, osoby dementní, 

sexuáln� hyperaktivní, rovn�ž alkoholici a toxikomani, u nichž dochází 

k odstran�ní spole�enských zábran. 

     V další kapitole a podkapitolách se budu rozepisovat o šikan�, kterou lze také 

vymezit jako zpravidla opakovanou asymetrickou agresi „tvá�í v  tvá�,“  p�i které  je 

používáno fyzické násilí nebo psychické zastrašování jako prost�edek �i hrozba, kdy 

objektem se stává jedinec nebo velmi malá skupina. 
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2.   ŠIKANA 

   Šikanování je nebezpe�n� rozbujelou sociální nemocí ve spole�nosti, jejímž 

d�sledkem je poškozování zdraví jednotlivce, skupin, v�etn� rodiny a spole�nosti 

v�bec. Každý, kdo se n�kdy setkal se šikanovaným dít�tem a poznal jeho trauma a 

trápení, nem�že pochybovat o závažnosti problematiky šikanování.  

     Tisíce d�tí tak denn� p�icházejí ze školy se strachem z ústrk�, z posm�chu                 

a ponižování, z nadávek �i pomluv, z bití, fyzického násilí a z dalších negativních 

projev� a �in�. Tyto d�ti se �asto vracejí ze školy s poni�enými sešity a u�ebnicemi, 

s poškozenými školními pot�ebami, s potrhaným od�vem a rodi��m nev�rohodnými 

výmluvami zd�vod�ují mod�iny, škrábance, ztracené v�ci �i chyb�jící peníze.  

stojím na prahu 
tvého nekone�ného sv�ta 

sleduji oblaka 
malé lidské touhy 

dívám se zp�t 
na tit�rnost svého života 

modlím se, abych dokázal 
ud�lat ješt� jeden 

krok        
                                                                   ( Daniel Raus)  

                ( Kolá� , M.: Bolest šikanování, 2001, s. 9) 

2.1   Pojmy agresivita a šikana

     Agresivita je ur�itým chováním a jednáním, vyzna�ující se úto�ným zam��ením v��i 

objektu.  M�že být fyzická, verbální �i larvovaná (skrytá).  Pojem  šikana má sv�j 

p�vod ve francouzském slov�  „chicane“   což znamená zlomyslné obt�žování, týrání, 

sužování, pronásledování, byrokratické lp�ní na lite�e p�edpis�. 
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     Šikanování je jakékoliv chování, jehož zám�rem je ubližovat jedinci, ohrozit nebo 

zastrašovat jiného žáka, p�ípadn� skupinu žák�, je to cílené a obvykle opakované užití 

násilí jedincem nebo skupinou v��i jedinci nebo skupin�, kte�í se neumí nebo 

z nejr�zn�jších d�vod� nemohou bránit.  Zahrnuje tak fyzické útoky v podob� bytí, 

vydírání, loupeží, poškozování v�cí druhé osob�, tak i útoky slovní v podob� nadávek, 

pomluv, vyhrožování �i ponižování. M�že mít formu sexuálního obt�žování až 

zneužívání. Šikana se projevuje i v nep�ímé podob� jako nápadné p�ehlížení a 

ignorování žáka �i žák� t�ídní nebo jinou skupinou spolužák�.  

    Za šikanu je možné považovat i jednotlivou událost bez dosavadního opakování, 

jedná-li se o zvlášt� krutý a brutální �in. D�ležité je však také �íci, že o šikan� mluvíme 

tehdy, jeli ob�� z jakéhokoli  d�vodu bezbranná (fyzický handicap, psychická odlišnost, 

neobratnost, izolovanost v kolektivu, skupinový útok…), a jedná se tedy o asymetrickou 

agresi. ( Lovasová, L,. et al.: D�ti a jejich problémy. Praha, Studio Marvil, 2005, s .66)    

2.2   P�í�iny vzniku agresivních sklon� u �lov�ka 

     Pokud máme hledat p�í�iny vedoucí agresora k nežádoucímu chování a jednání, tak 

p�ekvapiv� odhalíme ko�eny v rodinách hlavních aktér�. U rodin šikanujících d�tí  se 

�ast�ji než u jiných setkáváme s p�ítomností t�lesného násilí, a� už ve vztahu p�ímo 

k dít�ti, nebo ve vztahu k manžel�m navzájem, �ast�ji k matkám. Ve výchov� t�chto 

d�tí p�evládají tresty, a to zejména t�lesné, které najednou p�echázejí v týrání. V�tšina 

násilník� typicky vykazuje vysoký stupe� sebev�domí, naopak ur�itá �ást z nich trpí 

ur�itými pocity mén�cennosti, které se promítají do neschopnosti navazovat standardní 

vztahy se svými vrstevníky. U �lov�ka se agresivní sklony utvá�ejí na základ�

instinktivní výbavy v prvních letech svého života. 

     Profesor �í�an, který  se  na problematiku šikany dívá o�ima  hlubinné  psychologie  

a psychoanalýzy v pátrání po p�í�inách agresivního chování, vysledoval a popsal �ty�i 

hlavní motivy.   
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1. Tlak kolektivu :  jedinec je nucen, aby se choval tak, jak spole�nost o�ekává, nap�. 

chlapec, má být  mužn� tvrdý, nikoli zm�k�ilý, nemá se bát ránu  dostat a v p�ípad�

pot�eby jí i dát. Je-li jedinec pod konstantním tlakem „být takovým, jakým má být“ a    

je-li ke své budoucí sociální roli veden a systematicky p�ipravován (d�íve výcvik 

šlechtických chlapc� se zbraní, dnes armádní výcvik, t�lesná výchova), vnímá,  že 

jedinci v tomto procesu slabí �i dokonce neúsp�šní jsou zpravidla ter�em pohrdání a 

posm�chu. 

2. Touha po moci : p�ání ovládat druhého, a� už za ú�elem prosp�chu (nabytí hmotné 

v�ci, pen�z…), �i uspokojení vlastního ega (n�kdo je nám vydán na milost a nemilost). 

Ovládáme-li n�jakého jedince �i ješt� lépe skupinu jedinc�, pom�že nám to splnit 

vlastní p�ání a dosáhnout jakéhosi uspokojení.  

3. Motiv krutosti : psychoanalýza p�edpokládá, že vid�t n�koho trp�t p�sobí jedinci 

pot�šení, aniž by se jednalo o jedince se sklony k sadismu. P�i šikan� je tento prvek 

osobnosti uspokojen. Samoz�ejm� se v kolektivu m�že vyskytnout psychicky nemocný 

jedinec a násilí na slabších d�tech má pak skute�n� patologické p�í�iny, ale tyto p�ípady 

jsou vzácné. 

4. Zv�davost, experiment : týrání funguje do ur�ité míry jako pokus. Agresor              

je zv�davý a zkouší, jak bude druhý jedinec reagovat na ponížení, bolest a jak se projeví 

jeho strach. �e�eno op�t slovy psychoanalytika, agresor cítí, že týrání a ponižování 

ob�� tzv. duševn� obnažuje, což v n�m vzbuzuje zv�davost, podívat se až na jeho dno.  

( Lovasová, L,. et al.: D�ti a jejich problémy. Praha, Studio Marvil, 2005, s .69-70)    

2.3   Ú�astníci šikanování

        K tomu, aby se však šikana mohla pln� rozvinout, je zapot�ebí, aby byly spln�ny 

následující podmínky : 

- p�ítomnost potencionálního šikanujícího agresora 

- p�ítomnost potencionální ob�ti šikanování 

- p�ítomnost takového klimatu skupiny, které šikanování p�ipustí, resp. mu nezabrání     
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      Agreso�i jako akté�i šikany se vyzna�ují po fyzické stránce jako nadpr�m�rn�

zdatní a silní, se snahou dominovat a ovládat okolí. Vyznávají otev�ený a kladný vztah 

k projev�m agrese, která je oby�ejn� spojena se sklonem p�ekra�ovat i další pravidla, 

ni�it v�ci ze zlomyslnosti nebo pro zábavu. Agreso�i používají ke zvrácení skupinové 

dynamiky ve sv�j prosp�ch kombinaci r�zných metod a psychické manipulace. 

Prost�ednictvím násilí vnutí ob�tem postoje, zp�soby myšlení a jednání, které by samy 

dobrovoln� a po kritickém hodnocení nep�ijaly. K získání moci ve skupin� používají 

nejen zjevné násilí, ale také ve v�tší �i menší mí�e psychickou manipulaci. Mohou být 

nadpr�m�rn� inteligentní, nebo práv� naopak primitivní a omezení. Jak bylo 

vysledováno, v rodinách d�tí-agresor� je �ast�ji než v jiných p�ítomno t�lesné i 

psychické násilí, a to nejen ve vztahu k d�tem ale zejména ve vztahu mezi rodi�i.   M. 

Kolá�, se na základ� analogie ur�itých rys�  pokusil o praktické charakterové rozd�lení 

a typologii šikany, a to na typy  „ Oblíbenec“, „Srandista“ a „Nohsled“. 

    „Oblíbenec“ je jedinec velmi slušný, kultivovaný s narcistickými rysy, zvýšen�

úzkostlivý, n�kdy i se sadistickými tendencemi. Šikana má formu násilí, mu�ení   je 

cílené a rafinované, d�je se spíše ve skrytu, bez p�ítomnosti sv�dk�. V rodinné výchov�

takových jedinc� bylo vysledováno �asté uplat�ování d�sledného náro�ného p�ístupu, 

n�kdy až vojenského drilu bez lásky.  

   „Srandista“ je jedinec optimistický, dobrodružný, se zna�nou sebed�v�rou, 

výmluvný,  nez�ídka  oblíbený  a  vlivný.   Šikanuje  pro  pobavení  sebe  i  ostatních.  

     V rodinné výchov� nebyla zaznamenána  významn�jší specifika. Pouze v obecné 

rovin� je p�ítomná psychická subdeprivace a absence duchovních a mravních hodnot. 

    „Nohsled“ jedinec nevyvolávající sám šikanu ale konformn� se k ní p�ipojující, 

mnohdy ze strachu, aby se sám nestal její ob�tí.  

(Lovasová, L,. et al.: D�ti a jejich problémy. Praha, Studio Marvil, 2005, s. 70-71, 

Pöthe, P.: Dít� v ohrožení. Praha, 1999, s. 113-119) 
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     Ob�tí šikany se m�že stát kdokoli, jsou oproti násilníkovi vždy r�zn� znevýhodn�né, 

nap�íklad fyzicky, s menším t�lesným vzr�stem a fyzickou silou, �i obratností. Dále 

rozumov�, sníženým intelektem, mentální retardací. Sociální znevýhodn�ní projevující   

se nap�. v tom, že se d�ti nemohou oblékat podle poslední módy, ale podle pot�eby. 

Sociálním znevýhodn�ním je i jakákoliv odlišnost ve vzhledu  nebo v projevu dít�te.      

Je tomu tak nap�íklad v p�ípad� nep�itažlivého vzhledu, obezity, nebo koktání               

�i rozšt�p. Na prahu nového tisíciletí se m�že stát znevýhodn�ním ve vztahu k okolí 

barva pleti, odlišný etnický �i kulturní p�vod.  

     Znevýhodnit mohou dít� i  vlastnosti, které by ho v zdravých podmínkách spíše 

zvýhod�ovaly.  Typicky je tomu tak v p�ípad� nadpr�m�rné inteligence, p�emýšlivé d�ti 

své „pr�m�rné“ vrstevníky „dráždí“ jasnými postoji a názory, které se v�tšinou 

vymykají názoru „masy“.  Nejv�tší nevoli ze strany vrstevník� vyvolává zejména 

otev�ené odmítání násilí. Ob�ti jsou tak dlouhodob� vystavovány velké t�lesné  a 

psychické bolesti. Dochází tak ke zlomení duševní síly a k p�esmyku do extrémní formy 

závislosti, identifikaci s agresorem. Systematické násilí vede u ob�ti k rozpadu p�vodní 

identity  a  je nahrazena novou, alternativní identitou, která se pln� ztotož�uje 

s agresorem.  

     Skupina hraje d�ležitou roli, nebo� šikana není jen záležitostí agresora a ob�ti. 

Ned�je se ve vzduchoprázdnu, ale v kontextu vztah� n�jaké konkrétní skupiny. Není 

možná, pokud  neexistuje  tzv. „podhoubí“  v  tom,  co  se  d�je  ve skupin�  jako celku.   

     V tomto smyslu je šikanování vždy t�žkou poruchou vztah� skupinového organismu, 

který podlehl infekci. Vztahy p�i šikan� mají svojí vnit�ní dynamiku a sv�j zákonitý 

vývoj. Sm��ují od zárode�né podoby tzv. ostrakismu k nejvyššímu, pátému stupni 

systémového ni�ení pozitivních vztah� mezi �leny skupiny. Kdo neporozumí 

mechanismu zdravé skupiny v nemocnou, ten nem�že šikanování lé�it. Proto se dále 

pokusím objasnit zákonitosti nákazy a vnit�ního vývoje onemocn�ní skupiny „virem“ 

šikanování.  
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První stádium: ostrakismus 

Jde o mírné, p�evážn� psychické formy násilí, kdy se okrajový �len necítí dob�e - je 

neoblíbený a není uznáván. Ostatní ho více �i mén� odmítají, nebaví se s ním, 

pomlouvají ho, sp�ádají proti n�mu intriky, d�lají na jeho ú�et „drobné“ legrácky. Tato 

situace je již zárode�nou podobou šikanování a obsahuje riziko dalšího negativního 

vývoje.  

Druhé stádium: fyzická agrese a p�itvrzování manipulace 

Agresor mapuje situaci a testuje kam až m�že zajít. Zkouší tzv. p�itvrdit a manipulace 

nabývá podoby t�lesných útok�. Pozd�ji agresor zjiš�uje, že mu toto jednání p�ináší 

nejen pocit uspokojení,  ale i obdiv a respekt ostatních d�tí, což jej samoz�ejm� dále 

povzbuzuje.  

T�etí stádium: klí�ový moment – vytvo�ení jádra 

Ve t�etím stadiu se sympatizující jedinci s agresorem spojí a vytvo�í „úderné jádro“. 

Tito ši�itelé „viru“ za�nou spolupracovat a systematicky šikanovat nejvhodn�jší ob�ti. 

Šikanování tak nabývá na organizovanosti. Rozd�lení rolí je již pevné a pokud se nyní 

nevytvo�í silná pozitivní podskupina, jsou vytvo�eny p�edpoklady pro to, aby                 

se šikanování stalo normou celé skupiny. Tažení tyran�, tak m�že nerušen� pokra�ovat.  

�tvrté stádium: v�tšina p�ijímá normy agresor�

Normy agresor� jsou p�ijaty v�tšinou a stanou se nepsaným zákonem pro ostatní  d�ti,   

které   je   ze   strachu  poslouchají,   p�ípadn�   p�isluhují.   Sílí   tlak   ke   konformit�   

na dosud neangažované �leny skupiny, kte�í se nakonec v�tšinou aktivn� zapojují.  

Hlavní roli hraje samoz�ejm� strach, že pokud by z�stali stranou, mohli by na sebe 

upoutat pozornost agresor�.  

Páté stádium: totalita neboli dokonalá šikana 

V n�m jsou normy agresor� p�ijaty a pln� respektovány všemi �leny skupiny. Dochází 

tak k plnému nastolení totalitní ideologie šikanování, tzv. stádia vyko�is�ování. Dochází 

k  rozd�lení žák� na dv� sorty, tzv. na otroká�e a otroky. Agreso�i sami sebe ozna�ují   

za nadlidi, nacisty, plantážníky, krále, kingy, mazáky atd.  Ob�ti pak za židy, negry, 
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nevolníky, hulibrka a bažanty.  

      

     Pror�stání para-struktury násilí do oficiální školní struktury je poslední metou 

k absolutnímu vít�zství šikanování.  Tento nejvyšší stupe� „dokonalosti“ je p�ízna�ný 

spíše pro šikany ve v�znicích, vojenském prost�edí a výchovných ústavech pro mládež. 

V mírn�jších podob� se však vyskytuje i na školách.  

    

     Znalost vnit�ního vývoje šikanování nám umož�uje respektovat stupn� obtížnosti 

lé�by, diferencovat pomoc a promyšlen� volit diagnostické a terapeutické postupy. 

(Kolá� M.: Bolest Šikanování. Praha, 2001, s. 33-44, Lovasová, L,. et al.: D�ti a jejich 

problémy. Praha, Studio Marvil, 2005, s. 66-68)    

2.4   Šikana z hlediska zp�sob� a forem

     Pro rozpoznání šikany je pot�ebné um�t odlišit r�zné typy agresí. Což je d�ležité    

pro první orientaci a p�edevším pro nápravu.  

Fyzická agrese a používání zbraní 

• Ob�� je agresory v�šena na lustr, na skobu, a to až do úplné ztráty v�domí                 

a vyzna�ení  strangula�ní rýhy na krku. 

• Je škrcena kabelem, provazem, šálou, páskem, a to až do ztráty v�domí                     

a strangula�ní rýhy na krku nebo „jen“ do „zmodrání“ obli�eje a dušení. 

• Agreso�i ob�ti svážou ruce, na hlavu jí navléknou igelitový pytlík a pozorují, jak se 

zmítá. 

• Ob�� je dušena polštá�em, ru�níkem, agreso�i m��í �as, jak dlouho vydrží nedýchat. 

• Agreso�i se zcela vážn� pokoušejí vyhodit ob�� z okna, z mostu apod., anebo            

to p�edstírají. 

• Agreso�i ob�� mu�í a doženou ji až k jejímu sebezni�ujícímu úniku. 

• Agreso�i ob�� bodnou nožem do hýžd�, �íznou do nohy, na�íznou jí ušní boltec 

žiletkou. 
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• Agreso�i ob�ti vrážejí špendlíky do hýždí, házejí šipkami na živý ter�. 

• Ob�� je vysvle�ena a bita d�tkami, agresor ji zalehne a k�i�í na ni sexuální 

vulgarismy. 

• Agreso�i st�ílejí vzduchovou pistolí do r�zných �ástí t�la ob�ti. 

• Ob�� je vystavena hromadnému kopání, bití, fackování. 

• N�kolik ob�tí je p�inuceno agresory, aby se praly. 

• Na ob�� je položena deska lavice a na desku si stoupnou agreso�i. 

• Ob�ti jsou st�íhány, p�ípadn� opalovány vlasy. 

• Ob�� je vystavena násilnému sprchování ve studené vod�. 

• Ob�� je svazována provazem, policejními pouty. 

Slovní agrese a zastrašování zbran�mi 

• Ob�ti je vyhrožováno zabitím, mu�ením, násilím. 

• Ob�ti je vyhrožováno nep�ímo, anonymn�, po telefonu. 

• Ob�� je zastrašována zbran�mi, skute�nou pistolí, nožem, b�itvou. 

• Agreso�i urážejí rodi�e ob�tí. 

• Vysmívají se handicap�m a slabostem ob�tí. 

• Agreso�i ob�� zesm�š�ují a posmívají se jí, mají ironické poznámky. 

Krádeže, ni�ení a manipulace s v�cmi 

• Agreso�i berou ob�ti peníze, zabavují jí kapesné. 

• Agreso�i trhají a ni�í oble�ení ob�ti (nap�. propálení �i rozst�íhání drahé bundy). 

• P�ivlast�ují si v�ci a stravu ob�ti. 

• Ukradnou, p�ípadn� schovají ob�ti legitimace, lístky na ob�d, pen�ženku, boty atd. 

• Agreso�i ob�ti plivají do jídla, do bot a na ošacení. 

• Trhají a ni�í u�ebnice a další školní pom�cky. 

Násilné a manipulativní p�íkazy 

• Ob�� je donucena pít mo�, limonádu, do které bylo napliváno, jíst jídlo z podlahy. 

• Je agresory donucena masturbovat p�ed ostatními. 
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• Je donucována �istit agresor�m boty, líbat jim boty. 

• Je donucována kle�et p�ed agresory a prosit je o milost. 

• Je donucována mýt záchody, uklízet za agresory. 

• Ob�� je donucována tancovat, zpívat. 

• Je donucována opakovat ponižující výroky, nacistické pozdravy a hesla. 

• Je donucena nosit ponižující ceduli. 

• Je donucována platit a odevzdávat agresor�m sva�iny, dávat cigarety a fotografie 

zp�vák�, herc�, sportovc� atd. 

• Je donucována psát agresor�m úkoly, p�episovat sešity, nosit školní tašky. 

• Je donucována pracovat v díln� a na pracovišti  za agresora. 

Šikanování jako závislost 

     Jde o vzájemnou vazbu mezi agresorem a ob�tí, která obsahuje základní lidskou 

strategii a to skrýt vlastní strach a sou�asn� využít strachu druhého. Tento princip 

diktuje rozd�lení žák� ve v�tšin� skupin na „silné“ a „slabé“, tedy na jedny, kte�í reagují 

siln� a sv�j strach skryjí tím, že ho vyvolají v t�ch druhých. Jinak �e�eno, p�edvedou své 

p�ednosti, jimiž zakryjí své slabosti. A na ty slabé, kte�í jsou strachem tak ochromeni,  

že ukážou všechny slabosti, které cht�li zakrýt.  

     P�i pokro�ilých stádiích  šikanování se „b�žné“ hraní a experimentování se strachem 

zvrhne  v závislost mezi agresorem a ob�tí. Pro agresora se stane „pilulkou“. 

Šikanování jako porucha vztah� ve skupin�

Šikanování není nikdy záležitostí pouze agresora a ob�ti. Ned�je se ve vzduchoprázdnu,  

ale v kontextu vztah� n�jaké konkrétní skupiny. V tomto smyslu je šikanování vždy 

t�žkou poruchou vztah� skupinového organismu, který podlehl infekci. 

Zvláštnosti šikany u d�tí a mládeže 

Šikany mezi d�tmi a mládeží mají sv�j kolorit. Rozdíly m�žeme vid�t pouze na vn�jší 

úrovni. Vyzna�ují se nižší intenzitou brutality a oslabenou ú�inností manipulace, než u 
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dosp�lých, zkrátka menší výskyt tzv. dokonalých šikan. Ur�itá specifika existují  u 

šikan nejenom vzhledem k v�ku, ale i ve vztahu k pohlaví a prost�edí. Praxe nasv�d�uje 

tomu, že u dívek je výskyt šikanování oproti chlapc�m nižší. P�evažují zde psychické 

formy násilí.  Nejstrašn�jší a nejkrut�jší šikany se odehrávají tam, kde je ob�� nucena 

žít spole�n� s agresory a kde je uplat�ován tvrdý hierarchicko-autoritativní p�ístup, pro 

který je p�ízna�ná tuhá vn�jší káze�. Rizikové jsou v tomto smyslu dlouhodob�jší 

pobyty mimo školu, internáty a ústavy. Zejména pak d�tské domovy   a výchovné 

ústavy. (Kolá� M.: Bolest Šikanování. Praha, 2001, s. 27- 50 )   

2.5   Následky šikany

     Následky šikanování jsou velice vážné, jak psychické tak fyzické �i sociální a mohou 

dít� dovést až k pokusu o sebevraždu, v horším p�ípad� k dokonané sebevražd�. Mezi 

psychické následky pat�í zejména sociální frustrace ob�ti, snížená schopnost navazovat 

a udržovat vztahy, nízké sebehodnocení, špatný vztah ke škole a k lidem, stálé nap�tí, 

špatná nálada a smutek. U pokro�ilejších stup�� šikanování to bývá všudyp�ítomný 

strach vedoucí k poruchám spánku, zvýšené únavnosti a neúsp�ch�m ve studiu i 

v soukromém život�.  

     Typické je, že jedinec v minulosti vystavený šikan� neusiluje o lepší spole�enskou 

pozici, nýbrž má tendenci stát se outsiderem ve všech skupinách, i tam, kde se již 

nešikanuje. Pokud šikana není odhalena a trvá delší dobu (m�síce až roky), dochází 

k totálnímu vy�erpání organismu, což m�že mít za následek rozvoj psychosomatického 

onemocn�ní (nap�. bolesti hlavy, b�icha, zad, dusivé astmatické záchvaty). Stále vysoká 

hladina stresových hormon� v krvi vede ke zvýšenému krevnímu tlaku a riziku 

kardiovaskulárních onemocn�ní v dosp�losti.  

     Byly zkoumány také d�sledky pro agresory, ve školním v�ku se p�edevším jedná  o 

zhoršení prosp�chu, �lenství v pochybných partách, horší využívání vlastních duševních 

schopností. V dosp�losti bylo vysledováno výrazn� více konflikt� se zákonem, 

kriminalita, u d�v�at krutost k vlastním d�tem, deficit mravního a duševního vývoje 

„charakterová zmrza�enost“, asociální postoje.  



46

     Následky jiného charakteru lze p�edpokládat i u d�tí, které šikan� pasivn� p�ihlížejí. 

Hrozí jim ztráta ideál� o spole�nosti, která by m�la každému �lov�ku zajistit ochranu 

proti jakékoliv form� násilí. Vzhledem k jejich zkušenosti, že autority nikterak 

nezasahují, a�koliv jsou mravní i zákonné normy p�ekra�ovány, mohou pak coby 

dosp�lí k násilí a porušování zákona obdobn� p�istupovat i oni sami. Dochází tedy 

k porušení a pok�ivení mravních a morálních postoj� a tím i k narušení celé spole�nosti 

a jejího systému, na n�mž je založena. Záv�rem lze konstatovat, že k hlavním 

destruktivním ú�ink�m šikany pat�í : 

• Poškození fyzického a psychického zdraví ob�ti 

  Zp�sobující ob�tem nezm�rné psychické a fyzické utrpení, které lze t�žko  

zprost�edkovat tomu, kdo n�co podobného nezažil.  

• Fixování antisociálních postoj� u agresor�

     Agresor  nem�l  možnost  pocítit sílu spole�nosti ve vynucování obecných pravidel 

správného chování  v��i  bližním.  Nikdo mu nedal jasn� najevo, co nesmí d�lat, co je 

chrán�nou  sférou  druhého  �lov�ka.  Ponechaný  svému  „nutkavému“  osudu  se stává  

 „charakterovým mrzákem“,  u n�hož se upevnily antisociální postoje.  

• Ztráta iluzí o spole�nosti ostatních �len� skupiny 

     Žáci, kte�í se nep�ímo ú�astní šikany, ale jsou sv�dky krutého bezpráví, ztrácejí iluze 

o spole�nosti, která by každému �lov�ku m�la zajistit ochranu proti  jakékoliv form�

násilí.  

• Snížený efekt pedagogického p�sobení u skupiny jako celku 

   Skupina  p�emožená „virem“ šikanování  zcela ztratí výchovnou funkci, jakou  má 

zdravá komunita. Všichni �lenové jsou v r�zné mí�e poškozováni. Výukový efekt je 

minimální.  

(Kolá� M.: Bolest Šikanování. Praha, 2001, s. 99-104, Lovasová, L.  et al.: D�ti a jejich 

problémy. Praha, Studio Marvil, 2005, s. 73)    
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2.6   Preventivní opat�ení proti šikan�

    D�tská agresivita je problém celosv�tový a její prevence a �ešení se nejenom u nás, 

ale i ve vysp�lých státech stává p�edm�tem výzkumných prací tým� psycholog� a 

speciálních pedagog�. Studie zam��ené na prevenci šikany v amerických školách  

shledala, že nejefektivn�jší zp�sob, jak bojovat s tímto fenoménem, je zapojit celou 

školu do speciáln� vypracovaného preventivního programu. Tento program je sestaven 

s n�kolika sou�ástí, kterými jsou celodenní konference, setkávání rodi�� s u�iteli, 

pravidelné diskuze o šikanování v rámci jednotlivých t�íd, ustanovení pravidel o 

vzájemných vztazích v každé t�íd�, kolektivu �i skupin�. V po�ádání  skupinových 

sezení, kdy se sejdou iniciáto�i šikany, ob�ti a sv�dci a hovo�í o tom, co který ú�astník 

prožíval, snaží se vcítit do role svého protivníka atd.   

     Nejstarší národní spole�ností na ochranu d�tí, je p�ední britská dobro�inná 

organizace   NSPCC  -   National  Society  for  the  Prevention  of  Cruelty  to  Children,  

zabývající se ochranou d�tí a prevencí násilí na d�tech. Této �innosti a zvyšování    

podv�domí  o  této  problematice  se  v�nují  již  od roku 1884.  Hlavní sídlo  organizace       

se nachází v Londýn�. V �R jde nap�. o realizaci projektu CHIPS apod., který se 

zam��il na vrstevnické vztahy. Cílem projektu je prevence šikany, násilí na d�tech, 

prevence drogových závislostí, podpora zdravého životního stylu. Realizátorem 

projektu je Sdružení linka bezpe�í.  

     Aby se dít� v budoucnu vyhnulo šikan� m�lo by si osvojit n�kolik zásad : sv��it  se 

dosp�lému,  �íkat si,  že si nezasloužím, aby mi kdokoliv ubližoval, získat na svou 

stranu kamarády, nezdržovat se o samot�, vyhýbat se míst�m, kde se šikana vyskytuje, 

násilníkovi nev�novat pozornost, nedávat najevo vztek nebo roz�ílení, chovat se 

sebev�dom�, nacvi�ovat obranné postoje a brát svojí p�ípadnou odlišnost jako p�ednost. 

V zájmu posilování sebev�domí a sebed�v�ry dít�te se ho snažíme maximáln� chválit a 

povzbuzovat.  
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     Nejd�ležit�jší je cílen� se zam��it na odstra�ování p�edpoklad� agresivního chování 

násilníka, které vycházejí z jeho osobnosti, z rodinného prost�edí, výchovy a sou�asné 

situace. Je t�eba ovliv�ovat postoje a chování jeho rodi��, zam��it se zejména na 

nápravu škodlivých výchovných styl�, v�etn� odstran�ní t�lesného �i citového násilí 

proti dít�ti.  

     Mezi faktory, které vznik šikany podporují, pat�í vysoká tolerance k násilí a 

agresivním formám chování, zd�raz�ování p�edností t�lesné síly, neexistence pevných 

pravidel chování mezi d�tmi a zásad zvládání šikany na konkrétní škole. Mezi možnosti 

ovlivn�ní rizikových okolností týkajících se prost�edí školy pat�í :   

• jasné zásady zasahování proti nebezpe�ným jev�m, v�etn� šikany podporované  

u�itelským sborem, žáky i rodi�i, 

• spolehlivý p�ehled situace ve škole a dohled na to, co se mezi žáky d�je, 

• vztah mezi dít�tem a u�itelem založený na otev�enosti a vzájemném 

respektování, 

• výchova založená více na pozitivním hodnocení a chválení než na trestání, 

• stanovení n�kolika základních pravidel bezpe�ného soužití, která jsou známá  a 

závazná pro každého, 

• aktivní vyhledávání a odhalování šikany mezi d�tmi, 

• po�ádání diskusí se žáky o kulturních, rasových �i t�lesných odlišnostech a 

p�edsudcích. 

     Je d�ležité, aby byla morální a spole�enská norma d�razn� vyžadována všemi �leny 

spole�nosti, tedy ne pouze represivními orgány, ale aby všichni m�li zájem na 

minimalizování bezpráví  násilí mezi lidmi.  

( Lovasová, L,. et al.: D�ti a jejich problémy. Praha, Studio Marvil, 2005, s. 76, Pöthe, 

P.: Dít� v ohrožení. Praha, 1999, s. 125-140) 
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2.7   Díl�í záv�r

        Každý,  kdo  se  n�kdy  setkal  se   šikanovaným  dít�tem  a   poznal    jeho 

trauma a trápení, nem�že pochybovat o závažnosti problematiky šikanování. Jde            

o odvrácenou a zapíranou stránku každodenní zkušenosti d�tí a dospívajících ve 

školách, u��ovských za�ízeních, d�tských domovech atd.  Šikana je dob�e skrytá, a 

proto je její zmapování mimo�ádn� obtížné. Ješt� obtížn�jší je tento jev �ešit.  

         V druhé kapitole a dalších podkapitolách diplomové práce je tedy definováno      

co se pod pojmem „šikana“ skrývá. Jaké jsou p�í�iny vznik� agresivních sklon� u 

�lov�ka, který šikanuje. Jaké jsou zp�soby a formy šikany a její následky.  V samotném 

záv�ru je hovo�eno o preventivních opat�eních proti šikan�. 
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3.   D�SLEDKY NÁSILNÉ TRESTNÉ �INNOSTI NA VÝVOJ  
      OSOBNOSTI  DÍT�TE 

     Traumatické stresy v rodinném násilí – a� už fyzickém, sexuálním �i citovém jsou 

obvykle události ne jednorázové, nýbrž takové, které se opakují a postupem �asu 

p�ibývají. D�sledkem bývají dlouhodobé následky pro duševní zdraví. Dít� ovládne 

pocit bezmocnosti, je narušeno ovládání, selhává obranná schopnost, dostavuje se pocit 

nedostate�né ochrany, rozpadu integrity osobnosti a akutní duševní bolesti p�i vybavení 

traumatizující události. Ta se opakovan� p�ehrává v mysli postiženého, a tak se stává 

posttraumatickým stavem. 

      

     Zvládání nezvládnutelného má n�kolik forem. Základní reakcí je neustálé 

p�ipomínání si události vryté do pam�ti, nap�. prost�ednictvím záblesk� vzpomínek, 

které onu událost p�ipomínají spontánn�, b�hem hry, ve snech a no�ních m�rách.  Ve 

snaze p�ekonat tyto zážitky se postižení snaží vyhnout všemu, co jim tuto událost m�že 

p�ipomenout, tedy míst�m, lidem a situacím, které vyvolávají vzpomínky. 

      

   Jinou formou je disociace, která vymaže traumatický zážitek a vytvo�í v mysli a 

pam�ti díru. Zdrcující traumatizující zážitek m�že p�ivodit stav nabuzení a 

podrážd�nosti,  m�že mít vliv na spánek a schopnost odpo�ívat. Opakovaný stres  je 

spojován s extrémními citovými reakcemi, nap�. s t�žkými depresemi a sebevražednými 

pokusy. (BENTOVIM, A.: Týrání a zneužívání v rodinách. 1. vyd., Praha: Grada 

Publishing, 1998, s. 45-68).     

3.1   Vliv trestné �innosti na psychický vývoj dít�te
  
     D�ti, které jsou hrubým zp�sobem t�lesn� trestány v útlém v�ku se ve svém vývoji 

opož	ují (vliv t�lesného traumatu, nízká podn�tnost prost�edí, oslabená motivace 

k u�ení)   a  v  jejich  chování  jsou  patrny  r�zné zm�ny od apatie p�es ostražitost        

až   k  agresi.   Chování    takových    d�tí    se   vyzna�uje   slabou    sociální   interakcí    

a emo�ním odtažením, p�ipomíná chování d�tí, které mají k matce vytvo�en nejistý 

vztah a v prvním vývojovém stadiu nebyla vytvo�ena jistota a pocit bezpe�í. 
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     Kvalita p�ipoutání a nejistoty se p�edevším projevuje ve stresových situacích, kdy 

d�ti dávají najevo sv�j vztek a vzdor. �asto bývá t�lesná agrese provázena i verbálním 

útokem, který dít� utvrzuje ve falešné interpretaci negativní emoce, která u dít�te 

spouští pocit bezmocnosti a zoufalství. N�kte�í auto�i popisují, jak si dít� dává vinu     

za stresující a neovladatelné události: “Musela jsem ud�lat n�co, kv�li �emu se otec    

na mne rozzlobil, ude�il mne, ponížil mne.“ (Bentovim, A.: Týrání a sexuální zneužívání 

v rodinách. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1998).

     Tak m�že vzniknout p�esv�d�ení, že hrubé chování a trestání zažívané doma  je 

zp�sob, jakým sv�t zachází s d�tmi nebo slabšími. 

     P�átelské chování vrstevník� bývá chápáno jako útok a taková reakce se ozna�uje 

jako traumatogenní dynamika. D�sledky mohou mít dlouhodobý dopad na formování 

osobnosti, na vytvá�ení vztah� a vlastností. Ovliv�ují školní úsp�chy, výb�r partnera     

a posléze rodi�ovské chování a vztah k d�tem. 

      

     P�ed t�lesným trestem se d�tí snaží �asto ochránit úmyslnou lží a výzkum d�tí, které 

jsou chronickými lhá�i, ukazuje, že se dopouští i dalších forem sociáln�-patologického 

chování, podvod�, krádeží nebo agrese. Žádný trest dít�te, by nem�l znamenat emo�ní 

odmítnutí dít�te, které po t�lesném trestu v�tšinou následuje.  Dít� plné bolesti slyší 

v�tu „ a te� mi necho� na o�i“.  Dít� se v citovém propletenci nevyzná a myslí si,     

že ho rodi� odmítá a nemiluje. 

      Emocionáln� zneužívané d�ti mohou vykazovat tyto p�íznaky: 

• projevovat známky fyzického, mentálního nebo emocionálního opožd�ní ve 

vývoji, 

• neúm�rn� siln� reagovat na své vlastní chyby,  

• neustále se podce�ovat,  

• obávat se každé nové situace, 

• ubližovat samy sob�,  

• vykazovat neurotické chování, nap�. kroutit �i vytrhávat si vlasy, 
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• nep�im��en� reagovat na bolest ob�ma sm�ry, bu	 jako by velkou bolest 

necítily, nebo naopak hysterií reagovat na sebemenší podn�t,  

• holdovat drogám �i alkoholu,  

• projevovat známky nejistoty ve vztazích,  

• nev�d�t si rady jak navázat a udržet p�átelství,  

• chovat se pasivn� nebo naopak agresivn�,  

• obávat se potrestání,  

• obávat se, že je nikdo nemá rád,  

• ned�v��ovat dosp�lým lidem, kte�í se jim snaží pomoci, anebo naopak na t�chto 

lidech až p�íliš lp�t,  

• nalézat d�vody, pro� pobývat v jiné rodin�,  

• p�i�ítat si vinu za všechno možné. 

      

      T�lesný  trest  p�edstavuje  riziko  pro nebezpe�ný vývoj osobnosti, protože u�í dít�

násilí, ni�í jistotu bezvýhradné lásky, bezpe�í a p�ijetí, je p�í�inou úzkosti v o�ekávání 

dalšího útoku, snižuje citlivost a soucit, u�í dít�, že si nezasluhuje respekt, u�í dít�,       

že trest násilí jsou projevem lásky a u�í dít� k popírání pocit�. 

     Takové d�ti v dosp�losti inklinují k profesím, kde pln�ní pracovních povinností 

vyžaduje násilí, jsou ochotni podrobit se slep� silné autorit�, odmítají pochopit 

souvislost mezi násilím zažívaným v d�tství a násilným chováním v dosp�losti, 

v obtížných situacích prožívají nau�ený pocit bezmoci, který v nich spouští agresivní 

chování. 

     Je nutné mít na pam�ti, že pro sexuální zneužívání d�tí není žádné ospravedln�ní. Jde 

o hrubé porušení práv dít�te a zákona. Nyní nastíním hlavní následky, ke kterým 

dochází u sexuáln� zneužívaných d�tí. 

     O traumatické sexualizaci hovo�íme, když se sexualita dít�te formuje vývojov�

nep�irozeným zp�sobem, d�ti napodobují mylné p�edstavy o sexuálním chování  

a sexuální morálce, sexuální aktivita se za�ne spojovat s nep�íjemnými vzpomínkami   

a v d�sledku odm��ování za sexuální chování se dít� nau�í využít sexuálního chování 

jako strategii k dosažení vlastních pot�eb. 
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     P�i stigmatizaci se dít� cítí špatné, bezcenné, nemorální, p�evládá u n�ho pocit hanby 

a viny. Tyto d�ti se sebeobvi�ují a hledají v sob� p�í�inu, pro� se to stalo. Bezmocnost 

vede k pocitu trvalého ohrožení a uv�zn�ní v pasti. Dochází k ní, když n�kdo opakovan�

proniká do našeho fyzického prostoru, když prožíváme opakované násilí a donucování. 

     Mezi nej�ast�jší problémy, které se vyskytují u d�tí vystavených sexuálnímu 

zneužívání pat�í pocit zrady, strach, deprese, nep�átelství, nízká sebeúcta, nejasné 

hranice rolí, neschopnost d�v��ovat jiným, sebepoškozování, zneužívání drog a 

alkoholu. (Vaní�ková, E.: T�lesné tresty d�tí, Grada Publishing, a.s., 2004, s. 75-79). 

3.2   Vliv trestné �innosti na fyzický vývoj dít�te

      D�ležitým p�edpokladem p�i dokazování této trestné �innosti je nález na postiženém 

dít�ti a jeho následné kvalifikované zhodnocení. Toto se týká nejen zm�n úrazových,  

ale také chorobných. �ešení p�ípad� násilného jednání na dít�ti je problematikou zvlášt�

složitou, protože údaje rodi�� (opatrovník�) jsou p�izp�sobovány nález�m, a bohužel 

nemohou být mnohdy sm�rodatné. V p�ípad� jednorázových úrazových mechanism�, 

které jsou p�i závažných formách týrání �asté, je situace obzvlášt� t�žká. 

     Ze zkušenosti vyplývá, že zatímco p�i náhodném úrazu je snaha okamžit� vyhledat 

léka�ské ošet�ení, p�i úmyslném je tém�� pravidlem jistá �asová prodleva. 

K opožd�nému  jednání  vede p�edpoklad, že se stav spontánn� upraví. Krom� �asového 

faktoru je nutné zhodnotit i mechanismy vzniku úrazu. P�i mnoho�etných poran�ních 

lze odhalit i r�zn� stará poran�ní a zjišt�ní nesouladu mezi objektivním nálezem a údaji  

opatrovník�. Snaha skrýt opakované násilné jednání je z�ejmé i z toho, že je léka�ská 

pé�e vyhledávána v r�zných zdravotnických za�ízeních. 

     Z opakovaných zkušeností vyplývá, že objektivní nález úrazových zm�n na t�le – 

k�ži, kostech, má v�tší vypovídací hodnotu než údaje získané anamnézou. Hypotrofie 

dít�te m�že vzniknout nejen nedostatkem potravy p�i zanedbávání, ale také jako 

d�sledek vrozených poruch trávení a vst�ebávání, a proto je nutností k vylou�ení 

chorobných zm�n znalecký posudek.  
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     Také zán�tlivé zm�ny na k�ži mohou být d�sledkem špatné pé�e a tvorba krevních 

hematom� do podkoží �i sliznic je jen vzácn� d�sledkem poruch srážlivosti krve. 

Zvýšená lomivost kostí je rovn�ž výjime�ným stavem a je doprovázena dalšími 

klinickými p�íznaky. Násilné jednání na dít�ti s následným letálním pr�b�hem má �adu 

forem , rozd�lení podle v�ku, motivace jednání a zp�sobu poškození dít�te je takové: 

• Usmrcení novorozence matkou - charakterizuje jednání ženy jako úmyslné 

usmrcení novorozeného dít�te ve stavu rozrušení, vyvolaném porodem. 

Pachatelky t�hotenství tají a porod probíhá rovn�ž skryt�, dít� je usmrceno 

aktivním násilným jednáním ženy, anebo zmírá neošet�eno pasivním p�ístupem. 

• Infaticidum -  porodem m�že být vyprovokována duševní porucha – lakta�ní 

psychóza, která se manifestuje stavy nep�í�etnosti a m�že dojít k projev�m 

agresivity i v��i vlastnímu dít�ti. 

• Syndrom týraného dít�te - je nej�ast�jší forma, která postihuje dít� v rodin�

v kojeneckém a batolecím v�ku.  P�evažuje použití mechanického násilí. 

Typické je násilí bez použití nástroje, tj. rukou, p�stí ruky �i hranou dlan�, 

kopnutím. Úrazové zm�ny se mohou vyskytnou po celém t�le, od�rky, krevní 

podlitiny, poran�ní hlavy s r�zn� rozsáhlými krváceními i postižením mozku,  

na hrudníku lze pozorovat zlomeniny žeber, poran�ní b�išních orgán�, 

kone�níku, úrazy  ledvin  po  úderech  v  bederní  krajin�. Úrazové zm�ny 

vznikají sice jako následek jednorázového agresivního chování, ale v �ad�

p�ípad�  sv�d�í  pro   opakované  násilí  nap�.  na  kostech  hojící  se  zlomeniny    

      v podob� svalk� jako   d�sledky staršího násilí. 

• Zanedbávání pé�e o dít� – je známo, že dít� m�že být ohrožováno nejen 

nedostate�nou výživou, zanedbáváním pravidel v ošet�ování, celkovým 

podchlazením �i p�eh�átím. Vlastní p�í�inou nejsou tyto stavy, ale vzniklé 

komplikace jakými jsou celková sepse, zán�ty dýchacího ústrojí, šok p�i 

dehydrataci. 

• Euthanasie – p�edstavuje výjime�nou formu násilí v rodinách. D�vodem tak 

závažného  postupu  je  existence  r�zných vrozených �i získaných postižení 

t�lesných �i duševních, obvykle r�znými formami dušení. 

• Vražda (dít�te) – sebevražda (rodi�e) – není �ídkým jevem a d�vod k usmrcení 
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dít�te v kombinaci se sebevraždou rodi�e m�že zp�sobit akutní psychotický stav 

deprese nebo exogenn� vyvolaná situace. Smrtelná zran�ní bývají zp�sobena 

st�elnou zbraní, jedem, strangulací. 

• Vražda – v souvislosti se sexuálními aktivitami je jedním z nejzávažn�jších 

trestných �in�. Agresivní jednání m�že být sou�ástí patologického sexuálního 

chování, sadismu. 

            (Dunovský, J., et. al. Týrané, zneužívané a zanedbávané dít�. Praha:  Grada,    

            1995,  s.  199-205) 

3.3   Odstra�ování a zmír�ování následk�

      Strategie intervence má sv�j ekologický rámec, v n�mž se na CAN pohlíží jako  na 

výsledek komplexní interakce mezi charakteristikami rodi�� (nap�. osobnostní rysy, 

rodi�ovské dovednosti a v�domosti), charakteristikami dít�te (nap�. t�lesný vývoj, 

temperament) a situa�ními �initeli.  

     Lé�ba  d�tí,  které  byly  postiženy  n�kterými  formami syndromu CAN, je 

vyúst�ním p�edchozího snažení o odhalení, poznání �i diagnózu CAN. Má odstranit �i 

na nejmenší míru omezit d�sledky špatného zacházení s dít�tem. Má obnovit žádoucí 

t�lesnou, psychickou a sociální pohodu dít�te. Má zajistit jeho zájem a prosp�ch. Lé�ba  

je proto interdisciplinární, aby p�ízniv� ovlivnila všechny dot�ené složky života dít�te a 

zam��ila se na možnou zm�nu postavení dít�te jako sou�ásti ur�itého rodinného 

systému. 

     Sou�asn� je lé�ba symptomatická, p�i které se odborníci zam��ují na p�íznaky 

ubližování dít�ti, ale i p�í�inná. Ta vede zp�tn� k prevenci, neboli p�edcházení. V lé�b�

t�lesných poran�ní a poruch se nesetkáváme s p�íliš závažnými problémy, není-li dít�

vážn� postiženo �i ohroženo na život�. Nap�. zastavení krvácení, náprava zlomeniny, 

ošet�ení zhmožd�nin a ran nep�ináší pro svou jednozna�nost žádné pochyby, stejn� jako 

dlouhodobá rehabilitace po nitrolebním krvácení. Naproti v oblasti psychických a 

sociálních škod se setkáváme s celou �adou problém�. 
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     Mezi mimo�ádné povinnosti ošet�ujícího personálu náleží poskytnout dít�ti co 

nejv�tší citovou pomoc a podporu, vcítit se do jeho osudu, zajistili mu míru jistoty  a 

bezpe�í, um�t stát p�i n�m a obhajovat jeho skute�ný prosp�ch a zájem. 

     Lé�ba týraných, zneužívaných a zanedbávaných d�tí musí být orientována nejenom 

na ob��  násilí,  ale  i  všechny  zú�astn�né,  a  to i na zneuživatele samotného, zvlášt�

jedná-li se o �lena rodiny. �eší-li se situace, zda má být dít� z rodiny odebráno, m�lo by 

se tak dít až po úvaze, zda by z rodiny nem�l jít zneuživatel a ne dít�. 

     Do terapie syndromu CAN pat�í jisté direktivní až represivní postupy. Místo pojmu 

terapie se používá také výrazu intervence. Lé�ba se uskute��uje v podstat� na t�ech 

rovinách. V první rovin� jde o lé�bu akutních stav� �i p�ímou intervenci �ešící urgentní 

situace. Smyslem je zabránit dalšímu útoku a spolu s tím, ošet�it všechny škody a 

poruchy v rámci první pomoci. Jde o zvládnutí akutních stav�, vysvobození z izolace, 

zabezpe�ení všech pot�eb, které zneuživatel dít�ti odep�el. V p�ípadech citového násilí 

je t�eba dít� ochránit od další nep�ízn� a nastolit stav optimální a duševní pohody. 

     Nejobtížn�jší  je  pomoc  a  lé�ba sexuáln� zneužitého �i znásiln�ného dít�te. Zde   

nejde  jen o léka�ský  zákrok,  ale  hlavn� o duševní  podporu  a pomoc, tj. být s dít�tem, 

zvlášt� pokud se dostane do osamocení, opušt�no nejbližšími. V této situaci je t�eba brát 

v úvahu i možnou pohlavní infekci, která lé�bu zna�n� komplikuje. Dít� se umís�uje 

mimo rodinu, nej�ast�ji k p�íbuzným, které dít� zná a d�v��uje jim, a kte�í jsou schopni 

se o dít� náležit� postarat a se zú�astn�nými odborníky spolupracovat, anebo do 

vybrané ozdravovny �i lé�ebny. 

     Po této �asné fázi lé�by nastupuje druhá rovina pomoci dít�ti. Je to fáze dalšího 

rozsáhlého šet�ení všech okolností souvisejících s násilím na dít�ti �i nedostate�nou pé�í 

o n�, šet�ení v rodin�, ve škole, u d�tského léka�e, všude tam, kde lze získat jakékoli 

seriózní informace. Stanoví se definitivní diagnóza a ur�uje plán komplexní terapie, 

nej�ast�ji ve spolupráci s Orgánem sociáln� právní ochrany dít�te. 
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     Nejvýznamn�jší terapeutickou aktivitou se stává psychoterapie a socioterapie, 

zam��ená na hlavní problémy dít�te i jeho rodiny. Trvání této fáze je r�zn� dlouhé a  o 

jejím ukon�ení rozhoduje úsp�ch základních opat�ení. 

     T�etí etapou pomocí ob�tem CAN je etapa sledování dít�te, jeho rodiny a komplexní 

podpory, pomoci a snahy definitivn� vy�ešit alespo� základní vztahy mezi zú�ast�nými, 

s maximálním ohledem na prosp�ch a zájem dít�te a jeho plné uzdravení. 

      

     Zde hraje rozhodující roli p�edevším specializovaný léka�: neurolog, psychiatr, 

gynekolog, rehabilita�ní léka� a psycholog, lé�ící pomocí psychoterapie a rodinné 

terapie. Samoz�ejm� sociální pracovník zajiš�ující pot�ebná sociální, sociáln�-právní a  

dávková opat�ení, jež pomáhají  �ešit   situaci  dít�te  a  narušené  rodiny.  Mnohdy  je  

zapot�ebí i  ú�ast školy, nap�. její zm�na, p�e�azení, zapojení výchovného poradce, 

t�ídního u�itele. 

     Lze konstatovat, že t�etí rovina v podstat� nikdy nekon�í. I v p�ípad� kladného 

výsledku  lé�by  je  nutné,  alespo�  �as  od �asu se k takovému dít�ti �i dospívajícímu  

a jeho rodin� vracet a zjiš�ovat možné riziko opakování nep�íznivé situace. Je zapot�ebí 

postupovat  s  krajní opatrností  a  šetrností, abychom dít� nepoškodili znovu vyvoláním  

všeho, �ím trp�lo a co zažilo. Na druhé stran� musíme být p�ipraveni zasáhnout znovu 

ve prosp�ch dít�te, když je pot�eba. (Špeciánová, Š.: Ochrana týraného a zneužívaného 

dít�te. LINDE nakladatelství s.r.o., 2003, s. 125,). (Dunovský, J.: et. al. Týrané, 

zneužívané a zanedbávané dít�. Praha: Grada, 1995, s. 199). (Surov�ík, V.:  Bakalá�ská 

práce, Trestná �innost páchaná na d�tech a její d�sledky   na  vývoj osobnosti dít�te. 

IMS, Brno, 2006, s. 36-41). 

3.4   Díl�í záv�r   

       Ve t�etí kapitole nazvané : „D�sledky trestné �innosti na vývoj osobnosti dít�te,“  

jsem v jednotlivých podkapitolách popisoval vliv trestné �innosti  na psychický   

a fyzický vývoj dít�te. V samotném záv�ru, bylo psáno o odstran�ní a zmírn�ní 

následk�  související se strategií intervence, která  má sv�j ekologický rámec, v n�mž se 
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na CAN pohlíží jako na výsledek komplexní interakce mezi charakteristikami rodi��

(nap�. osobnostní rysy, rodi�ovské dovednosti a v�domosti), charakteristikami dít�te 

(nap�. t�lesný vývoj, temperament) a situa�ními �initeli (nap�. d�tské party, rodinné a 

školní prost�edí) . 
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4.   PREVENCE TÝRANÝCH A SEXUÁLN� ZNEUŽÍVANÝCH  
      D�TÍ 

        Prevence v širším slova smyslu znamená p�edcházení nežádoucího jevu a ochranu 

p�ed ním. Obsahem prevence je tedy realizace opat�ení, kterým chceme nežádoucímu 

jevu p�edcházet a pozitivn� ovliv�ovat ty, na n�ž je prevence zam��ena. Veškerá 

preventivní opat�ení musí být založena na realit� a ne na idealistických p�edstavách. 

Prevenci je nutno realizovat v existujících skute�nostech jako reakci                              

na  charakteristickou  sou�asnou  spole�nost  a  sou�asnou  mládež. 

   

     Je nutno brát v potaz rozpad tradi�ní rodiny a její zmenšení p�i možnosti zv�tšení 

životního prostoru každého jedince, na celoživotní zam�stnání žen, up�ednost�ování 

kariéry p�ed rodinou, zm�nu postavení mládeže ve spole�nosti, jejich �asn�jší 

nezávislost na rodi�ích, radikální zm�nu životních hodnot, na silný vliv médií   a  

módních trend�, na rychlost ší�ení informací. 

    Mravnostní  trestná  �innost a sexuální zneužívání v d�tství mají na psychiku               

a utvá�ení osobnosti postižených osob závažné d�sledky v podob� poruch chování, 

vnímání sexuálního násilí jako normu jednání, zvyšuje riziko asociálního chování 

v dosp�losti. Nejd�ležit�jší prevencí  v  této  oblasti  je prolomení bariéry lhostejnosti 

ob�an� k násilným trestným �in�m. I p�es to, že mravnostní trestná �innost, zejména 

pak znásiln�ní a pohlavní zneužívání, je ve�ejností vnímána citliv� a vzbuzuje ve�ejné 

pohoršení, upozornit na podez�ení, že je dít� pohlavn� zneužíváno, že došlo ke  

znásiln�ní,  již není b�žné. 

     Velice problémová je prevence u ší�ení pornografie. Ve�ejnost vnímá problém 

pornografie zejména ve vztahu k negativním dopad�m na d�ti, na druhé stran� schvaluje 

prodej pornografických d�l v pouli�ních stáncích. Ur�ité regulace pro její distribuci jsou 

p�ece na míst� (speciální prodejny s pornografickým materiálem neumís�ovat 

v blízkosti škol, zákaz vstupu osobám mladším 18 let, tato díla nevystavovat ve�ejn�).  
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K d�tské pornografii již taková tolerance není  a dost �asto se stává, že sama ve�ejnost 

upozor�uje na výskyt d�tské pornografie na Internetu. 

     Prevence kriminality je chápána jako zám�rné, plánovité a koordinované p�sobení  

na p�í�iny a podmínky, které vedou k jejich páchání, s cílem odstranit je nebo alespo�

podstatn� omezit. Je provád�na ve t�ech rovinách: 

• Jako generální prevence. Jde o prevenci založenou na preventivním ú�inku 

trestu. 

• Jako sociální prevence. Zde hovo�íme o tzv. primární, sekundární a terciární

prevenci, p�edstavující soubor spole�enských opat�ení v oblasti ekonomiky, 

kultury, v sociální oblasti. 

• Jako situa�ní prevence. Tato prevence se zam��uje na delikty, které jsou 

páchány na typických místech, v ur�ité dob� a za ur�itých okolností. 

(Chmelík J. a kolektiv, Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita, Praha: Portál, 

2003, s. 32-33). 

4.1   Preventivní opat�ení a podn�ty rodi��m

     Jednou z d�ležitých v�cí, jak nau�it své d�ti vyhnout se nebezpe�ným situacím,  je 

nácvik ur�itých dovedností, které mohou pomoci dít�ti ochránit sebe sama v p�ípad�

pokusu o sexuální zneužití. Jak se nau�it �íci ne. Jak utéct. A  jak se sv��it.   

      

     Dít� by tak m�lo znát celé své jméno, telefonní �íslo jednoho z  rodi��, �i svojí 

adresu. D�ležité je s d�tmi  procvi�ování volání na tís�ovou linku, dom�, rodi��m. Dít�

by m�lo v�d�t, že není dobré do telefonu cizím lidem sd�lovat svoje jméno, p�ípadn�

telefonní �íslo. V p�ípad� pot�eby by d�ti m�ly  znát  dosp�lé osoby, na které se mohou 

v  p�ípad�  nebezpe�í  obrátit  o  pomoc.  Nesv��ujeme  d�ti  do pé�e osobám, o kterých  
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nemáme ov��eno jak se chovají, jak p�istupují k d�tem, a zda jsou spolehliví. 

Upozor�ujte své d�ti na r�zné sexuální úchylky (exhibicionismus)  a pou�te je, aby na 

takové osoby nereagovaly.  D�ti by nem�ly nikomu otevírat v p�ípad�, že jsou samy 

doma.  

     Rodi�e by také m�li znát dobu a trasu cest, kudy jejich d�ti chodí, místa kde se 

schází s kamarády, kde si hrají. Um�t vyhodnocovat negativní reakce svých d�tí na 

ur�ité lidi. Všímat si zm�n chování a postoj� na ur�ité situace. Je t�eba, aby rodi�e také 

nau�ili d�ti, že v n�kterých p�ípadech nelze dodržovat tajemství. Musíme d�ti 

vychovávat k otev�enosti, aby v�d�ly, že nemusí mít strach se sv��it.  

     D�ležité je dát d�tem najevo, že je máme rádi a posilovat pozitivní sebepojetí dít�te, 

protože pachatelé vyhledávají d�ti nemilované a s nízkým sebev�domím, zatímco 

asertivní a sebev�domé d�ti je odrazují. D�ti, které se cítí nemilovány, snadno 

podlehnou n�komu, kdo je „má rád“. Rodi�e tak zp�sobem výchovy a vztahem k dít�ti 

mohou snižovat riziko sexuálního zneužití svých d�tí. (Vaní�ková, E. et al.: Sexuální 

násilí na d�tech.  Praha, 1999, s. 81-86) 

        

4.2   P�íprava d�tí na nebezpe�nou situaci

     Dostatek otev�ených informací je jednou ze základních podmínek prevence 

negativních jev�.  Odborníci se shodují i na tom, že nedostate�né pou�ení o sexualit� a 

s tím spojeném právu dít�te rozhodovat samo o sob�, je jednou z p�í�in �astého 

sexuálního zneužívání d�tí.  M�žeme se ptát, pro� n�které d�ti nev�dí : 

• že mají právo na soukromí p�i oblékání, mytí, sprchování  a používání záchodu, 

• že mají právo odmítnout p�ihlížet svlékání, koupání, apod. jakékoliv jiné osob�, 

• že mají právo odmítnout laskání, lechtání, objímání �i hraní, jestliže jim je 

nep�íjemné, 
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• že mají právo odmítnou jakoukoliv aktivitu s mužem, p�i níž si jsou v�domi jeho 

erekce, 

• že mají právo odmítnou líbání, které se jim nelíbí, otázky sm��ující k sexuálním 

aktivitám apod., 

• že mají právo odmítnou žádost, aby se dotýkaly pohlavních orgán� druhého 

�lov�ka, nebo naopak tuto aktivitu dovolily v��i sob�, 

• že mají právo odmítnout jakýkoliv sexuální styk, 

• že mají právo odmítnou p�ítomnost dosp�lého �lov�ka, se kterým se necítí o samot�

dob�e, nebo který od nich vyžaduje naprostou poslušnost svojí autoritou, 

• že mají právo ochra�ovat samy sebe na základ� vlastních pocit�, 

• že mají právo vyhledat pomoc, nebo se sv��it jiné osob�, jestliže samy nejsou 

schopny zabránit jim nep�íjemným aktivitám. 

     V�k, kdy se dít�ti dostávají první informace o sexualit� se v�tšinou pohybuje nad 

hranicí 10 let. Jsme-li si v�domi skute�nosti, že ne každá rodina se této své povinnosti 

dovede resp. chce zhostit, pak musíme o�ekávat, že „sexuální“ výchovu za nás d�lá 

n�kdo jiný. Kdo to je, ukazují výsledky provedených orienta�ních  výzkum�. Z dobrých 

dvou t�etin to jsou kamarádi. Ale hodnov�rnost takto získaných informací stojí jist� na 

za�átku �ady d�tských tragédií. Informace o sexualit� v�tšinou p�icházejí pozd�ji a 

s nezaru�enou kvalitou. Nedostate�né sexuální v�domí a s tím spojená nízká míra 

zodpov�dnosti d�tí je jejich výrazným handicapem. (Vaní�ková, E. et al.: Sexuální 

zneužívání d�tí. 1. díl, Praha, 1997, s. 49-51). 

4.3   Primární, sekundární a terciární prevence

     Primární prevence zahrnuje p�edevším výchovné, vzd�lávací, volno�asové, 

osv�tové a poradenské aktivity zam��ené na nejširší ve�ejnost. Je známo, že je lepší 

negativním jev�m p�edcházet než je potom napravovat, a proto hraje primární prevence 

v   oblasti   mravnostní   kriminality   hlavní  roli.  Tém��   st�žejní   cestou   je   cílené     
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a systematické p�sobení na p�edškolní populaci, v�etn� d�tí mladších t�í let, na jejich 

rodi�e, zvlášt� matky. Zvláštní pozornost je zam��ena na pozitivní ovliv�ování d�tí a 

mládeže (využívání volného �asu, možnost sportovního  vyžití).  T�žišt�  primární  

prevence  spo�ívá  v  rodinách,  ve  školách.  Primární i terciární prevencí mravnostní 

kriminality páchané na d�tech a mladistvých je sexuální výchova. Odtabuizování sexu a 

v�asná informovanost d�tí o vlastním t�le a sexuálním život� m�že p�edejít sexuálnímu 

zneužívání d�tí a ob�tem sexuálního násilí m�že pomoci v zabrán�ní opakování násilí. 

Je nutné utvo�it v osobnosti dít�te v�domí sebe samého, svých práv a dovednosti 

obrany. 

    Sekundární prevence se zabývá rizikovými jedinci a skupinami osob, u nichž  je 

zvýšená pravd�podobnost, že se stanou pachateli, ob��mi trestné �innosti, nebo  se  do 

této situace již dostali. Dále je prevence zam��ena  na další rizikové faktory, nap�. 

sociální prost�edí, ve kterém jedinec žije, na sociální vztahy (drogové a alkoholové 

závislosti, záškoláctví, vandalismus, gemblerství). �innost je zam��ena  na v�asné 

vyhledávání problému, poradenství, sociální pé�i. K tomuto ú�elu slouží r�zn�

zam��ené poradny, linky d�v�ry, výchovní poradci ve školách. 

     Terciární prevencí chápeme  takové chování léka�e, pedagoga, psychologa, rodi�e, 

policisty, které zamezí opakování násilí v��i dít�ti �i jeho minimalizování. Jde o to, aby 

zneužité dít� nebylo dále poškozováno a aby poškození, jež dít� utrp�lo, bylo 

minimalizováno. Do této oblasti lze za�lenit i publicitu týkající se zdroj� pomoci, kterou 

m�že dít� v nouzi vyhledat. Jde nap�. o telefonní linky bezpe�í, chrán�né obydlí atd. 

Terciární prevence spo�ívá také v resocializaci krimináln� narušených osob (nap�. 

pracovní uplatn�ní v�etn� rekvalifikace, pomoc p�i získání bydlení). Jejím cílem je 

zajistit a poskytnout v�asnou odbornou pomoc. Obsahuje aktivity zam��ené na jedince  i 

skupiny osob, které se dostali do kategorie sociáln� negativního chování (prostituce, 

šikana, násilí, kriminalita). K t�mto ú�el�m slouží lé�ebná za�ízení, poradenské a 

ambulantní služby, ob�anská a charitativní sdružení, církevní aktivity, v�ze�ství. 
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     V  �eské  republice  je  prevence kriminality organizována na t�ech úrovních, tzn.  

na mezirezortní úrovni, na rezortní úrovni a úrovni místní. Z hlediska ú�innosti jsou 

nejefektivn�jší programy prevence kriminality na místní úrovni. P�edstavují systém 

metodické, koncep�ní a finan�ní podpory ze strany orgán� státní správy a samosprávy, 

podpory vzniku program� prevence zam��ených na krimináln� rizikové jevy.  (Chmelík 

J. a kolektiv, Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita, Praha: Portál, 2003,      

s. 33-40). 

4.4   Díl�í záv�r

     Ve �tvrté kapitole je pojednáváno o prevenci týraných a sexuáln� zneužívaných d�tí. 

Jednou z d�ležitých v�cí, jak nau�it své d�ti vyhnout se nebezpe�ným situacím,  je 

nácvik ur�itých dovedností. P�ipravit tak d�ti na nebezpe�nou situaci. Je tedy d�ležité  

vyzvednout preventivní �innost, která by d�tem a dospívající  mládeži  mohla  zna�n�  

prosp�t a pomoci proti lidem, kte�í nemají s d�tmi zrovna   „ nej�estn�jší úmysly“.  
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5.    EMPIRICKÁ �ÁST 
     
    Teoretická �ást diplomové práce, která je uvedena v obsahu, byla vytvo�ena na 

základ� sekundární analýzy dostupných literárních materiál� sm��ujících ke zvolenému 

tématu. Metodou komparace  literárních zdroj�  a  na základ� získaných údaj�              

ze  spisových materiál� Policie �R, tvo�ící soubor 20-ti trestních spis�, týkajících se 

násilných trestných �in�  spáchaných na d�tech, (výpov�di obvin�ných, poškozených, 

sv�dk�, znalecké posudky a další písemné materiály). Osobních konzultací se soudními  

znalci v oboru (pedopsychologie, pedopsychiatrie a  sexuologie) je cílem k tématu 

diplomové práce vytvo�it takový soubor informací,  které by  potvrdily �i vyvrátily 

teoreticky i prakticky souvislosti s níže uvedenými  hypotézami : 

H 1. Kdo byl v d�tství vystaven násilí, sám se potom násilí dopouští.  

H 2. Pachatelem sexuálních delikt�, zejména u pohlavního zneužívání, v�tšinou   

        bývá �len rodiny �i p�íbuzný. 

H 3. Nedostate�ná komunikace v  rodin� a prevence má dopad na ob�ti trestné  

        �innosti. 

K hypotéze �. 1  

          Bylo provedeno  porovnání  metodou  komparace: 

• mezi faktory, které p�sobí na vznik sexuálního zneužívání d�tí je specifická 

p�í�ina, kterou je rekapitulace vlastní zkušenosti zneužití. Jde o d�sledek 

sexuálního zneužití v d�tství, p�i kterém se ob�ti, pravd�podobn�

mechanismem identifikace s agresorem, stávají v dosp�losti sami pachateli 

sexuálního zneužívání (Watkins, Bentovim). Z výpov�di pachatel�, o kterých 

referoval Browne na pražské konferenci East-West o sexuálním zneužívání 

d�tí, vyplývá dokonce, že se zam��ují na v�k ob�ti, který je shodný s jejich 

v�kem v dob�, kdy k sexuálnímu zneužití došlo. (Vaní�ková, E. et al.: 

Sexuální zneužívání d�tí. 1. díl, Praha: Karolinum, 1997, s. 27).  
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• Dunovský J.,  k  syndromu CAN a jeho p�í�inám uvádí na základní otázku, 

pro� vlastn� lidé, „ a nej�ast�ji jsou to rodi�e“ v�bec d�tem ubližují a škodí 

jim. Z tohoto hlediska jsou zajímavé studie o p�enosu takovéhoto špatného 

zacházení s dít�tem z jedné generace na druhou, vyjad�ující se až sloganem, že

„týrané dít�, je týrající rodi�“. (Dunovský, J., et. al. Týrané, zneužívané a 

zanedbávané dít�. Praha:  Grada,   1995,  s. 19-20). 

     Lze �íci, že v p�ípad� osoby – agresora, který byl v d�tství sám ob�tí sexuálního 

zneužívání, došlo k tzv. transgenera�nímu p�enosu zneužívání.  

     Analýzou spisových materiál� Policie �R v po�tu 20 spis�, ve kterých figurovali 

p�edevším pachatelé sexuálních a násilných trestných �in�, bylo zjišt�no, že v 70% u  

t�chto  pachatel�, vlivem nep�íznivých sociokulturních podmínek: neúplná, dysfunk�ní, 

konfliktní rodina, docházelo k nedostate�né pé�i, nadm�rným fyzickým trest�m, 

psychickému týrání, sexuálnímu zneužívání, zanedbávání, což m�lo za následek 

v n�kterých p�ípadech fyzické poran�ní, vznik posttraumatického šoku, regres 

psychického vývoje, narušení bazální (základní) jistoty, sub-deprivace, silné citové 

deprivace aj. 

      P�íkladem je i 19-ti letá pachatelka odsouzená za tr. �in vraždy podle ust. § 219 odst. 

2, trestního zákona, která v roce 2008 zabila svojí  4 m�sí�ní dceru. Více popsáno 

v kazuistice �. 2. Pachatelka vyr�stala od útlého d�tství v rodin� alkoholik� a  byla       

ze strany otce nadm�rn� fyzicky trestána. Vlivem prožitk� z d�tství se tak u ní rozvinula 

silná citová deprivace. Její osobnost se formovala do osobnosti primitivn�

strukturované, emo�n� chudé, nezralé s histerioidními rysy a s výrazným nedostatkem 

sebereflexe a sebekritiky.  

     Na základ� porovnání metodou komparace literárních zdroj� popisující problematiku 

k tématu diplomové práce „násilná trestná �innost páchaná na d�tech“  uvedenou v 

jednotlivých kapitolách a tvo�ící  její teoretickou �ást.   
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     Šet�ením a analýzou spisových materiál� Policie �R, tedy, praxí ov��ené 

skute�nosti, o kterých je popisováno v  teoretické �ásti diplomové práce. A v poslední 

�ad�             na základ� osobních konzultací odborník� z �ad soudních znalc� PhDr. 

Slavomila Hubálka a MUDr. R�ženy Hajnové, v oboru zdravotnictví v odv�tví 

psychiatrie, se specializací na klinickou psychologii a sexuologii,  hypotéza �. 1 se 

potvrdila.  

K hypotéze �. 2 

         Bylo provedeno porovnání metodou komparace: 

• na otázku, kdo je pachatelem sexuálních delikt� na d�tech odpovídají naše i 

zahrani�ní studie. Všechny zahrani�ní studie uvádí, že sexuálním agresorem 

bývá nej�ast�ji �len rodiny. Ze studií a výsledk� zjišt�ných v �R, bylo 

zjišt�no, že sexuáln� zneužitá je každá t�etí dívka , sexuální agresor je ze dvou 

t�etin osoba dívce známá (�len rodiny, sousedé, p�átelé, známí rodi��, u�itel), 

každého druhého sexuálního zneužití se dopustil �len rodiny, muž v roli otce je 

nej�ast�jším sexuálním agresorem. Studie jednozna�n� potvrdila, že i v naší 

republice se sexuálního násilí na dívce nej�ast�ji dopouští �len rodiny.  

Podrobná analýza výsledk� umožnila identifikovat �ty�i základní obrazy 

modelu sexuálního zneužívání dívky. 

• Nej�ast�jší popisovaná forma je incest mezi vlastním otcem a dcerou, které 

v dob� prvního sexuálního ataku nebývá ješt� 6 let, a probíhá v�tšinou 

opakovan� po dobu n�kolika let. 

• Druhou, velmi �astou formou je pohlavní styk mezi nevlastním otcem a 

dospívající dcerou partnerky.  

• T�etí, mén� �astou formou sexuálního násilí na dívce je jakékoliv kontaktní 

zneužívání osobou dívce známou, kterou nej�ast�ji bývá osoba z okruhu p�átel 

rodi��.  

• �tvrtá  nejmén�   �astá   forma  napl�uje  definici  bezdotykového  sexuálního  

zneužití, nap�. p�inucení ke sledování pornografie a kontakt s exhibicionistou, kdy 

šlo o agresora vždy dívce neznámého. (Vaní�ková, E. et al.: Sexuální zneužívání 

d�tí. 1. díl, Praha: Karolinum, 1997, s. 29-31).  
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     Tabulka  3. Pachatelé sexuálního zneužívaní d�tí 

%Po�et p�ípad�Pachatel

47.822vlastní rodi�

6,53vlastní i nevl. sourozenci

136nevlastní rodi� nebo druh

2,171p�íbuzný

2411známý �lov�k

6,53cizí osoba

     (Dunovský, J., et. al. Týrané, zneužívané a zanedbávané dít�. Praha:  Grada,   1995,     
     s. 19-20). 

    Tabulka 4. Vztah pachatele k ob�ti sexuálního zneužívání dle informací Linky  
                      bezpe�í (1998-2003) 

( Lovasová, L., et al.: D�ti a jejich problémy. Praha: Studio Marvil, 2005, s. 108) 

     

     Analýzou spisových materiál� Policie �R v po�tu 20 spis�, ve kterých figurovali 

p�edevším pachatelé sexuálních a násilných trestných �in�, bylo zjišt�no, že v 75% byl 

pachatelem otec,  druh matky, nebo další p�íbuzný a známý.  

     V kazuistice �. 3, je uveden  p�ípad pohlavn� zneužívané dívky, která byla od svých 

6-ti let vystavena sexuálním atak�m po dobu 3 let, ze strany druha její matky.  

     Na základ� porovnání metodou komparace literárních zdroj� popisující problematiku 

k tématu diplomové práce „násilná  trestná  �innost páchaná na d�tech“  uvedenou            

v  jednotlivých kapitolách a tvo�ící  její teoretickou �ást.   

     Šet�ením a analýzou spisových materiál� Policie �R, tedy, praxí ov��ené 

skute�nosti, o kterých je popisováno v  teoretické �ásti diplomové práce. A v poslední 

�ad�             na základ� osobních konzultací odborník� z �ad soudních znalc� PhDr. 

Slavomila Hubálka a MUDr. R�ženy Hajnové, v oboru zdravotnictví v odv�tví 

psychiatrie,           se specializací na klinickou psychologii a sexuologii,  hypotéza  �. 2  

se  potvrdila.  
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K hypotéze �. 3 

Bylo provedeno porovnání metodou komparace: 

• Cílem prevence je p�edejít vzniku traumatizace dít�te, zabránit jejímu 

pokra�ování a zabránit rozvoji dlouhodobých zdravotních, sociálních                   

a psychologických následk� na zdraví dít�te. Jako nejú�inn�jší se ukázaly 

programy cílené na systém rodiny. 

• Profesor Kevin Browne, jedna z nej�ast�ji citovaných v�deckých kapacit 

v oblasti ochrany d�tí, tvrdí, že by se psychologickou a sociální pé�í o tzv. 

rizikové matky po porodu mohlo p�ed týráním ochránit až 80% d�tí. Zkušenosti 

z USA ukazují, že komunitní projekty vytvo�ené pro d�ti z chudých �tvrtí, 

prokazateln� snížily výskyt násilí nejenom na d�tech, ale i mezi mládeží. 

(PÖTHE, P.: Dít� v ohrožení. 2. vyd. Praha:  G plus G, 1999, s.107-109). 

• Dostatek otev�ených informací je jednou ze základních podmínek prevence 

negativních jev�. Jaké je sexuální v�domí dnešních školních d�tí ukazují 

výsledky orienta�ní  sondy u 174 d�tí ve v�ku 12-13 let na to, kdo a kdy jim 

poskytl d�ležité informace o otázkách spojených se sexem, sexualitou. Velice 

p�ekvapujícím údajem bylo zjišt�ní, že školu neuvedlo ani jedno dít�, a p�i 

skute�nosti, že ne každá rodina se této své povinnosti dovede, resp. chce zhostit, 

pak musíme o�ekávat, že „sexuální“ výchovu za nás d�lá n�kdo jiný. V�k, kdy  

se dít�ti dostávají první informace se v�tšinou pohybuje nad hranicí 10-ti let. 

Informace p�icházejí pozd�ji a s nezaru�enou kvalitou. Nedostate�né sexuální 

v�domí a s tím spojená nízká míra zodpov�dnosti d�tí je jejich výrazným 

handicapem. (Vaní�ková, E. et al.: Sexuální zneužívání d�tí. 1. díl, Praha: 

Karolinum, 1997, s. 49-51). 

• P�edcházet, je lépe než lé�it. Dosavadní zkušenosti se všemi formami CAN,         

i p�ehled sv�tové literatury z poslední doby, jednozna�n� ukazují, že prevence se 

stává vedoucí ideou veškeré snahy o nápravu. 
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      Nad zlato dražší klenot jest dít�, ale nad sklo k�eh�ejší, rozraziti se neb naraziti 

snadn� m�ž a škoda odtud nenabytá (tj. nesmírná).  J. A. Komenský   

(Dunovský, J., et. al. Týrané, zneužívané a zanedbávané dít�. Praha:  Grada,   1995,  

s. 103). 

Tabulka 5. Dle informací z linky bezpe�í 

Komu se volající sv��il se svým problémem p�ed zavoláním na Linku bezpe�í ? 

vyjád�ení %�etnost
47,30%811vrstevník

31,30%533rodi�/e

6,70%114sourozenec

4,30%73jiný p�íbuzný

3,40%58pedagog

2,60%45ostatní osoby

1,80%31partner

1,00%17policista

0,90%15soused

0,50%9zdravotník

0,40%7sociální pracovnice

100,00%1713celkem

( Lovasová, L., et al.: D�ti a jejich problémy. Praha: Studio Marvil, 2005, s.109) 

    Analýzou spisových materiál� Policie �R v po�tu 20 spis�, ve kterých figurovali 

p�edevším pachatelé sexuálních a násilných trestných �in�, bylo zjišt�no, že v 55%  

došlo k úplné absenci v oblasti prevence, p�edevším ze strany rodi�� a školy.   

  V kazuistice �. 3,  je popsán  p�ípad pohlavn� zneužívané dívky, která byla od svých 6-

ti let vystavena sexuálním atak�m po dobu 3 let. Pachatelem byl druh matky.  I když 

matka dívky, byla na možné zneužívání své dcery ze strany jejího druha, upozorn�na 

jeho bývalou manželkou, matka p�esto nepovažovala za d�ležité o možném riziku 

s dcerou promluvit.  

     Na základ� porovnání metodou komparace literárních zdroj� popisující problematiku 

k tématu diplomové práce „násilná trestná �innost páchaná na d�tech“  uvedenou  v 

jednotlivých kapitolách a tvo�ící  její teoretickou �ást.   
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     Šet�ením a analýzou spisových materiál� Policie �R, tedy, praxí ov��ené 

skute�nosti, o kterých je popisováno v  teoretické �ásti diplomové práce. A v poslední 

�ad� na základ� osobních konzultací odborník� z �ad soudních znalc� PhDr. Slavomila 

Hubálka  

a MUDr. R�ženy Hajnové, v oboru zdravotnictví v odv�tví psychiatrie, se specializací 

na klinickou psychologii a sexuologii,  hypotéza �. 3 se potvrdila.  

      Shrnutí :  porovnáním metodou komparace,  šet�ením a  analýzou spisových  

                      materiál� Policie �R, konzultací se soudními znalci, se souvislosti 

                      s  hypotézami,            

H 1. Kdo byl v d�tství vystaven násilí, sám se potom násilí dopouští.  

H 2. Pachatelem sexuálních delikt�, zejména u pohlavního zneužívání, v�tšinou   

        bývá �len rodiny �i p�íbuzný. 

H 3. Nedostate�ná komunikace v  rodin� a prevence má dopad na ob�ti trestné  

        �innosti.  

potvrdily. 

5.1   Díl�í záv�r

     Informace popisující syndrom CAN p�ípadn� CSA, v sou�asné dob� lze najít v �ad�

publikací, které tyto negativní a nežádoucí jevy vysv�tlují. Máme i dostatek odborník�

(Dunovský J., Elliotová M., Mat�j�ek Z., Pöthe P., Weiss P., aj.)  zabývajících se 

„týranými, zneužívanými a zanedbávanými d�tmi.“ 

    Proto jsem se snažil jejich výzkumy a tvrzení, alespo� n�které z nich potvrdit 

z praktického pohledu. A i když jsem podle svého názoru hypotézy  potvrdil, bylo by 

lépe  kdyby se tak nestalo.  Tedy kdyby, se o t�chto v�cech nemuselo v�bec psát,  a 

ješt� lépe, kdyby se „ týrané, zneužívané a zanedbávané d�ti“ ve spole�nosti v�bec 

nevyskytovaly. 
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Kazuistika �. 1                

     V následujícím textu budu popisovat skute�ný p�íb�h, který je zcela jist� znám 

v�tšin� obyvatel v �R ale i daleko za hranicemi naší zem�, p�jde o p�ípad „ týrání 

dvou chlapc�, bratr� Ond�eje a Jakuba v tzv. Ku�imské kauze“.  Týrání m�lo chlapce 

zlomit a ud�lat z nich lidi otrocky poslušné. 

                          Barbora Škrlová - alias Ani�ka, pozd�ji Adam 

     Vzhledem ke skute�nosti, že jsem v tomto p�ípadu byl �lenem vyšet�ovacího týmu a 

v dob�, kdy byla tato diplomová práce tvo�ena, byli pachatelé p�ípadu odsouzeni 

Krajským soudem v Brn� dne 24. 10. 2008, ale rozsudek dosud nenabyl právní moci,   

budou moje poznámky i samotná kazuistika  zpracována  z ve�ejn� dostupných 

informa�ních zdroj� (internet - tisk) uvedených v seznamu literatury a pramen�.  

     Takto jsem �inil z  d�vodu, abych se vyhnul  na��ení �i podez�ení z úniku informací 

z  policejního vyšet�ování. Nebo� v dob� vyšet�ování „ kauzy Ku�im„ se v médiích 

objevovaly informace z p�ípadu, na základ� kterých jsme byli vyslýcháni  Inspekcí MV. 

doplnit foto aktér�
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     Informace a skute�nosti, které byly tém�� ro�ním šet�ením Policie �R zjišt�ny, jsou 

p�eneseny do obžaloby, kterou vznesla u zmi�ovaného soudu,  Státní  zástupkyn�

krajského státního zastupitelství v Brn�, JUDr. Zuzana Zámoravcová. Kazuistika           

je tvo�ena z této vznesené obžaloby a jejíž doslovné zn�ní bylo zve�ejn�no.  
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     Státní zástupkyn� krajského státního zastupitelství v Brn� dne 17.6.2008 podává 

obžalobu na obvin�né:  

1/ Kláru Mauerovou, nar.  30.1. 1977, trvale bytem Brno ul. Krásného 51, bez 
pracovního pom�ru,  

2/ Kate�inu Mauerovou, nar. 7.8. 1973, trvale bytem Brno ul.  Došlíkova 46, 
naposledy zam�stnanou jako pedagog v DDM Junior v Brn�, 

3/ Hanu Bašovou, nar. 17. 3. 1980, trvale bytem Brno ul. �ádkova 30, bez pracovního 
pom�ru,  

4/ Jana Turka, nar. 10. 10. 1976, trvale bytem Vrchlického sad-Brno, soukromého 
podnikatele, 

5/ Jana Škrlu, nar. 29. 11. 1982, trv. bytem Brno ul. Drobného 8, studenta VŠ Brno,  

6/ Barboru Škrlovou, nar. 20. 7. 1974, trvale bytem Meru�ková 2, bez pracovního 
pom�ru, 

že 

spole�n� v p�esn� nezjišt�né dob� od po�átku letních prázdnin roku 2006 do 7. 5. 2007 

na r�zných místech v Brn�, dále v Ku�imi a Veverské Bítýšce po p�edchozí domluv�      

v úmyslu p�sobit na zdraví a city nezletilého Ond�eje Coufala, nar. 10. 9. 1999               

a  nezletilého Jakuba Mauera nar. 6. 10. 1997, s cílem p�etrhnout základní vztahy           

v rámci rodiny a vytvo�it �lov�ka se zlomenou v�lí, necitlivého k bolesti a násilí, který 

by se pod�ídil jakýmkoliv p�íkaz�m autority, opakovan� ve více p�ípadech tyto chlapce, 

kte�í žili ve spole�né domácnosti se svou matkou obvin�nou Klárou Mauerovou, a na 

jejichž výchov� se další obvin�ní podíleli z pov��ení obvin�né Kláry Mauerové, bu	      

z titulu p�íbuzenského vztahu a nebo jako pedagogové jimi navšt�vovaných zájmových 

kroužk�, nep�im��en�  fyzicky  a  psychicky  týrali, a  to  tím,  že  je surov� bili, 

zra�ovali, mu�ili, ponižovali a omezovali a dále je po delší dobu drželi spát   

v uzav�ených místnostech  a klecích, v r�zných objektech, �asto svázané nebo 

p�ipoutané k pevné p�epážce, bez možnosti základní hygieny, volného p�ístupu k pitné 

vod�, sociálnímu kontaktu s okolím, a to následujícím zp�sobem: 
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Obvin�ná:  Klára Mauerová v m�síci �ervenec a srpen 2006 v Brn� na ulici Krásného 

51, opakovan� bezd�vodn� každý den bila své nezletilé d�ti Ond�eje Coufala a Jakuba 

Mauera rukou, va�e�kou, �emenem a kovovou p�ezkou  po zadku a zádech, nechávala  

je po delší dobu kle�et,  zavírala je v šatníku a na záchod, kde je rovn�ž nechávala spát 

na zemi na karimatce a takto jim zabra�ovala ve styku s ostatními �leny rodiny a 

kamarády. 

Obvin�ná: Klára Mauerová, Kate�ina Mauerová, Jan Škrla, Jan Turek, Barbora 

Škrlová a Hana Bašová,  ve druhé polovin� m�síce srpna 2006 v obci Veverská 

Bítýška, na ulici Tišnovská 67, v objektu chaty majitelky Milady Koronkovové, kterou 

m�li v užívání manželé Tesa�ovi, držely obvin�né Klára Mauerová a Kate�ina Mauerová 

nezletilé d�ti Ond�eje Coufala a Jakuba Mauera celodenn� zav�ené v psích klecích,

které vyp�j�il obvin�ný Jan Turek a na chatu p�ivezla obvin�ná Kate�ina Mauerová 

spolu s lavory a rákoskami. V t�chto mohli oba nezletilí ležet pouze skr�ení, kle�et                 

s ohnutými lokty op�enými o zem, nosili jim do klecí jídlo, p�i�emž chlapci v kleci 

museli vykonávat i pot�ebu do mís, zakazovaly jim pod hrozbou fyzických trest�

komunikovat, ve�er a v noci je opakovan� po dobu i n�kolika hodin obvin�ná Klára 

Mauerová bila páskem a rákoskou po zádech, škrábala je vidli�kou, pálila cigaretou, 

strkala chlapc�m hlavy do lavoru s vodou, zatímco jim obvin�ná Kate�ina Mauerová 

držela ruce, aby se nebránili. A p�i tomto jednání obvin�né Klára a Kate�ina 

Mauerovy chlapce svazovaly provazy a švihadly, zavazovaly jim o�i páskami                

z prost�radel, nutily je v krátkém �asovém limitu u�it se vulgární texty, a když nezletilí 

úkol nezvládli, bily je páskem nebo rákoskou do r�zných míst na t�le. cigaretou a bil 

bambusovou ty�í a aby bil �emenem po zádech svého bratra Jakuba a dále se musel 

nezletilý Ond�ej sám �ezat nožem, který mu dala, nechala nezletilého Jakuba 

p�edstírat p�ed bratrem, že je mrtvý, poté, co mu m�l nezletilý Ond�ej dát údajn�

otrávenou vodu a za tímto ú�elem vyhrabala m�lkou jámu, kde Jakubovi p�ikázala 

ležet a p�edstírat, že je mrtvý a obvin�ná Kate�ina Mauerová posypala podlahu 

moukou a nutila nezletilého Ond�eje stát po delší dobu bez pohnutí na míst� tak, aby 

nebyly na zemi šlápoty. Obvin�ná Barbora Škrlová v jednom p�ípad� týrala nezletilého 

Ond�eje tím zp�sobem, že poté, co ho vytáhla z úkrytu za truhlou, kam se schoval, 

povalila ho na zem, opakovan� mu pono�ovala hlavu do lavoru napln�ného vodou, až 

se nezletilý Ond�ej topil, protože nemohl dýchat a napil se vody a v tomto jednání p�es 
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jeho odpor pokra�ovala až do chvíle, než se z lavoru vylila voda a poté ho zav�ela do 

sk�ín�. Dále u�ila obvin�nou Kláru Mauerovou vázat uzly k poutání rukou nezletilých 

d�tí a p�ed obvin�nou Klárou Mauerovou lživ� obvi�ovala nezletilého Ond�eje z toho, 

že jí fyzicky ubližuje, p�estože v�d�la, že po každém takovém obvin�ní bude nezletilý 

Ond�ej tvrd� fyzicky potrestán. 

     Ve druhé �ásti pobytu na chat�, kdy obvin�ná Klára Mauerová m�la dle instrukcí 

psaných Kate�inou Mauerovou chlapce pálit, �ezat a nezletilému Ond�eji vy�íznout ze 

zade�ku kus masa, který m�l sníst, což obvin�ná nezvládla, proto na pokyn obvin�né 

Kate�iny Maurerové p�ijeli na p�edm�tnou chatu obvin�ní Jan Turek a Jan Škrla s tím, 

že již byli obvin�nou Kate�inou Mauerovou instruováni, jakým zp�sobem mají završit 

týrání a mu�ení d�tí a tito poté, co obvin�ná Klára Mauerová odvedla chlapce              

do komory, nacházející se za kuchyní chaty, kde jim zavázala o�i pásky natrhanými            

z prost�radel, a p�edala je obvin�ným Janu Škrlovi a Janu Turkovi s tím, že je požádala 

o pomoc p�i p�evýchov� chlapc� a dop�edu jim za ni pod�kovala, tito nasadili 

chlapc�m na hlavy plastové pytle, které poškozeným p�ilepili ke krku izolepou, svázali 

je a nahé je bili do r�zných �ástí t�la, �ezali blíže nespecifikovaným �ezným nástrojem 

po zádech, pálili je v t�íslech a na jiných �ástech t�la, hrub� jim nadávali, ponižovali  

a poté  vy�ezali  kousek  tkán�  z  pravé  hýžd�  nezletilého  Ond�eje  a  poran�né  

místo p�ekryli rozsáhlou spáleninou, p�i�emž k�ik a ná�ek poškozených v pr�b�hu 

d�je tlumili p�elepením úst lepící páskou, kdy p�i tomto jednání drželi chlapce za 

p�irození, kdy tomuto trýzn�ní v komo�e byla p�ítomna i obvin�ná Hana Bašová, která 

na chatu p�ijela spole�n� s Janem Turkem a Janem Škrlou a její úloha p�i týrání 

poškozených spo�ívala v tom, že tvo�ila tzv. publikum a vyluzovala r�zné zvuky a 

hlasy s cílem vyvolat u chlapc� dojem p�ítomnosti více lidí u jejich týrání a tím zvýšit 

jejich strach  a hr�zu z toho, co se d�je. 

     Po ukon�ení trýzn�ní p�edali zran�né chlapce ležící na zemi a v šoku obvin�ným 

Klá�e a Kate�in� Mauerovým, kdy obvin�ná Klára Mauerová poté vyhrožovala 

chlapc�m, že nesm�jí nikomu nic �íci o d�ní na chat�, jinak že se tam vrátí a v jejich 

týrání bude pokra�ováno. Dále obvin�ní Hana Bašová, Kate�ina Mauerová a Jan Škrla 

nejmén� od m�síce srpna 2006 do 7. 5. 2007 v p�ípad� nezletilého Jakuba Mauera a do 
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m�síce listopadu 2006 v p�ípad� nezletilého Ond�eje Coufala v Brn� v DDM Junior, v 

odlou�eném pracovišti Tuhá�kova 39, kde pracovali jako vedoucí kroužk�, dlouhodob�

zavírali odd�len� do r�zných místností p�edm�tného objektu nezletilé Ond�eje Coufala a 

Jakuba Mauera, na jejichž výchov� a pé�i se v té dob� podíleli, kde je proti jejich v�li 

drželi zam�ené bez možnosti voln� z místnosti odejít, p�estože v�d�li, že d�ti mají být v 

té dob� u jejich matky, a to jak p�es den, v p�ípad� nezletilého Jakuba i v dob�, kdy m�l 

být ve škole a pokud šel Jakub do školy, až ke t�íd� ho p�ivád�la obvin�ná Hana Bašová 

a po vyu�ování zase odvád�la, p�i�emž mu obvin�ní vyhrožovali, že nesmí ve škole nic 

�íci o zavírání a potom se mu nic nestane, tak i v noci, kdy nezletilí museli spát na zemi, 

pot�ebu vykonávali do kbelíku, do místnosti jim st�ídav� nosili jídlo, umývat se mohli 

pouze v lavoru, v místnosti byly d�ti ponechány samy bez dozoru, nem�ly žádné hra�ky 

ani kontakty s rodinou �i okolím, pouze u�ení a obvin�ná Hana Bašová je v n�kolika 

p�ípadech opakovan� bila do obli�eje, svazovala jim ruce tak, že je lepila p�es h�bet 

ruky izolepou ke stolu, kdy je tímto zp�sobem nutila p�es den sed�t u stolku. 

     Obvin�ná Klára Mauerová a Kate�ina Mauerová nejmén� od poloviny m�síce 

prosince 2006 do 7. 5. 2007 v Ku�imi v dom� �. 1403 na ulici Dušínova držely 

celodenn� zav�eného nezletilého Ond�eje Coufala v uzam�ené, nev�trané místnosti  

pod schody domu bez oken, o p�dorysu 1x2 metry, vybavené pouze regálovou policí 

bez možnosti pohybu, izolovaného od rodiny a kamarád�, spal na kartonu z krabice 

nebo jen na holé betonové podlaze, kde se musel i u�it, pot�ebu vykonával do kbelíku 

bez možnosti pravidelné hygieny, kdy mu dávali nepravideln� jíst a pít, nutili ho jíst 

jídlo z podlahy, obvin�ná Klára Mauerová ho opakovan� trestala tím, že ho nahého 

svazovala lepící páskou �i provázkem na rukou a nohou k regálu, p�i�emž v místnosti 

z�stával bez dozoru, na�ež zde byl dne 7. 5. 2007 21:30 hodin nalezen policií za 

asistence hasi��, kte�í museli p�es odpor obou obvin�ných dve�e komory násilím 

otev�ít, jak leží na b�iše ve výkalech, zvratcích a ve tm� bez p�ikrývky, nahý, svázaný 

do kozelce, kdy m�l ruce spoutané za zády, p�elepené lepící páskou, spoutané skr�ené 

nohy a ruce spoutané k sob�, kdy byl následn� p�evezen sanitkou do nemocnice, kdy    

v d�sledku zvratu popsaných jednání nezletilý Ond�ej Coufal utrp�l zran�ní a to jizvy 

r�zn� dlouhé na zádech, bocích, kon�etinách, okrouhlé v�tší plošné jizvy v oblasti levé 

hýžd� a vnit�ní plochy pravého stehna do 1,5 cm a rozsáhlou plošnou jizvu se 
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zvrásn�lým povrchem v oblasti pravé hýžd� o ploše 7x4,5 cm a nezletilý Jakub Mauer, 

také jizvy na r�zných �ástech t�la, okrouhlé v�tší plošné jizvy v oblasti b�icha a na 

p�ední ploše levého stehna do 1,5 cm a v oblasti zadku �erstvé škrábance, kdy ze 

soudn� léka�ského hlediska se jednalo o popáleniny II. stupn�, s dobou hojení 

minimáln� dva týdny a v p�ípad� rozsáhlé jizvy u Ond�eje Coufala v oblasti pravé 

hýžd� o popáleniny III. stupn� s dobou hojení n�kolik m�síc�, jednalo se o zran�ní 

bolestivá, která v p�ípad� menších poran�ní zp�sobených cigaretou omezovala 

poškozené v obvyklém zp�sobu života po dobu 14 dní a v p�ípad� zran�ní na pravé 

hýždi nezletilého Ond�eje po dobu �ty� týdn� se známkami hnisavého zán�tu a s 

vystup�ováním bolesti až k hranici snesitelnosti. 

     V d�sledku psychického strádání, jež m�lo charakter mu�ivých útrap, došlo u 

poškozených k disharmonickému vývoji osobnosti, ke vzniku a rozvoji posttraumatické 

stresové poruchy, která se u nich projevila poruchami nálady, navazování sociálních 

vztah�, emo�ní labilitou, fobiemi, poruchami spánku a koncentrace, vývojovým 

regresem, pocitem viny, samoty, izolace a opušt�ní, kdy se jedná o celoživotní omezení v  

obvyklém zp�sobu života, došlo u nich k závažnému narušení psychického vývoje a        

k rozvoji psychosociální deprivace s trvalými následky a nezletilí budou vyžadovat 

dlouhodobou nebo dokonce celoživotní psychoterapeutickou a pedopsychiatrickou pé�i. 

     Obvin�ná Kate�ina Mauerová sama, dne 26. 3. 2007 u M�stského soudu v Brn�, 

Moravské nám�stí 2, jako sv�dkyn� po �ádném pou�ení o svých právech a povinnostech 

ve v�ci vedené pod �. jednacím 82NC98/2006 p�i jednání o návrhu Kláry Mauerové, 

aby nezletilému dít�ti ženského pohlaví bylo ur�eno datum narození, jméno, p�íjmení a 

aby byla ustanovena poru�níkem dít�te Klára Mauerová, uvedla, že dít� ženského 

pohlaví vídávala u své babi�ky Antonie Drcmanové ve Vsetín� od r. 1997 nebo 1998, 

babi�ka o dít� pe�ovala a �íkala mu Ani�ka, o totožnosti, p�vodu dít�te se babi�ka blíže 

nevyjad�ovala a od r. 2003, kdy prod�lala mozkovou p�íhodu, za�ala o dít� pe�ovat 

Klára Mauerová, p�estože si byla v�doma skute�nosti, že nic z toho se nezakládá na 

pravd� a na základ� její sv�decké výpov�di poté m�stský soud v Brn� rozsudkem ze dne 

26. 3. 2007 rozhodl o tom, že nezletilému dít�ti ženského pohlaví se ur�uje datum 
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narození 2. 12. 1993, toto dít� ponese k�estní jméno „Anna“, p�íjmení Mauerová a 

poru�níkem nezletilé Anny se ustanovuje Klára Mauerová, p�i�emž poru�ník je povinen 

o dít�ti podávat soudu zprávy o výkonu poru�nické pé�e, p�i�emž toto její tvrzení bylo 

vyvráceno jako lživé a to d�kazy zajišt�nými v trestní v�ci vedené na Policii �R, 

Správ� Jihomoravského kraje pod �TS:PJM- 406 a 407/ T�-03-2007. 

Tedy  

obvin�ná Klára Mauerová :

- týrala osobu, která byla v její pé�i, a spáchala uvedený �in zvláš� surovým zp�sobem a 

pokra�ovala v páchání takového �inu po delší dobu.  Jiného zbavila osobní svobody a 

zp�sobila uvedeným �inem t�žkou újmu na zdraví. 

obvin�ná Kate�ina Mauerová :

- týrala osobu, která byla v její pé�i, a spáchala uvedený �in zvláš� surovým zp�sobem a  

pokra�ovala v páchání takového �inu po delší dobu. Jiného zbavila osobní svobody a 

zp�sobila uvedeným �inem t�žkou újmu na zdraví.  Jako sv�dek p�ed soudem uvedla 

nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí. 

obvin�ná Hana Bašová :

- týrala osobu, která byla v její pé�i, a spáchala uvedený �in zvláš� surovým zp�sobem a 

pokra�ovala v páchání takového �inu po delší dobu.  Jiného zbavila osobní svobody a 

zp�sobila uvedeným �inem t�žkou újmu na zdraví. 

obvin�ný Jan Turek :

- týral osobu, která byla v jeho pé�i, a spáchal uvedený �in zvláš� surovým zp�sobem a  

jinému úmysln� zp�sobil t�žkou újmu na zdraví. 
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obvin�ný Jan Škrla :

- týral osobu, která byla v jeho pé�i,  a spáchal uvedený �in zvláš� surovým zp�sobem a 

pokra�oval v páchání takového �inu po delší dobu.  Jiného zbavil osobní svobody a 

zp�sobil uvedeným �inem t�žkou újmu na zdraví. 

obvin�ná Barbora Škrlová :

- týrala osobu, která byla v její pé�i, a spáchala uvedený �in zvláš� surovým zp�sobem. 

t í m   s p á c h a l i 

obvin�ná Klára Mauerová :

- trestný �in týrání sv��ené osoby podle § 215 odst. 1, odst. 2 písm. a), písm. b) trestního                              

   zákona formou spolupachatelství podle ust. § 9 odst. 2 trestního zákona, 

- trestný �in zbavení osobní svobody dle § 232, odst. 1, odst. 2 trestního zákona, formou  

   spolupachatelství podle ust. § 9 odst. 2 trestního zákona, 

  

obvin�ná Kate�ina Mauerová :

- trestný �in týrání sv��ené osoby podle § 215 odst. 1, odst. 2 písm. a), písm. b) trestního                              

   zákona formou spolupachatelství podle ust. § 9 odst. 2 trestního zákona, 

- trestný �in zbavení osobní svobody dle § 232, odst. 1, odst. 2 trestního zákona, formou  

   spolupachatelství podle ust. § 9 odst. 2 trestního zákona, 

- trestný �in k�ivé sv�decké výpov�di a nepravdivého znaleckého posudku podle § 175   

   odst. 2 písm. a) trestního zákona. 

obvin�ná Hana Bašová :  

- trestný �in týrání sv��ené osoby podle § 215 odst. 1, odst. 2 písm. a), písm. b) trestního                              

   zákona formou spolupachatelství podle ust. § 9 odst. 2 trestního zákona, 

- trestný �in zbavení osobní svobody dle § 232, odst. 1, odst. 2 trestního zákona, formou  

   spolupachatelství podle ust. § 9 odst. 2 trestního zákona, 
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obvin�ný Jan Turek : 

- trestný �in týrání sv��ené osoby podle § 215 odst. 1, odst. 2 písm. a) trestního  zákona 

   formou spolupachatelství podle ust. § 9 odst. 2 trestního zákona, 

- trestný �in ublížení na zdravy podle § 222, odst. 1 trestního zákona, formou  

   spolupachatelství podle ust. § 9 odst. 2 trestního zákona, 

obvin�ný Jan Škrla : 

- trestný �in týrání sv��ené osoby podle § 215 odst. 1, odst. 2 písm. a), písm. b) trestního                              

   zákona formou spolupachatelství podle ust. § 9 odst. 2 trestního zákona, 

- trestný �in zbavení osobní svobody dle § 232, odst. 1, odst. 2 trestního zákona, formou  

   spolupachatelství podle ust. § 9 odst. 2 trestního zákona, 

obvin�ná Barbora Škrlová : 

- trestný �in týrání sv��ené osoby podle § 215 odst. 1, odst. 2 písm. a), písm. b) trestního                              

   zákona formou spolupachatelství podle ust. § 9 odst. 2 trestního zákona, 

Krajský soud v Brn� odsoudil v pátek dne 24. 10. 2008 

za brutální týrání Ond�eje a Jakuba v tzv. kauze Ku�im, Kláru Mauerovou k devíti

let�m v�zení. Její sestru Kate�inu k deseti let�m ve v�znici se zvýšenou ostrahou. 

Barbora Škrlová, která se vydávala za dívku Annu a chlapce Adama, k p�ti let�m.

Hana Bašová a Jan Škrla byli odsouzeni k sedmi let�m, Jan Turek dostal p�t let.

Všichni obžalovací musí také chlapc�m zaplatit odškodné. Jakubovi podle rozsudku 

náleží 240 000 korun, Ond�ej dostane 320 000 korun. (Rozsudek však nelze považovat 

za kone�ný, nebo� do sou�asné doby nenabyl právní moc).  

      Podle mého názoru jde o velmi sm�šné finan�ní �ástky, které byly ur�eny soudem 

ob�ma bratr�m za utrpení, které si vytrp�li. V p�ípad� našich politik� byla panu Ráthovi 

za pohlavek od pana Macka p�iznána soudem finan�ní hotovost ve výši 100.000,-K�. 

Který z p�ípadu na pomyslné misce vah p�evažuje, nechávám na zvážení.  

     Týrání bylo natolik brutální, že jej soudce Pavel Göth pojmenoval jako "likvidaci 

d�tské duše". Zd�raznil, že se nepoda�ilo objasnit hlavní motivy týrání. P�ipustil ale,   

že mohly souviset se sektá�stvím.  
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     Kate�ina podle Götha "odstartovala tragický proces deformace mate�ského pudu  

 u své sestry" tím, že do její rodiny doslova infiltrovala svoji kamarádku Škrlovou

vydávající se za dívku Ani�ku. Škrlová jí podle soudu pomohla v manipulaci.  

Záv�r :

     Bylo mi ctí, že jsem mohl pomoci hledat st�ípky, ze kterých byla skládána mozaika 

zobrazující skute�né utrpení bratr�  Ond�eje a Jakuba v tzv. ku�imské kauze. Na konci 

vyšet�ování tohoto p�ípadu jsem byl na stran� jedné,  vnit�n� odm�n�n pocitem užite�né 

práce. Na druhé stran� této mince jsem si však uv�domoval  pouhou špi�ku                    

z pomyslného ledovce, který uvnit� skrývá mnoho dalších neobjevených p�ípad�

týraných, zneužívaných a zanedbávaných d�tí. T�ch d�tí, které z�stanou neobjevené, 

kterým se nedostane pomoci, a které musí samy nadále snášet utrpení.  

     Další smutnou a praxi ov��enou skute�ností je, že u n�kterých z týraných d�tí dojde 

v jejich dosp�losti, k transgenera�nímu p�enosu a p�ijetí patologicky negativních 

projev� z d�tství. Tyto p�ijaté vzorce budou pak sami využívat k násilí na svých 

vlastních �i jiných d�tech.  

Kazuistika �. 2

pozn.:  Vzhledem k tomu, že se jedná o skute�ný p�íb�h, byl jsem nucen v souvislosti se 

zákonem na ochranu  osobních údaj�, zm�nit jména osob a místo události, p�íp. jiné 

identifika�ní údaje.     

     V této kazuistice popisuji op�t p�ípad z nedávn� doby, šlo v n�m  o zabití 4 m�sí�ní 

hol�i�ky, narodila v únoru r. 2008 a v m�síci �ervnu 2008 byla zabita vlastní 19 - ti 

letou matkou. Motivem tohoto �inu, bylo odstran�ní p�ekážky (pla�ící dít�) a uspokojit 

svojí pot�ebu spánku. Dít� v tomto smutném p�íb�hu jsem nazval Ani�kou a matce 

jsem dal jméno Jana. 

     Popisuji op�t p�ípad z vlastní praxe, kdy jsem Janu vyslýchal, a která se v pr�b�hu 

tohoto výslechu Policii �R doznala. Šlo o její první dít�.  
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     Jana žila ve spole�né domácnosti v byt� v obci Nová Ves, okres Brno-venkov se 

svým manželem Františkem a 4 m�sí�ní dcerou Ani�kou. Dne  20. 6. 2008  

v dopoledních hodinách z�stala matka se svojí nezletilou dcerou Ani�kou sama doma. 

Dcera se �asto budila a b�hem dne plakala. Matka reagovala na opakující plá� své 

dcery, která ležela na zádech v postýlce tak, že jí zakryla pokrývkou ze své          

postele, kterou vyplnila celý prostor d�tské postýlky, navíc tuto pokrývku po stranách 

ut�snila. Vzhledem k tomu, že Ani�ka  nadále siln� plakala, vzala matka vysava� zn. 

Panasonic o hmotnosti 7 kg,  který položila  na t�lo své dcery a po ur�itou dobu 

vyvinula tlak na její hlavi�ku. Poté matka znovu ut�snila pokrývku v postýlce a odešla 

spát. Asi po dvou hodinách se šla na dceru podívat a zjistila, že dcera má promodralé 

rty, hlavi�ku oto�enou doprava a z pusy má vyteklé sliny. V ten okamžik si uv�domila, 

že dceru zabila a zavolala záchranku. 

     Matka svým jednáním dce�i Ani�ce zp�sobila prokrvácení  pod povázkou na hlav�

v pravé temenn�-spánkové krajin�, krvácení nad tvrdou plenu mozkovou, v pravé 

temenn�-týlní oblasti zlomeninu – puklinu v pravé spánkové kosti, sm��ující k tylní 

kosti a k  bazi lební, otok mozku a cyanozu mozku, kdy tato zran�ní vedla ke smrti 

dít�te, p�i�emž bezprost�ední p�í�inou její smrti byla aspirace zvratk� do plic p�i 

zlomenin� lebe�ních kostí, ložiskovém krvácení pod m�kké pleny mozkové a otok 

mozku.   

     O šest m�síc� pozd�ji byla matka Jana, Krajským soudem v Brn�, odsouzena za 

trestný �in vraždy podle ust. § 219 odst. 1, odst. 2 písm. e) trestního zákona, k trestu 

odn�tí svobody v trvání 12-ti let a za�azena do v�znice se zvýšenou ostrahou.  

Záv�r :

     V dob� provád�ného prošet�ování  p�ípadu bylo zjišt�no, že matka Jana do svých t�í 

let žila v konfliktní sociokulturáln�  slabé rodin� s rodi�i alkoholiky. Ze strany svého 

otce byla nadm�rn� fyzicky trestána. Vyr�stala tak v podmínkách velmi nep�íznivých 

jejímu zdravému psychickému vývoji ( závadnost rodinného prost�edí, nedostate�ná 

pé�e, nadm�rné fyzické tresty, výchovná nejednotnost, silná citová deprivace). Pozd�ji  
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byla sv��ena do výchovy prarodi�� ze strany matky, kdy jejich pé�e byla hodnocena 

jako velmi dobrá.  Je absolventkou zvláštní školy. V 15-ti letech  byla ob�tí sexuálního 

zneužívání.  

     Ze záv�r� znaleckých posudk� z oboru zdravotnictví, odv�tví psychiatrie a 

specializace klinické psychologie, bylo zjišt�no, že osobnost matky Jany se rozvíjela na 

bázi sníženého intelektu, navíc v nízkých sociokulturních  podmínkách, nebo� na ni od 

útlého d�tství p�sobily negativní vlivy. Její emotivita je hodn� chudá, emoce jsou 

labilní a velmi snadno jsou provokovatelné negativní emoce, �ili velmi snadno podléhá 

rozladám, zlosti a podobn�. Její osobnost se formovala do osobnosti primitivn�

strukturované emo�n� chudé, ale p�edevším nezralé s histerioidními rysy a výrazným 

nedostatkem sebereflexe a sebekritiky. Vlivem prožitk� z d�tství se tak rozvinula citová 

deprivace.  

Kazuistika  �. 3

pozn.:  Vzhledem k tomu, že se jedná o skute�ný p�íb�h, byl jsem nucen v souvislosti se 

zákonem na ochranu  osobních údaj�, zm�nit jména osob a místo události, p�íp. jiné 

identifika�ní údaje.     

     V následujícím textu popisuji p�ípad, který jsem vyšet�oval  v lednu roku 2004,  

jednalo se o pohlavního zneužívání nezletilé hol�i�ky, ke kterému docházelo po dobu 

více jak t�í let. Dívenku, o které budu psát jsem pojmenoval „ Barborka,“ tato se 

narodila v roce 1994. V dob� kdy se p�ípad vyšet�oval m�la 10 let. K  prvnímu zneužití 

došlo v 6-ti letech a pokra�ovalo do 15. 1. 2004. Tohoto jednání se dopoušt�l druh, 

který žil s matkou Barborky ve spole�né domácnosti.    

     Dne 15. 1. 2004 v dob� vyu�ování se nezletilá Barbora sv��ila ve škole své t�ídní 

u�itelce, že jí ot�ím osahává a jinak pohlavn� zneužívá. Poté byla v�c oznámena policii. 

Na základ� oznámení bylo ve v�ci ihned provád�no šet�ení.  Výslechem t�ídní u�itelky 

bylo zjišt�no, že p�išla na první hodinu do t�ídy a rozdávala písemky z �eského jazyka, 

všimla si, že Barborka plá�e. Plá� p�isuzovala ke špatné známce, kterou Barborka 
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dostala z písemky. Po hodin� �eštiny  však  za  ní  Barborka  vyb�hla na chodbu a �ekla 

jí, že nebre�í kv�li písemce a dodala  „Víte paní u�itelko, že už m� 4 roky zneužívá m�j 

ta�ka ?“ V kabinet� Barborka u�itelce dále uvedla, že již od první t�ídy je zneužívána, 

ze strany otce v dob�, kdy maminka odchází do zam�stnání na odpoledne. 

     Provedeným pohovorem bylo od Barborky zjišt�no, že když jde mamka odpoledne 

do práce,  tak za ní ta�ka ve�er chodí do sprchy, kde jí sahá  mezi nohy. Toto se však 

ned�je jen ve sprše, ta�ka jí bere k sob� do postele, kde se dívají na televizi a p�i tom jí 

op�t sahá mezi nohy, dává jí tam prsty,  toto jí  bolí. Ta�ka se n�kolikrát snažil jí zastr�it 

„šulinka do pipiny“ tomuto se ale Barborka brání a snaží se utéct. Dále jí nutí, aby mu 

se „šulinkem cvi�ila,“  a  �asto mu pak z n�j vyte�e taková bílá voda. Ta�ka jí také lízal 

mezi nohama a sám si se „šulinkem také cvi�í,“ cht�l také, aby si „šulinka dávala do 

pusy.“ Takhle jí to ta�ka d�lá  každý druhý den, když jde mamka  na odpoledne do 

práce.   

Tyto skute�nosti Barborka popsala i své t�ídní u�itelce.  

     Ve  škole  bylo  dále  zjišt�no, že se nejedná o biologického otce, který má Barborku 

zneužívat. Jde o p�ítele, se kterým matka Barborky žije ve spole�né domácnosti.  

     Výslechem matky Barborky, bylo zjišt�no, že tato se svým druhem Karlem K., žije 

po dobu p�ti let v rodinném dom� v obci Rajhrad. Dále uvedla, že její druh  se 

k Barborce vždy choval slušn�, pomáhal jí s u�ením, va�il, chystal jídlo a ona sama si 

ni�eho podez�elého nevšimla. V�d�la, že Karel je dvakrát rozvedený a z prvního 

manželství má syna a dceru, z druhého vlastního syna a vyženil dceru. V dob� kdy 

spolu za�ali žít, tak jí n�kolikrát volala druhá manželka Karla, s tím, že v dob� kdy 

spolu žili m�l pohlavn� zneužívat její dceru. Tomuto však matka Barborky nev��ila, 

nebo� si myslela, že se jedná o pomstu, v podob� pomluv, za to, že Karel žije s nimi.  K 

Barborce uvedla, že je to hodná a citlivá hol�i�ka, která poslouchá, nemá s ní žádné 

problémy a o všem si spolu povídají. Nechápe, že se jí dcera nesv��ila. Ke svému 

druhovi dodala, že to v poslední dob� mezi nimi moc neklapalo a cht�la se s ním rozejít, 

nebo� si p�estávali rozum�t. D�vodem byl i v�kový rozdíl ( 14 let).   
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     Na základ� zjišt�ných skute�ností, byly ve v�ci téhož dne 15. 1. 2004 zahájeny 

úkony v trestním �ízení dle ust. § 158 odst. 3 trestního �ádu,  pro podez�ení ze spáchání 

trestného �inu „ pohlavního zneužívání“ dle ust. § 242 odst. 1,2  trestního zákona  a 

trestného �inu „ ohrožování mravní výchovy mládeže“ dle ust. § 217 odst. 1 písm b) 

trestního zákona,  kterých se m�l dopustit nejmén� od roku 2000 do 15. 1. 2004 

nevlastní otec nezletilé Barborky.   

     Ve stejný den byl zajišt�n i podez�elý  Karel K.,  který se z v�tší �ásti ke svému 

jednání v��i Barborce doznává - (výpov�	 p�iložena v záv�ru kazuistiky).  

     Na základ� dosud zjišt�ných skute�ností bylo ze strany policejního komisa�e služby 

kriminální Policie �eské republiky, Okresního �editelství Brno-venkov, p�edáno 

usnesení dle ustanovení § 160 odst. 1 trestního �ádu o zahájení trestního stíhání 

obvin�ného Karla K., pro trestné   �iny  „  Pohlavního  zneužívání “   dle   ust.  §   242   

odst,   1, 2   trestního  zákona,  a  „ Ohrožování mravní výchovy mládeže“ dle ust.   

§  217  odst. 1 písm. b)  trestního zákona.  Uvedených  trestných  �in�  se  dopustil 

obvin�ný „Karel K.“ tím, že od roku 2000 do m�síce ledna roku 2004 v  rodinném dom�

�. 50, v obci Rajhrad na ul. Zastr�ilova, v p�esn� nezjišt�ném po�tu p�ípad� opakovan�

pohlavn� zneužíval dceru své družky, nezletilou Barborku B. nar. 1.1.1994, zneužívaje  

její závislosti, a to tak, že jí osahával po celém t�le, zejména pak na p�irození, strkal jí 

prsty do p�irození, lízal jí v rozkroku, nutil ji, aby mu t�ela pohlavní úd až do výronu 

semene, onanoval p�ed poškozenou a v n�kolika p�ípadech se pokusil zasunout jí sv�j 

pohlavní úd do pochvy, což neuskute�nil pro odpor poškozené, p�i�emž nezletilá 

Barborka byla v dob� páchání trestné �innosti sv��ena jeho dozoru. 

     Dále byl na obvin�ného Karla K., podán ze strany policejního komisa�e na Okresní 

státní zastupitelství Brno-venkov,  návrh na vzetí do vazby a  na základ� usnesení 

Okresního soudu Brno-venkov ze dne 18. 1. 2004, byl obvin�ný Karel K., umístn�n    

do vazební v�znice Brno Bohunice, z d�vodu uvedených v ustanovení § 67 písm. b), c) 

tr. �ádu, (zákon �. 141/1961Sb., Trestní �ád). 



87

    Dalším provád�ným šet�ením bylo zjišt�no, že obvin�ný Karel K., od m�síce 

listopadu r. 2003 do poloviny  ledna r. 2004, v d�tském pokoji Barborky nejmén� ve 

t�ech p�ípadech pohlavn� zneužil nezletilou Ani�ku A., (sousedka z vedlejšího 

rodinného domu a kamarádka Barborky), kterou m�l držet za prsa a tyto jí osahávat.  

     K �ádnému prošet�ení celého p�ípadu byl vyžádán znalecký posudek z oboru školství  

a kultury pro odv�tví  psychologie.  Ú�elem  znaleckého  posudku  bylo  od  soudního 

znalce PhDr. Zdislavy  Tulá�kové, t�eba  zodpov�d�t  následující otázky : 

1)  Posoudit  osobnost  a   intelekt  nezl.  Barborky   B.  nar. 1.1.1994,  zda intelektový   

      vývoj odpovídá v�ku. 

2)  Zda s ohledem na osobnost nezl. Barborky B. je tato schopna zapamatovat si prožitý  

      d�j a pozd�ji jej v�rohodn� reprodukovat.  

3) Zda  se  u  nezl.  Barborky  B.  projevují  sklony  ke  konfabulaci ,  tedy  zám�rnému  

     ú�elovému blokování  nebo  zkreslování  skute�nosti, p�ípadn�, zda v�rohodnost její   

     výpov�di není   snížena jinými faktory, jakými, v �em a v jakém rozsahu? 

4) Posoudit  v�rohodnost  výpov�di  nezl.  Barborky B. ze dne 28.1.2004, vyjád�it se,  

     zda je  možno ji považovat za reprodukci skute�n� prožité události. 

     Rodinná anamnéza : údaje získané od matky nezletilé Barborky.      

     Matka posuzované – nar. v roce 1974, svobodná, vyu�ená peka�ka, zam. jako osoba  

samostatn� výd�le�n� �inná- masérka. 

     Vlastní otec- nezl. Barborky, nar. 1972, vyu�en elektromechanik, asi 3 roky pro 

narození dcery se rodi�e rozešli. Dle sd�lení matky posuzované proto, že otec dít�te 

za�al ve zvýšené mí�e konzumovat alkohol a hrát na automatech. 

     Po rozchodu s otcem dít�te, žila matka s dcerou n�jaký �as u rodi�� a pozd�ji za�ala 

žít s Karlem K. 
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      Záv�r psychologického vyšet�ení nezletilé Barborky B. : 

   Pr�m�rná intelektová výkonnost u dívky v prepubertálním v�ku, která je spíše 

submisivní (podrobení, pod�ízení se), i když má již ur�itou svojí v�li, nedokáže zatím 

svoje p�ání prosazovat. Pam�� je v norm�. Nebyly zjišt�ny žádné tendence ke 

konfabulacím. Obecná i konkrétní v�rohodnost je zachována.  

““ Výpov�� posuzované lze považovat za reprodukci skute�n� prožívaných 

událostí.““ 

Odpov�di soudního znalce na otázky Policie �R - zjišt�no : 

k otázce �.1) Prepubertální vývojová fáze u spíše submisivní a d�v��ivé osobnosti 

s pr�m�rným intelektem. Rozvoj osobnosti a intelektu zcela odpovídají v�ku 

posuzované. 

k otázce �.2) Posuzovaná je schopna si zapamatovat prožitý d�j a pozd�ji jej v�rohodn�

reprodukovat. 

k otázce �. 3) U nezletilé Barborky se neprojevují sklony ke konfabulaci, tedy 

zám�rnému ú�elovému blokování nebo zkreslování skute�nosti. V�rohodnost její 

výpov�di není žádnými faktory snížena.  

k otázce �. 4) Výpov�	 nezletilé Barborky je v�rohodná a je to reprodukce skute�n�

prožitých událostí. 

�ást výpov�di nezletilé Barborky za p�ítomnosti soudního znalce z oboru školství a 

kultury pro odv�tví psychologie,  PhDr. Zdislavy Tulá�kové : 

Otázky policejního komisa�e :  Barborko, znáš pana Karla K.? 
Odpov�	 : Ano, žije s námi, je to m�j nevlastní ta�ka. 
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Otázka :    D�lal ti tv�j nevlastní ta�ka n�co nehezkého ? 
Odpov�	: Ano, sahal mn� na prsa, pak mi šulinka strkal do pipinky, když jsem to  
                  necht�la  d�lat, tak m� vždycky držel za ruku až m� to bolelo. 

Otázka :    Co ti ješt� d�lal? 
Odpov�	: Vyst�ikoval vždycky n�jakou p�nu ze šulinka. 

Otázka :     D�lal si s ním n�co, tedy s tím šulinkem? 
Odpov�	 : Ano, tak si s ním t�epal. ( Barunka ukazuje pohyby rukou jako p�i onanii). 

Otázka :     Kam ta p�na st�íkala ? 
Odpov�	 : Na jeho t�lo a potom jí utíral do prost�radla. 

Otázka:      �íkala jsi, že ti ta�ka n�kam sahal, kam ti tedy sahal? 
Odpov�	:  Do pipinky a na prsa. 

Otázka:      �ím ti tam sahal? 
Odpov�	:  Rukou a vždycky si olizoval palce a potom mi je do pipinky strkal.  

Otázka:     Cht�l po tob� ta�ka abys mu ty n�kam sahala? 
Odpov�	:  Když jsem mu ho držela, toho šulinka, tak cht�l abych si oblizovala palec a   
                  musela jsem mu ho potom str�it do prcky. 

Otázka :    Kdy to všechno bylo, a jak dlouho to, co nám tady �íkáš, ta�ka s tebou d�lal ? 
Odpov�	 : Od té doby co tady bydlíme, to je asi t�i roky. 

Otázka :     Pamatuješ si, do které jsi chodila t�ídy, když ti to ta�ka za�al d�lat ? 
Odpov�	 : To jsem chodila ješt� do školky. 

Otázka :     Ty jsi to tak dob�e pamatuješ ? 
Odpov�	 : Ano.  

Otázka :     Kde byla maminka, když to ten ta�ka d�lal ? 
Odpov�	 : Byla na odpoledne v práci, nebo s kamarádkou na ve�írku. 

     Dále byl vypracován znalecký posudek z oboru zdravotnictví pro odv�tví psychiatrie 

a sexuologie k osob� obvin�ného Karla K. Vypracovaným posudkem ze strany 

soudního znalce MUDr. Františka Sk�ivánka, bylo v oboru psychiatrie zjišt�no, že : 

- obvin�ný Karel K., v dob�, kdy páchal trestnou �innost, netrp�l duševní 

chorobou ani poruchou v pravém slova smyslu. Nebyla zjišt�na porucha 

sexuální preference (d�íve sexuální deviace). Nebyl zjišt�n syndrom závislosti  
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na psychoaktivních látkách a nebyla zjišt�na porucha osobnosti (d�íve 

psychopatie). 

- ve stavu st�ízlivém mohl rozpoznat spole�enskou nebezpe�nost svého jednání a 

mohl své jednání ovládat. 

- v n�kterých p�ípadech páchání trestné �innosti se obvin�ný mohl nacházet        

ve stavu prosté podnapilosti �i prosté lehké opilosti. Tím, že požil alkoholické 

nápoje, snížil si ovládací a rozpoznávací schopnosti do lehké, forenzn�

nepodstatné míry. Toto nepodstatné snížení si zp�sobil sám tím, že požil 

alkoholické nápoje, i když mohl ovládat množství vypitého alkoholu, znal jeho 

negativní d�sledky na své chování a byl pln� schopen ovládat první doušek 

(první napití). 

- protože nebyla zjišt�na žádná duševní choroba, byl vylou�en syndrom závislosti 

na psychoaktivních látkách a rovn�ž byla vylou�ena porucha sexuální preference 

(sexuální deviace – potažmo pedofilie), není pobyt obvin�ného Karla K., na 

svobod� nebezpe�ný a nevyžaduje žádnou formu ochranného lé�ení. Nejsou 

nutná ani další ochranná opat�ení. 

- obvin�ný je v sou�asné dob� schopen chápat smysl trestního �ízení. 

     V oboru sexuologie bylo zjišt�no, že obvin�ný Karel K. netrpí poruchou sexuální 

preference (netrpí sexuální deviací). 

    Po �ádném prošet�ení celého p�ípadu Okresní soud pro Brno-venkov, uznal dne 9. 4. 

2004 Karla K. vinným z trestných �in�  „Pohlavního  zneužívání“   dle   ust.  §   242   

odst,   1, 2   trestního  zákona,  a „Ohrožování výchovy mládeže“ dle ust. § 217 odst. 1 

písm. a) trestního zákona,  kterých se dopustil tím, že : 

-  od roku 2000 do m�síce ledna roku 2004 v  rodinném dom� �. 50 v obci Rajhrad      

na ul. Zastr�ilova, v p�esn� nezjišt�ném po�tu p�ípad� opakovan� pohlavn� zneužíval 

dceru své družky, nezletilou Barborku B. nar. 1.1.1994, zneužívaje  její závislosti, a to 

tak, že jí osahával po celém t�le, zejména pak na p�irození, strkal jí prsty do p�irození, 

lízal jí v rozkroku, nutil ji, aby mu t�ela pohlavní úd až do výronu semene, onanoval 

p�ed poškozenou a v n�kolika p�ípadech se pokusil zasunout jí sv�j pohlavní úd do 
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pochvy, což neuskute�nil pro odpor poškozené, p�i�emž nezletilá Barborka byla v dob�

páchání trestné �innosti sv��ena jeho dozoru. 

- v dob� od m�síce listopad r. 2003 do poloviny ledna r. 2004, v d�tském pokoji 

Barborky nejmén� ve t�ech p�ípadech pohlavn� zneužil nezletilou Ani�ku A. nar. 

2.2.1992,  tak, že k ní vždy p�istoupil zezadu, dlan�mi jí p�es tri�ko držel za prsa a tyto 

jí osahával, p�esto že v�d�l, že jmenovaná dosud nedosáhla v�ku 15-ti let,  

a odsoudil jej 

 k úhrnnému trestu odn�tí svobody v trvání 3 (t�í) let . Tento trest byl odsouzenému 

podmín�n� odložen na zkušební dobu 4 (�ty�) let za sou�asného uložení dohledu 

proba�ního ú�edníka.   

    Záv�r

    K uvedenému p�ípadu bych poznamenal skute�nost, že p�i vyšet�ování popsaného 

p�ípadu  jsem zjistil, že zneužívaná Barborka je velmi citlivé d�v�e. Chovala se 

rozumn� a zárove� si uv�domovala, co se jí d�lo. Maminku má ráda, této se však 

nesv��ila, nebo� m�la strach z toho, že se to dozví táta, zbije jí a strašn� jí nadá. 

Nesv��ila se nikomu jinému až paní u�itelce, když už zneužívání nemohla déle snášet.  

     Podle mého názoru dostal odsouzený Karel K. za utrpení, které zp�sobil nezletilé 

Barborce velmi nízký trest. Tak tomu bohužel bývá i u jiných násilných trestných �in�

spáchaných na d�tech, což je známé i ze sd�lovacích prost�edk�.   

     Vlastní názor

     Myslím si, že kdyby matka Barborky, tuto na možné nebezpe�í „ pohlavního 

zneužívání“ p�edem pou�ila a pohovo�ila s ní na toto téma, mohla tím její utrpení zcela 

odvrátit nebo alespo� zmírnit v podob� kratšího �asového úseku, ve kterém                  

ke zneužívání Barborky docházelo. K tomuto jí m�la vést i skute�nost a opatrnost 

v dob�, kdy jí druhá žena Karla K. na toto nebezpe�í upozor�ovala, což si matka 

Barborky tehdy vysv�tlila po svém a možné riziko u své dcery nebrala v potaz.   
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Policie �eské republiky

Okresní �editelství 
SKPV - OOK 
Brno - venkov 

Ú	EDNÍ ZÁZNAM 
o podaném vysv�tlení podle § 158 odst. 5 tr. �. 

Dne 16.1.2004  v  15:15 hod.  
se dostavil po p�edchozím p�edvolání-bez p�edvolání-byl p�edveden 
                   -------------------------------
titul jméno p�íjmení  Karel  K 
d�ív�jší jméno, d�ív�jší p�íjmení  
datum narození  31. 1. 1960 místo narození Brno 
okres narození  Brno-m�sto rodinný stav        rozvedený 
rodné �íslo          státní ob�anství   �eské 
pr�kaz totožnosti národnost            �R 

trvalý pobyt : Rajhrad, ul. Zastr�ilova �. 50 
ulice, �íslo    
PS�, místo  
spojení  

sou�asný pobyt : 
ulice, �íslo   
PS�, místo  
spojení  

adresa pro doru�ování :  viz trvalý pobyt 
ulice, �íslo   
PS�, místo  
spojení   

zam�stnání    soukromý podnikatel, zednické práce. 
postavení v n�m   
adresa (pracovišt�) viz trvalý pobyt  

zam�stnavatel : 
název   
ulice, �íslo   
PS�, místo   
spojení   

Zákonný zástupce nezletilého :  

vyrozum�n dne                       v                hod.  
V�c, jíž se vysv�tlení týká : pohlavní zneužívání nezl. Barborky. 
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- 2 - 

strana protokolu o podání vysv�tlení dle ust. § 158/5 tr. �ádu s osobou Karel K. trv. 
bytem  Rajhrad, ul. Zastr�ilova  �. 50, ze dne 16.1.2004. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Osoba podávající vysv�tlení byla podle § 158 odst. 4 tr. �. pou�ena, že p�i podání 
vysv�tlení má právo na právní pomoc advokáta. 

Dále byla podle § 158 odst. 7 tr. �. pou�ena, že vysv�tlení nesmí být od ní 
požadováno, jestliže by jím porušila zákonem výslovn� uloženou nebo uznanou 
povinnost ml�enlivosti, ledaže by byla této povinnosti zprošt�na p�íslušným orgánem 
nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má;  
dále je povinna vypovídat pravdu a nic nezaml�et (s výjimkou podez�elého) a sou�asn�
se upozor�uje na trestní odpov�dnost za uvedení v�dom� nepravdivých údaj� (k�ivé 
obvin�ní dle § 174 tr. z., pomluvy dle § 206 tr. z., poškozování cizích práv dle § 209 tr. 
z. a nadržování dle § 166 tr. z.);  
vysv�tlení m�že odep�ít, pokud by jím zp�sobila nebezpe�í trestního stíhání sob� nebo 
osobám uvedeným v § 100 odst. 2 tr. �.;  
nasv�d�ují-li zjišt�né okolnosti tomu, že jí bude t�eba jako sv�dkovi poskytnout ochranu, 
je t�eba p�i sepisování ú�edního záznamu postupovat podle § 55 odst. 2 tr. �. 

Podle § 158 odst. 9 tr. �. má ten, kdo se dostaví na výzvu k podání vysv�tlení 
nárok na náhradu nutných výdaj� a prokázaného ušlého výd�lku, neuplatní-li jej do t�í 
dn� po podání vysv�tlení, nárok zaniká. 

Dále byla pou�ena podle § 2 odst. 14 tr. �. o právu používat mate�ský jazyk nebo 
jazyk, o kterém prohlásí, že jej ovládá;  
p�i p�edložení záznamu k p�e�tení má právo žádat jeho dopln�ní �i opravy, aby byl 
v souladu s podaným vysv�tlením. 

Osoba podávající vysv�tlení byla pou�ena ve smyslu shora uvedených 
zákonných ustanovení a sou�asn� jí byla objasn�na podstata v�ci ke které má podat 
vysv�tlení. Pou�ení porozum�la a uvádí:  

     Byl jsem pou�en dle shora uvedeného p�edtisku v souladu s ustanovením §§ tr. �ádu 
a tr. zákona, kdy pou�ení jsem v plném rozsahu porozum�l a nežádám dalšího 
vysv�tlení. Svého práva dle ust. § 100/1,2 tr. �ádu nevyužívám. 

    K v�ci ohledn� pohlavního zneužívání nezl. Barborky, která je dcerou mé p�ítelkyn�
Marty  B. budu vypovídat. 

K osob� : v sou�asné dob� žiji v obci Rajhrad, ul. Zastr�ilova �. 50, jsem rozvedený a 
na této adrese se mnou žije moje p�ítelkyn� Marta B. která má dceru  Barborku.  Pracuji  
jako  soukromý  podnikatel a poštu si p�ebírám v míst� svého trv. bydlišt�. 
K v�ci : S Martou B. jsem se seznámil asi p�ed p�ti lety a to ve m�st� Brn� u firmy, kde 
jsem pracoval. Od této doby jsme spolu za�ali chodit a ze za�átku jsem s ní a její dcerou 
Barborou bydlel v Brn�. V roce 2001 jsme se na podzim p�est�hovali do Rajhradu. 
     Na otázku kdy jsem si poprvé n�co dovolil k Barborce uvádím, že to bylo ješt� v 
dob� kdy jsme bydleli v Brn�. Tehdy  Marta pracovala v Brn� u n�jaké firmy a chodila 
pozd� dom�. V dob� kdy jsem byl s Barborkou sám, tak jsem jí m�l na starosti. Když 
byl ve�er a Barborka se vykoupala, tak jsem jí v n�kterých p�ípadech v obývacím pokoji  
v dob�, kdy byl ve�erní�ek, hladil po celém t�le a na p�irození . Vzpomínám si, že tehdy 
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-3- 
strana protokolu o podání vysv�tlení dle ust. § 158/5 tr. �ádu s osobou Karel K. trv. 
bytem  Rajhrad, ul. Zastr�ilova  �. 50, ze dne 16.1.2004. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
m�la krati�kou no�ní košilku pod kterou nem�la kalhotky.  Poté jsem poslal Barborku 
spát a šel jsem na WC onanovat a p�i tomto jsem si vybavoval vzpomínky na to, jak 
jsem jí hladil po t�le a p�irození. V této dob� se Barborka nijak nebránila a myslím si, že 
si toto ješt� moc neuv�domovala - tím myslím co se s ní d�je a co provádím.  
     Pozd�ji když jsme se p�est�hovali do obce Rajhrad, tak se toto také opakovalo, ale 
provád�l jsem i jiné v�ci. Tímto myslím, že op�t v dob�, kdy Marta odcházela do 
zam�stnání nebo nebyla prost� doma z jiného d�vodu, jsem  Barborku op�t hladil po 
celém t�le a p�irození, dále jsem se svým p�irozením otíral v okolí jejího p�irození. 
Nikdy jsem se však nesnažil zasunout sv�j pohlavní úd do její pochvy. Provád�l jsem s 
ní také to, že jsem jí líbal nad p�irozením, dráždil jsem jí prsty klitoris a n�kdy  jsem 
prsty sklouzl i níže do oblasti pochvy, ale nikdy jsem prsty nezasouval hloub�ji do 
pochvy. P�i t�chto praktikách mi Barborka n�kdy �íkala, že jí to tla�í. Dále jsem p�ed 
Barborkou vícekrát onanoval a když došlo k vyvrcholení - výronu semene, vysv�tloval 
jsem Barborce, že tekutina je “semínko,“ ze kterého jsou d�ti. Také jsem po Barborce v 
n�kterých p�ípadech požadoval aby mi sahala na p�irození a dotýkala se ho. Nikdy jsem 
však nepožadoval aby mi s pohlavním údem provád�la onanii. Barborce jsem poté vždy 
�íkal, aby se s tím, co s ní d�lám nikomu nechlubila. K tomuto mi ona �ekla, „ Já vím.“ 
Dnes již zp�tn� nedokáži �íci, kolikrát jsem jí vlastn� takhle zneužíval . Intenzita mého 
jednání p�i zneužívání  byla závislá na tom, zda jsem byl doma a jak silná touha m�
vedla k tomu, že jsem jí cht�l zneužít. N�kdy se stávalo, že jsem to vydržel t�eba  i 
m�síc, ale z toho se zase stalo, že jsem Barborku pohlavn� zneužil  2 x  až 3 x týdn�.  
Naposledy to bylo tento týden a to v úterý, kdy jsem jí za�al p�i ve�e�i v obývacím 
pokoji na seda�ce hladit a to po zádech p�es tri�ko,  ona se dívala na televizor a já jsem 
se vzrušil a tak jsem si poposedl dál na rozloženou seda�ku a za�al jsem onanovat. Byl 
jsem oble�en jenom do dlouhého bavln�ného tri�ka bez slip�, když jsem došel k 
vyvrcholení tak jsem sperma nast�íkal do ruky. Jestli m� p�i tomto Barborka vid�la 
nevím, myslím si však, že ne.    
     Na otázku, co jsem vnit�n� prožíval v situacích, kdy jsem jí pohlavn� zneužíval 
uvádím, že jsem m�l pocit blaha a slasti, kdy jsem byl pohlavn� vzrušen, pozd�ji nebo v 
dob� mého jednání jsem také poci�oval provin�ní za mé chování a jednání v��i 
Barborce.  N�kdy jsem se dokázal ovládnout a nic jsem si k ní nedovolil, i když jsem 
nad tím p�emýšlel. �asto však nade-mnou zvít�zilo moje pokušení a já jsem si prost�
nedokázal pomoct, to bylo v�tšinou když jsem požil n�jaký alkohol, kdy se jednalo 
vždy tak o jedno až �ty�i desetistup�ová piva. V takové situaci jsem se nedokázal 
ovládnout a rozum šel stranou.  
      N�kdy, když Barborka necht�la abych jí obt�žoval, tak jsem jí za�al p�emlouvat až 
mi byla po v�li, nebo když cht�la odejít, tak jsem jí chytil za ruku aby neodcházela a 
p�emlouval jsem jí aby z�stala. Nikdy jsem jí však fyzicky za její odmítání netrestal.   
     Dále uvádím, že za Barborkou dom� chodila její kamarádka, jedná se o sousedku 
Ani�ku A., které je asi 11 let. Tento týden v uvedené úterý, když Ani�ka p�išla se svým 
bratrem Robertem k nám, tak jsem si z ní d�lal legraci, že jí už rostou prsa a p�i tomto 
jsem jí na prsa pres mikinu sahal rukama. Nic víc jsem však neprovád�l a nikam jinam 
jsem jí nesahal. P�i minulých návšt�vách jsem jí n�kolikrát pleskl rukou p�es zadek ale 
jinak nic víc.  
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-4- 

      Ke konci chci �íci, že jsem byl dvakrát ženatý, v prvém p�ípad� jsem byl ženatý s 
X.Y.  žije v Brn�, této je asi 45 let. S touto jsem m�l dv� d�ti syna X.Y. a dceru X.Y.   
strana protokolu o podání vysv�tlení dle ust. § 158/5 tr. �ádu s osobou Karel K. trv. 
bytem  Rajhrad, ul. Zastr�ilova  �. 50, ze dne 16.1.2004. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
T�mto je 22 a 24 let.  
V druhém p�ípad� jsem byl ženatý  s X.Y. které je asi 41 let, tato bydlí n�kde na okrese 
B�eclav a s touto jsem m�l syna X.Y. dále druhá žena m�la dceru  z   prvního  
manželství.  Svojí  dceru  X.Y.  ani  dceru  mé  druhé manželky jsem nikdy sexuáln�
neobt�žoval. Opravuji se, vzpomínám si na skute�nost, že v dob�, kdy jsem žil se svojí 
druhou ženou, jsem celkem ve t�ech p�ípadech onanoval v pokoji, kde spala  dcera mé 
druhé ženy. P�i onanování, se tato probudila a �ekla mi, „ ty si myslíš, že t� nevidím ?“ 
V té dob� jí bylo  13 let. Po tomto jsem se zarazil, z pokoje jsem odešel a víckrát jsem 
to neud�lal, nebo� jsem m�l strach, že to �ekne mé druhé žen�.  

     Na otázku, zda mám doma n�jaké porno �asopisy uvádím, že mám  doma dv�
p�j�ené video kazety s pornem. Jedná se o klasickou tématiku porna s d�jem - p�íb�hy. 
Není to nic s d�tskou tématikou �i jiným zam��ením. Nikdy jsem porno Barborce 
nepoušt�l, neukazoval jí n�jaké �asopisy nebo n�co podobného. 

     Na záv�r uvádím, že celá záležitost m� mrzí, ud�lal jsem hroznou v�c a chybu,  
nejvíce jsem ublížil práv� Barborce, bohužel už se to nedá vzít zp�t. 

     To je vše co mohu k celé v�ci �íci, protokol souhlasí s mojí výpov�dí, nežádám v 
n�m zm�n, oprav ani dopln�ní,  a jako správný jej po p�e�tení dnešního dne v 17:00 
hodin podepisuji. 

Vypov�d�l:                               P�ítomen:                                       Zapsal: 

Karel K.    
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ZÁV�R

     V mé práci s názvem „ Násilná trestná �innost páchaná na d�tech“, poukazuji

p�edevším na aktuálnost problému a rozši�ujících se sociáln� patologických jev�, 

v oblasti „týraných, zneužívaných, zanedbávaných a šikanovaných d�tí“. Cílem bylo 

zadokumentování sou�asného stavu tohoto problému, uvedení p�ehledu týkajícího se 

násilí na d�tech. Zabýval jsem se p�edevším d�vody, p�í�inami a podmínkami,  které 

vedou pachatele k delikventnímu chování v��i d�tem, d�sledky popisované násilné 

trestné �innosti, které mají vliv na vývoj osobnosti dít�te. Dále pak odstran�ním a 

zmírn�ním následk� a samoz�ejm� jsem vyzvedl d�ležitost prevence, spo�ívající 

v dostate�né a v�asné informovanosti, zejména v rodin�.   

     Rozvoj demokracie, který nastal se spole�enskými zm�nami v roce 1989, p�inesl       

i svá negativa, jedním z nich je i zna�ný nár�st kriminality. Boj s trestnou �inností je 

hlavní náplní práce policie, státních zástupc�, soud�, v�ze�ství, zákonodárných sbor�

školství, dá se tedy �íci, že celé spole�nosti. P�itom nesmíme zapomínat,                       

že nezastupitelné místo má v tomto p�ípad� rodina. Emo�ní pouta uvnit� rodiny se 

uvolnila, osobní vztahy mezi �leny rodiny jsou stále m�l�í a povrchn�jší. Vytrácí se i 

spole�né rodinné stolování, které už v dávných dobách utužovalo soudržnost a 

vzájemnou náklonnost �len� rodiny.  Odumírání rodinného stolování je pouze jedním 

z p�íznak� toho, že v sou�asné dob� se rodinný život citov� ochuzuje. N�které d�ti 

vídají své rodi�e velmi málo a jsou tím deprimovány. Rubem toho je ztráta mnoha 

kladných emo�ních prvk�, které dít�ti d�íve poskytoval domov a které pot�ebuje, má-li 

se cítit bezpe�ným a hodným lásky. Ob�as se za nové rodinné pojítko prohlašuje 

televize. Zvyšuje se tím ale p�íležitost k osobnímu kontaktu? D�ti zam�stnaných matek 

jsou ve v�tším emo�ním nebezpe�í tehdy, jsou li špatné vztahy uvnit� rodiny.  

     M�li bychom si uv�domit, že sociální práce se týká nejen problém� finan�ních, ale 

také problém� lidských. Nová zákonná opat�ení na ochranu d�tí za�ala podporovat 

preventivní sociální práci v rozvrácených rodinách a nejde jen o krátký proces, kterým 

se prost� zanedbané dít� odebere rodi��m, ale vystupuje do pop�edí skute�nost,  že 

mnoho našich sociálních služeb je založena na �ist� hmotných hlediscích. 
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     Spole�nost se samoz�ejm� vyvíjí a m�ní sv�j zp�sob života. Zm�ny p�inášející vyšší 

standart hmotného blahobytu nás neoprav�ují zavírat o�i p�ed skute�ností, že naše 

spole�nost za�ala rušit osobní vztahy a p�stovat vzájemnou nenávist. Svoji 

nespokojenost   dáváme   najevo  také  u  symptom�    jako   jsou   manželské   neshody,  

alkoholismus a drogy, hazardní hry a promiskuita. Všechny toto p�íznaky rostou v naší 

spole�nosti stejn� jako zlo�innost. 

     �ešení je nutno hledat v lepším vzd�lání, ale problém leží n�kde hloub�ji než  ve 

škole. Máme-li  v�bec mluvit o vzd�lání, musíme mluvit o procesu, který se odehrává 

v pr�b�hu našeho osobního styku s ostatními lidmi, p�edevším s našimi rodi�i a vede 

k tomu, že si o sob� budujeme obraz �lov�ka hodného (�i nehodného) lásky a vytvá�íme 

si zvykové reakce na ostatní lidi, charakterizované d�v�rou a uznáním. Nebylo by na 

škodu, kdyby taková  výchova hrála v našich školách d�ležitou roli. Nap�íklad v podob�

návrhu na vyu�ování nového p�edm�tu výchova k etice apod. 

     Problém kriminality páchané na d�tech a mládeži je velmi složitý. P�sobí zde mnoho 

p�í�in, které se vzájemn� prostupují. Analýze tohoto složitého problému se nem�žeme 

vyhnout, i když jeho osv�tlení m�že trvat ješt� velmi dlouho. 

      

Stejnou citací, kterou jsem v úvodu své diplomové práce uvedl, jí také kon�ím. 

„ Te� když jsme se nau�ili létat v pov�t�í jako ptáci a plavat ve vod� jako ryby, zbývá 

už jen jediné, nau�it se žít na této zemi jako lidi.“ 



98

RESUMÉ

     Název diplomové práce „Násilná trestná �innost páchaná na d�tech“ sám svým 

zn�ním nejlépe vystihuje  problematiku, kterou se zabývá. Práce se v této široké oblasti 

orientuje zejména na vývoj kriminality páchané na d�tech, projevující se v podob�

týraného, zneužívaného a zanedbávaného dít�te. Jsou popisovány faktory a p�í�iny 

patologického chování jedince. Možnosti odstran�ní �i zmírn�ní následk� u ob�tí, které 

byly postiženy n�kterými formami syndromu CAN a CSA, p�ípadn� šikanou. Popisuji 

zde roli rodiny, kterou považuji sou�asn� s  prevencí za jeden z nejd�ležit�jších faktor�

ovliv�ující kriminalitu páchanou na d�tech a mládeži.  

     Neopomenutelný je i sou�asný životní styl lidí, žijících v �eské republice, ve které 

došlo k významným sociálním a ekonomickým zm�nám. Tyto zm�ny s sebou p�inesly 

zvýšený výskyt sociáln� patologických jev�, vyžadujících celospole�enský zájem             

a pozornost. Spole�enská atmosféra se vyzna�uje vzr�stající agresivitou plynoucí nap�. 

z neomezené produkce násilí v médiích. Touha po hmotných statcích a masová spot�eba 

zap�í�inila pok�ivení spole�enských hodnot. Lidé jsou posedlí po hmotném majetku        

a rodinný život se stává �ím dál víc citov� chudší. Rodina v tomto usp�chaném sv�t�

p�estává plnit svou roli a d�ti prázdnotu napl�ují „zábavami“, které s sebou p�ináší 

nejenom konflikt se zákonem, ale i rizika pro d�ti samotné. 

     Základním úkolem sociální politiky by proto m�lo být zlepšení sociálních podmínek   

a odstra�ování p�í�inných faktor� kriminality. Vzd�lávání lidí v sociální oblasti                

a p�íprava odborných pedagogických pracovník�, zpracování vhodných informa�ních     

a výukových materiál�, využívání pedagogicko psychologických poraden, 

zdravotnických za�ízení apod., p�ispívá k vytvá�ení základ� prevence kriminality.

V sociální oblasti je nutné se zabývat ovliv�ováním procesu socializace a sociální  

integrace jedince a aktivitami zam��enými na zm�nu nep�íznivých spole�enských             

a ekonomických podmínek, které jsou považovány za klí�ové p�í�iny v oblasti 

popisované trestné �innosti. 
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     Kriminalita páchaná na d�tech a mládeži je potencionální kriminogenní faktor. D�ti, 

které se staly ob�tí  trestného  �inu,  se  mohou  pozd�ji  díky transgenera�nímu p�enosu 

negativních projev� násilí z d�tství, samy  stát  pachateli  trestné  �innosti. Navíc týrání   

a sexuální zneužívání d�tí je mimo�ádn� skrytá oblast trestné �innosti, kterou z �ady 

d�vod� nehlásí ani poškození, ani jejich rodi�e. Údaje, které o tomto negativním 

sociálním jevu jsou v sou�asné dob� k dispozici, jsou však velmi sporadické                    

a  nekomplexní. Proto je velmi d�ležité aktivní vyhledávání t�chto p�ípad� ze strany 

státních orgán�, za pomoci nevládních, charitativních aj. organizací, které jsou 

pravideln� podporovány mj. ze státních fond�. Celkov� situaci však zt�žuje již 

zmi�ovaná vysoká latence tohoto druhu kriminality p�ímo v rodinách. Získávání 

kvalifikovaných                 a komplexních informací o tomto negativním jevu je 

nezbytný a prvotní krok k �ešení problematiky cestou prevence.  

Crimes committed on children 

Summary 

 The name of this graduation theses i.e. „Violent Crime Committed on children“ 

describe the character of this work. This work describes first of all a development of 

such type of criminal offenses. expressing thyself in inform of tortured, abused and  

unkept child. There are described there a factors and reasons of pathologic behave of 

individuals. There are also described there a possibilities of elimination or reducing 

after-effects on a side of victims, which are afflicted with CAN or CSA syndromes or 

chicane. I can describe a family role which is in my opinion one of the more important 

factor (beside a prevention) influencing on crime committed on children and youth.   

 The way of life in the Czech Republic after deep social and economical changes 

is a very important phenomenon. These changes brings a lot of new social–pathologic 

phenomenons which claims attention of all the society. In society is growing a violence 

and aggressiveness which can be caused i.a. by unlimited production of violent in public 

media.  
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Longing for material goods and mass consumption caused deformation of common 

values. The people are obsessed by material goods and family life is becoming 

emotionally poor. The family doesn't fulfill his role and children are trying fill up this 

vacuum with  “entertainment”. This make a conflict with a law and other risk for the 

children. 

 An essential goal for a social policy should be enhancing of social conditions 

and elimination a sources of this criminality. Social education and preparation of skilled 

pedagogical staff, creation of suitable informative and educational stuff, using a 

pedagogic-psychological consulting rooms, health-care institutes etc. helping to 

prevention of the criminality. There is necessarily to pay attention on influencing the 

process of socialization and social integration of individuals. This measures must be  

aimed on changing a social and economical conditions which have a key roles  in 

described matter. 

 Criminality committed on children and youth is potential criminogenic factor. 

Children who where a victims of a crime can become of a perpetrators of a criminal 

offenses due to trans generation transition of violence from a youth. Tortures and sexual 

abusing of children is very latent form of a criminal offenses. Because of several 

reasons this form of crime is not reported by a victims nor a parents. That's a reason 

why the information of  this phenomena is uncompleted. Because of this it's very 

important active searching for such cases from side of law enforcement, state bodies, 

NGO and other organizations, which are supplied from a state budget. Situation is 

worsening by mentioned high latency of such kind of criminality within families. 

Gathering of relevant information about this negative phenomenon is a crucial and first 

step to solving this issues.  
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Anotace

Surov�ík, Vladimír.  Násilná trestná �innost páchaná na d�tech (Diplomová práce). 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlín�, Fakulta humanitní studií, Institut mezioborových 

studií Brno, 2009.  

     Práce poukazuje na násilnou trestnou �innost páchanou na d�tech projevující se 

v podob� „týraného, zneužívaného a zanedbávaného dít�te“ a její d�lení, p�í�iny a 

podmínky vzniku trestné �innosti (v�etn� šikany), d�sledky násilné trestné �innosti 

mající vliv na vývoj osobnosti dít�te, odstran�ní a zmírn�ní následk�, komunikaci v 

rodin� a prevenci. 

Klí�ová slova

d�ti, fyzické týrání (syndrom CAN),  psychické týrání, sexuální zneužívání (syndrom 

CSA), komer�ní zneužívání d�tí, šikana , d�tská agresivita, výchova, rodina, prevence. 

Annotation

Surovcik, Vladimir. Violent crimes committed against children  (graduation theses). 

Tomas Bata's  University Zlin, humanity studies Faculty, Interdisciplinary  Studies 

Institute Brno, 2009. 

     This graduation theses focus on  violent crime committed against children, which is 

shown in form  of tortured, abused and deprived child. This work can offer 

classification  of these violent crimes, can show reasons and conditions of birth  of the 

crime (including chicane). Work is about impacts of violent  crimes having influence on 

development of children's personality,  reducing of these impacts, communication inside 

family and prevention. 

Key words

Children, Physical torture (syndrome CAN), Psychical torture, Sexual abusing  

(syndrome CSA), Commercial abusing of children, Chicana,  Children's aggression, 

Upbringing, Family,  Prevention.  
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P�íloha �. 1 :

     V následující p�íloze jsou zobrazeny fotografie d�tí, na kterých jsou zachyceny stopy  

po fyzickém násilí ze strany agresora. Na posledních t�ech fotografiích jsou tržné rány 

zp�sobené agresorem, který dít� bil �emenem s p�ezkou.  

  



P�íloha �. 2 :

     Fotografie �. 23 a 24  ke kazuistice �. 2, zobrazující puklinu v délce 6 cm v pravé 

spánkové kosti, sm�rem k týlní kosti až k bazi lební. Jde o p�ípad z nedávn� doby, ve 

kterém šlo o vraždu 4 m�sí�ní hol�i�ky, narozené v únoru r. 2008. V �ervnu 2008 byla 

zabita vlastní 19 - ti letou matkou.  

      

P�íloha �. 3 :



     Fotografie jeden a p�l roku starého chlape�ka, který v roce 1995 zem�el na následky 

fyzického násilí  –  razantními údery p�stmi, dupnutím nebo kopy vedenými rovn�ž 

zna�nou silou a byla mu zp�sobena zran�ní  :  �etné podlitiny v m�kkých pokrývkách 

lebních, zlomeniny 6. a 7. žebra vlevo,  roztržení ko�ene záv�sného aparátu st�ev 

v délce 8 cm s masivním krevním výronem v okolí trhliny, natržení záv�sného aparátu 

žaludku, pohmožd�ní v oblasti úponu sleziny a pohmožd�ní hlavy, slinivky b�išní 

s následným masivním krvácením do dutiny b�išní, v d�sledku kterých po mu�ivých 

útrapách zem�el. 

     Tato ot�esná zran�ní mu byla zp�sobena vlastní matkou, která byla v roce 1997 

Krajským soudem v Brn�, odsouzena za trestný �in „Vraždy“ dle ust. § 219 odst. 1, 

odst. 2 písm. b)  trestního zákona,  k trestu odn�tí svobody  v  trvání  t�inácti let.  

     P�esto jí  byla pozd�ji  ze strany prezidenta �R Václava Havla ud�lena milost.  
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