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V médiích se s pojmem pedofilie setk{v{me poměrně často. Ve většině případů se však jedn{ o popisy 

krimin{lního jedn{ní osob v podobě pohlavního zneužív{ní dětí či nakl{d{ní s dětskou pornografií. Novin{ř často 

ihned hbitě a okamžitě stanoví diagnózu, aniž by dotyčného pachatele znalecky zkoumal sexuolog. Připomeňme, 

že 90% případů pohlavního zneužív{ní dětí nemají na svědomí pedofilové (Weiss in Novinky.cz, 2007; iDnes.cz, 

2007; Duškov{, 2011), bylo by tedy přinejmenším dobré, kdyby média používala v případě informov{ní o trestné 

činnosti, kter{ se týk{ pohlavního zneužív{ní dětí případně nakl{d{ní s dětskou pornografií, korektní pojmy - 

především aby každého pachatele pohlavního zneužív{ní dětí hned neoznačovala za pedofila. 

Akce „Vilma“ 

Média se někdy namísto objektivního informov{ní o společenských jevech snaží svými zpr{vami spíše 

šokovat. Například v r{mci tzv. akce „Vilma“, kter{ byla zaměřena proti držitelům a šířitelům dětské pornografie, 

vyšel v Deníku i jeho internetové podobě Denik.cz čl{nek s n{zvem „Policie rozbila síť pedofilů, zatkla jich na 160“ 

(Krupka, 2009). Při hled{ní opravdu relevantních informací o akci „Vilma“ jsem nakonec nalezl, že do akce bylo 

nasazeno 840 policistů, bylo zabaveno 342 počítačů, ovšem obviněno bylo přibližně jen asi 20 lidí (!), což je asi 13% 

zatčených. Bohužel se mi nepodařilo najít, kolik z těchto lidí nakonec bylo odsouzeno - zřejmě se tím policie ze 

zcela zjevných důvodů příliš chlubit nechce. Totiž: 87% lidí bylo „popotahov{no“ zcela zbytečně! A samozřejmě 

ani zdaleka ne všichni byli ze sexuologického hlediska pedofilové a ani netvořili nějakou organizovanou skupinu – 

síť. Pt{m se proto: Kolika re{lným dětem tato akce skutečně pomohla? Nebylo by lepší nemalé finanční prostředky, 

kter{ tato akce st{la, věnovat na něco, co bude mít v konečném důsledku mnohem větší efekt? Na z{kladě čeho 

bylo vybr{no těch 160 lidí? Mají se lidé b{t, že k nim kdykoliv mohou vtrhnout například na z{kladě falešného 

ud{ní policisté, zabavit jim počítače a zdiskreditovat je před sousedy, zn{mými, kamar{dy, rodinou nebo v 

zaměstn{ní? Pochybuji, že i když nevinného člověka zase pustí a zabavené počítače mu navr{tí, si sousedé 

neřeknou: „Určitě něco musel udělat, jinak by k němu nepřišli.“, nebo že zaměstnavatel bude mít pochopení a 

trpělivost, když jeho zaměstnanec po propuštění z vazby nebude moci vykon{vat pr{ci, kterou měl ve svém PC 

doma rozpracovanou (prozkoum{v{ní uložených dat z 342 počítačů jistě nebude trvat zrovna kr{tkou dobu). 

Registr „pedofilů“ 

Po zmizení devítileté Anny Janatkové v říjnu roku 2010 v médiích propukla kampaň pana Jiřího Jehličky, 

zakladatele Centr{lního registru dlužníků (CERD), který chtěl zřídit tzv. registr pedofilů, který by obsahoval a 

zveřejňoval údaje o osob{ch odsouzených za sexu{lní delikty na dětech, podle pozdějšího Jehličkova prohl{šení 

však také o osob{ch jen obviněné nebo podezřelé z takových činů. Spuštění registru obsahujícího jméno, příjmení, 

fotografii a adresu „pedofilů“ v minulosti odsouzených za zneužív{ní bylo avizov{no na 17. listopadu 2010 a měl 

být provozov{n na zahraničním serveru, aby obešel české a evropské z{kony na ochranu osobních údajů. Proti 

Jehličkovu projektu se vyslovovali sexuologové, pr{vníci, Policie ČR a Úřad pro ochranu osobních údajů. Česk{ 

televize dne 16. listopadu 2010 vysílala diskuzní pořad Kontexty (2010), kde advok{t Tom{š Sokol z{měr označil za 

protiústavní, neboť Jehlička chtěl donutit st{t zřídit registr tím, že s{m bude porušovat z{kony, namísto toho, aby 

se snažil prosadit svůj z{měr leg{lně běžnou ústavní cestou skrz pod{ní n{vrhu Parlamentu České republiky k 

projedn{ní s n{sledným standardním legislativním procesem (Wikipedia, čl{nek Centr{lní registr dlužníků, 2012). 

V souvislosti se zvoleným n{zvem registru, který se měl jmenovat registr pedofilů, však vyvst{valy 

některé ot{zky: Budou na internetu tv{ře všech pedofilů, tj. lidí, u kterých se zjistí, např. u sexuologa, že je děti 

eroticky přitahují, nebo jen ti z nich, kteří zneužijí dítě? Budou v registru i tv{ře nepedofilů (tvoří asi 90% všech 

případů pohlavního zneužív{ní dětí), kteří zneužijí dítě? Budou v registru tv{ře lidí, kteří ublížili dětem 

nesexu{lně, např. matka, kter{ se pokusila svoji dceru otr{vit fridexem (Lidovky.cz, 2011), nebo rodiče, kteří týrali 

svoje dítě? Další ot{zky by se mohly týkat např. zabezpečení takového registru, či důvěryhodnosti poskytovaných 

informací - jak{ by byla z{ruka, že se zkušený hacker nenabour{ do registru a nepřipíše do něj p{r jemu 

nepohodlných jmen? Slavoj Brichcín v 16. minutě již zmíněného pořadu Kontexty (2010) na dotaz Lucie 

Vop{lenské, kdo nejčastěji sexu{lně ubližuje dětem, uvedl: „Rozhodně to nejsou pedofilové. Už to, že by se ten registr 

jmenoval registr pedofilů, je obrovsk{ křivda lidem, kteří trpí vrozenou odchylkou svých sexu{lních motivací... Především je 

třeba říct, že pedofilie nerovn{ se sklon k pohlavnímu zneužív{ní.“ Evidentně byl týmem pana Jehličky n{zev registru 

zvolen nevhodně, neboť vyvol{val dojem, že všichni pachatelé n{silné nebo sexu{lní trestné činnosti na dětech, 

jsou pedofilové, a naopak, že všichni pedofilové jsou pachateli n{silných nebo sexu{lních trestných činů na dětech. 

Jehlička nakonec pod tíhou věcných argumentů od spuštění registru upustil. 
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Kauzy „pedofilních“ kněží 

Poměrně dosti často byly v médiích zmiňov{ny kauzy tzv. „pedofilních“ kněží. Nadpis čl{nku „Britský 

kněz byl obviněn z pedofilie“ (iDnes.cz, 2000) je typickým velmi častým příkladem ztotožnění pedofilie s trestným 

činem pohlavního zneužív{ní dětí, ačkoliv v Trestním z{koníku není o pedofilii ani písmenko. Pedofilním knězem 

je pak nazýv{n ten kněz, který zneužíval děti, přitom se vůbec nemusí jednat o pedofila - např. v případě čl{nku 

iDnes se jednalo o dva patn{ctileté chlapce, což je pro pedofilii věkov{ kategorie již netypick{. 

V souvislosti s „pedofilními“ kauzami kněží se též v médiích objevila zpr{va, že v Belgii katolick{ církev 

zavede psychotesty pro kandid{ty kněžství, aby předem vyloučila ty z nich, kteří mají sklony k pedofilii 

(Prvnízpr{vy.cz, 2011). Evidentně m{ však zpr{va „pedofilií“ na mysli pohlavní zneužív{ní dětí. Je také spíš 

pochybné, zda lze pomocí psychotestů zjistit sexu{lní zaměření probanda, případně zda se d{ odhalit člověk, který 

někdy v budoucnu zneužije dítě. Kdyby existovaly takové spolehlivé testy, které by do budoucna určili, že někdo 

zneužije dítě, jistě by nebylo špatné, kdyby se nepoužívaly jen u kněží, ale u celé populace. Avšak protože takové 

prediktivní testy zcela samozřejmě neexistují, lze pouze spekulovat, co se vlastně snaží tiskov{ zpr{va sdělit. V 

podobném duchu nespr{vného použití pojmu pedofilie informovala také agentura ČTK ve zpr{vě s n{zvem 

„Katolick{ církev bude školit kněží proti pedofilii“ (Denik.cz, 2012). 

„Úchylné“ fotografie 

Minulý rok proběhla některými bulv{rnějšími médii zpr{va s titulkem „Úchyln{ pedofilní kampaň s 

malými holčičkami“, kterou vydal internetový deník SuperSpy.cz (2011). Text čl{nku uv{dí: „Pokud si tohle otevřete 

v pr{ci, pravděpodobně v{s potom zavřou. Francouzsk{ firma vyr{bějící spodní pr{dlo vyhověla nesčetným př{ním všech 

pedofilů a nafotila novou kampaň s malými holčičkami.“ Je velice zajímavé, že ač internetový deník zpr{vu komentoval 

výše uvedenými slovy, s{m jím popisované „úchylné“ fotografie ve svém čl{nku publikoval. 

Je tedy patrné, že v médiích je pojem „pedofilie“ použív{n velmi často nespr{vně. Bohužel tím doch{zí k 

ovlivňov{ní n{zorů prosté veřejnosti nespr{vným směrem. 

V médiích se ale občas objeví i čl{nky nebo report{že, které používají pojmy spr{vně. Např. o akci Vilma 

informovala jihočesk{ pobočka Deníku.cz (G{lis, 2009) v čl{nku s n{zvem V počítačích měli dětské porno zcela 

korektně: „Při celost{tním z{tahu na držitele a šiřitele dětské pornografie uvízli v policejní síti také Jihočeši.“ Na rozdíl od 

celost{tního vyd{ní, v tomto region{lním čl{nku nebyl pojem pedofilie ani jednou použit. 

Občas se ale objeví i čl{nek, který pojedn{v{ přímo o pedofilii nebo konkrétních pedofilech zcela korektně, 

např. čl{nek v Lidových novin{ch s n{zvem Nebezpeční pedofilové? Ne vždycky (Kvačkov{, 2004) či čl{nek Weiss: 

Pedofilové jsou nejlepší učitelé (Kol{ř, 2008), nebo d{le některé kazuistické čl{nky o pedofilech samotných, např. 

Pedofil: Ve škole boj nesv{dím. Jsem učitel a učím (Raušov{, 2007),  Pedofil Petr: Zamiloval jsem se až po uši. Bylo jí deset... 

(Exner, 2009), Pedofil Petr (30): Chci si svoji l{sku vzít. Je jí ale 13 (Exner, 2010) a Mou dceru miluje pedofil 

(Nejezchlebov{, 2010), kde se paní redaktorka setkala dokonce i s maminkou dívky, do které se pedofilní muž 

zamiloval, d{le také čl{nek Jsem pedofil a děti nezneužív{m (J{nsk{, 2010), nebo Tom{š je pedofil, křesťan a slušný člověk 

(Palloto, 2011). 

Spr{vné použív{ní pojmů v médiích je důležité. Pedofil pod tíhou zpr{v z médií může snadno nabýt 

dojmu, že je tím úchylem a zrůdou, o kterých se v novin{ch, v tisku nebo v televizi mluví. Zd{ se, že však velmi 

z{leží na konkrétním redaktorovi, zda je informovaný a zda chce používat příslušné pojmy spr{vně a korektně. 

Obecný deficit v použív{ní korektního pojmosloví ohledně pedofilie je v médiích zatím ještě st{le velký, bylo by 

tedy z{hodno provést i nějakou osvětovou kampaň pro novin{ře - informovat novin{ře o tom, co to pedofilie a 

pohlavní zneužív{ní skutečně je, a aby se tyto dva pojmy naučili spr{vně rozlišovat. Č{stečně by se tím mohlo 

pomalu měnit i použív{ní těchto pojmů v povědomí veřejnosti, kter{ použív{ související pojmy podobně 

nespr{vně. 

Prevence 

Příkladem inspirace v nadstandardním přístupu médií v r{mci prevence a terapie potenci{lních sexu{lních 

deviantů a z{roveň jako jednu z možností edukace společnosti může být kampaň institutu sexu{lních věd a 

sexu{lní medicíny univerzity v Berlíně pod vedením prof. Klause M. Beiera, kter{ proběhla v červnu roku 2005 

formou televizních spotů (kan{l Youtube uživatele KeinTaeterWerden, 2010), plak{tů a billboardů, jejichž hlavní 

slogan byl „Lieben sie kinder mehr, als ihnen lieb ist?“, v překladu: „Líbí se v{m děti více, než je v{m milé?“ Kampaň 

měla za cíl „nal{kat“ pedofilně zaměřené osoby ke kontaktu s odborníky. N{sledující graf (in Goecker, 2007) 

ukazuje, že před zah{jením kampaně byl počet dobrovolných kontaktů ze strany těchto lidí velmi malý, v průběhu 

kampaně došlo k velkému zvýšení počtu kontaktů a i po uplynutí kampaně nad{le zůst{val počet kontaktů o dost 

vyšší než před proběhnutím kampaně. 



 

Za jeden z významných příspěvků pro zmiňovanou prevenci považuji vytvoření informačních str{nek o 

pedofilii na adrese www.pedofilie-info.cz (ČEPEK, 2012). Web obsahuje fórum a chat, kde mohou pedofilové 

diskutovat, korigovat sami sebe navz{jem a nastavovat tak hranice (nejen) ve vztahu k dětem, d{le zde také mohou 

diskutovat s lidmi z řad veřejnosti a v neposlední řadě zde začala v listopadu 2011 fungovat také anonymní 

sexuologick{ poradna, ve které mohou vznést dotaz nejen samotní pedofilové, ale kdokoliv, koho téma nějakým 

způsobem zajím{ nebo se chce na něco zeptat. 
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