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Mohol by som vydať detskú
Kámasútru, videl som šialené veci,
vraví expert na internetovú šikanu
Lenka Vrtišková Nejezchlebová
26-36 minutes

[Tip na knihu: Jedna stačí – pravdivý príbeh váhavého otca.
„Keď sa vám narodia deti, život už nikdy nebude rovnaký.
Predstierať iné je bláznovstvo.“]
Útoky na dospievajúce deti sú častejšie, než si myslíme, ale
odohrávajú sa väčšinou inak a páchajú ich najčastejšie iní
útočníci, než by nám napadlo, vraví špecialista na rizikové
správanie na internete Martin Kožíšek.
Kožíšek v rozhovore pre český Deník N rozpráva aj o seriáli
#MartyIsDead z produkcie Mall TV, ktorý vyhral medzinárodnú
televíznu ceny Emmy.
Ústrednou témou príbehu je internetová šikana a kybergrooming
a Kožíšek spolupracoval s tvorcami ako odborný poradca.
Mali by sme spolu hovoriť o nebezpečenstvách, ktoré na
deti a dospievajúcich číhajú na internete, hlavne teda
o kyberšikane a takzvanom kybergroomingu.
Kybergroomeri z detí ťahajú pod rôznymi zámienkami (a
rôznymi identitami) nahé fotky alebo videá so sexuálnym
obsahom, alebo sa ich snažia vylákať na skutočné
schôdzky. Tým by sme asi mohli začať. Kto sú internetoví
11/30/20, 3:41 PM
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sexuálne motivovaní útočníci?
Dosť sa to líši u chalanov a dievčat. U dievčat to sú najčastejšie
„obyčajní“ chlapíci, ktorí nemajú žiadnu úchylku, „len“ si chcú
spestriť sexuálny život.
Štrnásťročné dievčatá už nevyzerajú ako deti, aj keď podľa
zákona deťmi, samozrejme, sú. A u chalanov je to podobné, len
ide o homosexuálov.
Naozaj soﬁstikované útoky obzvlášť nebezpečných psychopatov
alebo, napríklad, pravých pedoﬁlov na malé deti sú zriedkavé.
Keď som čítala rozhovor s Vítom Klusákom, ktorý natočil ﬁlm,
kvôli ktorému „lákal“ do pasce kybergroomerov, ktorí mali
záujem o sex s maloletými dievčatami, mala som z toho
pocit, že niektorí z útočníkov boli tak trochu truľovia. Tým
však nechcem zľahčovať nebezpečenstvo, ktoré deťom na
internete hrozí…
Kybergrooming je veľmi nebezpečný, ale tí najnebezpečnejší
útočníci na také jednoduché pasce naozaj neskočia. Skutoční
predátori, zneužívači malých detí alebo ľudia, ktorí ich „lovia“
pre pornobiznis, poznajú všetky fígle.
Aby ste dostali do pasce niekoho takého, potrebujete
niekoľkomesačnú soﬁstikovanú komunikáciu. A je to špička
ľadovca, aj keď veľmi riziková.
Týmto ľuďom, čo sa chytajú do jednoduchších pascí, hovorím
„honiči“.
Pritom sa najčastejšie hovorí o pedoﬁloch. Takže praví
pedoﬁli to teda nie sú? Pretože najviac útokov mieri na
mladistvých, ktorí sú síce formálne deťmi, ale biologicky už
nie?
Áno. Rozhodne nepatria medzi tých bežných útočníkov. Keď
11/30/20, 3:41 PM
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prídem na prednášku do školy, učitelia ma nabádajú: „Tak
žiakom povedzte niečo o tých pedoﬁloch.“
A ja začnem: „Tipnite si, aký je priemerne starý bežný útočník
na internete? A ako vyzerá?“ Deti: „Päťdesiat, šesťdesiat rokov!
Tlstý, škaredý. Pedoﬁl!“
A ono nie.
Najbežnejší útočník na internete má 17 až 23 rokov. Čím
mladší, tým brutálnejší vie byť. Títo sú najčastejšími agresormi,
páchateľmi kyberšikany, ale regrutuje sa medzi nimi aj veľký
podiel tých, čo mámia od chalanov – u dievčat je to trochu inak
– fotky alebo videá.
Táto veková skupina už na internete vyrástla, orientuje sa
v trendoch, vie, aké kapely a seriály letia, deti dobre pozná,
rozumie im a vie ich rýchlo nachytať.

Prečítajte si
Psychiater: Príbeh Jacksonových obetí sa podobá aj
prípadom zneužívania v českých rodinách
Stretli ste sa pri svojej práci aj s pedoﬁlmi?
Tých skutočných by som spočítal na prstoch jednej ruky. Sú to
jednorazové úlety, keď sa pedoﬁl neustráži. V absolútnej
väčšine im stačí pozerať si fotky v nejakom „súkromnom
albume“.
Vzrušuje ich sledovanie fotiek nejakého malého dieťaťa, ako
rastie, ako sa vyvíja. Robí mu to dobre. Áno, môže sa prísť na
živého Peťka pozrieť aj na ihrisko, ale sexuálny útok je
11/30/20, 3:41 PM
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výnimočný, skôr je to zbytočný strašiak.
Na druhej strane, vedomie, že si niekto prezerá moje deti
týmto spôsobom, nie je práve príjemné.
Samozrejme, vôbec nehovorím, že je to v poriadku. Musím
priznať, že s „neodsudzovaním“ pedoﬁlov trochu vnútorne
bojujem. Poznám českú pedoﬁlnú komunitu (ČEPEK).
Na jednej strane chcú – a do veľkej miery právom –, aby sa na
nich spoločnosť nepozerala ako na zločincov, ktorí ubližujú
deťom, ale zároveň na ich stránkach nájdete aj návod, ako sa
správať vo väzbe, keď ste za nejaký čin súdený.
Na svojich fórach rozoberajú, kde nejaký pedoﬁl, ktorý bol
napríklad odsúdený, urobil chybu, a ako to urobiť, aby vás
polícia nechytila. Zdieľajú si obrázky detí, nič hrozné, ale sú to aj
polonahé deti napríklad v plavkách vrátane detí celebrít,
a tušíme, že sa to nekončí tým, že by sa nad fotkami len
dojímali…
Žiadna komunita internetových podvodníkov, útočníkov,
predátorov nie je tak dobre organizovaná ako pedoﬁli. Alebo
presnejšie povedané ten biznis okolo detského porna a sexu
s maloletými a deťmi.
Títo ľudia vedia byť nesmierne nebezpeční a hrozbou
jednoznačne sú, ale štatisticky sú najčastejšími páchateľmi na
internete „normálni“ homosexuáli a heterosexuáli.
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Hrdina seriálu #MartyIsDead, v ktorom je téma kyberšikany
a kybergroomingu pôsobivo spracovaná. Foto – Mall TV
Ako teda tie útoky vyzerajú?
Povedal by som, že najčastejší sú zberači intímnych fotiek.
Niekto tie fotky odniekiaľ ukradne, ale ďalší ich drankajú pod
rôznymi zámienkami alebo falošnou identitou. Ale tým sa to
často končí, jednorazová potreba.
Pri kybergroomingu to pokračuje. Niektorí sa totiž neuspokoja
s tým, že im dieťa poslalo nahú fotku, začnú ho vydierať alebo
lákať von. Skôr než o násilie ide o vydieranie alebo o prísľub
ﬁnančnej odmeny.
Pred dvoma rokmi sme nakrúcali dokument Černota. Založili
sme proﬁl šestnásťročného chlapca, nahrali fotku a napísali:
nudím sa. A vypli sme počítač.
Do rána mal 1200 ponúk na zoznámenie, z toho 800 za
peniaze. Vytypovali sme si desať ľudí, ktorých sme pozvali na
schôdzku. Tých, čo prejavili najväčší záujem a trochu sa snažili
preveriť, či je chlapec skutočný, takže to neboli úplní truľovia.
Za rôzne veci mu núkali od 500 do 30-tisíc korún (od 20 do
1150 eur). Niečo podobné sme robili viackrát, lákali sme ich aj
na dvanásťročného chlapca…
Čo sa potom deje?
Pripravíme kamery, odpočúvanie, spolupracujeme s políciou.
A čakáme, kto príde a ako bude vyzerať. Väčšinou sa od opisu
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dosť líši. Som opakovane zarazený, akí ľudia prichádzajú.
Občas nejaký ten šesťdesiatnik, čo písal, že má štyridsať, ale
potom príde tridsiatnik v obleku, manažér. Alebo dvadsaťročný
chalan.
Čo sa mu preháňa hlavou, keď príde, v ruke dvojtisícovky, a má
chuť na niekoho, kto je trebárs o desať rokov mladší?! Nevieme,
koľko takých ľudí je a aké je ich vekové zloženie. Koľkí z nich sú
„neškodní honiči“ alebo či medzi nimi nie sú nebezpeční „týpci“.
Ako zareaguje, keď na neho vybafnete?
„Ja som tu omylom.“ „Len prechádzam.“ „Je to provokácia, nič
mi nemôžete urobiť.“
Tí bystrejší neraz odchádzajú sebavedome preč, sú opatrní
a vedia, že ich nemôžeme zadržať, keď sme ich nepristihli.
A mnohí potom pokračujú ďalej, narazíme na nich trebárs pri
inom prípade alebo pri inej pasci. Vôbec nechápem tú ich hrošiu
kožu.
Sú aj takí, čo sa zrútia, hovoria, že nevedeli, že robia niečo zlé.
Tí, čo sa dostanú na súd, často skončia s podmienkou a to je
podľa mňa mrzuté. Zneužili alebo potenciálne zneužili dieťa,
zaslúžia si trest.
Na začiatku je teda nejaká žiadosť o intímnu fotku?
Na začiatku je nadviazanie komunikácie s niekým, koho chlapec
alebo dievča nepozná. To sa rýchlo zvrtne k sexuálnym
narážkam a do otvoreného sextingu (písanie správ so
sexuálnym obsahom).
A potom prichádza žiadosť o nahú fotku. Dospievajúci chlapci ju
pošlú väčšinou „dobrovoľne“, sú presvedčení, že komunikujú
s nejakou slečnou, čo má o nich záujem.
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Lenže v skutočnosti na 90 percent komunikujú s falošným
proﬁlom. Dievčatá sú skôr motivované peniazmi či inými
beneﬁtmi, ale sú aj častejšie obeťami vydierania.
Chalanovi napíše nejaká pekná baba, ktorú nepozná:
„Chcela by som ťa vidieť nahého, chcela by som vidieť, ako
si to robíš.“ A chlapci sa vyfotia a natočia?
Sú dôverčiví, vidia pekné dievča (fotku na falošnom proﬁle),
záujem im lichotí, sú nadržaní, nemajú problém nejakú fotku
alebo video poslať. Veľmi to neriešia.
Jeden večer sa rozprávajú s tou, druhý s onou, či už je to reálna
spolužiačka, alebo neznáme „dievča“. Chlapci vyhľadávajú
jednorazový pokec, ktorý sa ideálne stočí k sexu, ale skončí sa
výmenou fotiek.
Ráno sa chlapec väčšinou spýta, či to bude ešte pokračovať.
Keď nie, tak nie, je mu to celkom jedno. V takom prípade
nerieši, či to bol útočník, alebo skutočné dievča.

Prečítajte si
Herečka z dokumentu V sieti: Keď vytiahol penis, bol to
šok, cítila som sa zahanbená a ponížená
Takže keď nejakého pätnásťročného alebo šestnásťročného
chlapca požiada neznáma kráska v priebehu pár minút
o nahú fotku, je to homosexuál s falošným proﬁlom?
Veľmi sa o tom nehovorí, je to citlivé, ale je to tak. Inak by sa
k svojim heterosexuálnym objektom nedostali.
Nepoznám veľa skutočných dievčat, ktoré by samy od seba
11/30/20, 3:41 PM
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oslovili neznámeho chlapca, začali s ním počas prvých desiatich
správ eroticky ﬂirtovať a chceli nahú fotku toho chlapca alebo
mu poslali svoju. Tak sa dievčatá väčšinou nesprávajú.
Pre ego chlapcov je to asi nepríjemné, ale keby to vzali na
vedomie, mohlo by to fungovať ako jasné varovanie, že to
nie je v poriadku, nie?
Určite. Ťažko chalana osloví dievča samo od seba trebárs:
Nepoznáme sa odniekiaľ? Nechodíš na tento šport? Nebol si na
tomto tábore?
Sociálny inžinier ľahko vyčíta z proﬁlu dieťaťa čokoľvek, aby mal
dôvod začať s ním komunikáciu. Ani rýchle stáčanie do
sexuálnych tém nie je pre dievčatá „prirodzené“ a určite s tým
samy nezačínajú. Mal by to byť pre chlapcov signál, že niečo nie
je v poriadku.
Lenže keď chalanom lomcujú hormóny, tak nad tým veľmi
nepremýšľa.
Pýtam sa chalanov, či sa im nezdá divné, že ich znenazdajky
osloví superkrásne dievča s tým, že sú supersexi borci a začne
s nimi ﬂirtovať.
Nechcem znižovať ich sebavedomie, ale útočníci si vyberajú
chlapcov, ktorí nie sú veľmi viditeľní a nepatria k alfasamcom
triedy, skôr tie najslabšie typy, očakávajú, že im bude lichotiť, že
si ich niekto všimol.
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Martin Kožíšek. Foto – Deník N/Gabriel Kuchta
Na druhej strane si chlapci môžu povedať: No a čo, tak som
poslal nahú fotku, nič hrozné sa zase nestalo.
Lenže ono sa to tou fotkou nemusí skončiť. Nevieme, kam sa tá
fotka alebo to video dostane.
O lákačoch sme už hovorili. Ale môže sa to pokračovať
napríklad vydieraním: Ak neurobíš to a to, pošlem to rodičom
alebo to pošlem na Facebook školy, ak so mnou nepôjdeš von.
Mnoho útočníkov robí kobercové nálety. Oslovia ohromne veľa
detí, niekto sa vždy chytí.
Spoznajú chlapci falošný proﬁl?
Také tie poučky, že falošný proﬁl sa dá spoznať podľa toho, že
na ňom nič nie je a bol založený nedávno, veľmi nefungujú.
Taký proﬁl má, prepáč, mami, napríklad moja mama. A je to jej
pravý proﬁl.
Sociálni inžinieri-útočníci mávajú proﬁly vyšperkované, na prvý
pohľad nemáte šancu spoznať, že je to fejk.
Spolupracovali ste ako expertný poradca pri príprave
seriálu #MartyIsDead. Začína sa smrťou pätnásťročného
chlapca, jeho rodičia a polícia postupne odkrývajú, čo jej
predchádzalo. Chlapec bol obeťou vydierania, ktoré sa
začalo presne tak, ako opisujete vyššie, že ho oslovilo
krásne dievča cez Messenger. Detailne je v ňom zachytená
aj práca s falošným proﬁlom vrátane videoslučky so sexi

11/30/20, 3:41 PM

Mohol by som vydať detskú Kámasútru, videl som šiale...

10 of 21

about:reader?url=https://dennikn.sk/2156363/mohol-b...

dievčaťom, ktorá pôsobila veľmi vierohodne, ale bol to
podvrh. Primárne asi je, že chlapec musí mať podozrenie,
že je niečo zle. Ale keď ho aj má, ako si to overí?
Prvá vec je overenie fotky, ale bežné služby na vyhľadávanie
a porovnávanie nedokážu pracovať so súkromnými albumami,
odkiaľ ju mohol útočník ukradnúť.
Skôr je potrebné pri overovaní pristupovať aktívne, než sa
s niekým stretnete alebo než urobíte niečo, čo by ste mohli
ľutovať. Najbanálnejšia, ale asi aj najúčinnejšia je požiadavka:
pošli mi hneď teraz fotku s ceduľkou, kde bude tvoje meno
a dnešný dátum.
Učíme deti, aby to od náprotivku chceli do piatich minút. So
smartfónom to zvládne ktokoľvek.
Ako fungujú tie videoslučky? Na prvý pohľad to vyzerá
dobre…
V krajinách bývalého Sovietskeho zväzu točia dievčatá takéto
videá za pár dolárov. Útočník si ich zoženie a potom púšťa
v slučke, akože ide o videohovor.
Ale tie slučky sú vždy nemé, útočník sa vyhovára, že sa kazí
zvuk. A na konci začnú akoby „sekať“… „Padá internet, prepáč,
nejako blbne pripojenie.“ Po takomto videohovore by mal
nasledovať návrh, že zajtra znovu a so zvukom. Treba na tom
trvať.
Chlapcov sme prebrali. A čo útočníci, ktorí zneužívajú
dôveru dievčat?
Väčšinou to sú bežní heteráci, otcovia rodín, ktorí si chcú len
spestriť svoj sexuálny život. Určite im ani nenapadne, že by boli
ako „pedoﬁli, čo zneužívajú deti“.
Hovoria si: „Stačí mi fotka, alebo sa s tou sedemnásťročnou
11/30/20, 3:41 PM
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babou stretnem, veď už nie je pod zákonom.“ Lenže pozor. Sex
môžete mať s človekom starším ako pätnásť rokov, ale
posielanie intímnych fotiek spadá pod zákon až do osemnástich
rokov. Veľký paradox.
A ako to tí otcovia rodín robia? Majú tiež falošné proﬁly?
Flirtujú. Často pod svojou identitou, inokedy pod falošnou.
Ponúkajú rôzne beneﬁty, peniaze. A často bývajú úspešní.
Je veľa študentských bytov, kam sa chodí len za týmto účelom.
Jednorazová brigáda, privyrobenie si. Študentiek, ktoré v rôznej
miere speňažujú svoje fotky alebo aj svoje telo, je veľa.
Chcú si zaistiť vyšší štandard života, pekné oblečenie, raňajky
v Mekáči, drahý telefón. U dievčat nefunguje to, čo u chalanov,
fotky neposielajú dobrovoľne, ak sa teda nezamilujú.
Aj na dievčatá útočia sociálni inžinieri, vydávajú sa napríklad za
manažérov známych osobností. „Môžem ti zohnať VIP lístky na
koncert aj s pozvaním do backstagu.“ Alebo hovoria o možnosti,
ako by mohli pomôcť k sláve aj jej. Všetky deti chcú byť slávne…
Jeden český youtuber ponúkal deťom, že budú slávne, že
trebárs zazdieľa ich video, keď mu pošlú nahú fotku. A za sex
sľuboval lepšiu pozíciu vo „friend liste“. Poškodených je tam veľa
a myslím, že to zatrasie celou youtuberskou scénou.
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Ilustračné foto zo seriálu #MartyIsDead – Mall TV
Akú úlohu v tom prípade hráte?
Obrátil sa na mňa dvanásťročný chlapec, že bol na akcii a fotil
sa s týmto youtuberom, ktorý mu potom večer napísal odkaz, že
mu pomôže, ak chce byť tiež slávny, ale čo pre to vraj urobí. Na
začiatok to bola fotka v spodnej bielizni… a nakoniec sa dohodli,
že sa stretnú vonku. A youtuber potom to video svojej obete aj
tak nezverejnil.
Útok môže prísť odhocikadiaľ. Musíme deti učiť, aby si také veci
všímali. A aby v prípade podozrenia urobili screenshot
a oznámili to administrátorom stránok. Bez nich by sme
neodhalili ani prípad Piškot a Meluzín. A ďalšie. Niekto si musel
všimnúť čosi zvláštne a oznámiť to.
Prípad skautských vedúcich Piškota a Meluzína je asi
najväčší český príklad kybergroomingu a zneužívania detí.
Ich metódy boli neskutočne raﬁnované a soﬁstikované,
urobili ste o tom už predtým dokument. Keď to poviem
veľmi stručne a jednoducho, pomocou „sociálneho
inžinierstva“ na sieťach dohnali tých chlapcov do vlastného
náručia, zneužili ich, pritom tí chlapci si mysleli, že im
pomáhajú. Geniálna manipulácia. Vy ste ten prípad pomohli
odhaliť?
Odhaliť nie, ale zatiahnutý som do toho bol od začiatku, ani som
to netušil.
Viedol som vtedy portál Lidé.cz, kde títo dvaja „operovali“.
Unikali mi však súvislosti. My sme ich pre rôzne nevhodné
správanie blokovali, oni si zakladali nové proﬁly. A jedného dňa
11/30/20, 3:41 PM
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ma Meluzín kontaktoval.
Vraj pozná moje projekty Seznam se bezpečně a vie, že pôjde
do väzenia, ale chce, aby sme o ňom nakrútili dokument (ten
neskôr naozaj vznikol, ale bola to rekonštrukcia prípadu –
pozn.red.).
O dvanásť hodín neskôr ho zobrali. Vo väzbe si potom začal
písať denník. Vo väzení pokračoval. A posielal mi to. Mám
hromadu jeho zošitov. Detailne opísal ich metódy, pomohol tým
nám aj kriminalistom s odhaľovaním ich metód, ale aj ďalších
prípadov.
Aktualizácia: Skautský vedúci M.M. alias Meluzín je po šiestich
rokoch opäť na slobode. „To znamená, že si za každú zneužitú
obeť odsedel necelé dva mesiace. Rád by som v súvislosti
s týmto prípadom otvoril tému vyšších trestov, ktoré považujem
u ľudí zneužívajúci deti neprimerane nízke. V prípade
doživotného zníženia kvality života u väčšiny obetí by mal
nasledovať oveľa vyšší trest,“ hodnotí Martin Kožíšek jeho
prepustenie.
Chcel sa tým očistiť?
Asi. Jeho činy to neospravedlňuje. Opisuje sa ako veľký chudák,
snaží sa obhájiť tým, že nikdy nestretol ženu, do ktorej by sa
zamiloval, inak by chlapcov nikdy nechcel. Je to vlastne úbohé,
ani po rokoch nedokáže sám sebe priznať, že ho malí chlapci
vzrušujú.
Čoskoro ho podmienečne prepustia, odsedel si šesť a pol roka.
Pritom zneužil 39 detí! Smiešne. Štyrom desiatkam detí
doživotne zhoršil kvalitu života, niektorí z nich sa s tou traumou
nikdy nevyrovnajú, viem o jednom z tých chalanov, ktorý je na
tom dodnes totálne zle. A taký smiešny trest?
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Toto je naozaj ťažký zločin, veľa sa o tom hovorilo, ale znovu
opakujem, že je to ojedinelé.
Už sme spomenuli seriál #MartyIsDead, v ňom sa
kombinuje kybergrooming s kyberšikanou. Poďme sa
presunúť ku kyberšikane, ktorá v extrémnom prípade môže
skončiť aj smrťou. Ako sa to začína?
Väčšinou ako hlúpy a nepodarený vtip. Niekto niekoho nafotí,
natočí v chúlostivej situácii, pri skúšaní, na záchode, pri
prezliekaní na telocviku a fotku rozšíri do školskej skupiny.
Úžasná zábava. A šíri sa to ďalej… až sa to vymkne spod
kontroly.
Alebo klasická forma šikanovania, ostrakizácia. Dievča je dlho
choré, vráti sa do školy, ale najlepšia kamarátka sa medzitým
začala baviť s inou kamarátkou a spoločne tú prvú ohovárajú
a šíria tie klebety napríklad po sieťach.
Alebo ju vyhadzujú z nejakých skupín, pritom každé dieťa chce
niekam patriť. Môžu to byť intenzívne „dislajky“ alebo
zosmiešňujúce či vulgárne správy, intenzívne prezváňanie, ktoré
dospelý vie jednoducho zablokovať, ale dieťa nie. Pôsobí to
banálne, ale…
Raní to viac než úder päsťou.
Presne tak. Najčastejším prejavom kyberšikany je preniknutie
do niečieho účtu s cieľom dotknutého dehonestovať, písať rôzne
veci v jeho mene. S tým má skúsenosť až tretina detí.
Kyberšikana nie je náhodné „nadávanie“ na internete
v diskusiách, ale dlhodobé, vytrvalé trýznenie. A najzávažnejšia
forma je vydieranie.
Kyberšikana ide ruka v ruke so šikanou v „realite“. Ak sa dieťaťu
niekto vysmieva, alebo mu inak psychicky alebo fyzicky ubližuje,
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zrejme to bude mať aj internetovú formu, kde je jej dosah širší.
Na sieťach všeobecne máme menšie zábrany sa niekomu
vysmiať alebo ho strápniť, takže sa spoluvinníkmi ľahko stanú aj
tí, čo by sa nimi v reáli nestali.

Prečítajte si
Reportérka Kövešová: Sexuálni predátori často pôsobia ako
ideálni otcovia rodiny, jedného dokonca prezývali Don
Bosco
Aká je prvá pomoc, keď príde prvý atak šikanovania?
Najdôležitejšie pravidlo je neodpovedať. Keď nám niekto na
internete nadáva alebo o nás niečo šíri – nereagovať.
Sám mám občas problém v nejakej diskusii neodpovedať, ale
lepšie je zdržať sa prejavu. Keď sa bránite, útočník vie, že vám
to prekáža. A pritiahnete ďalšie publikum.
Treba sa zveriť. Rodičom, učiteľke, niekomu, komu verím.
Žiadna situácia nie je bezvýchodisková, ale čím skôr, tým lepšie.
Aj obdobie, ktoré sa nám zdá desivé, pominie.
Lenže zveriť sa je niekedy veľmi ťažké…
Je. Deti sa boja reakcie. Ak trebárs predtým urobili nejakú
hlúposť a poslali niekomu napríklad nahú fotku a niekto ich
potom vydiera, tak sa hanbia a boja.
Je tiež, bohužiaľ, dosť rodičov, ktorí si dieťa vypočujú, ale na
políciu ísť nechcú. „Sme z malého mesta, všetci nás poznajú,
rozkríkne sa to a bude hanba!“
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My sa však deti snažíme nabádať, aby za rodičmi išli. „Čo vám
rodičia urobia? Možno pár faciek alebo zákaz internetu, ale sú
to rodičia, majú vás radi!“
Keď sa to včas nezastaví a keď sa kyberšikana spojí
s kybergroomingom, môže to mať fatálne následky. Odhaduje
sa, že za desiatimi samovraždami detí a mladistvých ročne je
táto kombinácia.
Veľmi sa o tom nehovorí, väčšinou ide o kombináciu viacerých
faktorov. Šikana v škole, problémy doma, rodičia si ma
nevšímajú, nemám kamarátov… Dieťa vyhodnotí, že už ďalej
nevedie cesta. Deti majú problém sa zveriť aj v rodinách, kde
existuje vzájomná dôvera, nieto tam, kde to nefunguje.
Ale máme Linku bezpečia alebo ďalšie poradne. Tieto prípady
treba hlásiť, oznamovať by sa mali aj tie najmenšie
nepríjemnosti na internete. Nabádam deti, aby to robili. Nikdy
neviete, či ten človek neútočí plošne, vy ste to zachytili, ale čo
tie ďalšie stovky detí?

Ilustračné foto zo seriálu #MartyIsDead – Mall TV
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Nefunguje motivácia, že môžu byť hrdinami, ktorí pomohli
ďalším deťom?
Funguje. Hovoríme im, že môžu niekoho ďalšieho zachrániť, ak
to oznámia. Dôležité sú screenshoty konverzácií a zálohy
súborov. Najhoršie, čo môže urobiť rodič, ktorý sa dozvie, že
jeho dieťa na nete niekto obťažoval, je, že si ešte rozvášnený
sadne k počítaču a začne útočníkovi písať: ty úchyl, daj mojej
dcére/môjmu synovi pokoj!
Pretože ten po sebe okamžite začne mazať stopy?
Áno. Je naozaj kľúčové zabezpečiť dôkazy a stopy. Nehrať sa
sám na detektíva.
Chodievate prednášať do škôl. Dokáže vás nejaká reakcia
detí prekvapiť?
Niekedy ma zaskočia. Trebárs tým, aké sú otvorené. Prídu,
napríklad, cez prestávku a zveria sa, čo sa im deje alebo dialo,
ale niekedy sa ozvú aj verejne.
Vlani v jednej kinosále na severe Čiech po otázke, či niekoho
niekedy nekontaktoval anonymný proﬁl, vstal dvanásťročný
chlapec a pred všetkými povedal:
„Písal som si s trinásťročnou babou z Prahy, zamilovali sme sa,
poslali sme si fotky a dohodli sa, že sa stretneme na polceste.
Prišiel som na dohodnuté miesto, ale ona nedorazila. Bol tam
asi dvadsaťpäťročný chlapec, ospravedlňoval sa, že nie je
dievča, že tie odkazy písal on, ale že ma za to pozve do
cukrárne.“
Čo vy na to?
Pýtali sme sa, čo urobil. „Ušiel mi vlak, ďalší išiel o tri hodiny, tak
som s ním šiel. Pokecali sme, bol fajn. Je to kamoš, píšeme si
doteraz,“ povedal úplne bezstarostne. A my sme pozerali ako
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blázni.
Čo ste potom urobili?
Podarilo sa nám potom od chlapca získať meno. Ukázalo sa, že
„kamoš“ bol v minulosti trestne stíhaný.
Ublížil mu?
Našťastie nie. Rozprávali sa. Potom sa ho vraj spýtal, medzi
rečou, či by to nechcel skúsiť s chlapcom. On mu povedal, že
nie, tak o tom už vraj nehovorili. Ale poslali si predtým nahé
fotky. Útočníkovi to asi stačilo, ale mohlo sa stať, že ho vyláka
na schôdzku, kde ho brutálne zneužije.
A toto sa nestáva len deťom. Kamarátka sa zoznámila cez
internet, písali si tri alebo štyri mesiace, potom sa stretli na
čerpacej stanici v noci za mestom, nastúpila do auta a už si nič
nepamätá.
Prebudila sa na poli, prizabitá, zneužitá. Hrozná trauma. Je na
invalidnom dôchodku pre ťažké psychické problémy.
Lenže potom o tom prehovorila v dokumente, a aj keď sme jej
zmenili identitu, aj tak ju ľudia našli a písali jej: „Ty k***a, dobre ti
tak, ty si si užila a teraz poberáš invalidný dôchodok!“
To je hrozné…
A má to pokračovanie. Už sme si mysleli, že je to za nami, keď
mi zrazu napísala, že pozerá televíziu, kde je súdny proces
s človekom, ktorý niekoho zabil. A že to je on. Po siedmich
rokoch odhalila svojho útočníka.
Sedí?
Áno. Za vraždu. A tá mŕtva mohla byť ona. Rázne dospelé
dievča. Toto sa môže stať komukoľvek, keď je útočník
pripravený, nemáte šancu.
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Neuveriteľne ma vytáčajú chytráci, ktorí v diskusiách, kde sa
hovorí o nejakom dieťati zneužitom na internete, rozprávajú
o tom, že tie deti majú robiť niečo užitočné. Asi zbierať známky
alebo neviem.
Hlavne, že múdrych dospelákov na internete nikto
neoklame, však? Ach jaj. Necítite po všetkých tých
osvetových akciách frustráciu, že prípadov neubúda?
Nevieme, ako by to vyzeralo, keby osveta nebola. Verím, že
horšie, to mi dáva nádej. Dostávam sa až k prípadom, ktoré sa
stali a nedajú sa napraviť, ale nepoznám počet ľudí, ktorým som
možno pomohol. Ale narastajúci počet prípadov a útokov ma
desí, stále je pred nami veľa práce. Štát absolútne zlyháva.
V Česku máme skvelé preventívne programy, aké inde v Európe
nemajú obdobu, ale nie je to zásluha ministerstiev. Tie robia
rámcové vzdelávacie programy, kde hádam slovo internet ani
nie je…
Často nariekame, čo všetko je zle, ale máme veľmi múdre deti,
a keď ide o používanie internetu a mediálnu gramotnosť, sme
v Európe nadpriemerní.
Čo to však v reáli znamená?
Že na otázku, čo by sa stalo keby, odpovedia deti väčšinou
správne. Často aj vedia, kedy urobili akú chybu, len si myslia:
mne sa to nemôže stať. Lenže môže.
Hovorili ste o desiatich samovraždách ročne. Ako to, že
som o nich nepočula v médiách?
Z ohľaduplnosti k rodine. O českých prípadoch sa nehovorí, na
prednáškach a v dokumentoch sa používajú prípady zo
zahraničia.
Prečo? Potom to navodzuje pocit, že sa nás to netýka.
11/30/20, 3:41 PM
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Viem a mrzí ma to. V zahraničí aj rodičia obetí chodia do škôl
a hovoria o tom, čo sa stalo. Tu nie. Rozoberal som to s rodičmi
v prípade Piškót a Meluzín, ale vystúpiť nechceli, tú kapitolu
uzavreli, snažia sa s tým nejako sami vyrovnať. Vyčítať im to
nemôžeme.
Ale mohlo by to mať terapeutický účinok aj pre samotných
rodičov, nie?
Zrejme áno. Kolega písal na svojom blogu o rodičoch
holandského chlapca, ktorý robil „online challenge“ a zadusil sa
v igelitke. Hrozné!
Rodičia chodia po školách, založili špeciálny projekt, kde
o svojom synovi a o ohromnom riziku týchto výziev hovoria. So
stratou syna sa tak vraj aj lepšie vyrovnávajú. U nás nikto
odvahu nenabral, ale vôbec nikoho za to nesúdim, neviem, ako
by som sa rozhodol v takej situácii sám.
Keď spolupracujete s políciou trebárs na ťažkých
prípadoch zneužívania a kybergroomingu, dokážete sa od
toho emotívne odstrihnúť?
Mohol by som vydať „detskú Kámasútru“, videl som strašné,
šialené veci. Ale človek sa obrní, možno sme aj trochu citovo
sploštení. Moja kolegyňa pozerá na šialené videá pracovne
každý deň… Ale aj ju občas niečo zasiahne tak, že to nemôže
rozdýchať.
Čo napríklad?
Hodinový záznam týrania dvojročného dievčatka, čo bolo
priviazané na posteli…
Nie, to nebola dobrá otázka. Nepokračujte, prosím.
Videl som minútu, viac som nemohol. Táto moja kolegyňa, ktorá
by vám rozprávala o trendoch v detskom porne, ako by
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rozprávala o nákupe chleba, vybehla von na cigaretu
roztrasená: K***a, to je dnes deň.
Martin Kožíšek
Bezpečnosti na internete sa venuje od roku 2006. Stál pri zrode
sociálnych sietí Lidé.cz a Spolužáci a práve tam pozoroval
vznikajúce riziká ohrozujúce ich užívateľov.
Začal sa venovať prevencii, ale aj spolupracovať s políciou pri
riešení jednotlivých prípadov. Téme sa venuje v združení
CZ.NIC predovšetkým v rámci projektu Bezpečně na netu.
Ak máte pripomienku alebo ste našli chybu, napíšte prosím na
editori@dennikn.sk.
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