
STALKING
NEBEZPEČNÉ 
PRONÁSLEDOVÁNÍ

MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH!
NIKDY SE TĚ NEVZDÁM.



OD 1.1.2010 JE NEBEZPEČNÉ 
PRONÁSLEDOVÁNÍ  (STALKING) 

TRESTNÝM ČINEM.

TY MI NEUTEČEŠ!

NESKUTEČNĚ TĚ MILUJI 
A CHCI S TEBOU ŽÍT.

„Láska je život. Nikdo mě nezastaví. Najdu si tě všude.“
Citát z dopisu zaslaného ženě, která utekla od přítele poté, co ji fyzicky napadl.
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NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ

Rozdíl mezi „běžnou“ nešťastnou láskou a stalkingem 
je zásadní. Nešťastně zamilovaní trápí především sami 

sebe, pronásledovatel  trápí druhé.
Nebezpečné pronásledování lze definovat jako specifickou formu 

vztahového násilí. Jeho podstatou je totiž násilné a nežádoucí pronikání 
do soukromé sféry oběti a to takovým způsobem, že u oběti vzniká dů-
vodný pocit ohrožení. Podstatné je, že nebezpečné pronásledování se 
vždy odehrává na pozadí mezilidských vztahů, nezávisle na tom, zda se 
jedná o vztahy reálné či smyšlené, intimní nebo jiné, například sousedské 
nebo pracovní. Pronásledovatel a jeho oběť se ve většině případů znají.

Aby mohla policie pronásledovatele obvinit z nebezpečného pro-
následování, musí být splněny zejména tyto podmínky:

» musí být jednoznačné, že pronásledovatel tak činí proti vůli oběti

» pronásledování musí být dlouhodobé (uvádí se min. 4–6 týdnů, ale 
není nutně podmínkou), ale také intenzivní (např. vícekrát za den)

DRUHY NEBEZPEČNÉHO PRONÁSLEDOVÁNÍ

» obtěžování (opakované pokusy o kontakt, zasílání dopisů, SMS, dárků, 
neustálé telefonování)

» pronásledování (vyhledávání fyzické blízkosti např. v místě bydliště, 
v zaměstnání, pozorování…)

» pronásledování s vyhrožováním (demonstrování „moci“, které u pro-
následovaného vyvolávají oprávněný strach a obavy, ničení věcí pro-
následovaného…)

POTŘEBUJI TĚ K ŽIVOTU.

ZEMŘEME SPOLEČNĚ!
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Obětí stalkingu se může stát kdokoliv!
Zahraniční výzkumy uvádí, že se s ním setkalo 8% 

žen a 2% mužů. Lze předpokládat,že v ČR je tato situace 
obdobná.

Rozpoznat pronásledovatele není vůbec snadné, často se to ani ne-
podaří. Může se jevit jako normální, „slušný“ člověk, který ve svém okolí 
působí nenápadně, a je dobře sociálně přizpůsobený.  Pronásledovatel je 
nejčastěji bývalý partner pronásledovaného, častěji muž než žena.

Ženy se někdy jeví jako problematičtější útočník - bývají cílevědo-
mé a systematické. Ke svým atakům nejčastěji užívají mobilní telefony 
– sms zprávy.  

DŮSLEDKY NEBEZPEČNÉHO PRONÁSLEDOVÁNÍ 

» psychické (poruchy spánku, podrážděnost, únava, žaludeční potíže, 
bolesti hlavy, neustálé myšlenky na pronásledování, poruchy soustře-
dění; v nejtěžších případech noční můry a deprese…)

» sociální (nedůvěra vůči ostatním, strach z neznámých lidí, nezájem 
o dříve důležité aktivity…)

» pracovní (neschopnost soustředění se, snížení pracovního výkonu, 
změna pracovního místa…)

Kyberstalking je zvláštní podoba nebezpečného pronásledování 
páchaná prostřednictvím internetu a sociálních sítí. 

» zasílání obtěžujících e-mailů
» vytvoření  falešné internetové stránky/blogu, kde se o oběti zveřej-

ňují nepravdivé informace ve snaze snížit její důvěryhodnost, pověst 
apod. Tyto informace šíří komunikačními kanály (chat, ICQ, Skype, 
e-mail, Wikipedie, sociální sítě apod.)

» vyhrožování prostřednictvím internetu
» zavirování počítače, odcizování elektronických dat

BUDEME NAVŽDY SPOLU!

ZNIČÍM TEBE I DĚTI.
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DOPORUČENÍ A PRAKTICKÉ RADY PRO  
POTENCIONÁLNÍ OBĚTI NEBEZPEČNÉHO 

PRONÁSLEDOVÁNÍ
» nulová reakce

přerušte s pronásledovatelem veškeré kontakty

» vyhýbejte se setkání s pronásledovatelem
volte jiné trasy z/do zaměstnání, změňte své návyky, časy které 
pronásledovatel zná

» shromažďujte důkazy
uchovávejte všechny dopisy, sms zprávy, e-maily, dárky, zničené 
věci, dokumentujte jeho pohyb ve Vaší blízkosti – fotografujte 

» informujte o tom co se děje Vaše okolí
řekněte o své situaci členům rodiny, přátelům, sousedům, kolegům, 
zaměstnavateli, – zvyšujete tím tak možnost své ochrany; pokud 
máte děti, vysvětlete jim co se děje, informujte také jejich učitele, 
školu či školku

» udělejte maximum pro svou bezpečnost
když se Vám něco nezdá být v pořádku – nebojte se na veřejnosti 
zavolat o pomoc, kontaktujte policii; neposkytujte nikomu, kromě 
důvěryhodných osob, informace o svých plánech, o novém telefon-
ním čísle apod.; říkejte kam jdete a s kým a kdy se vrátíte, neodmí-
tejte doprovod;  naučte děti vyhledat pomoc a volat tísňovou linku

» vyhledejte pomoc a podporu 
podejte trestní oznámení, kontaktujte Policii ČR – v některých pří-
padech stačí, když je pronásledovatel vyšší autoritou  upozorněn, 
že jeho jednání lze kvalifikovat jako trestný čin a s pronásledová-
ním přestane; vyhledejte odbornou pomoc na  krizových linkách 
(poradny, intervenční centra…)

NAJDU SI TĚ VŠUDE!

VÍM O TOBĚ VŠECHNO…
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KAM SE OBRÁTIT PRO POMOC
Policie ČR                              158
 
Městská policie                        156

Integrovaný záchranný systém    112

POMÁHAJÍCÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Centrum krizové intervence  284 016 666

Bílý kruh bezpečí, o.s (nonstop) 257 317 110  

Dona linka (nonstop)  251 511 313
www.donalinka.cz

ROSA, o.s.     241 432 466

SOS linka ROSA   602 246 102
(Po–Pá: 9.00–18.00)                     

                
Acorus, o.s. (nonstop linka)   283 892 772  

ProFem, o.p.s.   
www.profem.cz 
Linka právní pomoci   224 910 744
(středa 18.30–20.30)                           

MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH!
NIKDY SE TĚ NEVZDÁM.
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