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otevřený dopis pro Novinky'cz - reakce na článek ''SVou dceru znásilňoval v brněnském
bytě 101et a zp1odil s rrí dvě c1ěti. Dosta1 12let.''
Dobrý den,
jménem spo1ku Élektru - Centra pomoci ženámzneužitýmv dětství tímto reaguji na Váš
článek ze clne28.5.2014 ''Svou dceru znásilňoval v brněnském bytě 10 let a zplodil s ní dvě děti.
Dostal 12 1et." (odkaz: http://www.novinky.cz lkrimil337550-svou-dceru-znasilnoval-vbrnenskem-byte - 10-1et-a-zp1odi1-s-ní-dve-deti-dostal- 12-iet.html). Naše Centrum pomáhá
dospělým obětem sexuální zneuživáni v dětství od roku 1995 a svým zaměřením jsme jediná
organizace v ČR' jejížpornoc je erudovaná, dlouhoclobá a s prokazatelnou úspěšností95%.
Je velmi dobře, Že jste uveclený článek zveřejnili. Na základě našich zkušenostíje
infornrovanost odborné i 1aické veřejnosti o problematice sexuálního ztelživání stále
nedostačující'prevence je nedostačující.Přesto dovo1te někoiik zásadních připomínek.
Předrnětný článek začínáv pelexu větou: ''Naprosto otřesný případ incestu, který nemá v
tuzemsku obdoby, se skrytě po deset 1et odehrával za zďmijednoho zbytů v Brně_Husovicích''. K
textu nrám následující dop1nění, které povaŽuji za velmi důleŽitéa které je podloženo mou
mno1ra1etou psyclroterapeutickou zkušeností a prací s dospělými oběťmi sexuálního znelžívánív
dětství. Každý případ incestu je otl'esný _ ať užje pachatelem otec, matka, děda, strýc, vedoucí
kroužku, církevníhodnostář atd. Stejně tak se sexuální zneužíváni odehrává vždy ,,za zdmi,,
bytu, domu, chaty, školy, kostela atd. Dťrrazně však nesouhlasím s tvrzením, že uvedený případ
''nemá v tuzemsku obdoby''. Toto tvrzení se nezakládá na pravdě. Ve své praxi jsem se setkala s
něko1ika desítkami klientek z ČR, které mají děti se svými otci. U nás jsou však také oběti
sexuální1ro zneužíváni, které mají clěti se svými ostatními příbuznýrni - zneuživateli. otce svých
dětí, stejně jako dívka z předmětnélio článku, také nikdy neuvedly, což je navíc výtazně sociálně
znevýhodřruje. Bo1ružel, pokud p1noletá oběť sexuáIní zneužíváníz dětství sama zpětně policii
nenahlásí' at' už z důvodu strachu o svťrj život nebo že svým dětem ten jejich nechce "zkazit", tak
podle zákona my V pomáhajících profesích s tím nemťtžeme nic udělat. Kde není žalobce, není
soudce.

Tímto otevřeným dopisem chci uvést na pravou míru informace uvedené v článku' které
nevycházejízpraxerrČR.Pozitivnínač1ánkujejehozveřejněníazmíněnítraumatuobětí,kterés
sebou sexuální zneuŽíváni přináší. Bohužel sociální systém ČR nezahrnuje formy pomoci, které
tyto oběti potřebují k tomu, aby se Se Svou fyzíckou, psychickou a sociální situací mohly
vyrovnat. I(liničtípsycliologové se obětem sexuálního zneuživáni nemohou věnovat zdarma a v
takovénr rozsahu, který oběti potřebují. Věřím' Že mé zkušenosti uvedené v tomto otevřeném
dopisu pro Vás budou inspirací a využijete je v dalšíchčláncíchvěnovaných obětem sexuá1ního
zneužívánív dětství
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S pozdravem

V Praze,28.května2014

PhDr. Bc. Jiřina Dolanská Ph.D.
psychoterapeutka, psycholožka a
samostatná manželská a rodinná poradkyně
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