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Star Wars Kid  2003

Všeobecně uznávaný jako první případ kyberšikany

Ghyslain Raza 14tiletý student střední školy natočil 
sám sebe, když se pokoušel napodobit svého 
oblíbeného filmového hrdinu Darth Maula 

Jeho kamarádi nahrávku ukradli a zveřejnili na webu, 
protože se domnívali, že to bude dobrý vtip. Nahrávka 
během několika týdnů obletěla svět, vzniklo mnoho během několika týdnů obletěla svět, vzniklo mnoho 
blogů a webů, kde byl chlapec zesměšňován pro svou 
nadváhu a neohrabanost. Nahrávka byla mnohokrát 
upravována a doplňována o světelné efekty, hudbu z 
filmu a komentáře, sestřihána se scénami z jiných 
známých filmů a byla parodována i v seriálu South 
Park v epizodě Canada on Strike. 

Když se Raza o své popularitě dozvěděl, nervově se zhroutil a musel být 
dlouhodobě léčen, protože ho pronásledovaly chronické deprese.

Věc měla dohru u soudu, rodiče Razy zažalovali rodiny čtyř jeho spolužáků o 250 
tisíc kanadských dolarů, proces skončil mimosoudním vyrovnáním 



Japonka obviněna za virtuální vraždu      2008

Třiačtyřicetiletá žena, v reálném životě 
vyučující hře na piano, se natolik ponořila 
do hraní online počítačové hry Maple 
Story (v Japonsku oblíbená obdoba 
Second Life), že si neuvědomila důsledky 
svých činů. 

Když se s ní rozvedl muž, za kterého byla 
ve virtuálním světě provdána, neunesla to a ve virtuálním světě provdána, neunesla to a 
rozhodla se virtuální postavu svého muže 
zabít.

Využila znalosti jeho přihlašovacích údajů, připojila se na jeho účet a nechala dlouho 
piplaný charakter muže zemřít.

Její třiatřicetiletý partner si to nenechal líbit, věc oznámil policii a ta obvinila ženu ze 
zneužití osobních údajů a manipulování s nehmotným majetkem. Za to jí hrozí až 5 let 
vězení s pokutou 100 tisíc korun.



- chat + telefon + inzerce
- lákal na soutěž „Dítě VIP“

2008 Pavel Hovorka   (vrátný)        36 let

Zneužití 20 chlapců se slabým sociálním zázemím.

Představoval se jako majitel bezpečnostní firmy, která 
zajišťuje ochranu slavným osobnostem

- lákal na soutěž „Dítě VIP“
-vydírání na základě 
získaných fotografií chlapců, 
7x pohlavní zneužívání dítěte, 
13x vydírání
- u soudu tvrdil, že je 
nevinný, chlapci si všechno 
vymysleli 



2008 Šestnáctiletou Moniku oslovil muž, když hledala 
přátele přes seznamovací server. 

Po dvou měsících dopisování, když mu neprozřetelně o sobě mnohé prozradila, 
začal dívku vydírat. Výhrůžkami ji nutil posílat pornografické fotografie a videa. 
Monika ze strachu začala plnit jeho příkazy.

Monika nikomu nic neřekla, nikoho nepožádala o pomoc.

Až maminka, znepokojená jejími úzkostnými stavy a odmítáním jídla, začala 
pátrat po příčině. Napadlo ji zkontrolovat počítač a mobil. To, co objevila, ji pátrat po příčině. Napadlo ji zkontrolovat počítač a mobil. To, co objevila, ji 
vyděsilo.

Muže, který o sobě psal, že je ženatý, má dvě děti a bydlí v Jičíně, kde pracuje 
jako hokejový trenér chlapeckého mužstva, v místě pochopitelně nikdo neznal.

Teprve po marném pokusu o 
vlastní řešení ohlásila matka 
věc policii.



2010

Cizinec, 23 let, přechodným pobyt na Mladoboleslavsku, dobrá čeština

Lákal dívky k sexuálním praktikám, manipuloval s jejich psychikou něžnými 
lichotkami a požadoval například po nich, aby si fotografovaly své intimní partie 

Policie připravuje podklady pro rozšíření obvinění o 70 dalších skutků, číslo 125 
případů pravděpodobně nebude konečné

Téměř 400 dívek kontaktoval prostřednictvím 
internetových komunikačních programů

55 zneužil :   6 případů dokonal
49 případů stadium pokusu

lichotkami a požadoval například po nich, aby si fotografovaly své intimní partie 
a snímky mu zasílaly na jeho e-mailovou adresu. Také před některými 
prostřednictvím webové kamery onanoval, nebo jim předváděl jiné sexuální 
praktiky 

Oběti si vybíral podle fotografií na 

Případ policii ohlásil otec jedné z obětí po té, co si přečetl historii komunikace

Na konci roku 2010 po stížnosti propuštěn na kauci přesto, že byl soudními 
znalci označen za nebezpečného vzhledem k psychické poruše a sexuální 
deviaci



Výzkum E-Bezpečí 2009

98 % dětí sděluje lidem známým z internetu osobní údaje

Za jakých podmínek Po delší

tyto údaje poskytnou Nikdy době Za úplatu

jméno 4,50% 20% 20%jméno 4,50% 20% 20%

příjmení 11% 14% 11,50%

číslo telefonu 12% 13,50% 10%

adresa bydliště 16% 6% 4,50%

adresa školy 8% 6,50% 6%

e-mailová adresa 6% 15,50% 12%

číslo ICQ, Skypu apod. 7% 15,50% 13%

heslo k e-mailovému účtu 16,50% 3% 2%

PIN kód své kreditní karty 17,50% 3% 2,50%


