
Domácí násilí  
v praxi  

Intervenčního centra





Má mě ráda? 
Nemá mě ráda?

Tisíce lidí v  České republice, kterým ubližuje někdo blízký, si někdy položilo tuto 
otázku. Je to přirozené – naše duše touží po lásce a trpí, když ji ztrácí. Máme strach 
z osamělosti, chceme být milováni a zuby nehty se držíme naděje, že to tak může být.

Příběhy v této publikaci nekončí zřejmě tak, jak si jejich aktéři v začátcích vztahu před-
stavovali. Netroufáme si ale říci, že nekončí dobře. Lidé, kteří tyto příběhy svými životy
napsali, vyhráli velký boj s násilím i sami se sebou. Ztratili a zase nalezli své zdroje, sílu 
a důstojnost. Porozuměli sobě i svému okolí a rozhodli se pro jiný život.

Můžeme doufat, že praktické informace i příběhy žen a mužů budou inspirací pro ty, 
kteří trpí domácím násilím, váhají, zda to ještě je nebo už není láska, a zatím nevěří, 
že mohou žít jinak.
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I. 
OCHRANA PŘED DOMÁCÍM NÁSILÍM 
NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZÁKON NA OCHRANU PŘED DOMÁCÍM NÁSILÍM

Dne 1. 1. 2007 nabyl účinnosti zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony 
v oblasti ochrany před domácím násilím, a to zejména zákon č. 283/1991 Sb., o Policii 
České republiky, zákon č. 99/1964 Sb., občanský soudní řád a  z. č. 140/1961 Sb., 
trestní zákon. Před účinností tohoto zákona de facto nebylo možné legálně proble-
matiku domácího násilí řešit. Předlohou zákona na ochranu před domácím násilím 
byl především rakouský zákon proti domácímu násilí, který legálně zakotvil institut 
vykázání na území Rakouska již od roku 1997. 

Ačkoliv byl zákon na ochranu před domácím násilím od doby nabytí účinnosti již 
několikrát novelizován, do systému ochrany před domácím násilí v České republice 
přinesl následující stabilní prvky:

1) Institut vykázání. Jedná se o oprávnění konkrétního policisty vykázat násilnou 
osobu z bytu či domu společně obývaného s ohroženou osobou, jakož i z bezpro-
středního okolí společného obydlí. Vykázání trvá po dobu 10 dnů ode dne jeho 
provedení. Toto zásadní preventivní opatření zajišťuje okamžitou pomoc obětem 
domácího násilí tak, že aktuálně zamezí dalšímu násilí a umožní osobě ohrožené 
zkonsolidovat síly a situaci řešit dále. 

Aktuálně je tento institut upraven v ustanoveních § 44 – § 47 zákona č. 273/2008 Sb., 
o Policii České republiky. 

2)   Intervenční centra. Intervenční centra byla založena ve všech krajích České 
republiky jako pracoviště poskytující krizovou pomoc osobám ohroženým domá-
cím násilím. Tato centra nabízejí psychologickou, sociální, právní a další potřeb-
nou pomoc v  konkrétních případech domácího násilí a  zároveň koordinují 
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interdisciplinární spolupráci mezi dalšími navazujícími službami na úrovni kraje. 
V případech vykázání intervenční centra úzce spolupracují s Policií České repub-
liky, orgány sociálně-právní péče o  děti a  dalšími zainteresovanými subjekty.

Činnost intervenčních center je dnes upravena v zákoně č. 108/2006 Sb., o soci-
álních službách.

3)  Předběžná opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí. Dle ustanovení 
§ 400 a násl. zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních může osoba, 
která se cítí být ohrožena násilím ze strany druhé osoby, podat návrh na před-
běžné opatření, na základě kterého může soud rozhodnout, aby násilná osoba 
opustila společné obydlí a  již do něj nevstupovala, zdržela se setkávání s obětí 
domácího násilí, nebo se zdržela nežádoucího sledování a obtěžování oběti domá-
cího násilí jakýmkoliv způsobem. Soud musí o takovém návrhu rozhodnout nejdéle 
do 48 hodin od jeho podání. Předběžné opatření trvá 1 měsíc, na základě návrhu 
může soud lhůtu trvání předběžného opatření prodloužit až na dobu 6 měsíců.

4) Odpovědnost za násilné chování. Jednáním násilné osoby může dojít ke spáchání 
trestného činu. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, obsahuje celou řadu skutkových 
podstat trestných činů, které souvisí s domácím násilím (týrání osoby žijící ve společném 
obydlí dle ust. § 199 TZ, omezování osobní svobody dle ust. § 171 TZ, znásilnění dle ust. 
§ 185 TZ, nebezpečné vyhrožování dle § 353 TZ, ublížení na zdraví dle ust. § 146 TZ atd.).

 V méně závažných případech může být jednání násilné osoby posuzováno jako přestu-
pek podle přestupkového práva. Skutkové podstaty relevantních přestupků jsou uve-
deny v zákoně č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (např. přestupky proti občan-
skému soužití dle ust. § 7, přestupky proti veřejnému pořádku dle ust. § 5 a další). 

SOUKROMOPRÁVNÍ OCHRANA OSOB OHROŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM

Ochrana před domácím násilím není výhradní doménou veřejného práva. Právní řád 
České republiky poskytuje osobám ohroženým domácím násilím ochranu i prostřed-
nictvím soukromého práva, kdy zásadním soukromoprávním prostředkem ochrany 
jsou předběžná opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí. 

Vzhledem k tomu, že k domácímu násilí dochází mezi osobami blízkými, jsou často 
jejich vztahy natolik provázané (společnými dětmi, manželským svazkem, majetkově), 
že je vhodné současně využít i další občanskoprávní možnosti ochrany (např. podání 
návrhu na úpravu poměrů k dětem, návrhu na rozvod, žaloby na vyklizení, žaloby na 
zrušení společného nájmu k bytu atd.).
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PŘEDBĚŽNÁ OPATŘENÍ VE VĚCI OCHRANY PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ

Právní úprava předběžných opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí 
byla s  účinností od 1.  1.  2014 zahrnuta do ustanovení §  400 až 414 zákona 
č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, přičemž je třeba subsidiárně při-
hlédnout k příslušným ustanovením zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

Předběžné opatření je možné vydat pouze na návrh ohrožené osoby, kdy vedle 
obecných náležitostí pro návrh musí návrh obsahovat vylíčení skutečností, které 
osvědčují, že je společné bydlení navrhovatele a odpůrce ve společné domác-
nosti pro navrhovatele nesnesitelné z důvodu tělesného nebo duševního násilí 
vůči navrhovateli nebo jinému, kdo ve společné domácnosti žije, anebo vylíčení 
skutečností, které osvědčují nežádoucí sledování nebo obtěžování navrhovatele1. 
V daném případě se neprovádí dokazování, navrhovateli postačí, pakliže tvrzené 
skutečnosti osvědčí, tj. přesvědčí soud o odůvodněnosti návrhu. 

Návrh na vydání předběžného opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí 
může samostatně podat osoba starší 16 let. Návrh je ex lege osvobozen od soud-
ních poplatků. 

Soud o  návrhu musí rozhodnout do 48 hodin. Pakliže soud návrhu vyhoví, 
předběžné opatření je vykonatelné jeho vydáním. Předběžné opatření se vydává 
na dobu 1 měsíce, s možností prodloužení na maximální dobu 6 měsíců. 

V  případě, že podání návrhu předchází policejní vykázání a  návrh je podán 
ve lhůtě 10 dnů, kdy trvá policejní vykázání, doba vykázání se automaticky prodlu-
žuje až do doby pravomocného rozhodnutí soudu o návrhu. Návrh na předběžné 
opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí lze podat i bez předchozího vyká-
zání Policií ČR.

Podáním návrhu na prodloužení dochází k prodloužení doby trvání předběž-
ného opatření do doby, než o  návrhu soud rozhodne. K  tomuto prodloužení 
dochází bez ohledu na to, jakým způsobem soud následně o návrhu rozhodne. 
Okamžikem, kdy soud o návrhu rozhodne, je zřejmě nutno chápat okamžik nabytí 
právní moci rozhodnutí. Řízení o  prodloužení trvání předběžného opatření již 
probíhá jako „klasické“ občanskoprávní řízení, tj.  soud k němu zpravidla nařídí 
jednání, provede dokazování a  umožní účastníkům se vyjádřit. Soud je povi-
nen o návrhu rozhodnout do 2 měsíců od jeho podání, přičemž vezme v úvahu 
zejména trvání stavu ohrožení navrhovatele, majetkové či jiné poměry účastníků, 
včetně vlastnických a  jiných vztahů ke společnému obydlí, na které se vztahuje 
předběžné opatření, a  další rozhodné okolnosti včetně dalších probíhajících 
řízení mezi účastníky2. 

 
1) Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů.
2)  Chalupská, L. (2015). K současné úpravě předběžných opatření proti domácímu násilí – II. část. 

In: Právní prostor.cz [vid. 2018-01-23].
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OCHRANA PŘED DOMÁCÍM NÁSILÍM V ZÁKONĚ O POLICII ČESKÉ REPUBLIKY

V případech domácího násilí je role Policie České republiky (dále též „PČR“) velmi 
důležitá. Policisté mohou přímo zasahovat proti chování násilné osoby, vč. použití již 
zmiňovaného institutu vykázání, na druhou stranu se PČR jakožto orgán činný v trest-
ním řízení značnou měrou podílí na vyšetřování trestné činnosti související s domá-
cím násilím.

Posouzení situace při prvotním kontaktu s ohroženou osobou nebývá pro poli-
cisty zpravidla jednoduché ani jednoznačné. V  tomto případě může být užitečným 
vodítkem použití diagnostické metody SARA DN (Spousal Assault Risk Assessment). 
Autory této metody jsou kanadský forenzní a klinický psycholog Randall Kropp a švéd-
ský policejní psycholog a  kriminolog Henrik Belfrage. Česká verze metody vznikla 
ve spolupráci Bílého kruhu bezpečí s oběma těmito autory, adaptace metody byla 
fi nancována z Evropských sociálních fondů a ze státního rozpočtu ČR. SARA DN je 
strukturovaný dotazník složený z 15 otázek, které slouží k zjištění rizikových faktorů, 
čímž pomáhají kvalifi kovaně odhadnout riziko dalšího domácího násilí. První skupina 
otázek odhaluje rizikové faktory u násilné osoby v aktuálním vztahu, druhá odha-
luje rizikové faktory u násilné osoby v rámci obecných sklonů k násilí a třetí odhaluje 
faktory týkající se zranitelnosti osoby ohrožené domácím násilím. Účelem metody 
SARA DN je zavést systematický, standardizovaný a praktický rámec pro shromažďo-
vání a zvažování informací při přijímání rozhodnutí o riziku opětovaného napadení 
v rámci domácího násilí3. 

INSTITUT VYKÁZÁNÍ

Institut vykázání byl zakotven do českého právního řádu s účinností od 1. 1. 2007. 
Aktuálně je samostatně upraven v hlavě VII, ustanovení § 44 a násl. zákona o Policii 
České republiky. Samotný postup PČR se pak řídí závazným pokynem policejního 
prezidenta č. 166/2009 o provádění vykázání, který vstoupil v účinnost 1. 1. 2010. 
Jeho hlavním smyslem je zajištění jednotného postupu příslušníků PČR v případech 
vykázání a řešení incidentů se znaky domácího násilí. 

Vykázání je preventivním opatřením, nikoliv sankcí, jehož účelem je zamezit 
případnému dalšímu násilí a poskytnout osobě ohrožené domácím násilím dostatek 
času ke zhodnocení a následnému řešení situace.

 
3)  Vitoušová, P. (2008). Domáce násilie – nová praxe a nová legislativa v európe, Zborník príspevkov 

z mezinárodněn konférencie konanej v dňoch 15. – 16. Októbra 2007, Bratislava: 2008, str. 113.
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Dle ust. §  44 zákona o  Policii České republiky je policista zasahující na místě 
oprávněn přistoupit k vykázání násilné osoby, lze-li na základě zjištěných skutečností, 
zejména s  ohledem na předcházející útoky, důvodně  předpokládat, že se osoba 
dopustí nebezpečného útoku proti životu, zdraví anebo svobodě nebo zvlášť závaž-
ného útoku proti lidské důstojnosti4. Zákon o Policii ČR explicitně stanoví předcháze-
jící útoky jako podmínku vykázání, nikoliv však nezbytně nutnou. Zasahující policista 
se musí zabývat i dalšími okolnostmi případu, jako jsou eskalace násilí, neměnnost 
rolí či neveřejnost5. 

Policejní vykázání trvá 10 dní, kdy tuto lhůtu nelze zkrátit. Prostor vykázání určí 
příslušník Policie ČR tak, aby nedocházelo ke střetu vykázané osoby s osobou ohro-
ženou. Zpravidla se vykázání vztahuje na společné obydlí (bez ohledu na vlastnická 
práva) a jeho nejbližší okolí, vykázání se však může vztahovat např. i na prostor nej-
bližšího okolí místa zaměstnání ohrožené osoby. 

Vykázání policista oznamuje ústně vykázané i ohrožené osobě – jedná se o fak-
tický pokyn. Policista může osobu vykázat i v  její nepřítomnosti, tj. například kdy se 
tato osoba po činu vzdálila nebo čin spáchala dálkovým způsobem (telefonicky, 
e-mailem apod.). Vykázaná osoba poté musí zejména opustit vymezený prostor, zdr-
žet se vstupu do tohoto prostoru, zdržet se styku nebo navazování kontaktu s oso-
bou ohroženou, vydat příslušníkovi PČR všechny klíče od společného obydlí atd. Mezi 
práva vykázaného náleží právo vzít si ze spol. obydlí věci sloužící osobní potřebě, 
osobní cennosti a doklady nebo například právo podat proti 
vykázání námitky. 

Policie ČR je povinna ve lhůtě do 24 hodin od vykázání 
zaslat kopii úředního záznamu o vykázání místně přísluš-
nému intervenčnímu centru a soudu, v případě přítom-
nosti nezletilých dětí i orgánu sociálně-právní ochrany 
dětí. Mezi další povinnosti Policii ČR v průběhu vykázání 
patří např. povinnost provést kontrolu, zda vykázaná 
osoba dodržuje jí uložené povinnosti. 

Smyslem institutu vykázání je eliminovat počet 
incidentů domácího násilí a započít s procesem 
interdisciplinární pomoci oběti domácího násilí. 
Za dobu existence institutu vykázání Policie ČR 
rozhodla o  více než 10  000 vykázání násilné 
osoby ze společného obydlí.

 
4)  Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
5)  Filák, A. a kol. (2009). Zákon o Policii České republiky s komentářem podle právního stavu 

ke 12. 1. 2009. Praha: Police History, 2009, str. 108.
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DĚLENÍ DN DLE FORMY NÁSILÍ:

a) Fyzické násilí – Fyzické násilí se pravděpodobně vybaví hned každému jako 
nejtypičtější forma domácího násilí. Počáteční projevy mohou být celkem nená-
padné. Od strkání, chytání za ruce, bránění v pohybu, přes odpírání spánku a jídla, 
až po bití, facky, pěsti, kopání, řezání, pálení, škrábání, házení předměty, svazování, 
trhání vlasů, ohrožování zbraní a škrcení. 

 „Součástí našeho každodenního života bylo, že mě partner tahal za vlasy po bytě 
a často mi k tomu uštědřil i pár kopanců a pěstí.“

b) Psychické násilí – Psychické násilí se v násilných vztazích zpravidla objevuje nej-
dříve, poté mohou navazovat další formy DN. Psychické násilí může být na začátku 
vztahu mylně interpretováno jako důkaz lásky, kdy např. oběti imponuje, že na ni 
partner denně čeká před prací a na všechny osoby v okolí žárlí. Do psychického 
násilí patří urážky, nadávky, zesměšňování, ponižování, vyhrožování či vydírání, 
často je přítomno tzv. mocenské postavení násilné osoby, kdy ohrožená osoba 
nemůže o ničem rozhodovat a vyjádřit svůj názor.

 V této souvislosti lze zmínit i tzv. emocionální násilí, které se projevuje vyhrožová-
ním ublížením nebo skutečným ubližováním osobám, zvířatům a věcem, k nimž 
má ohrožená osoba citový vztah. 

c) Sociální násilí – Ohrožená osoba bývá postupně izolována od blízkých přátel, 
příbuzných a práce, tudíž ztrácí možnost mluvit o tom, co se jí doma děje a ztrácí 
náhled na situaci. Sociální násilí zahrnuje omezování kontaktu s blízkými lidmi, 
kontrolu nad tím, kde se ohrožená osoba nachází, kontrolu mobilního telefonu 
a  sociálních sítí či zákazy (vycházení ven, přijímání návštěv, sledování televize, 
návštěvy institucí a lékařů atp.).

 „Vzala jsem k sobě vnuka, poté, co přišel nešťastnou shodou okolností o byt. Sliboval 
mi, že mi bude se vším pomáhat, to fungovalo první měsíc. Pak se mu přestalo 
líbit, že  ke  mně dochází na návštěvu kamarádka a  choval se před ní nevhodně, 
takže za mnou raději přestala chodit. K doktorovi mě neodvezl, protože mi prý pořád 
něco je a stejně mi už nepomůže. Nakonec mi odpojil telefon, že prý je to moc drahé.“

d) Ekonomické násilí – Jedná se zejména o zamezování přístupu k fi nancím a základ-
ním potřebám. Násilná osoba např. hospodaří s fi nancemi ohrožené osoby, která 
musí o peníze žadonit a poté třeba i dokládat, na co fi nance použila. V jiných přípa-
dech bývá ohrožené osobě zakázáno nebo znemožňováno chodit do zaměstnání, 
aby byla od fi nancí odříznuta zcela. Ekonomické násilí může zahrnovat i vydírání 
nebo uzavírání půjček na ohroženou osobu, které poté násilná osoba nesplácí.
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INTERVENČNÍ CENTRA

Intervenční centra jsou jednou ze služeb sociální prevence. Jejich činnost upravuje 
ustanovení § 60a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Od 1. 1. 2007 fungují 
v každém kraji v České republice.

Intervenční centra jsou nedílnou součástí systematické ochrany osob, které jsou 
ohrožené domácím násilím. Jakožto koordinátoři interdisciplinární spolupráce úzce 
spolupracují s Policií ČR, orgány sociálně-právní ochrany dětí, soudy a dalšími rele-
vantními orgány veřejné správy. 

Poté, co je příslušnému intervenčnímu centru doručena kopie úředního záznamu 
o  vykázání, musí intervenční centrum do 48 hodin kontaktovat ohroženou osobu 
a nabídnout jí sociální, právní a psychologickou pomoc. Zda ohrožená osoba 
této nabídky využije, je čistě na jejím rozhodnutí. Na intervenční centra se mohou 
obracet i zájemci o pomoc samostatně. 

Některá z  intervenčních center nabízejí i psychologickou pomoc a podporu oso-
bám, které mají konfl iktní vztahy se svými blízkými. Například Intervenční centrum 
Praha pro tento účel zřídilo tzv. Program Viola, který funguje již od 1. 4. 2009 a který 
byl prvním veřejně deklarovaným programem v ČR svého druhu. 

 „Manželka vždy uměla lépe hospodařit s penězi než já, a tak jsem nechal výplatu posí-
lat k ní na účet. Dokládání účtenek a měsíční rozpis peněz na den mi přišel normální. 
Postupem času mi ale začala vyčítat, že moc utrácím a přestala mi dávat peníze úplně. 
Někdy jsem neměl ani na oběd, ale bylo mi hloupé si od někoho půjčovat a už vůbec 
jsem o tom nechtěl nikomu říkat.“

e) Sexuální násilí – Do sexuálního násilí patří nejen znásilnění, ale i vynucování 
si sexuálního styku a praktik, s nimiž ohrožená osoba nesouhlasí. Dále lze zahr-
nout nechtěné dotýkání se, napadání intimních částí těla či nežádoucí obtěžo-
vání (např. nevhodné narážky, sledování ohrožené osoby při mytí, vylučování 
atp.). Do této oblasti tedy spadají všechny praktiky se sexuálním kontextem, 
které násilná osoba činí přes nesouhlas osoby ohrožené a porušuje tím tak hra-
nice její intimity.

 „Chtěl po mě věci, které mi byly nepříjemné, a nechtěla jsem je dělat. Vždycky jsem 
se mu musela podvolit. Měl nade mnou fyzickou převahu a  tak jsem věděla, že se 
mu neubráním. Jednou mě dokonce chytil pod krkem a pod pohrůžkou, že mě zabije, 
mě znásilnil.“
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OCHRANA PŘED DOMÁCÍM NÁSILÍM V PŘESTUPKOVÉM ZÁKONĚ

Přestupkové právo prošlo nedávnou rekodifi kací, kdy jejím výsledkem bylo 
přijetí zejména nového přestupkového zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich a zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, 
s účinností od 1. 7. 2017. I v normách přestupkového práva nalezneme některá 
ustanovení, která jsou pro účely ochrany osob ohrožených domácím násilím 
relevantní. 

V souvislosti s domácím násilím jsou nejčastěji řešeny přestupky proti občan-
skému soužití dle ust. § 7 zákona o některých přestupcích a přestupky proti veřej-
nému pořádku dle ust. § 5 téhož zákona. 

Vítanou změnou v  novém přestupkovém zákoně související s  problemati-
kou domácího násilí je možnost uložit vedle sankce za přestupek i  tzv. omezu-
jící opatření podle ustanovení § 52 odst. 1 přestupkového zákona, spočívající 
v  povinnosti pachatele podrobit se vhodnému programu pro zvládání agrese 
nebo násilného chování6. Ačkoliv dosud není jasná konkrétní podoba takových 
programů (včetně jejich vymáhání či fi nancování), je legální zakotvení takových 
programů pozitivním krokem k účinnější nápravě pachatele a lepší ochraně obětí 
před opakováním násilí. 

Další zásadní změnou v  oblasti projednávání přestupků proti občanskému 
soužití je skutečnost, že tyto přestupky nepatří již do režimu tzv. návrhových 
přestupků, tj. přestupků, které mohou být projednány jen na kvalifi kovaný návrh 
poškozené osoby. Nově řízení o přestupku, o němž tak stanoví jiný zákon, lze 
zahájit a  v  již zahájeném řízení pokračovat pouze se souhlasem osoby přímo 
postižené spácháním přestupku7. Správní orgán je o nutnosti udělení souhlasu 
k projednání přestupku a o  lhůtě, v níž je třeba souhlas udělit, povinen osobu 
poškozenou poučit. 

OCHRANA PŘED DOMÁCÍM NÁSILÍM V TRESTNÍM PRÁVU

Trestní právo hmotné
Jak již bylo řečeno, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník ve své zvláštní části obsa-
huje řadu skutkových podstat trestných činů, k  jejichž naplnění může pácháním 
domácího násilí dojít. 

 
6) Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
7) Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
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V první řadě je třeba zmínit trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí 
podle ustanovení § 199 trestního zákoníku. Týráním se pak rozumí takové jednání 
pachatele, které se vyznačuje zlým nakládáním a současně i určitou mírou trvalosti 
a dosahuje takové intenzity, aby bylo způsobilé vyvolat stav, který pociťuje postižená 
osoba jako těžké příkoří, resp. psychické nebo i fyzické útrapy8. Zákon přitom nevy-
žaduje, aby týrání mělo povahu fyzického násilí, popřípadě též spojeného s následky 
na zdraví týrané osoby. 

Dalším relevantním trestným činem je týrání svěřené osoby podle ust. § 198 
trestního zákona, který se vztahuje na oběti, které jsou v péči nebo výchově násilné 
osoby (jedná se zejména o děti, seniory či invalidní osoby). 

V praxi se setkáváme s případy, kdy je pachatel domácího násilí odsouzen za výše 
uvedené trestné činy v souběhu s jinými trestnými činy (např. ublížení na zdraví, těžké 
ublížení na zdraví, znásilnění apod.). Bohužel se ale stejně často můžeme setkat s pří-
pady, kdy se s ohledem na složitost prokazování a poměrně častou důkazní nouzi 
orgánům činným v trestním řízení nepodaří výše uvedené trestné činy, tedy páchání 
domácího násilí prokázat. V takových případech může být alespoň částečným zado-
stiučiněním fakt, že pachatel domácího násilí může být odsouzen alespoň za jednot-
livý dílčí útok (trestný čin ublížení na zdraví, trestný čin vydírání apod.). 

 
8) Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 9. 2005, sp. zn. 3 Tdo 1160/2005.

DĚLENÍ DN DLE VZTAHU OHROŽENÉ A NÁSILNÉ OSOBY:

a) Partnerské násilí – Partnerské násilí se odehrává mezi partnery, kdy se může 
jednat o manžele, druha a družku nebo i homosexuální páry.

b) Mezigenerační násilí – Probíhá mezi dětmi a rodiči, a to oběma směry. Nezřídka 
se stává, že oběťmi domácího násilí jsou děti či senioři.

c) Násilí v jiném vztahu – Probíhá v rámci jiného příbuzenského (např. mezi souro-
zenci) či nepříbuzenského vztahu (např. mezi spolubydlícími). Podmínkou je pouze 
to, že dané osoby spolu sdílí domácnost.

 „Sestra mi poskytla ubytování a domluvili jsme se, že u ní budu rok bydlet. Po dvou 
měsících začala být situace neúnosná, sestra chodila každý den domů opilá a napa-
dala mě. Vyčítala mi svůj zkažený život, a když na mě při jednom incidentu hodila židli 
a poškrábala mě na obličeji, řekl jsem dost.“
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9) Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, ve znění pozdějších předpisů.

Trestní právo procesní 
Role orgánů činných v  trestním řízení v  systému ochrany před domácím násilím je 
nezastupitelná. Každý rok Policie ČR prověří cca 500 případů trestného činu týrání 
osoby žijící ve společném obydlí a denně provede 3 až 4 vykázání násilné osoby ze spo-
lečného obydlí. 

Často jsou policisté první, kteří se dostanou do přímého kontaktu s obětí domácího 
násilí, rozhodují o vykázání násilné osoby, přijímají trestní oznámení, prověřují a pro-
šetřují případy domácího násilí pod vedením státního zástupce. V rámci ochrany oběti 
domácího násilí může soudce např. rozhodnout o  vzetí do vazby obviněné násilné 
osoby či o předběžném opatření podle ustanovení § 88 zákona č. 141/1961 Sb., trestní 
řád, kterým obviněnému může zakázat styk s určitými osobami (ust. § 88d trestního 
řádu) či vstup do obydlí (ust. § 88e trestního řádu).

Prvky ochrany oběti trestného činu prostupují celým trestním řízením a jsou samo-
zřejmě aplikovatelné i na oběti domácího násilí. V  této souvislosti český právní řád 
přiznává oběti domácího násilí postavení zvlášť zranitelné oběti a dále celý katalog 
práv, např. bezplatné zastoupení zmocněncem, možnost výslechu svědka v nepřítom-
nosti obžalovaného, právo na informace o propuštění či útěku pachatele z vazby, peně-
žitou pomoc obětem trestné činnosti atd.

Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů se jako první předpis v rámci našeho 
právního řádu věnuje problematice sekundární viktimizace, tj. druhotné újmy, která 
nebyla oběti způsobena trestným činem, ale vznikla v  důsledku přístupu Policie ČR, 
orgánů činných v trestním řízení a dalších orgánů veřejné moci, zdravotnických zařízení9 
atd. Zákon si klade za cíl omezit riziko vzniku této újmy. V této souvislosti jsou např. zpřís-
něny podmínky provádění výslechu, oběti mohou využít právo být vyslechnut osobou 
stejného pohlaví, právo na doprovod důvěrníka aj. 

V současné praxi můžeme zaznamenat nárůst případů domácího násilí, které jsou 
řešeny v rámci trestního řízení a tyto nejsou zastavovány ve stádiu prověřování či postu-
povány k přestupkovému řízení, dále můžeme sledovat nárůst trestních řízení s pacha-
teli domácího násilí, v nichž došlo k odsouzení pachatele (ať už za trestný čin týrání 
osoby žijící ve společném obydlí či jiný trestný čin v případě, že domácí násilí např. pro 
nedostatek důkazů nelze prokázat) a také tendenci zkracovat dobu trvání těchto řízení. 
Tento pozitivní posun je výslednicí výše zmiňovaných institutů a zejména výsledkem 
interdisciplinární spolupráce všech subjektů angažovaných v systému ochrany před 
domácím násilím v České republice.
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II. 
O INTERVENČNÍCH CENTRECH 

Oproti jiným službám, které s tématem domácího násilí pracují, mají všechna inter-
venční centra v České republice specifi cké postavení, jelikož jsou spjata se zákonem 
na ochranu před domácím násilím. V případech vykázání násilné osoby ze společ-
ného obydlí je Policie ČR povinna příslušnému intervenčnímu centru zaslat infor-
maci o vykázání. Intervenční centrum pak do 48 hodin kontaktuje ohroženou osobu 
a nabízí jí krizovou pomoc a podporu. V těchto případech intervenční centra samy 
iniciují kontakt a aktivně své služby ohroženým osobám nabízí. V ostatních případech 
se na intervenční centra zájemci mohou obracet sami, stejně jako na jiné organizace 
poskytující obdobné služby. 

INTERVENČNÍ CENTRUM CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA

Intervenční centrum Centra sociálních služeb Praha (dále také „Intervenční centrum“ 
či „IC“) je službou sociální prevence tak, jak ji defi nuje zákon o sociálních službách, 
s působností na území hlavního města Prahy. 

Naší cílovou skupinou jsou především ženy a muži ohroženi domácím násilím10. 
Těmto osobám poskytujeme psychologickou, sociální, právní a  další potřebnou 
pomoc. Jedním z našich specifi k je skutečnost, že od roku 2009 svou pozornost věnu-
jeme i práci s původci násilí, jimž prostřednictvím Programu Viola nabízíme psycho-
logickou pomoc a podporu. 

Zároveň jsme na území hlavního města Prahy koordinátory interdisciplinární spo-
lupráce mezi Policií ČR, orgány sociálně-právní ochrany dětí a dalšími institucemi 
zapojenými v systému ochrany před domácím násilím.

 
10)  Cílovou skupinu i tým Intervenčního centra tvoří ženy i muži, pro zjednodušení a přehlednost 

textu však používáme převážně mužský rod.
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PRACOVNÍCI INTERVENČNÍHO CENTRA 

Našim klientům nabízíme sociální a právní poradenství a psychologickou podporu 
a  terapii. Zkušenosti ukázaly, že pro úspěšné řešení domácího násilí je nezbytné 
skloubit pomoc více profesí. V Intervenčním centru proto působí multioborový tým 
složený ze sociálních pracovníků, psychologů a právníků. Na každém jednotlivém pří-
padu tak pracuje „mini tým“ složený z pracovníků zastupujících každou ze zmiňova-
ných profesí, abychom našim klientům zajistili komplexní a efektivní pomoc. Tento 
přístup používáme od samotného začátku spolupráce – již na první konzultaci s klien-
tem je kromě sociálního pracovníka přítomen i psycholog, případně právník.

Sociální pracovníci
Sociální pracovníci jsou u nás těmi, se kterými se klienti dostávají do kontaktu nej-
dříve. Jejich klíčovou prací je vyhodnocení situace a potřeb. Jsou průvodci klienta 
v celém průběhu poskytování pomoci. 

Společně s klienty vytvářejí individuální a bezpečnostní plány, pomáhají v ori-
entaci v právech a možnostech, připravují návrhy k soudu. Fungují jako doprovod 
a podpora.

V  současné době v  týmu Intervenčního centra působí dvě sociální pracovnice 
a jeden sociální pracovník.

Právníci
Právníci pomáhají při řešení všech právních otázek souvisejících s domácím násilím 
a další ochranou, připravují na jednání u soudu nebo výslechu na policii, věnují se 
návrhům a podáním k soudu. Rovněž mohou klientky a klienty na jednání doprovodit 
a poskytnout podporu.

Tým Intervenčního centra aktuálně podporují dvě právničky. 

Psychologové
Místo psychologů je jak při poskytování krizové intervence, tak i při dlouhodobější 
psychologické podpoře a poradenství. S vědomím náročnosti životní situace, ve které 
se naše klienti nacházejí, je motivujeme k tomu, aby pomoc psychologů využívali ale-
spoň v počáteční fázi řešení situace. Psychologové podporují, pomáhají vyrovnat se 
s krizí a následnými dopady, motivují a dodávají naději.

Nyní klienti Intervenčního centra mohou využívat služeb tří psycholožek a jednoho 
psychologa.
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KONKRÉTNÍ PODOBA SPOLUPRÁCE 

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ – PŘÍPAD PANA PETRA
Pan Petr /67 let/ se na IC poprvé obrátil telefonicky v prosinci 2015. Kontakt mu předala PČR 
a doporučila mu, aby s IC začal spolupracovat. V telefonického rozhovoru s IC klient nastínil, že 
má problémy s agresivním synem Slavomírem /35 let/, který toho času žil s oběma svými rodiči 
ve společné domácnosti. Klient byl pozván do IC na osobní konzultaci, aby pracovníci IC měli 
možnost více situaci probrat a zmapovat, s čím mohou klientovi pomoci. 

Pan Petr se dostavil na osobní konzultaci společně se svou dcerou Danielou /30  let/ 
a požádal nás, zda by mohla být dcera u konzultace přítomna jako jeho psychická pod-
pora. IC mu v jeho přání vyšlo vstříc. První schůzku s Petrem jsem vedl sociální pracovník 
společně s právničkou. 

Klient popisoval, že žije s manželkou Drahomírou /63 let/ a synem Slavomírem v bytě, který 
je v jejich osobním vlastnictví. Slavomír k bytu neměl nikdy žádná práva, byl tam pouze přihlá-
šen k trvalému pobytu. Petr a Drahomíra vzali syna k sobě zpět do společné domácnosti poté, 
co se jejich syn rozvedl a neměl kam jít. Postupem času se však ukázalo, že Slavomír není ocho-
ten za svůj život převzít odpovědnost a spoléhal stále na to, že se o něj rodiče ve všem postarají. 

Krátce po jeho nastěhování nastalo peklo. Pokud nebylo vše podle synova přání, roz-
bíjel ve zlosti vybavení bytu. Vyžadoval po rodičích peníze, pokud mu je odmítli dát, byl na 
ně vulgární a agresivní. V bytě se začaly postupně ztrácet různé cennosti. Agrese syna se 
stále více stupňovala, začal otci dávat facky a strkal do něj. Při jednom incidentu napadl 
Slavomír svou matku a pořezal jí střepem od rozbitých dveří. Důvodem byla skutečnost, že 
mu Drahomíra vytýkala, že si bez jejich svolení vzal z lednice všechny jejich potraviny. Po 
útoku Drahomíra vyhledala lékařské ošetření, lékaři však zamlčela, jak k úrazu ve skuteč-
nosti přišla. Velmi se styděla. 

Když do situace vložila dcera Daniela a  rodičů se zastala, Slavomír vyvolal velkou 
hádku a zakázal sestře, aby rodiče navštěvovala. Vyhrožoval, že pokud se Daniela u rodičů 
objeví, tak jí zabije. Petr i Drahomíra měli obavy, že by Slavomír byl schopen své výhrůžky 
zrealizovat, proto dceru poprosili, aby k nim raději nechodila. Zůstali s dcerou alespoň 
v pravidelném telefonickém kontaktu. 

Petr se snažil syna přimět, aby si našel nějaké zaměstnání a nebyl na rodičích tolik 
závislý, ovšem bezúspěšně. Drahomíru začaly sužovat zdravotní problémy, špatně se 
pohybovala a objevovaly se u ní příznaky Alzheimerovy choroby. Petr se snažil sobě i man-
želce zajistit bezpečí, stále více si však uvědomoval, že Slavomírovo chování je naprosto 
nevypočitatelné a nebezpečné. Hádky byly na denním pořádku. Věděl, že nebude schopen 
se synovi fyzicky ubránit, protože i jemu s přibývajícím věkem ubývaly síly. 

Dcera Daniela se neustále snažila svého otce motivovat k  tomu, aby situaci řešil. 
Nakonec ho přesvědčila, aby se obrátil na Policii ČR. Policie sepsala s Petrem podrobný 
záznam ohledně toho, jak se Slavomír k oběma rodičům chová. Vyslechli také dceru Danielu. 
Následně pana Petra Policie ČR odkázala na služby Intervenčního centra.
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� Intervence sociálního pracovníka IC

Klientovi jsme na schůzce vysvětlili, jak se může před synem chránit a vypracovali 
jsme společně bezpečnostní plán. Dohodli jsme se, že klientovi bezplatně připravíme 
návrh k soudu, kde bude požadovat, aby byl synovi na jeden měsíc zakázán jakýkoliv 
kontakt s ním a aby byl synovi také zakázán vstup do společné domácnosti. 

Soud na základě návrhu a přiložených důkazů do 48 hodin rozhodl v klientův pro-
spěch a návrh schválil. Slavomír rozhodnutí soudu zpočátku vůbec nerespektoval. 
Opakovaně se snažil otce kontaktovat telefonicky a  jednou se také pokusil do bytu 
dostat násilím. 

Klient byl námi poučen, že v takové chvíli má volat policii. Ještě, než policejní hlídka 
přijela na místo, Slavomír utekl neznámo kam. Policie sepsala o  incidentu záznam. 
Po této události se klient rozhodl, že si už synovo chování nebude tolerovat, a začal 
podnikat kroky k tomu, aby bylo synovi v bytě zrušeno trvalé bydliště. 

Klientovi jsme pomohli sepsat další návrh k soudu, na jehož základě soud prodlou-
žil Slavomírovi zákaz vstupu do bytu a zákaz kontaktování našeho klienta o dalších 
5 měsíců. Společně s tímto návrhem byla podána také žaloba na vyklizení bytu, kte-
rou vypracovala naše právnička. Na základě této žaloby bylo nařízeno soudní jednání. 

Klient využil naší nabídky, že ho na toto soudní řízení připravíme. Nastínili jsme 
mu, jak obvykle takové jednání probíhá a na co se ho soudce může při jednání zeptat. 
Soudce nakonec rozhodl o tom, že má Slavomír byt vyklidit a nezdržovat se v něm 
natrvalo. S rozsudkem od soudu pak klient zašel na městský úřad a trvalé bydliště 
synovi zrušil.

Při posledním kontaktu pana Petra s  Intervenčním centrem nám sdělil, že mají 
s manželkou doma klid. Nyní za nimi už bez obav pravidelně dochází na návštěvu 
dcera Daniela a snaží se být rodičům nápomocná. Slavomír rodiče a sestru v sou-
časné době vůbec nekontaktuje, nemají o něm žádné zprávy.

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ – PŘÍPAD PANÍ LENKY
Paní Lenka přišla po předchozím telefonátu do Intervenčního centra na domluvenou 
schůzku. Byla plná obav a strachu, který byl umocněn tím, že pochází z vietnamské 
komunity a navíc český jazyk ovládá jen trochu. V obličeji měla velké podlitiny, za které 
se velice styděla. Pracovníkům IC popsala situaci doma, kdy ji manžel již několik let 
fyzicky napadá. Poslední incident se odehrál poté, co paní Lenka manželovi sdělila, 
že by se ráda rozvedla. Klientka uvedla, že poprvé měla opravdu strach o svůj život. 
Naštěstí sousedé přivolali Policii ČR a manžel byl vykázán na dobu 10 dnů ze společ-
ného obydlí. 

Paní Lenka žije již 10 let v České republice, zde se i provdala za svého muže také viet-
namské národnosti, mají spolu 6letého synka. 
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� Intervence právničky IC

V tomto případě bylo ze všeho nejdůležitější získat důvěru klientky a přesvědčit jí, že 
je možné ji a  jejího syna ochránit před násilným chováním manžela. Poté byly s kli-
entkou probrány jednotlivé právní kroky, které je třeba učinit. V  tomto konkrétním 
případě se jednalo o podání návrhu k  soudu na prodloužení policejního vykázání 
o další měsíc a poté podání dalšího návrhu na prodloužení o 3 měsíce. S ohledem 
na závažnost posledního útoku, lékařské zprávy a zahájené trestní stíhání manžela 
bylo kladné rozhodnutí soudu velmi pravděpodobné. Vysvětlení veškerých souvislostí 
a upozornění na skutečnost, že manžel coby cizinec jistě nebude mít zájem na tom, 
aby bylo zahájeno další trestní řízení, pokud by klientku kontaktoval, vedlo k velkému 
zklidnění klientky.

Dále byly klientce vysvětleny jednotlivé právní kroky týkající se soudního řízení o úpravu 
poměrů k synovi a rozvodového řízení. Klientka uvítala přípravu obou soudních návrhů ze 
strany IC a také využila služby doprovodu k soudnímu jednání v obou případech.

Asi po dvou měsících od policejního vykázání se situace v rodině natolik zklidnila 
a klientka získala důvěru ve své bezpečí, že dokonce podala k soudu návrh, aby zákaz 
styku mezi ní a manželem byl zrušen. K tomuto rozhodnutí došla poté, co si manžel 
ve velice krátké době našel nové bydlení a jeho styk se synem probíhal bez nejmen-
ších problémů. Také se společně domluvili na výši výživného a dnech, kdy se otec 
bude stýkat se synem.

V závěru naší spolupráce klientka uvítala pomoc, podporu a objasnění průběhu 
trestního řízení. Zejména jí zajímaly kroky, které by mohla učinit, aby trestní řízení 
bylo zastaveno. Z  jejího chování bylo zřejmé, že pro ni bylo nejdůležitější zajištění 
bezpečí pro sebe a pro syna, nikoliv potrestání manžela. 

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ – PŘÍPAD PANÍ TEREZY
Paní Tereza si smluvila osobní konzultaci v IC z vlastní iniciativy. S manželem žije 10 let ve 
společné domácnosti, mají spolu 6letou dceru. Paní Tereza soužití s manželem popisuje 
jako neúnosné. Manžel ji dlouhodobě ponižuje, vše se řídí podle něj. Často Terezu verbálně 
napadá, a to i za přítomnosti jejich dcery. K fyzickému násilí prozatím nedošlo, manžel se 
však na Terezu již několikrát napřahoval rukou. Tereze dále zabraňuje v kontaktu s jinými 
osobami, a když Tereza není doma, telefonuje jí a vyčítá jí, že se nestará dobře o dceru a že 
je špatnou matkou. Paní Tereze chybí jakýkoliv projev citu, ocenění, empatie. Díky man-
želovu chování je Tereza v neustálém stresu, somatizuje a má k manželovi fyzický odpor. 
Tereza chce od manžela odejít. Již učinila řadu praktických kroků – aktivně si hledá nové 
bydlení, má připravený návrh na rozvod a návrh na úpravu poměrů k nezletilé dceři. Na 
druhou stranu má řadu pochybností, zejména kvůli dceři nechce rozbíjet rodinu. Manžel 
po praktické stránce funguje výborně a o dceru se stará dobře. 
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� Intervence psycholožky IC

Klientka využila nabídky pravidelných psychologických konzultací. Po navázání dob-
rého vztahu jsme společně s  klientkou začaly hledat, co by klientce mohlo soužití 
s manželem ulehčit. Pozornost se zaměřila zejména na hledání vnějších opor i vnitř-
ních zdrojů klientky. Dále se má práce zaměřila na nastavování hranic klientky tak, aby 
se klientka dokázala ve vztahu s manželem prosazovat v souladu s jejím vnitřním pře-
svědčením. V souvislosti s tím také byla s klientkou diskutována různá bezpečnostní 
opatření pro případ, že by se situace v rodině vyhrotila. 

Klientka začala aktivně využívat vnější opory (kontakt s přáteli a sport). Postupně 
také začala získávat lepší náhled na situaci, v důsledku čehož přehodnotila man-
želovo chování. Co dříve považovala za normální, začala nově vnímat jako špatné. 
Postupně omezila komunikaci s manželem pouze na provozní záležitosti a vytyčila si 
hranice, které je schopná si v případě konfrontace s manželem ustát. Klientka si uvě-
domuje, že je v určitém procesu transformace a dokáže se ocenit, že se jí to daří. Na 
druhou stranu je klientka ze všeho velmi vyčerpaná. Společně s klientkou probíráme 
možnosti odpočinku a čerpání energie. V důsledku toho zjišťujeme, že klientce chybí 
pasivní odpočinek a díváme se na péči o tělo jako nejmenší životní prostor.

V  současné době je s  klientkou v  rámci psychologických konzultací probíráno 
téma vlastní hodnoty a jejího posilování. V důsledku toho klientka přehodnotila svůj 
postoj ke šťastnému a naplněnému životu, který nyní neváže již výhradně na vztah, 
ale pouze na svou osobu. Vztah nově chápe jako přidanou hodnotu. Tento postoj je 
u klientky podporován. 

Klientka dosud absolvovala pět konzultací, ve spolupráci budeme i nadále pokra-
čovat. Ačkoliv se klientka dosud pro ukončení vztahu nerozhodla, kvalita jejího života 
se viditelně zlepšila, klientka se cítí být jistější, silnější, psychicky odolnější a  chce 
pokračovat ve své strategii a posilování vlastní hodnoty. 
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III. 
PROGRAM VIOLA

Program Viola je aktivitou Intervenčního centra, prostřednictvím které IC nabízí psy-
chologickou pomoc a podporu těm, kteří mají konfl iktní vztahy se svými blízkými. 
Program funguje od 1. 4. 2009 a byl prvním veřejně deklarovaným programem v ČR 
svého druhu. 

Byl vytvořen s vizí, že boj proti domácímu násilí nemůže být úplný bez toho, aby 
se odborně pracovalo i  s  těmi, kteří se takového násilí dopouštějí. Program Viola 
tak vznikl se záměrem pracovat přímo v ohnisku problému – s násilím v osobních 
vztazích – a  jeho primárním cílem je ochrana aktuálních i potenciálních obětí násilí 
prostřednictvím systematické terapeutické práce s osobami, které se ho dopouštějí.

Program Viola vnímáme jako jeden z kroků vedoucích k vyšší ochraně obětí domá-
cího násilí a jako účinnou prevenci dalšího vztahového násilí.

VÝCHODISKA TERAPEUTICKÉ KONCEPCE

Rozmanitost násilných osob
Lidé, kteří ubližují svým blízkým, tvoří neobyčejně různorodou skupinu. Nacházíme mezi 
nimi příslušníky všech socioekonomických a vzdělanostních skupin, muže i ženy, dospí-
vající mládež i  seniory11. Z osobnostního hlediska vykazují velmi odlišné, často přímo 
protikladné rysy12. V praxi se tak setkáváme s  jedinci emočně labilními i  zcela chlad-
nokrevnými; vysoce inteligentními i  intelektově podprůměrnými; s těmi, kteří se téměř 
nedokážou kontrolovat, i s těmi, kteří naopak kontrolují každý aspekt života svého i svých 
blízkých. Naznačenou rozmanitost můžeme ilustrovat třemi modelovými klienty inspiro-
vanými zkušenostmi z Programu Viola, kteří nás provedou následujícím textem. 

 
11)  Van Dijk. T., Flight S., Oppenhuis E., Duesmann B. (1998). A National Study of Nature, Size and Efects 

of Domestic Violence in the Netherlands. European Journal on Criminal Policy and Research, 6: 7–35.
12)    Čírtková, L. (2008). Moderní psychologie pro právníky. Praha: Grada.
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Petrovi je 24  let. Je nedoučený kuchař, aktuálně je nezaměstnaný a  přivydělává si 
příležitostnými brigádami. Žije s přítelkyní, která pracuje jako prodavačka. Často se s ní 
hádá, zvlášť když pije, a několikrát jí už napadl i fyzicky. Jeho agrese má podobu náhlých, 
nevypočitatelných záchvatů hněvu, při kterých se rychle vznítí, a bez varování, výbušně 
a nekontrolovaně zaútočí. Po výpadu hněv prudce zase opadá, Petr se omlouvá a slibuje, 
že už se nic takového nebude opakovat. Ve zkracujících se intervalech však útočí znovu. 

Martinovi je 47 let. Vystudoval ekonomii a pracuje v managementu velké fi rmy, je úspěš-
nou a uznávanou osobou. Je zvyklý tvrdě pracovat a má vysoké požadavky na všechny 
ve svém okolí, nevyjímaje manželku a čtrnáctiletého syna. Doma je autoritativním diktáto-
rem, žena i syn žijí v neustálém strachu, že selžou při plnění jeho náročných požadavků. 
I sebemenší prohřešky jsou přísně trestány, zejména omezováním, výčitkami a zahanbo-
váním, ale výjimkou není ani fyzické trestání syna. Atmosféra v rodině je prosycená kont-
rolou na jedné straně a bezmocí na druhé.

Janě je 33 let. Je na mateřské dovolené s dvouletou dcerou, syn právě nastoupil do školy. 
Zvládání dětí je pro ni emočně velmi náročné, je vyčerpaná, těžko snáší sebemenší stres. 
Na děti hodně křičí a občas, když se vnitřní napětí vystupňuje, ztratí kontrolu a bezhlavě je 
seřeže. Večer zahrnuje proudy výčitek a urážek manžela, který už se ani nebrání. Má pocit, 
že ji nechápe, a tak stupňuje intenzitu hádek, několikrát už po něm hodila hrnkem nebo 
talířem, a naposledy ho bila botou do zad a do hlavy. Manžel je ze situace nešťastný, ale 
neví, co dělat, a tak se stahuje do rezignace a pasivity.

SPOLEČNÉ RYSY 

I  přes velkou různorodost však můžeme zachytit některé opakující se motivy 
a  témata. Typický je zejména malý náhled – zkreslené představy o  své osobě 
a chování, o tom, co je normální a co už je překročením hranice. Dále odmítání 
vlastní odpovědnosti – násilí je popírané, zlehčované a omlouvané neovladatel-
ností emocí, minulými traumaty, nepříznivými momentálními okolnostmi, chováním 
ohroženého a mnohým dalším13. Často také chybí účinné mechanismy zdra-
vého zvládání životní zátěže14, jako by ti, kteří se dopouštějí na svých blízkých 
násilí, neuměli vnější i vnitřní stres „řešit“ a ventilovat jinak než skrze druhé, pro-
střednictvím konfl iktů, agrese, manipulace a kontroly. Výjimkou, ale ani pravidlem, 

 
13)  Barnett, O., Miller-Perrin, C., Perrin, R. (2005). Family Violence across the Lifespan. 

London: Sage Publications.
14)    Netík, K., Voňková, J. (2005). Péče o pachatele partnerského násilí – screening, osobnost, terapie. Závěrečná 

zpráva z řešení úkolu zadaného Ministerstvem zdravotnictví ČR. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR.
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není užívání návykových látek, jak alkoholu, tak drog15 (pokud ovšem překročí 
určitou míru, nelze situaci řešit bez primárního zaměření na zneužívání nebo 
závislost).

Petr, Martin a Jana jsou každý jiný. Přesto jsou všichni přesvědčeni, že to, co dělají, není 
nic hrozného, odmítají vlastní odpovědnost, a pro každého z nich je násilí nakonec hlavně 
velmi nezdravým způsobem, jak regulovat své emoce, zejména úzkost, strach a nejistotu. 

Petr slovy lituje, ale především omlouvá sám sebe. Zlehčuje své chování jako malé 
a občasné výbuchy, které přece zase tolik škody nenadělají, a které nejsou nic proti tomu, co 
musel zažít on sám. Ale hlavně je provokuje sama přítelkyně tím, co dělá nebo říká. Ve sku-
tečnosti však dynamika výbuchů kopíruje dynamiku jeho emocionality – nedokáže mluvit 
o svých pocitech a starostech, ty se v něm hromadí, a když překročí kritickou mez, explodují.

Martin o svém chování nepochybuje vůbec, považuje ho za zdravou autoritativnost 
a výchovu, a  je přesvědčen, že kdyby všichni dělali, co mají, nikoho nebude třeba kárat 
ani trestat. Neuvědomuje si, že jeho potřeba ovládat druhé plyne z nepřiznané úzkosti 
a pochyb, které se snaží držet na uzdě všeprostupující kontrolou. 

Jana vnímá bití dětí jako malá uklouznutí způsobená tím, že je vyčerpaná a děti nezvla-
datelné. Napadání manžela si ospravedlňuje tak, že jí nepodporuje ani nepomáhá. Cítí se 
opuštěná, nešťastná, a zoufalá, a nedokáže najít jinou příčinu než své blízké.

PŘÍČINY NÁSILNÉHO CHOVÁNÍ

V otázce příčin domácího násilí se kloníme se k tzv. multifaktoriální teorii, která 
předpokládá, že konfl ikty a násilí mezi blízkými mají více různorodých příčiny, které se 
různě kombinují, kumulují a vzájemně násobí16. Svou roli tak mohou sehrát např. vlivy 
somatické (různá drobná poškození mozku, specifi cké vlastnosti nervové soustavy, 
poruchy pozornosti, hyperaktivita), psychosociální (přenos násilí z generace na gene-
raci, nepříznivé výchovné vlivy, vývojová deprivace a nedostatečně rozvinuté vyšší city 
zejména vztahové a etické povahy), situační (zvýšený stres, aktuální frustrace, patolo-
gická souhra osobností) nebo společenské (atmosféra ve vztahu k domácímu násilí, 
druh a uplatňování sankcí).

 
15)  Dobash, E., Dobash, R., Cavanagh, K., Lewis, R. (2000). Changing Violent Men. London: Sage Publications.
16)   Netík, K., Voňková, J. (2004). Péče o násilné jedince v rodině. Závěrečná zpráva z řešení úkolu zadaného

Ministerstvem zdravotnictví ČR. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR.
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Petrův otec byl alkoholik a často bil matku i jeho a dva sourozence, ale situace se nikdy 
neřešila. Ve školním věku Petrovi diagnostikovali hyperaktivitu, poruchu pozornosti, dys-
lexii a dysgrafi i. Učiteli a dětmi se cítil ponižovaný, a jak rostl, začal se prát a provokovat 
konfl ikty. Není hloupý, ale emoční a sociální souvislosti mu nedovolily jeho intelekt využít, 
ve škole měl špatný prospěch, učební obor nedokončil. Nevydrží v zaměstnání, do sporů se 
dostává i na pracovišti. Stále častěji se také uchyluje k berličce alkoholu a nejagresivnější 
je právě pod jeho vlivem. 

Martin je vysoce inteligentní, má vynikající praktické a technické myšlení, ale přirozeně 
téměř nulovou empatii k druhým. Jen obtížně chápe, co druzí cítí a prožívají a ani ho to 
moc nezajímá. Vyrůstal v rodině s chladnou vazbou, kde byl hlavní důraz kladen na výkon 
a dodržování pravidel. V životě je úspěšný, a to mu potvrzuje, že je tím, kdo přemýšlí a roz-
hoduje se dobře, považuje tedy za přirozené, že druzí se mu musí podřídit. Kontrola mu 
dává pocit moci a sebejistoty. 

Jana vyrůstala jako jedináček. Mezi rodiči panovalo neustále napětí, prudké hádky se 
střídaly s tíživým dusnem. Vše nesmírně citlivě prožívala, ale stáhla se do sebe, a bez vět-
ších problémů absolvovala střední školu a nastoupila do zaměstnání. Vždy se však cítila 
nešťastná ve vztazích, s partnery dlouho nevydržela a hodně se s nimi hádala. Manžela si 
vybrala, protože na její výpady nereagoval obranou, ale stažením, i když jeho pasivita je 
teď právě tím, co jí nejvíc dráždí. Dlouhá mateřská, sociální izolace a únava jí emocionálně 
vyčerpaly, zvládání situace začalo být nad její síly a svůj hněv obrátila proti rodině. 

PŘIJÍMÁNÍ KLIENTŮ

Program je koncipován široce jako program pro muže i ženy, kteří mají konfl iktní 
vztahy se svými blízkými, ať už jde o partnera, děti, rodiče nebo sourozence. Klienty 
přijímáme trojím způsobem. Nejméně jich přichází čistě z vlastního přání po změně 
nebo naopak na základě nařízení soudu či přestupkové komise. Nejčastěji přichá-
zejí lidé, kteří se nacházejí někde mezi – jejich vnitřní motivace je ještě problema-
tická, ale už je na ně vyvíjen určitý tlak ze strany rodiny nebo instituce, který se 
ukazuje jako velmi důležitý motor změny. Se zájemcem je uskutečněn vstupní roz-
hovor, na jehož základě doporučíme vhodnou formu spolupráce, případně jinou 
službu. Z bezpečnostních důvodů je důležitou podmínkou účasti souhlas s  infor-
mováním ohrožené osoby o zahájení, přerušení a ukončení spolupráce, abychom 
předcházeli zneužívání programu k budování falešných nadějí někým, kdo změnu 
ve skutečnosti nechce.
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Petr vstoupil do programu poté, co přítelkyně při posledním fyzickém napadení zavolala 
policii a on byl vykázán. Od policie dostal s dalšími informacemi i  letáček Programu Viola. 
Nejprve rozhořčeně volal na linku, že jde o nespravedlnost, ale v průběhu rozhovoru se ukázalo, 
že má hlavně strach, že o přítelkyni přijde, a podařilo se ho namotivovat k osobní návštěvě.

Situace v Martinově rodině je dlouhodobě špatná, ale navenek není nic znát. Manželka 
i  syn se několikrát zkusili opatrně svěřit přátelům, ale setkali se s nepochopením, okolí 
nedokázalo prohlédnout iluzi dokonalé rodiny. Situaci stále hůře snášel zejména syn, 
začal trpět úzkostmi a sebevražednými myšlenkami. Po zdravotním kolapsu ve škole našel 
odvahu říct vše psychologovi, ke kterému byl odeslán. Ten kontaktoval OSPOD, který vedle 
dalších opatření Martinovi důrazně doporučil využít služeb Programu Viola.

Janin manžel je ze situace zoufalý, ale nemá odvahu se komukoliv svěřit. Při brouzdání 
internetem narazil na stránky Intervenčního centra. Po dlouhém váhání se rozhodl zavolat 
a domluvit si schůzku. Janu má stále rád, a tak se z možných řešení rozhodl zkusit jí získat 
pro spolupráci. Nejdřív se hodně rozčilovala, ale nakonec byla ochotná přijít, hlavně proto, 
že chtěla ukázat, že vše je jinak a hlavní obětí je ona. Při setkání s psychologem centra byla 
překvapená, že nenaráží na odpor, ale je slyšen i její úhel pohledu. Rozhodla se tedy přijít 
znovu a tentokrát sama.

ZÁKLADNÍ TERAPEUTICKÉ PRINCIPY

1. Vztah a kontakt – prvním krokem terapeutické práce je navázání smysluplného 
kontaktu, který otevírá prostor ke změně. Odmítání nebo zahanbování je nejen neú-
činné, ale i kontraproduktivní. U toho, kdo si je vědom neadekvátnosti svého chování, 
jen podpoří pocity viny, které konzervují stávající stav. U toho, kdo své chování pova-
žuje za bezproblémové, padá na neúrodnou půdu a  je jen ztrátou času a energie. 
Je třeba vytvořit sdílený komunikační prostor, který může být podle okolností založen 
na základní lidské akceptaci, ale i na pragmatické orientaci na možné následky.

2. Odmítnutí násilí a přijetí odpovědnosti – vítáme každého, kdo na sobě chce 
pracovat, ale vždy si stojíme za tím, že násilí do mezilidských vztahů za žádných 
okolností nepatří, a že jsme odpovědní za své vlastní chování. Klíčová je tedy prů-
běžná a důsledná konfrontace s nepřijatelností násilí, a vedení klienta k pocho-
pení, že jen on sám je aktivním původcem svých skutků a je v jeho moci svobodně 
o svém chování rozhodovat.

3. Sebekontrola – jádrem společné práce je rozvoj schopnosti vědomé a účinné 
sebekontroly. Prostředkem je jednak teoretická edukace (dynamika emocionality, 
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vztahovosti, hněvu a násilí), a  jednak praktický nácvik (zachycování růstu napětí 
a zdravé způsoby jeho uvolňování, identifi kace osobních spouštěčů agrese, i výji-
mek, kdy se dokážu ovládnout, nekonfl iktní řešení krizových situací, trénink sociál-
ních a komunikačních dovedností apod.). 

4. Sebepoznání – zpravidla nestačí zaměřit se jen na chování, které je především 
symptomem, zatímco příčina leží hlouběji. Zásadní je proto i sebepoznání a pocho-
pení širších souvislostí problému, ať už v  současném nastavení situace nebo 
v minulých událostech. V anamnéze osob dopouštějících se násilí nezřídka nachá-
zíme závažná traumata, kterým je třeba věnovat terapeutickou péči. Smyslem je 
přijmout vlastní životní příběh v jeho složitosti a zachovat si odpovědnost za jeho 
další pokračování.

5. Rozvíjení pozitiv – zvlášť důležitá je podpora pozitivních stránek osobnosti. Tedy 
zaměřit se nejen na to, co nefunguje, ale především na to, o co se lze opřít, na čem 
lze stavět. Komunikovat se zdravou bází osobnosti a věřit v možnost změny.

KONKRÉTNÍ PODOBA SPOLUPRÁCE

Individuální poradenství a terapie
Převažující forma spolupráce je individuální. Výhodou je především to, že posky-
tuje bezpečný prostor pro hlubší rozvojovou práci a změnu. Vedle zájmu o osobní 
příběh a pocity každého klienta však vždy zůstává přítomen i nárok na odstranění 
násilného chování, který je stálým horizontem společné práce. Frekvence setkávání 
je jednou za týden až dva, doba spolupráce je limitovaná jen její smysluplností. 
Vzhledem k malé dostupnosti podobných služeb je možné konzultovat i telefonicky 
a po skypu. 

Skupina pro zvládání hněvu
Skupina prošla významnou proměnou. Původně jsme ji koncipovali jako uzavřený 
nácvikový cyklus, protože jsme se obávali, že v daném kontextu nebudou účastníci 
při skupinové práci tak otevření. Ale příjemně nás překvapili svou upřímností a ocho-
tou jít pod povrch. Odhodlání našich klientů nás inspirovalo ke změně formátu na 
dlouhodobou polootevřenou skupinu zaměřenou i  na hlubší psychodynamickou 
práci. V obnovené podobě funguje skupina od října 2017, od února 2018 s novými 
členy, a prozatím je dalšímu přijímání uzavřená. 

V prostoru chráněném důvěrností a dobrovolností umožňuje skupina sdílení zku-
šeností a zkoumání tématu se zpětnou vazbou od lidí s podobnými zážitky. Jádrem 
práce je společná analýza konkrétních situací ze života klientů zaměřená na hledání 
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příčin a konstruktivních forem řešení. Společně tak pracujeme na nových způsobech 
zvládání emocí a nových možnostech kreativního a nenásilného řešení náročných 
mezilidských situací. 

Párové poradenství a terapie
Ve zvlášť indikovaných případech uskutečňujeme také párovou terapii zaměřenou na 
oprošťování se od násilí, osvojování si smysluplných forem komunikace a společné 
zvládání životních obtíží. 

Petr se na vstupním setkání hodně rozčiloval, zlehčoval vlastní chování a obviňoval svou 
přítelkyni. Ale bylo patrné, že alespoň zčásti chápe, že má problém, a že cítí, že i jemu může 
pomoct, když na sobě začne pracovat. Rozhodl se tedy začít zkusmo docházet. 

Spolupráce se nejprve odehrávala ve dvou hlavních liniích. Na jedné straně bylo po 
všech Petrových zkušenostech nesmírně důležité získat a neztratit jeho důvěru. Na straně 
druhé šlo o jasné vymezení se vůči násilí a nabídnutí účinných metod na zvládání vzteku, 
včetně zaměření se na zneužívání alkoholu, které naštěstí ještě nedosáhlo úrovně závislosti. 
Petra motivovala úleva, kterou mu práce přinášela, ale vliv na něj mělo i samo vykázání 
a riziko dalších sankcí. Významné bylo i to, že problém se podařilo zachytit v relativně rané 
fázi vývoje. Petrovi se tak podařilo vyvarovat se dalšího fyzického násilí a vytrvat v práci. 

Jak pokračoval, více se otevíral a šel pod povrch, začínal chápat souvislosti svého pří-
běhu a uvědomovat si, že se dopouští toho, co jemu samotnému nejvíc ublížilo. Motivací 
pro něj byl i terapeutický vztah, ve kterém poprvé v životě zažíval ocenění své osoby „auto-
ritou“, a který v něm posiloval víru v sebe sama a naději na změnu. Významnou součástí 
spolupráce byla i podpora při řešení praktických otázek, zejména při hledání a udržení 
stabilního zaměstnání, které Petrovi dodalo pocit zázemí a jistoty. 

V průběhu dosavadní spolupráce se Petr vnitřně zklidnil, omezil pití, uvědomil si řadu důle-
žitých souvislostí, a osvojil si nové mechanismy zvládání zátěže, které mu pomáhají předcházet 
výbuchům hněvu a násilí. Ještě nemá dobojováno, ale snaží se upřímně a s veškerým svým úsilím.

Martin na prvním setkání také vše hodně zlehčoval. Zesměšňoval smysl služby, kterou 
cítil pod svou úroveň. Akce OSPOD chápal jako zbytečné pozdvižení, byl přesvědčen, že 
řešit by se měl hlavně syn, protože je příliš „slabý“. Souhlasil však s účastí na několika 
setkáních, aby povinnosti učinil alespoň formálně zadost. 

Jak málo chápe závažnost situace, se ukázalo, když vzápětí syna znovu fyzicky potrestal. 
Manželce došla trpělivost a zároveň posílená tím, že někdo o problému konečně ví, odešla i se 
synem k rodičům. Věc se rozkřikla a rodina i přátelé se od Martina odtáhli. Najednou nechápal, 
co se děje a začal brát situaci vážně. V krizi dostal podporu, ale zároveň byl veden k porozu-
mění, že nastalá situace je pouze následkem jeho vlastního chování. Uvědomil si, že jestli nechce 
o rodinu defi nitivně přijít, musí svůj přístup zásadně změnit. 
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Spolupráce s Martinem byla hodně o učení, jaký vliv má na druhé, co jeho chování 
v blízkých vyvolává, jaké na mě má následky, a co vše je násilí a omezování. Často byl 
u společného zkoumání tématu nelíčeně překvapen až pobaven, jako by ho nepřestávalo 
udivovat, jak přecitlivělí všichni jsou. Nešlo očekávat, že se plně naučí porozumět tomu, co 
druzí prožívají, ale díky jeho vysoké inteligenci a vůli bylo zřejmé, že je schopen naučit se 
prakticky rozpoznávat a respektovat ty nejdůležitější souvislosti. 

Změna postojů se po nějaké době začala projevovat na charakteru Martinovy komu-
nikace. Manželka a syn byli ochotní se s ním opět vídat, a nakonec se rozhodli zkusit to 
s ním ještě jednou. Návrat do společné domácnosti přinesl řadu napjatých chvil, ale nezo-
pakovalo se už násilí, křik ani otevřené ponižování, a Martin dál pracuje na tom, jak vidět 
a respektovat hranice svých nejbližších. 

 
Když si Jana na prvním individuálním setkání ověřila, že nebude přímočaře odsuzo-

vaná, začala chodit pravidelně a do společné práce se naplno ponořila.
Velkou úlevu a posílení jí poskytlo už to, že mohla s někým mluvit o tom, co prožívá 

a cítí. Polevil její hněv ve vztahu k blízkým a pomalu si začala uvědomovat jeho skutečné 
příčiny. Začala opatrně mluvit o svém dětství a vytěsněných negativních pocitech vůči rodi-
čům. Propojovala minulou zkušenost a současné vzorce chování (např. jak všem svým 
partnerům vždy vyčítala především to, že jí neustále zraňují a ubližují, tedy to, co ve sku-
tečnosti chtěla říct vlastním rodičům, nebo jak se v jejím konfl iktním vztahu k dětem odráží 
špatné zkušenosti z vlastního dětství). Opatrně se tak přibližuje k emocionálnímu jádru 
svého zranění a pomalu sbírá odvahu a sílu nechat minulost za sebou.

Jana se zároveň učí odpočívat a vybíjet napětí zdravě. Zkouší různé relaxační techniky, 
začala chodit na jógu, víc se snaží vídat s kamarádkami. Když se dokáže s manželem 
domluvit, má víc času.

V neposlední řadě se terapie zaměřuje na její aktuální vztahy. Jana pracuje na rozvoji svých 
rodičovských kompetencí i na vztahu s manželem. Učí se smysluplně sdělovat manželovi, co 
potřebuje, i pochopit jaká jsou přiměřená partnerská očekávání, a co může udělat ona sama, 
aby se ve vztahu a v životě cítila spokojená. Jednou za čas přijdou na společné setkání.

Otázka efektivity terapeutických programů pro osoby dopouštějící se násilí nebyla 
dosud defi nitivně zodpovězena. Některé výzkumy docházejí k  závěru, že mají jen 
minimální nebo dokonce žádný vliv17. Jiné naopak ukazují, že některé konkrétní pro-
gramy skutečně omezují násilné chování a zvyšují bezpečí ohrožených, zejména tam, 
kde působí ve spolupráci s  dalšími složkami systému (justice, policie, organizace 
pomáhající osobám ohroženým)18. 

 
17)  Feder, L., Dugan, L. (2002). A test of effi  cacy of courtmandated counseling for domestic violence 

off enders: The broward experiment. Justice Quarterly, 19: 343–375.
18)   Dobash, E., Dobash, R., Cavanagh, K., Lewis, R. (2000). Changing Violent Men. London: Sage Publications.
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V  principu ani není možné jednoduchou a  defi nitivní odpověď získat, protože 
jednotlivé programy se liší teoretickým zázemím i konkrétním obsahem a metodi-
kou, a těžko lze jejich efektivnost objektivně porovnávat nebo vyslovovat přímočaré 
obecné závěry. 

Terapeutická práce s osobami dopouštějícími se násilí samozřejmě není jed-
noduchá a má i  svá rizika. Hlavním je zřejmě to, že při povrchním vedení může 
násilné osobě poskytnout určité alibi a osobě ohrožené falešnou naději19. Nelze 
také očekávat, že přinese úspěch vždy nebo okamžitě. Konkrétní výsledek závisí na 
souhře mnoha faktorů. Přesto by nebylo moudré na ni rezignovat, zejména v zájmu 
ohrožených osob. 

Zkušenosti z Programu Viola patří k těm, které potvrzují, že práce s původci násilí 
má smysl. Jak naznačují odezvy nejen klientů Programu, ale i  jejich rodin a spolu-
pracujících institucí, při dobré motivaci je možné dosáhnout velkých změn, a to nás 
inspiruje k tomu Program Viola dále rozvíjet a zlepšovat.

A co se zatím ukazuje jako nejužitečnější a nejúčinnější? Klienti Programu Viola 
oceňují už samotný lidský kontakt a možnost otevřeně mluvit o tom, co cítí. V praxi se 
tak potvrzuje, kolik napětí a násilí plyne z osamělosti a uzavřenosti ve svých vlastních 
problémech. Velmi důležitým se také ukazuje zlepšení orientace ve vlastním prožívání 
– na začátku v sobě klienti mívají velký zmatek, vlastnímu prožívání jsou spíš pasivně 
vystaveni, a oceňují, že se učí zachycovat různé protichůdné vnitřní motivy a vrstvy, 
a  lépe tak ovládat sami sebe. Cenné plody přináší i propojování vývojových a situ-
ačních souvislostí, které opět podporuje uvědomělé a svobodné jednání, a v nepo-
slední řadě nejrůznější ryze praktické tipy, jak zvládat vlastní emoce a krizové situace.

Terapeutická práce zaměřená na překonání násilí samozřejmě není 
jednoduchá, a  konkrétní výsledek závisí na souhře mnoha faktorů. 
Přesto by nebylo moudré na ni rezignovat, zejména v zájmu ohrože-
ných osob. Zkušenosti z Programu Viola potvrzují, že práce s původci 
násilí má smysl. Nechytne se samozřejmě každý a  ne vždy lze 
dosáhnout úspěchu. Nicméně jak naznačují odezvy nejen klientů 
Programu Viola, ale i  jejich rodin a  spolupracujících institucí, při 
dobré motivaci je možné dosáhnout velkých změn, a to nás inspi-
ruje k tomu Program Viola dále rozvíjet a zlepšovat.

 
19)  Humpreys, C., Hague, G., Hester, M. (2000). From good intentions 

to good practice. Bristol: Policy Press.
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IV. 
INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE

Pro účinnou pomoc obětem domácího násilí je velice často interdisciplinární spolu-
práce naprosto nezbytná. S ohledem na skutečnost, že životní situace, ve kterých se 
naši klienti nacházejí, jsou velmi různé, je často třeba k jejich řešení úzké spolupráce 
nejrůznějších organizací a institucí. 

Pražské Intervenční centrum nejčastěji spolupracuje s  Policií ČR, orgány sociálně 
právní péče o děti při úřadech městských částí hlavního města Prahy, úřady práce, orga-
nizacemi pomáhajícími dětem, starším lidem, cizincům a dalším potřebným skupinám.

Jsme si velice dobře vědomi toho, jak dobrá spolupráce může významně ovlivnit 
celý proces pomoci obětem domácího násilí. Zároveň nám zákon o sociálních služ-
bách výslovně ukládá povinnost zajistit spolupráci a vzájemnou informovanost mezi 
dotčenými subjekty. Z těchto důvodů tedy pravidelně pořádáme 4× do roka interdis-
ciplinární setkání výše zmíněných organizací, připravujeme semináře a workshopy na 
nejrůznější témata, která s domácím násilím souvisí.

SPOLUPRÁCE IC S POLICIÍ ČR

Nejužší a nejintenzivnější spolupráce je mezi Intervenčním centrem a Policií ČR. V pří-
padě, že policie dojde k závěru, že se někdo dopouští na jiné osobě domácího násilí, 
a násilnou osobu vykáže se společného obydlí na dobu 10 dnů, informuje o této sku-
tečnosti do 24 hodin Intervenční centrum tak, že zašle úřední záznam o vykázání, který 
obsahuje základní informace o  rodině a skutečnostech, které se v  rodině udály. Při 
řešení jednotlivých případů je často nezbytné slazení postupu Intervenčního centra 
a policie, případně výměna informací týkajících se osob domácím násilím ohrožených. 

Začátkem letošního roku policie vykázala muže poté, co fyzicky napadl nejen svou téměř 
90letou spolubydlící, ale i souseda žijícího ve vedlejším bytě. S ohledem na věk ohrožené 
osoby nebylo možné nabídnout služby Intervenčního centra telefonicky a ohrožená osoba 
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nebyla schopna z důvodu svého věku a zdravotního stavu Intervenční centrum navštívit. 
Bylo třeba, aby pracovníci Intervenčního centra navštívili klientku doma. S ohledem na bez-
pečí pracovníků požádalo Intervenční centrum o spolupráci policii, která ochotně pracovníky 
Intervenčního centra ke klientce domů doprovodila a zajistila tak bezpečný průběh konzul-
tace v terénu. Zároveň bylo domluveno, že policie zajistí opakované kontroly v bytě klientky, 
a tím jí poskytne ochranu před násilnou osobou. Bylo zřejmé, že v případě návratu násilné 
osoby nebude klientka s největší pravděpodobností schopna policii sama přivolat.

SPOLUPRÁCE IC S ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Další důležitou institucí, se kterou Intervenční centrum intenzivně spolupracuje v přípa-
dech, kdy jsou v rodině nezletilé děti, je orgán sociálně-právní ochrany dětí, který 
působí na úřadech městských částí hlavního města Prahy. Často je také důležité klienty 
informovat o nejrůznějších organizacích a službách, které jsou dětem v náročné životní 
situaci připraveny pomoci. Jedná se např. o  terapeutické služby, nácviky nejrůznějších 
dovedností či asistované setkávání s rodiči. Intervenční centrum nejčastěji spolupracuje 
s organizacemi Triangl – centrum pro rodinu, Centrum Locika, Pro Dialog, z.s. a další. 

Informaci o tom, že v rodině s nezletilými dětmi došlo k vykázání násilné osoby, 
zasílá policie také na příslušný orgán péče o děti. Intervenční centrum jednak kont-
roluje, zdali tento orgán obdržel informaci o policejním vykázání, a také nabízí pomoc 
a podporu při řešení problémů v rodině.

Na začátku podzimu loňského roku Policie ČR vykázala otce dvou nezletilých synů, který již 
řadu let psychicky i fyzicky týral svou ženu-matku nezletilých synů. Neboť se jednalo o dlouhodobý 
problém, orgán péče o děti s rodinou již několik let spolupracoval a snažil se rodině pomoci. Pro 
matku dvou nezletilých synů bylo velmi obtížné situaci v rodině řešit, a to zejména s ohledem na 
skutečnost, že k útokům ze strany manžela docházelo ve větších časových intervalech s rozestupem 
několika měsíců, vždy ve chvílích, kdy byl manžel pod silným vlivem alkoholu. Poté, co svou ženu 
napadl, se vždy velice omlouval, sliboval, že tentokrát to bylo určitě naposledy a že již nikdy nebude 
požívat alkohol ve větší míře. Zároveň vždy koupil řadu dárků a celé týdny byl vzorným manželem 
a otcem. Razance útoků se však postupem let zvyšovala, po posledním útoku měla žena zlomená 
2 žebra, pohmožděný obličej, podlitiny po celém těle. Při posledním útoku došlo dokonce k tomu, 
že se vzbudil starší syn a byl svědkem toho, jak otec jeho matku brutálně napadl. Právě přítomnost 
staršího syna u incidentu byla pro klientku zlomovým okamžikem a rozhodla se tentokrát situ-
aci řešit a přivolala policii. Poté, co byla klientka kontaktována pracovníky Intervenčního centra, 
požádala o přípravu návrhu na prodloužení policejního vykázání o jeden, a následně o další dva 
měsíce. Intervenční centrum se také po souhlasu klientky spojilo s příslušným orgánem péče o děti 
a na doporučení tohoto orgánu byl otci na měsíc zakázán styk s oběma syny. 
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Intervenční centrum také předalo klientce kontakt na Centrum Locika, která 
se zabývá pomocí dětem, v  jejichž rodinách dochází k domácímu násilí. Klientka se 
s Centrem Locika spojila a s oběma syny do této organizace po dobu 3 měsíců dochá-
zela. V Intervenčním centru byly klientce připraveny návrhy na úpravu poměrů k nezle-
tilým synům. Po dvou měsících soud syny svěřil do péče klientky a otci bylo stanoveno 
výživné, které je povinen měsíčně na syny hradit. V rámci soudního řízení bylo přihléd-
nuto i ke zprávám z Centra Locika. Klientka zatím nebyla připravena podat k soudu 
návrh na rozvod manželství, bylo jí přislíbeno, že pokud se rozhodne tento návrh podat, 
v Intervenčním centru jí návrh připravíme a vysvětlíme postup soudu v tomto řízení.

SPOLUPRÁCE IC S ORGANIZACEMI, KTERÉ POMÁHAJÍ CIZINCŮM

V případech, kdy ohrožená osoba nehovoří česky, je naprosto zásadní navázání spo-
lupráce s některou z organizací, které pomáhají cizincům. Intervenční centrum 
nejčastěji spolupracuje s organizacemi In báze, z.s. a Integrační centrum či Sdružení 
pro integraci a migraci.

Koncem léta 2017 obdrželo Intervenční centrum informaci o tom, že došlo k vykázání 
ve vietnamské rodině. Z mnohaleté praxe máme zkušenost, že oběti domácího násilí z viet-
namské komunity většinou svou situaci řešit nechtějí. Nicméně vždy se snažíme udělat maxi-
mum a alespoň vysvětlit, že v České republice je k dispozici dostatek prostředků k zajištění 
bezpečí a ochrany osob ohrožených domácím násilím.

Po obdržení informace o vykázání Intervenční centrum telefonicky kontaktovalo 30letou 
ženu z Vietnamu označenou v úředním záznamu za osobu ohroženou domácím násilím. 
S ohledem na omezenou znalost českého jazyka bylo velice náročné s klientkou domluvit kon-
zultaci. Nakonec se podařilo klientce vysvětlit kam a v kolik hodin má přijít, pro jistotu jsme 
jí zaslali krátkou sms zprávu s názvem ulice, datem a časem schůzky. Poté Intervenční cen-
trum kontaktovalo organizaci pomáhající cizincům, konkrétně Integrační centrum v Praze. 
Bylo domluveno, že na schůzku sjednanou s klientkou dorazí též pracovnice Integračního 
centra, která nejenže hovoří česky i vietnamsky, ale dokonce sama pochází z Vietnamu.

Na schůzce, která poté proběhla v Intervenčním centru za účasti pracovnice Integračního 
centra a  klientky, se podařilo klientce vysvětlit, jak je v  České republice nastaven systém 
ochrany před domácím násilím. Klíčová zde byla přítomnost pracovnice Integračního cen-
tra, která byla stejné národnosti jako klientka. S ohledem na skutečnost, že klientka byla 
vdaná, měla 3letého synka a bydlela v bytě, kde nájemní smlouva byla uzavřena mezi jejím 
manželem-násilnou osobou a  vlastníkem bytu, bylo pro klientku velice důležité zajištění 
právní pomoci a podpory. Během následujících týdnů bylo klientce v  Intervenčním centru 
připraveno několik soudních návrhů a zároveň získala jasné instrukce, jak postupovat při 
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komunikaci s vlastníkem bytu. Také byla klientce domluvena schůzka na příslušném orgánu 
péče o děti, a to též za doprovodu pracovnice Integračního centra. 

Během následujících 3 měsíců bylo rozhodnuto o prodloužení zákazu vstupu do 
bytu pro manžela klientky. Toto rozhodnutí vedlo k tomu, že manžel byl nucen zajistit 
si jiné nájemní bydlení. Poté souhlasil s ukončením své nájemní smlouvy k bytu, ve 
kterém nadále žila jeho žena se synem. Majitel tohoto bytu k datu ukončení nájemní 
smlouvy s manželem uzavřel nájemní smlouvu s klientkou. Dále bylo soudem vydáno 
rozhodnutí o svěření syna do péče klientky a byla určena výše výživného. Aktuálně 
probíhá rozvodové řízení, otec pravidelně hradí výživné a stýká se se synem.

SPOLUPRÁCE IC S ORGANIZACEMI ZAJIŠŤUJÍCÍMI UBYTOVÁNÍ

V jiných situacích je nejdůležitější k řešení situace klienta okamžité zajištění nového 
bydlení. Intervenční centrum pomáhá klientům i  s  řešením této náročné situace. 
Naše centrum má k dispozici dva byty, ve kterých je možné na několik týdnů či měsíců 
klienta ubytovat. Zároveň je však nezbytná spolupráce s dalšími organizacemi dis-
ponujícími možnostmi zajištění ubytování. V Praze je řada těchto organizací, 
např. Akorus či Women for women a celá řada azylových domů s různými cílovými 
skupinami (azylové domy pro ženy, pro ženy s dětmi, pro muže atp.).

Začátkem léta loňského roku bylo Intervenční centrum informováno o policejním vyká-
zání v rodině s nezletilou asi 8letou dcerkou. Po telefonickém kontaktu s klientkou byla 
domluvena schůzka v Intervenčním centru. Klientka sdělila, že domácí násilí trvá ze strany 
partnera a otce dcery již řadu let. Nicméně klientka bydlí v bytě, který je ve výlučném 
vlastnictví partnera. Klientka pracuje pouze na poloviční úvazek ve fi rmě své tchýně, a to 
s ohledem na péči o dcerku, ale též z toho důvodu, že partner si nepřál, respektive zakázal, 
aby klientka pracovala na větší úvazek či si našla jiné zaměstnání.

Dále klientka uvedla, že již několik let přemýšlí o  rozchodu, nicméně má strach, že 
v případě svého odchodu přijde o dcerku. Tímto jí partner již řadu let vyhrožuje. Klientka 
sděluje, že partner má jistě pravdu, neboť ona nemá zajištěno pro sebe a dcerku bydlení 
a není ani do budoucna schopna z fi nančních důvodů bydlení zajistit. Na rozdíl od ní má 
partner velice dobré zaměstnání a nadstandartní příjmy, dcerku má rád a po večerech 
a víkendech se jí věnuje. Po první schůzce byly s klientkou naplánovány další schůzky, a to 
se sociálním pracovníkem – kvůli řešení bytové a fi nanční situace, s právničkou – kvůli 
vysvětlení průběhu soudního řízení o úpravě poměrů k dceři a kvůli vysvětlení principů, na 
jejichž základě soudy rozhodují, a dále k psycholožce – kvůli celkovému zklidnění a zajiš-
tění psychické podpory v náročné životní situaci.
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Klientka došla k závěru, že využije nabídky ubytování v jednom z bytů, které má k dis-
pozici Intervenční centrum. Náklady na bydlení v bytě jsou okolo 4.000 Kč, což je částka, 
kterou klientka mohla hradit. Dále byly za podpory sociálního pracovníka podány žádosti 
o dávky státní sociální podpory a dávky hmotné nouze. Klientka začala pravidelně jednou 
týdně navštěvovat psycholožku Intervenčního centra a po setkání s právničkou a opako-
vaném ujištění, že o dcerku nepřijde, podala k soudu žádost o svěření dcerky do své péče, 
která jí byla v Intervenčním centru připravena.

Za necelé dva měsíce od podání návrhu na úpravu poměrů k dcerce bylo nařízeno 
soudní jednání, o měsíc později byla dcerka svěřena do péče klientky a bylo určeno výživné 
ve výši 9.000 Kč měsíčně. Po necelých třech měsících od policejního vykázání si klientka 
našla vlastní nájemní bydlení a s dcerou se přestěhovala.

SPOLUPRÁCE IC S ÚŘADY PRÁCE

Stává se, že největším problémem osoby ohrožené domácím násilím po vykázání 
násilné osoby je fi nanční tíseň. Zejména v  situacích, kdy ohrožená osoba pečuje 
o nezletilé děti či z  jiného důvodu nepracuje či nemá přístup k rodinným fi nancím. 
Opakovaně jsme se setkali s případem, kdy klientka neměla vůbec žádné fi nance, 
tedy ani např. na základní potraviny či léky.

Zákon o pomoci v hmotné nouzi umožňuje vyplatit namístě v hotovosti dávky mimo-
řádné okamžité pomoci až do výše životního minima, tedy zhruba do částky okolo 3.000 
Kč. Bohužel přístup jednotlivých úřadů práce, které tyto dávky vyplácejí je doposud různý. 
Jsou situace, kdy dávka je na místě vyplacena, ale jsou i případy, kdy je toto odmítnuto 
s poukazem na skutečnost, že ohrožená osoba pobírá například rodičovský příspěvek. 

Začátkem letošního roku jsme spolupracovali s klientkou, která navštívila naše centrum 
hned druhý den po vykázání partnera. Téhož dne dopoledne byla na naše doporučení 
požádat úřad práce o vyplacení dávky mimořádné okamžité pomoci. Byla odmítnuta s tím, 
že pobírá rodičovský příspěvek. Sociální pracovník Intervenčního centra se spojil s přísluš-
ným úřadem práce, objasnil tíživou situaci ohrožené osoby, doložil úřední záznam o vyká-
zání a potvrdil spolupráci ohrožené osoby s Intervenčním centrem. Po podrobném objasnění 
situace, včetně vysvětlení, že rodičovský příspěvek byl vyplacen před několika týdny a násilná 
osoba si peníze vyžádala pod pohrůžkou ublížení na zdraví, byla ohrožené osobě vyplacena 
dávka mimořádné okamžité pomoci ve výši 1.500 Kč.

Ve všech výše nastíněných případech jakož i v celé řadě dalších je spolupráce různých orga-
nizací a institucí naprosto klíčová. Na územní hlavního města Prahy se daří tuto spolupráci 
prohlubovat a rozšiřovat, a to nejen díky nejrůznějším setkáním pracovníků jednotlivých orga-
nizací a institucí, ale i díky jejich skutečnému zájmu klientům v těžkých chvílích pomoci.
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V. 
MÝTY A DOMNĚNKY V OBLASTI 
DOMÁCÍHO NÁSILÍ

Tématu mýtů v oblasti domácího násilí se už dlouhou dobu věnuje mnoho tuzem-
ských i zahraničních zdrojů. V této kapitole bychom se chtěli podělit se o naše zku-
šenosti a zdůraznit mýty a domněnky, se kterými se setkáváme v Intervenčním cen-
tru nejčastěji. Vnímáme, že je důležité zaobírat se mýty, protože reálné znalosti mají 
potenciál formovat názory veřejnosti, zvyšují míru její informovanosti a mohou tak 
přispět k zmírnění následků domácího násilí v celém rodinném systému i společnosti.

Z  výsledků analýzy výskytu a  latence domácího násilí v partnerských vztazích20 
vyplývá, že nějakou formu domácího násilí prožilo v  ČR 17 – 40 % žen a  10 – 38 % 
mužů. Velká míra nepřesnosti ve statistikách odráží, jak náročné je danou problema-
tiku v praxi zkoumat. Částečně je tomu tak z důvodu, že množství předsudků a mýtů, 
které se k tématu domácího násilí vážou, je stále vysoké, a to nejen u laické veřejnosti, 
ale také mezi profesionály v praxi. Jaké jsou tedy mýty, se kterými se setkáváme?

� Domácí násilí je jenom fyzické
Existuje mnoho forem domácího násilí. Fyzické násilí je jenom jedna z  forem, kdy 
dochází k  útokům s  cílem poškodit fyzické zdraví obětí. Kromě klasického dělení 
forem domácího násilí (fyzické/psychické, mezigenerační/partnerské apod.) existuje 
ještě latentní domácí násilí, které se aktuálně neděje, ale „visí“ ve vzduchu a ovládá 
oběť předtuchou, že k násilí může kdykoliv dojít. Je to forma kontroly, která fun-
guje díky předešlým zkušenostem nebo hrozbám ze strany osoby dopouštějící se 
násilí. Ohrožené osoby tak nemůžou svobodně jednat a projevovat se ze strachu 
z důsledků, čímž se posiluje nerovnováha rozdělení moci ve vztahu. Nezáleží na tom, 
jestli se u někoho objevuje jeden druh nebo víc druhů násilí. Nárok na pomoc má 
kdokoliv, kdo zažívá násilí v jakékoliv formě.

� Násilní jsou jenom muži
Násilí je univerzální jev a je ho za určitých podmínek schopen každý člověk. Domácí 
násilí se děje napříč celým společenským spektrem, od nižších vrstev po nejvyšší, 

 
20)  Dohnal, Miholová, Domesová, Šprincová. 2017. Analýza výskytu a latence domácího násilí v partnerských 

vztazích. Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR.
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dopouštějí se ho muži i ženy, vzdělaní i nevzdělaní, věřící i ateisté. Tento mýtus je 
živen hlavně předsudky a obtížností tento fenomén dostatečně přesně zkoumat díky 
studu a strachu obětí.

� Násilné osoby jsou hrubí, neslušní muži a je jednoduché je identifi kovat
Opak je často pravdou. Domácí násilí je fenomén, který je skrytý před zraky veřejnosti 
a to, co se děje za zavřenými dveřmi se často v práci nebo před širší rodinou a přáteli 
neděje. Máme zkušenost, že domácího násilí jsou schopni dopustit se muži i ženy 
nejen vůči svým partnerům a partnerkám, ale i vůči svým dětem nebo starším členům 
rodiny. Násilní můžou být důchodci, dospělí i dorostenci. Často však k násilí dochází 
jen doma, zatímco na veřejnosti násilné osoby svoji výbušnost a agresivitu dokáží 
kontrolovat. Důsledkem pak je, že takové osoby při jednání s dalšími osobami mohou 
svým chováním mást a svoje zvláštní charisma využívat k manipulaci s okolím i institu-
cemi. Setkáváme se s případy, kdy veřejnost považuje oběť za nedůvěryhodnou právě 
kvůli dojmu, jakým působí ve světle charismatické násilné osoby. Pachatelé domácího 
násilí mohou být zdatní manipulátoři a v takovém případě je nebezpečné orientovat 
se jenom podle dojmu. 

� Když nejsou důkazy, nevyplatí se jednat
Tím, že domácí násilí je skrytý fenomén a oběti mají často strach svoji situaci řešit, 
je přirozené, že důkazů o činech, které se v domácnosti dějí, bude méně. V naší praxi 
se setkáváme s případy, které nebyly ještě nikdy hlášené na Policii ČR nebo kde nee-
xistují žádné lékařské zprávy o zraněních oběti. Systém ochrany před domácím nási-
lím však s tímto faktem počítá a situaci je i přesto možné začít řešit. Často je prvním 
krokem ochota vypovídat na policii, která následně může podniknout akce směřující 
k prošetření situace. Pomáhají také svědecké prohlášení přátel nebo rodiny, kteří si 
byli o situaci alespoň z části uvědomění. Pokud naši klienti a klientky nechtějí zacházet 
tak daleko, aby kontaktovali policii, je možné pracovat na plánu bezpečného odpou-
tání se ze vztahu za pomocí pracovníků Intervenčních center nebo jiných neziskových 
organizací. Ti mohou ve většině případů nabídnout různé možnosti řešení, mohou 
být psychologickou oporou nebo pomohou při jednání s institucemi, jako jsou orgány 
sociálně-právní ochrany dětí nebo soudy. Někdy vypadá situace beznadějně, ale 
máme zkušenost, že málokdy je tomu opravdu tak. Řešení existují.

� Některé ženy si přímo žádají facku, protože provokují. Některé si ji zaslouží.
Tento mýtus poukazuje na předpoklad, že když dělá žena něco, co se muži nelíbí, 
nebo uráží jeho hrdost, je v pořádku ji v  tom zabránit násilím. Z našeho pohledu 
nikdo, ať už se jedná o ženu, muže, dítě nebo skupinu lidí, si nezaslouží být tres-
tán za své chování násilím. Ve vztazích, kde dochází k domácímu násilí, se často 
setkáváme ze strany násilných osob s  bagatelizacemi typu: „Vždyť ona na mě 
křičela. Už  to bylo neúnosné a nechtěla přestat. Když jsem jí dal facku, byla zticha.“ 
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Použití násilí je (kromě výjimek, které umožňují jistým institucím formy násilí použí-
vat) neomluvitelné a bagatelizací se násilné osoby vyhýbají zodpovědnosti za to, že 
někomu ublížili. Přesouvají tak vinu na dotčenou osobu a snaží se vyvolávat dojem 
pasivní oběti okolností. Násilí má záměr a funkci, je to aktivní a vědomá reakce. Před 
tím, než člověk použije násilí, je celá řada jiných možností, které poskytují konstruk-
tivnější formu řešení a nepřekračují fyzické ani psychické hranice jiné lidské bytosti. 
V moment, kdy padne facka, ten, kdo se jí dopustil (ať už se jedná o příslušníka jaké-
hokoliv pohlaví), je za ní zodpovědný a měl by nést důsledky.

� Domácí násilí je způsobeno alkoholem nebo užíváním drog.
Ačkoliv je přítomnost návykových látek v  situacích domácího násilí častá, nedá se 
jednoznačně konstatovat, že je zde příčinná souvislost. V těchto případech je lepší 
uvažovat o návykových látkách jako o podmínkách, které vznik domácího násilí uleh-
čují, ale nezpůsobují ho. Domácí násilí je specifi cké v  tom, že jsou v páru (rodině) 
dlouhodobě mocensky nevyvážené vztahy. Někdo z  rodiny má dlouhodobě moc 
nad druhými, či už díky své fyzické převaze nebo díky schopnosti manipulace a ovlá-
dání strachem. Domácí násilí je charakteristické snahou člověka kontrolovat druhé. 
Tato snaha je zakořeněna v osobnosti daného člověka a návykové látky jako alkohol 
mohou pomoci k tomu, že se násilí projeví výrazněji. 

� Domácí násilí se v homosexuálních párech nevyskytuje.
Domácí násilí je univerzální jev a objevuje se napříč celou společností, tudíž i v homo-
sexuálních partnerstvích jak mezi muži, tak mezi ženami. V  Intervenčním centru 
máme zkušenosti i s těmito případy a pozorujeme, že projevy a kontext se zásadně 
neliší od jakéhokoliv jiného násilného vztahu.

� Násilné osoby mají jenom problém s  vyjadřováním svého vzteku. 
Potřebují kurz zvládání vzteku, aby se naučili řešit konfl ikty bez násilí. Stačí, 
že se partner/ka přihlásí a všechno se změní.
I když je tento mýtus z části pravdou, veřejnost má pouze dílčí představu o tom, co 
všechno obnáší cesta vedoucí ke zvládání vlastní agrese. Myslíme si, že podobné 
programy jsou důležitou součástí změny v boji proti domácímu násilí, zároveň však 
máme zkušenost, že je to dlouhodobý proces závislý na motivaci klienta a ochotě 
investovat do změny svou energii a  čas. Klienti takových programů se musí naučit 
nejenom praktické nástroje a „triky“, jak svou agresi zvládat, ale musí zrevidovat své 
hodnoty a dlouhodobě se začít zajímat o sebe samé a o témata, jako jsou defi nice 
násilí, stereotypy, moc ve vztahu, zodpovědnost ve vztahu, hranice jednání apod. 
Pokud člověk opravdu chce něco ve svém životě změnit, musí převzít zodpovědnost 
za své jednání a něco obětovat. Situace se nevyřeší tím, že si člověk, který se násilí 
dopouští, pasivně odsedí určité množství hodin vzdělávání. Kritériem změny je nako-
nec realita a bezpečnost členů rodiny.
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� Když se jako oběť domácího násilí obrátím na psychiatry, osobu, která 
se dopouští násilí, si odvezou a vyléčí.
Pokud osoba, která se doma násilí dopouští, sama nechce, není jednoduché ji hos-
pitalizovat. To je možné jenom z důvodů, které jsou výslovně stanoveny v zákoně, 
a  týkají se jen určité skupiny lidí. Zde narážíme na práva každého člověka, která 
mohou být překročena jenom represivními složkami státu, a to jen ve specifi ckých 
případech. S  tímto mýtem se v  Intervenčním centru setkáváme u klientů, kteří by 
často rádi vztah s danou osobou zachovali, ale za podmínky, že se partner vyléčí. Jak 
už bylo zmiňováno výše, cesta zvládání agrese je často dlouhá a vyžaduje iniciativu 
ze strany osoby, která se násilí dopouští. Tato iniciativa a energetický vklad se nedá 
nahradit medikací nebo pohovorem u psychiatra. 

� Partneři, u kterých dochází k domácímu násilí, potřebují párovou terapii.
Na rozdíl od běžných konfl iktů v partnerství, kdy je párová terapie přirozeným způ-
sobem, jak na vztahu pracovat, v případech domácího násilí existují závažná rizika. 
Standardně párová terapie poskytuje neutrální a otevřený prostor pro vyjádření pocitů 
mezi partnery. Tento prostor může být užitečný v případě, že neohrozí žádného z dvo-
jice. V případech domácího násilí je vztah partnerů dlouhodobě mocensky nevyvážený, 
takže může dojít k tomu, že je jeden z partnerů k sezení nucen. Za přítomnosti neut-
rální osoby a v otevřeném prostředí konzultovny může ohrožená osoba sdělit něco, co 
se za dveřmi konzultovny obrátí proti ní a ohrozí ji na psychickém nebo fyzickém zdraví. 
Pokud není zajištěna bezpečnost ohrožené osoby i za dveřmi terapeutické pracovny, 
může být párová terapie jenom další z nebezpečných nástrojů násilné osoby k upev-
ňování kontroly nad druhým. V případech domácího násilí doporučujeme nejdřív indi-
viduální sezení oběma partnerům v instituci, která je zaměřena na práci v této oblasti. 
Pokud je zajištěné bezpečí a párová terapie by přinesla další obohacení, je pak možné 
na vztahu pracovat i tímto způsobem. Toto rozhodnutí by však mělo být vždy konzulto-
váno s odborníkem na práci s domácím násilím.

� Děti domácí násilí nevnímají
Tento mýtus má mnoho variací. „Děti spaly, když u nás docházelo k násilí.“ „Děti jsou 
ještě příliš malé na to, aby tomu rozuměly.“ „Snažíme se před dětmi svoje konfl ikty nero-
zebírat.“ Děti jsou mnohem vnímavější, než dospělí lidé. Jsou na světě krátce, nerozumí 
mu a potřebují „nasát“ vše, co se dá od nejbližších osob ve svém okolí. Děti přítomnost 
domácího násilí vnímají velice intenzivně, ale ještě nedisponují strategiemi a nástroji, 
jak se s ním vypořádat. I když nejsou přímou obětí, vnímají strach a napětí v atmosféře 
rodiny. Nerozumí příčinám domácího násilí, ani si ho nedokáží zasadit do širšího kon-
textu. Je dlouhodobě prokázáno, že už jen pouhá přítomnost dítěte v prostředí, kde 
dochází k domácímu násilí, závažně poškozuje zdravý vývoj a psychiku dítěte. Jedinou 
cestou, jak se vyhnout dlouhodobým následkům pro dítě, je zastavit násilí a poskytnout 
dítěti péči v organizacích, které pracují s dětmi ohroženými domácím násilím. 
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� To, že jsem obětí domácího násilí, nesouvisí s tím, jaký jsem rodič
Role rodiče a role partnera v násilném vztahu jsou velice úzce propleteny. Oddělovat 
tyto role bez uvědomění, co to obnáší, může ohrozit vývoj dítěte. Setkáváme se 
s případy, kdy oběti přenášejí svoji frustraci ze vztahu na dítě, čímž ho dostávají do 
role, která mu nepřísluší. Úkolem rodiče je adekvátně zacházet se svými potřebami 
a s potřebami dítěte, být ve vztahu k dítěti srozumitelný, předvídatelný, schopný ote-
vřené komunikace a konzistentní ve svých postojích. Rodič musí pro dítě vytvořit bez-
pečné, ohraničené a přijímající prostředí. V oblasti domácího násilí je toto často kom-
plikované, ať už kvůli stavu, ve kterém je ohrožená osoba, nebo kvůli rozporům, které 
existují mezi rodiči. Při řešení otázky domácího násilí je určitě důležité postarat se 
o sebe jako ohroženou osobu, zajistit si bezpečí a zázemí, ale je také důležité zajímat 
se o svoje rodičovské kompetence a  jejich rozvoj. Zásadní otázkou, kterou si každý 
rodič musí klást je, co jsou potřeby mého dítěte a jak je můžu kompetentně naplnit? 

� Kdyby oběti chtěly, už by dávno odešly
Odejít z násilného vztahu je extrémně náročné. Nejen po praktické stránce ale i po 
stránce emoční. Oběti domácího násilí žijí ve strachu a pod vlivem osoby, která se na 
nich dopouští násilí. Často nevědí, že existuje možnost situaci řešit navzdory míře 
nesvobody, kterou takový vztah obnáší. Díky neustálé kontrole, izolovanosti a zastra-
šování mají oběti domácího násilí zkreslené vnímání a podléhají dojmu, že bez násilné 
osoby by se jim nepodařilo ve společnosti přežít. Není také výjimkou, že díky vzta-
hové historii a střídání období násilí a „líbánek“ svého partnera stále milují. Odchod 
je těžký, protože se nedá soustředit jenom na to špatné, co se stalo. V našich klien-
tech se často bije strach, smutek, závislost, a zároveň láska a touha po partnerovi. 
Je proto důležité si uvědomit, že když hodnotíme takový vztah zvenčí, nejsme v něm 
emočně zainteresovaní tak, jako oběti. To nám dává volnost vidět řešení. Tuto volnost 
v rozhodování oběti domácího násilí nemají a potřebují naši podporu, aby si ji časem 
vybudovali v bezpečném kontextu.

Téma mýtů a domněnek v oblasti domácího násilí je rozsáhlé. Je důležité vědět, že 
naše dojmy nás často můžou klamat. Prvním krokem, jak se mýtům vyhnout, může být 
právě návštěva organizace, která se tématem domácího násilí zabývá. Profesionálové 
v této oblasti můžou poskytnout relevantní informace a nabídnout možnosti řešení, 
které existují.
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VI. 
DOMÁCÍ NÁSILÍ – GENDEROVĚ 
PODMÍNĚNÉ NÁSILÍ ČI NIKOLIV?

Cílem této kapitoly není ani při nejmenším zlehčovat násilí na ženách, někoho zostu-
zovat, nebo vyhrocovat spor, které pohlaví je agresivnější. Je však třeba si uvědomit, 
že i když muži v některých kontextech jako pachatelé převažují, není to zdaleka taková 
převaha, jako se předpokládalo. Už nelze nevidět, že ženy jsou nejen oběťmi, ale 
i původkyněmi domácího násilí, o kterém už dál nemůžeme přemýšlet jako o násilí 
mužů na ženách. Je nevyhnutelné začít aktivně zkoumat a  řešit i násilí, kterého se 
dopouští ženy, cíleně se ptát kdy, jak, na kom a s jakými následky probíhá, a nebát se 
otevírat i kontroverzní a tíživé otázky. A to vše s jediným cílem – pomoct obětem, ať už 
jimi jsou ženy nebo muži.

SPECIFIKA SOCIÁLNÍ PRÁCE S MUŽI A ŽENAMI V KONTEXTU DOMÁCÍHO NÁSILÍ 

V posledních letech si do IC nachází cestu čím dál tím víc mužů, kteří čelí domácímu 
násilí, ať už ze strany partnerek nebo v  rámci mezigeneračních konfl iktů v  rodině. 
V souvislosti s nárůstem počtu těchto klientů jsme si začali všímat odlišností v jejich 
potřebách a tím pádem i ve skladbě služeb, které od nás čerpají. 

Zatímco u žen-obětí se často ukazuje mnohem vyšší míra ekonomické závislosti 
na partnerovi, u mužů zpravidla otázku fi nancí nebo bydlení řešit nemusíme. V pří-
padě klientů-mužů nebývá také až tolik potřeba krok po kroku procházet celý proces 
odchodu od partnerky za současné intenzivní psychické podpory ze strany psycho-
loga i  sociálního pracovníka. Muži obvykle dlouho váhají, ale když už se odhodlají 
a udělají zásadní rozhodnutí, dokážou se rychleji zorientovat a následně provádět 
účinné kroky vedoucí ke stanovenému cíli. Ženy častěji váhají, nechají se více ovliv-
ňovat emocemi a mají tendenci zpětně opakovaně rekapitulovat správnost svých 
rozhodnutí. Vyšší míra ekonomické závislosti na partnerovi a  tím pádem následně 
na systému, pak způsobuje větší, a často zcela oprávněné, obavy, jak zvládnou pro-
ces odchodu a  jak se dokážou následně postavit na vlastní nohy. Velmi často tedy 
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pomáháme řešit i fi nanční situaci včetně žádostí o dávky hmotné nouze nebo státní 
sociální podpory a bytovou otázku. Obzvlášť komplikovanou situaci pak mívají samo-
zřejmě matky s dětmi, obzvlášť pokud jsou ještě na rodičovské dovolené a nemají 
stabilní příjem v dostatečné výši. Bohužel nebývá výjimečné, že klientka uvádí, že by 
od násilného partnera odešla daleko dříve, ale pocit bezmoci v době, kdy pečovala 
o malé děti, jí ve vztahu udržel a pomoc vyhledala až v době, kdy se vrátila do zaměst-
nání a začala věřit, že osamostatnění zvládne.

MUŽI V ROLI OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ

Tento příspěvek je o mužích, kteří se stali oběťmi domácího násilí a o  křehkosti, 
která spolupráci s nimi provází. V následujícím textu se pokoušíme rozebrat některé 
aspekty našich zkušeností více do hloubky.

České i zahraniční průzkumy ukazují, že domácí násilí na mužích je fenomén, který 
existuje, je závažný (tak, jako každé jiné násilí), a nelze ho bagatelizovat nebo podce-
ňovat. Proč jsou vůbec muži, jako oběti domácího násilí, mezi odbornou veřejností 
samostatným tématem? Možná právě proto, že jsou zahaleni oparem tajemství. 
Existují? Je to vůbec důležité? Kolik jich je? Jací jsou? Co prožívají? Proč se neozývají? 
Máme přeci systém ochrany proti domácímu násilí, který má více než desetiletou 
tradici.

V České republice existují tři průzkumy, které se dotazovaly, kolik takových mužů 
je. Každý z nich nabízí jiný údaj. Objevují se čísla 7 %, 10 % a 38 %21. Velký rozdíl ve 
výsledcích je způsoben zejména rozdílnou metodologií použitou v jednotlivých prů-
zkumech. Máme jen nejasnou představu, kolik procent mužů, kteří se stali obětí 
domácího násilí, opravdu je. Důvodů může být několik. Případy mohou být pro sys-
tém neviditelné z důvodu, že násilí není hlášené, anebo je považované za 
normu, takže násilím vlastně není…

Na otázku, kolik mužů-obětí domácího násilí, skutečně je, bychom 
uměli odpovědět pouze ve světě, kde se muži přihlásí k tomu, že je 
na nich násilí páchané, v systému, kde vyhledají odbornou pomoc 
nebo se obrátí na příbuzné, přátele. 

414141414414141411444441

 
21)  Buriánek, J., Kovařák, J. 2006. Domácí násilí – násilí na mužích 

a seniorech. Praha, Triton; Buriánek, J., Pikálková, S., Podaná, Z. 
2014. Násilí na mužích: Sonda do zákoutí partnerských vztahů. 
Praha, FF UK; Topinka, D. (ed.). 2016. Domácí násilí z perspektivy 
aplikovaného výzkumu – Základní fakta a výsledky. Ostrava, 
SocioFactor, s. r. o.
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Co mužům brání v hledání pomoci a co můžeme my jako jedinci, pomáhající orga-
nizace nebo společnost udělat pro to, aby muži v této situaci byli podchyceni? Je naší 
zodpovědností postarat se o to, aby lidé, kteří potřebují pomoc, překonávali co možná nej-
menší odpor při svém hledání odborné pomoci.

Ze zahraničních zdrojů vyplývá, že muži, na kterých bylo páchané násilí, mají dva 
až tři krát menší tendenci čin hlásit než ženy v podobné situaci. 

K možným důvodům se vyjadřuje docentka Čírtková22 : 
1) Muži se nedefi nují jako oběť.
2) Muži nehodnotí chování partnerky jako trestní čin nebo jako nežádoucí chování.
3) Muži se stydí a vnímají svůj problém jako okrajový.
4) Muži váhají volat policii, protože mají strach, že jim příslušné orgány neuvěří 

a nakonec budou sami stíhaní.
5) Muži mají strach ze zveřejnění, které by mohlo způsobit jejich stigmatizaci 

v očích veřejnosti.

Zajímavým faktem, vyplývajícím z průzkumu, který uskutečnila Asociace pracov-
níků intervenčních center (APIC), je, že v případě, prezentujete-li defi nici domácího 
násilí mužům, s rolí oběti DN se ztotožní pouze 4,9 % mužů. Pokud však mužům před-
ložíte výpis násilného chování, přihlásí se k jeho výskytu ze strany manželky či part-
nerky 30,4 % mužů. Tento rozdíl může být způsoben právě tím, že pro muže je těžké 
se identifi kovat jako oběť.

Jaký odpor muži překonávají?
V první řadě jsou to kulturní stereotypy. Muži žijí ve společnosti, která má určitou 
představu o tom, jak by měl správný muž vypadat. Muž musí projevovat odvahu, sílu, 
moudrost a ztělesňovat vůdce. Muž je zodpovědný za to, že se postará o rodinu a ochrání 
ji. Je záhadný, divoký, špinavý, je gentleman. Je dokonale připravený na krizi, a pokud se stane 
něco zásadního, otřese se a znovu naskočí do hry. Má pevný stisk a krok. Emoce jsou projev 
slabosti, přípustný je jenom hněv, ten je v pořádku. Muž nesmí brečet, fňukat, nedodržet slovo, 
ukázat, že něco neví nebo nezvládne. Muži o pocitech a svých hlubokých myšlenkách nemluví.

Toto jsou jen některé ze stereotypů, které se ve společnosti objevují a které jsou 
v nás tak hluboce zakořeněné, že si často ani nevšimneme, nakolik jsou limitující. 
Problém stereotypu není to, že je nepravdivý, ale to, že popisuje jen jednu stranu 
reality. Důraz na maskulinitu vytváří jakousi past pro muže, oběti domácího násilí. 
Když se muž dostane do role oběti v kultuře, která je maskulinní a uznávající macho 
muže, klesne muž z tradiční pozice moci do pozice bezmoci. Stává se nejen obětí, 
ale zároveň přestává být mužem, jaký je ve společnosti uznáván. Zůstává zranitelný, 
emocionální a bezradný. Objevuje se stud.

 
22) Čírtková, L. 2010. Domácí násilí ve faktech a teoriích. Právo a rodina, č. 7/2010.
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Jaké předsudky se objevují, když hovoříme o  tom, že muže napadla žena, tedy 
někdo, kdo byl dlouhá století v pozici bezmoci? U mužů i v jeho okolí se mohou obje-
vit myšlenky typu: I nejslabší muž je silnější než průměrná žena. Muž přece nemůže být 
napaden ženou. Jenom slaboch prožívá násilí ve vztahu, stěžuje si. Chlapi nejsou přece 
žádné holčičky, padavky, zženštilí mamánci, víly, či podpantofl áci. Možná se objeví hodno-
cení jako: slaboch, měl by si umět svou ženu srovnat. 

Takové věty používá někdo, kdo uznává, že ženy by měly být „na svém místě“. Mluví 
hlas maskulinní kultury, která může mít až zábavu z  toho, když se muž svojí ženě 
neumí nebo nechce postavit. Co když je to muž, který se snaží nepřekračovat hranice 
druhých, muž, který se snaží pro svou rodinu udělat maximum a nemá tendence 
svou rodinu řídit mocensky.

Jak se cítí muži-oběti DN, kteří do IC přijdou?
Naši klienti chtějí hlavně situaci zvládnout (jako správní muži), nechtějí o ní moc mlu-
vit. Mají strach, že jim nikdo neuvěří. Sami si nevěří. Často si myslí, že násilní jsou oni. 
Někteří se za oběť nepovažují. Jak by mohli? Jen opatrně se snaží zjistit, jestli to, co se 
jim ve vztahu děje, je normální. Mají pocit, že nemají nikoho, komu by se mohli svěřit 
s  tím, že je partnerka napadá. Cítí se slabí, izolovaní a vnímají, že nedokáží naplnit 
kulturní ideál muže. Bojí se, že si o nich budeme myslet, že žena je skutečná oběť, že 
se dopouští násilí v sebeobraně.

Často bývají důvodem k  vyhledáni pomoci fyzické příznaky stresu a  strádání – 
nespí, nejedí, třesou se, mají depresivní stavy, nedokáží podávat adekvátní výkon 
v práci. Nemají soukromý život, žádné koníčky. Začínají vnímat, že jejich děti opakují 
násilné vzorce. Toto bývá jedním z důvodů, proč se na nás obrátí. Skrze oči dětí vidí 
ponižování, které se na nich manželka či partnerka dopouští.

Obraz silného muže je v okolí, v médiích, v našich výchovách tak pevně ukotven, že 
si myslí, že jsou sami, že jsou výjimkou a že si za vše mohou sami.

Muži-oběti na konzultaci přicházejí se zakázkou, že se chtějí poradit. Snaží se svou 
situaci racionálně uchopit, připisují partnerčiny stavy nemoci, jako by bylo těžké při-
jmout, že se jejich partnerka může chovat násilně cíleně. V tomto kontextu se u kli-
entů také objevuje strach z obvinění z domácího násilí, ze sexuálního obtěžování dětí, 
z týrání. Kdo by jim uvěřil, když to jejich žena nahlásí?

Muži-oběti především prožívají hluboký stud. Stud je klíčovou charakteristikou při 
setkání s takovým klientem. Nedokázali naplnit svůj úkol a za to se stydí. Partnerka 
říká: „Něco je s  tebou špatně.“ „Nezvládáš tohle, tamto ... ty jsi chlap?“ Stud je velice 
mocná emoce, která vyvolává obrovské množství výčitek a  vnitřní sebedestrukce. 
Stud způsobuje, že klienti přestanou věřit, že jsou v pořádku, že věci vnímají správně. 
Nevěří tomu, co cítí, vidí, slyší. Nedůvěřují vlastním smyslům a  vlastním pocitům, 
nebo to, co vnímají, neberou vážně. Proto ve vztahu zůstávají dlouhou dobu. Snaží se 
napravit. Být dobrým chlapem, mužem, otcem.
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Zároveň mívají často velké sny o rodině. Chtějí ovlivnit to, jak se partnerka chová 
k dětem. Jejich nadějí je, že pokud budou přítomni, budou mít děti alespoň nějakou 
šanci vyrůst a stát se dobře fungujícími členy společnosti. Někdy je však opak pravdou, 
protože tím, že zůstávají, udržují systém ponižování, konfl iktů a násilí neustále v chodu.

Jaké to je pro nás, pracovníky IC, potkat muže v roli oběti DN?
Zkuste si představit, že muž začne zvažovat odchod. Zkuste si představit, že mu 
doporučíte volat policii. Představte si, že mu doporučíte podat návrh na svěření před-
školních dětí do péče. Jako pracovníci z oboru víme, že muži oběti mají na všechno 
z toho nárok. Zároveň musíme brát v potaz následující otázky: Kam půjde? Bude moci 
vídat svoje děti? Uvěří mu státní orgány? Není náhodou obětí právě žena? Co bude 
dělat, když bude obviněn z domácího násilí? Má možnost získat oporu v  institucích 
a v sociálním okolí? Tyto otázky nás znovu vrací ke stereotypům v naší kultuře. Ve vět-
šině případů se nakonec klienti, kteří z násilného vztahu odchází, rozhodnou děti 
ponechat v péči partnerky. Klienti se přiklání k variantě nezatahovat do řešení policii 
a snaží se situaci vyřešit vlastními silami. Výjimkou z naší zkušenosti jsou případy, kdy 
je zcela evidentní, že partnerka má problémy se zvládáním vlastního chování.

Nemyslíme si, že je lehká odpověď nebo návod na to, jak tyto situace řešit. Co víme, 
je, že předsudky, stereotypy, stud a  izolace hledání odpovědí významně znesnadňují. 
Je důležité vnímat, jaké pocity ve společnosti vyvolávají muži-oběti DN. Někdo možná cítí 
soucit, možná zájem. Může se objevit rozhořčení, obavy nebo kritický a odmítavý postoj. 
Toto jsou emoce, které se v různé intenzitě objevují pokaždé, když s  takovými klienty 
přicházíme do kontaktu. Provázejí nás, protože s námi předsudky a stereotypy byly velmi 
dlouhou dobu. Provázejí nás, protože muži jsou také násilní. Je nezbytné zkoumat, odkud 
tyto pocity pramení, protože ovlivňují skutečnost, zda se nám tito muži svěří.

ŽENY, KTERÉ UBLIŽUJÍ SVÝM BLÍZKÝM

Žena v  roli toho, kdo se dopouští násilí, 
je kontroverzní téma nabité neobyčejně 
silnými emocemi. Kdykoli toto téma na 
nějakém odborném setkání oslovíme, 
následuje mocná až bouřlivá ode-
zva. Lidé mají potřebu sdílet 
příběhy, o kterých se běžně 
nemluví, i  tíživé emoce, 
které v nich vyvolávají.
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Přesto jde zároveň o téma, které je v praxi stále jen málo řešené. Jako by pano-
vala obava, že když jej otevřeme, nějak tím zlehčíme nebo dokonce popřeme násilí, 
kterému jsou ženy vystaveny, a ohrozíme to, čeho jsme v  jejich ochraně dosáhli. 
Nicméně o to ani v nejmenším nejde. Cílem je vytáhnout na světlo skrytý a neméně 
závažný problém, zejména z hlediska možných následků. Zkušenosti vězeňských psy-
chologů v anamnézách odsouzených k trestu odnětí svobody potvrzují častý výskyt 
matek tyranek, tedy žen, které své děti hrubě zanedbávaly, bily rukama i předměty, 
pálily, nechávaly své děti hladovět, podávaly jim drogy, a mnoho dalšího. V souvislosti 
s  tím je tedy zjevné, jak masivní dopady může ženské násilí mít – na konkrétního 
jedince i celou společnost. 

I  v  zahraniční probíhá systematický výzkum v podstatě až v posledních letech. 
O to však intenzivněji a s nesmírně zajímavými, byť smutnými výsledky. 

Především se už v  tuto chvíli potvrzuje, že nejde o  nijak okrajovou záležitost. 
Ve výzkumech domácího i sexuálního násilí vychází daleko méně asymetrická čísla, 
než jaká se doposud předpokládala. Jedním z hlavních důvodů nejspíš bude celková 
změna úhlu pohledu. Původní přístup byl silně feministicky podbarven, a i když mu 
patří všechna čest za to, že obrátil pozornost ke komplikované sféře intimních forem 
násilí, v řadě ohledů byl velmi omezený. Automaticky předpokládal, že jde o gende-
rově podmíněné násilí mužů na ženách, a mužů se na jejich zkušenosti dlouho nikdo 
ani nezeptal. Soustředil se také především na partnerské domácí násilí, zatímco násilí 
na rodičích, sourozencích a dětech opomíjel. Když ho však zahrneme, podíl žen oka-
mžitě vzrůstá. Nelze však samozřejmě vyloučit ani to, že čísla se v čase reálně promě-
ňují a že ženských násilnic přibývá.

Ukazuje se také jeden pozoruhodný fenomén. A  to rozpor mezi tím, jak málo se 
násilí páchané ženami objevuje v ofi ciálních statistikách policie, soudů, úřadů nebo 
pomáhajících organizací – a  jak často se naopak objevuje v různých retrospektivních 
výzkumech a v rámci sběru anamnéz, např. v případech aktuálně probíhajícího domá-
cího násilí nebo v různých „problémových“ populacích (závislí, pachatelé trestné čin-
nosti apod.). Začíná být tedy více než zřejmé, že čísla byla dosud silně podhodnocená 
i proto, že jen málokdy jsou takové případy hlášené a aktivně řešené. Důvodem bude 
souhra vícero faktorů (společenská tendence k bagatelizaci, předsudky, muži mohou 
mít silné zábrany se svěřit, děti nevědí jak a komu apod.).

Podívejme se tedy na několik převážně zahraničních výzkumů konkrétně. Jejich 
výsledky samozřejmě nemůžeme automaticky přejímat, ale mohou být cenným zdro-
jem inspirace a poznání.

Sexuální násilí
Začněme od širší oblasti sexuálního násilí. Přesně totiž ilustruje, jak moc se úhel 
pohledu posunul, a jak se mění získaná data, když se začneme na násilí, kterého 
se ženy dopouštějí, cíleně zaměřovat. Sexuální násilí bylo dlouho nahlíženo téměř 



4646

výlučně jako sféra násilí mužů na ženách. Nejspíš proto, že v ofi ciálních statisti-
kách tvoří odsouzené ženy naprosto minimální podíl – zhruba 5 % – a zároveň 
tvoří drtivou většinou obětí23. Předpokladu o  jednostrannosti se tak ani nelze 
divit. Nicméně při bližším pohledu se ukazuje, že situace bude přece jenom tro-
chu složitější.

Značný rozruch v  tomto kontextu vzbudila nedávná souhrnná analýza mnoha 
nejrůznějších výzkumů ze Spojených států24. Její autoři totiž došli k závěru, že muži 
jsou sexuálnímu násilí vystaveni ve víceméně stejné míře jako ženy, a že ženy jako 
pachatelky nejsou žádnou výjimkou, naopak. Čísla v jednotlivých výzkumech se samo-
zřejmě lišila, ale pohybovala se v následujícím rozmezí – zhruba 30 – 50 % mužů zažilo 
v dospělosti sexuální útok, přičemž v 60 – 90 % byly jeho aktérkou ženy. Rovněž okolo 
40 % mužů, kteří zažili zneužívání v dětství a dospívání, uvádí jako útočníka ženu. 
Překvapivé výsledky přinesly i výzkumy z vězeňského prostředí. Dle obvyklých očeká-
vání jsou vězeňkyně často zneužívané mužským personálem, avšak v podstatě stejně 
jsou vězni zneužíváni ženským personálem. Přičemž čísla rostou s klesajícím věkem 
vězňů, a nejvíce jsou násilím ze strany žen ohrožení mladiství delikventi. Pokud jde 
o sexuální násilí, ke kterému dochází přímo mezi zadrženými, pak u žen byla dokonce 
zjištěna až třikrát větší míra vzájemných útoků.

Partnerské domácí násilí
Oblast partnerského násilí je tradičním bitevním polem, kde se vede spor o násil-
nou povahu muže a  ženy. Sycen je hlavně daty ze starších  jednostranně zamě-
řených výzkumů, a opět i  zkušeností policie a  soudů, které řeší převážně muže 
pachatele a ženy oběti. I zde se však hodně změnilo, a nově získaná data jsou alar-
mující. Např. podle nejčerstvějšího českého výzkumu zažilo násilí ze strany svých 
partnerek až 30 % mužů25. 

Co zůstává faktem je, že ženy jsou častěji obětí nejzávažnějších fyzických útoků. 
Nelze však už přehlížet, že nebezpečnému fyzickému násilí jsou vystaveni i muži26. 
Ženy neváhají kompenzovat menší sílu použitím nebo házením předmětů, ohro-
žováním nožem, vroucí vodou apod. Ve vzájemně násilných vztazích mohou být 
dokonce častěji zraněni muži27.

 
23)  Cortoni F., Hanson R. K., Coache M. E. 2009. Les délinquantes sexuelles: Prévalence et récidive 

[Female sexual off enders: Prevalence and recidivism]. Revue Internationale de Criminologie 
et de Police Technique et Scientifi que, 62: 319–336.

24)  Stemple L., Flores A., Meyer I. H. 2017. Sexual victimization perpetrated by woman: Federal data 
revealing surprising prevalence. Aggression and Violent Behavior, 34: 302–311. 

25)  Topinka D., Prokschová V. 2016. Výsledky výzkumu – názory a postoje veřejnosti vůči domácímu násilí. 
In D. Topinka (ed)., Domácí násilí z perspektivy aplikovaného výzkumu: Základní fakta a výsledky. 
Ostrava: SocioFaktor.

26)  Buriánek J., Pikálková S., Podaná Z. 2014. Násilí na mužích. Sonda do zákoutí partnerských vztahů. 
Praha: Univerzita Karlova.

27)  Arehart-Treichel J. 2007. Men Shouldn‘t Be Overlooked as Victims of Partner Violence. Psychiatric 
News, 42(15): 31–33.
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Devastující úrovně mohou nabývat i další podoby násilí28. Od vulgárních nadávek, 
urážení a ponižování, přes paralyzující vydírání (dětmi, že se snaha bránit se obrátí 
proti nim), až po reálné destrukce sociální (ztráta kontaktu s dětmi, rozkol s  rodi-
nou a přáteli) nebo ekonomické (odebírání peněz, volání zaměstnavateli). Oběť může 
takové jednání zcela podlomit psychicky i zdravotně.

Mezigenerační domácí násilí
Praxe bohužel ukazuje, že násilí na rodičích a prarodičích je na vzestupu. Potvrzují 
to např. i statistiky krizové linky organizace Život 90, kde tématem většinu hovorů 
o domácím násilí je právě násilí mezigenerační29. Vzhledem k palčivosti problému 
přibývá i výzkumů, které se tématem zabývají. V otázce, kdo je původcem násilí, se 
svých závěrech liší. Některé konstatují, že chlapci a muži jako pachatelé převažují30, 
jiné dochází k závěru, že ve fyzickém násilí není mezi muži a ženami rozdíl, a že ženy 
dokonce převažují v psychickém a emocionálním násilí31. Je možné, že záleží na typu 
výzkumu – v klinických a forenzních studiích se v roli pachatele objevují víc muži, v epi-
demiologických je poměr mužů a žen vyrovnaný32. Byť výsledky nejsou zcela jedno-
značné, je zjevné, že mezigenerační domácí násilí rozhodně není výhradní doménou 
mužů, a že ženy se na něm podílí značnou měrou.

Sourozenecké domácí násilí
Sourozenecké násilí bývá zlehčované jako pouhá dětská rivalita, i  přesto, že jde 
o  bolestnou a  nijak marginální formu domácího násilí, která je dokonce považo-
vaná za nejčastější formu násilí na dětech33, nebo nejčastější formu násilí v rodině 
vůbec34. Vedle vlastní traumatizace zúčastněných přispívá sourozenecké násilí v dět-
ství u obou pohlaví k opakování bludného kruhu násilí v dospělosti, tentokrát v part-
nerském kontextu35. I přesto, že výsledky porovnávání zastoupení chlapců a dívek 
jsou opět nejednoznačné, zdá se, že i když chlapci mohou být agresivnější vůči cizím 
dětem, k sourozencům bývají dívky násilné ve stejné míře36. 

 
28)  Buriánek J., Pikálková S., Podaná Z. 2014. Násilí na mužích. Sonda do zákoutí partnerských vztahů. 

Praha: Univerzita Karlova.
29)  Statistiky z telefonické krizové pomoci Senior telefon, organizace Život 90. 2014. K dispozici: 

https://docs.google.com/document/d/1H1hhMDkX_6msRvb2wS72kBNPw0WM-qMi5panK7x2Gkc/
edit, staženo dne 22. 11. 2018.

30)  Boxer P., Gullan R. L., Mahoney A. 2009. Adolescents‘ physical aggression toward parents 
in a clinic-referred sample. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 38(1): 106–116. 

31)  Calvete E., Gámez-Guadix M., Orue I. 2012. Child to Parent Violence: Emotional and Behavioral 
Predictors. Journal of Interpersonal Violence, 28: 755–772. 

32)  Ibabe I., Jauregizar J. 2013. Risk Factors for Child-to-Parent Violence. Journal of Family Violence, 
28: 523–534.

33)  Finkelhor D., Dziuba-Leatherman J. 1994. Victimization of children. American Psychologist, 49: 173–183. 
34)  Carvalho Relva I., Monteiro Fernandes O., Pinheiro Mota C. 2013. An Exploration of Sibling Violence 

Predictors. Journal of Aggression, Confl ict and Peace, 5: 47–61. 
35)  Simonelli J., Mullis T., Elliot A. N., Pierce T. W. 2002. Abuse by Siblings and Subsequent Experiences 

of Violence Within the Dating Relationship. Journal of Interpersonal Violence, 17: 103–121. 
36)  Felson R. B. 1983. Aggression and Violence between Siblings. Social Psychology Quarterly, 46: 271–285).
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Domácí násilí páchané na dětech
Jako poslední se podívejme na oblast, kde je násilí páchané ženami nejzávažnější a záro-
veň snad nejtabuizovanější – na násilí páchaném na dětech. K dispozici je stále relativně 
málo dat, což samo o sobě vypovídá o tom, jak problematická tato sféra je. Přesto je už 
teď nepochybné, že jde o oblast, v níž je podíl žen bohužel skutečně výrazný.

Když začneme od toho nejhoršího, tak matka a otec jako vrah vlastního dítěte se 
objevují ve stejné míře, u novorozenců ženy dokonce převažují37. Týrání a zanedbá-
vání dětí se pak ženy dopouští až dvakrát častěji než muži38. Samozřejmě se objevuje 
námitka, že příčina tkví v tom, že ženy jsou s dětmi prostě víc. Což jistě hraje svou roli, 
ale nijak to jednání žen neomlouvá, ani to nesnižuje tíživost jeho dopadů. 

A to stále mluvíme o číslech z ofi ciálních statistik. Mnoho tragických příběhů nepochybně 
zůstává nepovšimnuto nebo vyplavou na povrch až zpětně. Děti jsou ve vztahu k tomu, kdo 
jim ubližuje, často zcela bezbranné. I přes nárůst možností neví, kde se svěřit, bojí se, že 
situace se obrátí proti nim, neví, co s nimi bude, jestli neskončí v dětském domově nebo 
nedostanou rodiče do vězení. A existují i určité náznaky, že o násilí, kterého se dopouští 
žena, je náročnější se svěřit. Ve výzkumu s dospělými, kteří byli jako děti zneužívaní mužem 
i ženou, účastníci uváděli, že těžší bylo promluvit o ženách, které jim ubližovali39. Někdy to 
dokonce může být natolik těžké, že oběť raději nepravdivě označí za pachatele muže40.

Dalším problémem je, že když už je takový případ odhalen, není výjimkou hrubá 
bagatelizace. Stejné násilné projevy bývají u  ženy vyhodnoceny jako méně nebez-
pečné než u muže, i když opak je začasté pravdou. Přesto v běžném i institucionál-
ním kontextu stále dochází k přehlížení ženských násilnic v citlivých rolích, ať už jde 
o matky a další příbuzné, nebo vychovatelky, učitelky ad. Oproti mužům je daleko 
méně z nich vyšetřováno a odsouzeno, a spíše převažuje tendence řešit takové pří-
pady domluvou nebo u pomáhajících profesí41.

Přitom násilí na dětech je asi nejtěžší formou násilí vůbec. Děti jsou nejkřehčími 
a nejzranitelnějšími oběťmi. A jedním z nejhorších tyranů vůbec může být právě vlastní 
matka. Dítě je k ní poutáno vazbou tak pevnou a úzkou, že dlouho vlastně ani nemá 
možnost se jakkoli bránit. Násilí tak může způsobit hluboké narušení jáství a identity, 

 
37)  Bourget D., Grace J., Whitehurst L. 2007. A Review of Maternal and Paternal Filicide. The Journal 

of the American Academy of Psychiatry and the Law, 35: 74–82.
38)  Bradford Wilcox W., Dew J. 2008. Protectors or perpetrators? Fathers, Mothers, and Child Abuse 

and Neglect. Research Brief No. 7. New York: Center for Marriage and Families.
39)  Sgroi S., Sargent N. 1993. Impact and treatment issues for victims of childhood sexual abuse by female 

perpetrators. In M. Elliott (ed.), The female sexual abuse of children (14–36). London: Guilford Press. 
40)  Longdon C. 1993. A survivor‘s and therapist‘s viewpoint. In M. Elliott (ed.), The female sexual abuse 

of children. London: Guilford Press.
41)  Freeman N. J., Sandler J. C. 2008. Female and male sex off enders. Journal of Interpersonal Violence, 

23(10): 1394–1413. 
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úplnou ztrátu důvěry k druhým lidem i ke světu jako takovému, neutuchající vnitřní 
bolest, úzkosti a deprese, traumata tak hluboká, že mohou být prakticky nezvratná. 
Důsledky takového násilí mohou být zcela devastující (ať už jde o konkrétní fyzická 
a psychická zranění nebo úplně zničenou osobnost a život), a neobyčejně daleko-
sáhlé, neboť skrze poškození vývoje jednotlivce široce dopadají na společnost jako 
takovou (ať už jde o opakování násilí, zneužívání alkoholu a drog, kriminalitu apod.).

Důvodem přehlížení je zřejmě hlavně to, že často je přítomen velmi složitý kon-
text. Žena sama je obětí týrání, děti není komu svěřit, a často jsme přesvědčení, že je 
lepší aspoň nějaká matka než žádná matka. To vše jsou skutečně neobyčejně těžké 
otázky. Ale neměly by a nemůžou nás zastavit před řešením situace. V sázce je příliš 
mnoho, a my musíme najít odvahu aktivně oslovit toto těžké téma.





PŘÍBĚHY 
ŽEN
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MIRKA, 40 LET

Martin mě okouzlil na první pohled. Choval se velmi pozorně a krátce po seznámení 
navrhnul společné bydlení. Byl milý, každý den mě vyzvedával z práce, trávili jsme 
spolu všechen volný čas. 

Postupně se to, co na začátku vypadalo jako pozorné chování, začalo měnit v noční 
můru. Chtěl vědět o každém mém kroku. Kontroloval mi telefon i mail. Musela jsem mu 
hlásit příchod i odchod z práce. Stopoval čas, za který se dostanu domů, a když jsem 
se zpozdila, byl to důvod ke scéně. Musela jsem mu oznámit jména všech mužských 
kolegů, schůzka s přáteli znamenala tichou domácnost. Stále víc jsem se izolovala, 
přestala jsem komunikovat i s rodinou, abych zabránila dusnu doma.

Poprvé mě napadl, když jsem chtěla jet na služební cestu. Byl přesvědčen, že je to 
záminka k nevěře. Vrazil mi facku, nadával mi, že jsem děvka a  lhářka. Druhý den 
se omluvil, přinesl mi dárek a já jsem mu odpustila. Toto napadení ale jakoby v něm 
uvolnilo nějaká stavidla. To, co v  minulosti končilo tichou domácností nebo hád-
kou, se změnilo ve facky a kopance. Stával se ze mě uzlíček nervů, který pořád hlídal 
hodinky, automaticky jsem odmítala všechny schůzky. 

Něco se ve mně zlomilo posledním napadením, při kterém mě přitlačil k zemi a škrtil 
mě. Byla jsem přesvědčená, že umřu. Tento zážitek nemohla vymazat žádná kytka. 
Hned následující den jsem zavolala sestře a všechno jsem jí řekla. Brečela jsem bez-
mocí, ale i úlevou, že to konečně mohu někomu říct. Oznámila jsem, co se stalo na poli-
cii, a  za pomoci známých jsem se odstěhovala. Martin nebyl ochotný přijmout mé 
rozhodnutí a snahu o klidný rozchod. Pořád se mě snažil přesvědčit, abych se vrátila. 
Byla jsem už vyčerpaná, bála jsem se, že to nikdy neskončí. Nakonec jsem se objednala 
do Intervenčního centra, kde mi doporučili, jak se chovat a  jaké kroky podniknout 
– bylo náročné vytrvat, ale nakonec to zabralo.
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� Komentář právničky IC:

Klientka byla schopná situaci řešit bez použití právních kroků, což je často ideální 
řešení. V případě, že by nebyla schopna okamžitě řešit svou bytovou situaci, mohl by 
ji napomoci institut policejního vykázání násilné osoby ze společného obydlí na dobu 
10 dnů a případné soudní prodloužení tohoto vykázání o jeden měsíc.

Pokud by po rozchodu obtěžování ze strany Martina dosáhlo takové míry, že by 
v Mirce vzbuzovalo důvodnou obavu o  její život nebo zdraví, mohlo by být jednání 
Martina hodnoceno jako trestný čin „nebezpečné pronásledování“ (tzv. stalking) 
podle § 354 trestního zákoníku. 

� Komentář psycholožky IC:

Někteří násilní partneři se mohou ze začátku jevit jako partneři snů – jsou neobyčejně 
pozorní, všechen čas chtějí trávit s vámi, zajímají se o to, co děláte, nebojí se ve vztahu 
dělat vážnější kroky – vytvoří pevnou vazbu a pak začnou postupně stále více přimí-
chávat manipulaci a kontrolu, a nakonec i otevřené fyzické násilí. 

Pro ohroženou osobu je náročné odejít, protože se upíná ke vzpomínce na krásné 
začátky, odmítá se vzdát ideálu. Klíčové bývá uvědomit si, že nešlo o pravou lásku 
a péči, ale jen o první stupeň manipulace. Situaci komplikuje právě to, že partnera/
partnerku známe víc, než laické okolí a často si říkáme, že ostatní netuší, jaký part-
ner je ve skutečnosti, neví, jaké měl dětství apod. Známe partnerovy dobré i špatné 
vlastnosti.

Ke změně dochází, až když převáží extrémně těžké zkušenosti (ale ani to nemusí 
pomoci vždy, ohrožená osoba se např. stydí přiznat před okolím, že mělo „pravdu“). 
Často je překážkou právě tlak na rozhodnutí, který vzniká ve vyhrocených situacích. 
Při terapii pak mají klientky/klienti možnost v neutrálním prostředí své dilema zpraco-
vávat. Terapeuti nemají zájem klienty do ničeho tlačit. Právě to může vytvořit prostor 
pro spontánní rozhodnutí.



5454

JANA, 49 LET

S Pavlem jsme se seznámili přes inzerát. Můj předchozí vztah skončil fi askem a  já 
jsem byla už nějakou dobu sama. V našem vztahu bylo od začátku něco špatně, 
ale já jsem to odmítala vidět. Měla jsem pocit, že pokud vztah ukončím, bude to mé 
další selhání. Od začátku mi partner dával najevo, že jsem míň, než on. Pokud se mi 
něco povedlo, zlehčoval to, naopak rád upozorňoval na mé chyby a nedostatky. Jeho 
neustálé ponižování a výsměch mě zraňovaly, kritice a posměškům nedokázal odolat 
ani na veřejnosti. 

Dokázal být i  šarmantním mužem, který ve společnosti nemá nouzi o  zájem žen. 
V  takových chvílích jsem věřila, že když se budu chovat podle jeho představ, bude 
ke mně stejně milý, jako je k cizím ženám. Pracovala jsem na vysoké pozici, v práci 
jsem byla úspěšná a sebejistá. Jakmile se však za mnou zavřely dveře od bytu, roztřásla 
jsem se a ztratila jsem veškerou jistotu. Dokázal ve mně udupat sebevědomí, přesvědčil 
mě o tom, že mám být vděčná, že se mnou vůbec je. S oblibou vedl dlouhé monology, 
ve kterých mě srovnával s jinými ženami a upozorňoval mě, o kolik jsem horší, oškli-
vější, hloupější.

Nevím, proč jsem čekala tak dlouho. Chtěla jsem věřit, že když se budu dostatečně 
snažit, budu pro něj konečně dost dobrá, konečně mě ocení. Kladla jsem si za vinu jeho 
nepříjemné chování, výčitky a ponižování. Věřila jsem, že chyba je ve mně, a že kdybych 
se víc snažila, náš vztah by fungoval. Mé okolí vidělo, jaký je náš vztah ve skutečnosti, 
ale jejich názor jsem dlouhou nechtěla slyšet. Změnilo se to až tehdy, když jsem se po 
psychickém zhroucení objednala k psychologovi do Intervenčního centra. Ve spolu-
práci s ním jsem postupně získala náhled a sílu vztah ukončit. Vyrovnat se s tím ale 
bude ještě nějaký čas trvat.
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� Komentář psycholožky IC:

Dvojí tvář osoby, která se násilí dopouští, způsobuje, že je násilník nezřídka vnímán 
okolím jako bezproblémový sympaťák (někdy přímo bavič a  vtipálek). Na druhé 
straně oběť, která díky své pozici nemá takovou svobodu využívat svůj šarm a vtip, se 
setkává s nepochopením svého okolí (sousedi, rodina atd.). Výjimkou nemusí být ani 
obelstění policie, soudce či znalce, který se nedostane pod povrch přátelské masky. 
Ke zmatení přispívá i to, že oběť často působí úplně jinak, než jak si „typickou oběť“ 
představujeme. Jsou to nejen osoby odříznuté od sociálních kontaktů, zubožené 
a bez zaměstnání, ale naopak i úspěšné, šikovné ženy, které působí mimo domov 
prosycený násilím spokojeně a sebevědomě. Cílem práce psychologa je pak hlavně 
ohrožené osoby podpořit při jednání s úřady. Je důležité s  klienty vybudovat sílu, 
která by jim pomohla čelit předsudkům a vtíravým dotazům okolí a podnikat reálné 
a racionální kroky k nastolení bezpečí.
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EVA, 31 LET

S manželem jsme se vzali po krátké známosti, protože jsme „museli“. Jeho matka 
mě na svatbě upozorňovala, že je trochu rapl po tátovi, ale stačí pevná ruka a je 
to hodný mužský.

Manžel měl problémy s alkoholem a nedokázal si udržet žádnou práci. Pod vlivem 
alkoholu byl agresivní, vybíjel si na mně vztek, obviňoval mě ze všeho, co se mu v životě 
nepovedlo. Když jsem oponovala, vysloužila jsem si sprosté nadávky nebo facku. Nikdy 
se mi neomluvil, naopak, tvrdil, že vím, za co jsem dostala.

Často zůstával celý den ležet na gauči, díval se, jak se snažím krátce před porodem 
obstarat domácnost. Jediné, co jsem od něj slyšela, byly nadávky na to, jak jsem pomalá 
a líná, výsměch kvůli mé váze a stížnosti, že bude muset živit dítě. Záminkou ke křiku 
a nadávkám bylo cokoliv – pozdě připravená večeře nebo nezaplacená složenka. Byla 
jsem bezmocná a bála jsem se. Věděla jsem, že do takového prostředí nemohu přivést 
dítě. Styděla jsem se o tom, co se u nás děje, komukoliv říct, tak jsem hledala rady na 
internetu. Našla jsem si kontakty na organizace, které v takových situacích pomáhají, 
ale stále jsem ve skrytu duše doufala, že se náš vztah příchodem dítěte zlepší. 

Jeden večer na mě manžel ve vzteku vychrstnul vroucí kávu. Zasáhl mě „jen“ na ruce. 
Bylo vidět, že se lekl, ale místo toho, aby mi pomohl, utekl z bytu. Ještě ten večer přijeli 
mí rodiče, pomohli mi sbalit nejnutnější a přestěhovali mě dočasně k nim. Pár dní na 
to jsem se objednala do Intervenčního centra.

Žiji s dcerou, pracuji. Hodně mi pomáhá máma, která už je v důchodu. S manželem 
jsem se rozvedla. Bývalý manžel se o naši dceru nezajímá, u soudu prohlásil, že je jen 
moje. Občas mi je líto, že to dopadlo takhle. Chtěla jsem dát dceři úplnou rodinu, dnes 
místo toho přemýšlím, co budu říkat, když se mě zeptá, kde má tatínka.
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� Komentář právničky IC: 

V případech, kdy jsou v  rodině nezletilé děti, je třeba, dojde-li k ukončení vztahu, 
upravit poměry k nezletilým dětem dohodou mezi rodiči nebo podat k soudu návrh 
na úpravu poměrů k dětem. Pokud bylo uzavřeno manželství, pak je také třeba podat 
návrh na rozvod. Jedná se o právně jednodušší soudní řízení a návrhy na zahájení 
těchto řízení v Intervenčním centru bezplatně připravujeme a vysvětlujeme celý prů-
běh soudních řízení. 

� Komentář psycholožky IC:

Velmi často se v příbězích domácího násilí setkáváme s přítomností alkoholu a dal-
ších návykových látek u násilného partnera/partnerky. Ohrožené osoby pak vnímají 
násilného partnera rozpolceně, jako toho, který nepije (a dokáže být milý, laskavý 
atd.) a jako toho, kdo pije (a kdo ubližuje). Je pak těžké zaujmout jasný postoj k násilí. 
Partnera omlouvají tím, že pod vlivem alkoholu nebo látky to není skutečně on a je 
to látka, která určuje jeho chování. Důležité je uvědomit si, že jde o jednoho člověka, 
který se sám a dobrovolně uvádí do stavu, o kterém ví, že je v něm pro druhé nebez-
pečný a přesto to dělá znovu a znovu. Ohrožené osoby se partnera snaží přimět 
k léčbě, ale často se situace neúnosně prodlužuje opakovanými přísliby léčby a krát-
kodobými epizodami abstinence, které nakonec vždy skončí a  násilí se zopakuje. 
Pro vyřešení závislosti na různých látkách bývá často jedinou cestou skutečná léčba 
s pomocí odborníků. Pokud léčbu partner/ka odmítá, není na co čekat. S psycho-
logy klienti pracují na stanovování si hranic a rozlišení toho, co je opravdová pomoc 
pro partnera a pro klienta. Z pozice ohrožené osoby je při spolupráci s psychologem 
důležité defi novat si, za jakou mez už nepůjdu a co mi pomůže se za sebe postavit. 
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LUCIE, 36 LET

Seznámili jsme se v práci na vánočním večírku a já jsem se bezhlavě zamilovala. Daniel 
byl cizinec a v České republice žil krátce. Neuměl jazyk, takže jsem mu pomáhala se 
zařizováním věcí na úřadech, doprovázela jsem ho na všechna jednání.

Brzy jsme spolu začali bydlet. Měla jsem radost, že se o něj mohu starat. Těšilo mě, 
že moji péči oceňuje, často mi nosil dárky a květiny. Všimla jsem si, že když se napije, 
je nepříjemný a lítostivý, ale dělo se to tak zřídka, že jsem tomu nepřipisovala velkou 
vážnost.

Postupně jeho chování začalo být stále chladnější a odměřenější. Začal mít problémy 
v práci a nakonec dostal výpověď. Jeho situace v  České republice se zkomplikovala 
a obviňoval z toho mne. Začal víc pít, hádali jsme se, často v hádkách rozbíjel nábytek 
a napadal i mě. 

Odcházela jsem a  stále jsem se k  němu vracela. Věřila jsem omluvám, vysvětlení, 
že jedná pod vlivem stresu a že mě nechce ztratit. Věděla jsem, že jsem v nebezpečí, 
ale vlastně jsem ho pořád milovala. Hledala jsem cestu, jak mu pomoci, mluvila jsem 
s přáteli i odborníky, ale Daniel nebyl ochotný cokoliv změnit. Nakonec jsem to vzdala 
a jeden večer jsem mu oznámila, že chci odejít. Dnes si uvědomuji, že bylo ode mne 
hloupé rozcházet se v  kuchyni. Příšerně se rozčílil. Obvinil mě, že jsem ho zradila, 
že nerozumím tomu, jak moc mě miluje a  jak to zde má těžké. Střídavě mi sprostě 
nadával a přesvědčoval mě, ať neodcházím. Klepala jsem se strachy a snažila jsem se 
se vycouvat z místnosti. Bohužel jsem nebyla dost rychlá. Natlačil mě ke zdi, popadl 
nůž, který ležel na lince a přitiskl mi ho ke krku. Oznámil mi, že mě raději zabije, než 
abych odešla. Nikdy v životě jsem neměla takový strach. Trvalo to asi jen pár vteřin, ale 
mě to přišlo nekonečné, než položil nůž a pustil mě. 

Já jsem navštívila Intervenční centrum, se kterým doteď spolupracuji. Danielův útok 
řeší policie. Nevím, jak to dopadne. Teď zažívám úlevu, že jsem od něj pryč a věřím, 
že svůj život dám opět do pořádku.
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� Komentář právničky IC:

V situacích kdy se partner dopouští domácího násilí způsobem, jaký je popsáno v pří-
běhu, a partneři žijí v bytě, ke kterému má vlastnické, nájemní či obdobné právo 
ohrožená osoba a násilná osoba se odmítá dobrovolně odstěhovat, je rozumné včas 
přivolat na pomoc Policii ČR. Ta má právo násilnou osobu vykázat na 10 dní ze spo-
lečného obydlí. Pro ohroženou osobu tato doba nabízí čas a prostor k zamyšlení se 
nad řešením své situace. Není tedy nutné čekat na silný fyzický útok, po kterém by 
například bylo nutné lékařské ošetření. 

� Komentář psychologa IC:

Dá se říct, že tak závažné násilí a ohrožení na životě klienty vážně traumatizuje. Klienti 
pak přicházejí ve vážném stavu, který je zřejmý hned na několika úrovních. Na jednu 
stranu mohou být přítomné fyzické příznaky akutního stresu jako třes, bolesti břicha, 
potíže s příjmem potravy atd., rovněž mohou být přítomné psychické příznaky jako 
např. panické reakce, vracející se intenzivní vzpomínky, emoční oploštělost, neschop-
nost spát, deprese atd. V prvních fázích je důležité zajistit bezpečí a klid. To se daří 
zpravidla po pár měsících spolupráce, kdy se podaří u ohrožené osoby eliminovat 
nebo alespoň snížit pocit reálného ohrožení. 

Je důležité zajistit stabilní bydlení, peněžní příjem, bezpečí, vyjednávání ohledně péče 
o děti apod. Pak klienti s psychology spolupracují na léčení traumatu. Pro léčení je 
důležité bezpečné prostředí, které nezraňuje, kde jsou lidé, kteří vnímají hranice 
a respektují je. Klienti se naučí relaxační metody, budují si odolnost jak zvládat např. 
nevysvětlitelné stresové reakce, které se často v reakci na trauma objevují bez zjevné 
příčiny. Klienti také mohou mluvit o svých zážitcích a učí se s nimi vyrovnat. U závaž-
ných traumat je důležité začít spolupracovat s psychologem co nejdříve, aby se zajis-
tilo, že se akutní symptomy nepřemění v dlouhodobé potíže.
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LENKA 23 LET

S Honzou jsme se poznali, když mi bylo 16 let, a ve svých 17 letech jsem otěhotněla. 
Teď máme spolu dvě děti – Markétku a staršího, čtyřletého Filípka a bydlíme v bytovém 
domě společně s Honzovou rodinou. Poznali jsme se na koncertě a do doby, než jsem 
otěhotněla, jsme si užívali společný čas s kamarády. Vedli jsme trochu divoký život 
a myslím si, že jsme si v hodně věcech rozuměli. Mám pocit, že jsme si sedli zájmy 
i humorem. 

Po otěhotnění jsem se k němu nastěhovala a začali jsme plánovat rodinu. Bylo fajn, 
že jeho rodina vlastní byt, takže jsme měli kde začít. V průběhu těhotenství se však jeho 
postoj ke mně i dětem změnil. Začal víc pracovat a svoje volné chvíle tráví s kamarády 
v hospodě. Pije denně, kouří marihuanu, vrací se pozdě a pak vyžaduje doma klid, aby 
mohl odpočívat před dalším pracovním dnem. Všechno kolem domácnosti zajišťuji 
fi nančně já ze svých příspěvků. Snažím se, aby doma bylo všechno v pořádku a děti 
měly zábavu. Honza mi občas přispěje třeba tisíc korun, ale jinak se do chodu domác-
nosti nezapojuje. Většinou je unavený a kouká na televizi. 

Často, když je opilý, je na mě hrubý, nadává mi a párkrát mi dal i facku, když jsem po 
něm chtěla, aby mi pomohl s domácností. Když jsme sami a o děti se stará jeho máma, 
máme se jako kdysi. Jezdíme na výlety a já mám pocit, že je vše jak za starých časů. 
Nedávno mě znovu napadl, skočil po mně a udeřil mě do tváře. Zavolala jsem policii 
a ta ho vykázala. Díky tomu jsem se dostala do kontaktu s Intervenčním centrem, kde 
mi vysvětlili, že mohu podat návrh na prodloužení vykázání a případně se odstěhovat. 

Já teď nevím, co mám dělat. Myslím si, že partner se policie lekl a uvědomil si, že se 
takto neměl chovat. Už v minulosti mi říkal, že bude se nadměrným užíváním alkoholu 
něco dělat. Je toho teď na něj v práci hodně a chápu, že je pod tlakem. I kdybych od něj 
chtěla odejít, nemám kam jít. S rodičovským příspěvkem nezvládnu péči o děti a hradit 
celý nájem. Rozhodla jsem se tedy vykázání prodloužit o měsíc, ale už teď mi partner 
chybí. Je pro mě náročné starat se o domácnost bez jeho pomoci.
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� Komentář právničky IC: 

Z nastíněného příběhu je zřejmé, že klientka zatím není rozhodnuta, zdali chce situaci 
v rodině řešit odchodem od partnera či zda si přeje vztah zachovat. Toto dilema se 
u klientek Intervenčního centra objevuje poměrně často. V této situaci někdy může 
pomoci získat více konkrétních informací týkajících se případného rozchodu. 
Na takového schůzce klientce objasním, jak probíhá soudní řízení týkající se péče 
o děti a určení výživného, nabídnu přípravu soudních návrhů a zároveň klientku ujis-
tím, že je v pořádku, pokud této nabídky využije kdykoliv budoucnu. 
Rovněž doporučuji schůzku se sociálním pracovníkem, na které je možno vysvětlit 
systém dávek státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi a probrat mož-
nosti jiného bydlení.

� Komentář psychologa IC:

V tomto případě se jedná o školskou lásku se znaky domácího násilí. Je možné, že se 
klientka ponořila do partnerského života dřív, než měla čas projít si důležitými životními 
etapami období odpoutávání se od rodiny a zakotvila přímo ve fázi budování vlastní 
rodiny. Také neměla čas vybudovat si předpoklady pro svoje uplatnění na trhu práce 
nebo se zabývat otázkou směřování a  vzdělání hlouběji. Časný závazek a narození 
dítěte v kombinaci s partnerem, který se chová násilně způsobily, že je teď odkázána 
na zdroje partnera a sama nemá oporu, která by ji pomohla se případně odpoutat. 
Ve spolupráci s IC by v tomto případě bylo důležité klientce poskytnout podporu v osa-
mostatňování se. Klientka je v těžké situaci, kdy bude potřebovat zázemí pro svoje hle-
dání a setkávání se s realitou a nároky dospělého života, a zároveň bude muset dobře 
zastat roli matky a opory pro svoje dítě. Tyto role by tradičně měli následovat po sobě. 
V první řadě je ale důležité pojmenovat ambivalenci vůči partnerovi a  její sny o part-
nerství a rodině zkonfrontovat s realitou aktuálního partnerství. Součástí ambivalence 
je často stav, kdy se žádná z nabízených možností nezdá být jednoduchá. Lidi v takové 
situaci můžou pak volit známé a nebezpečné před neznámým a bezpečným. V IC jsme 
odhodláni klientku podpořit v jakémkoliv směru, pro který se nakonec rozhodne.
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VERONIKA, 54 LET

Kontakt na IC mi vyhledala má kamarádka. Dlouho jsem se odhodlávala požádat 
někoho o pomoc. Za to, že mě psychicky a fyzicky týrá můj vlastní syn Milan, jsem se 
velmi styděla. Na jeho výchovu jsem zůstala sama, jelikož můj manžel zemřel, když 
bylo synovi 5 let. Snažila jsem se mu poskytnout dobré zázemí a vynahradit mu ztrátu 
otce. Problémy se synem se začaly objevovat, když mu bylo 17 let. V té době mě přestal 
respektovat, chytil se špatné party. Z bytu se mi začaly ztrácet cennosti a peníze. Když 
jsem po Milanovi žádala vysvětlení, odpověděl, že o ničem neví. Opakovaně jsem byla 
zvána do školy, jelikož Milan byl agresivní i na učitele a měl neomluvené absence. 
Snažila jsem se mu domluvit, ale nebylo to nic platné. Ze školy ho nakonec vyhodili 
a  on odmítl nastoupit do jakéhokoliv zaměstnání. Neustále mi opakoval, že jsem 
povinna ho živit. Byl na mě sprostý a začal mi vyhrožovat fyzickou likvidací. 

Když Milanovi bylo 25 let, došla mi trpělivost a požádala jsem ho, aby se z mého bytu 
odstěhoval. To ho rozzuřilo a fyzicky mě napadl. Srazil mě na zem a dal mi několik ran 
pěstí do obličeje. Když jsem ležela na zemi, tak do mě ještě kopal. Byla jsem v šoku. 
Na policii jsem se neobrátila. Bála jsem se, že mi policisté neuvěří a situace se ještě 
zhorší. Také jsem se nesmírně styděla. Měla jsem pocit, že jsem v jeho výchově selhala. 
Milanovy urážky a zastrašování jsem snášela dál. Znovu došlo na fyzické útoky z jeho 
strany, kdy mě nejčastěji fackoval a strkal do mě. Jednou, když jsem mu odmítla dát 
peníze, vytáhl z klece mé morče a vyhodil ho z okna, což morče nepřežilo. O tom, co se 
stalo, jsem se svěřila své kamarádce. Ta mě podpořila v tom, abych situaci začala řešit 
a doprovodila mě do Intervenčního centra. 

Pracovníci IC mi vysvětlili, jaké mám možnosti. Vnímala jsem z  jejich strany velkou 
podporu. Na základě toho jsem se odhodlala zajít na policii a vše oznámila. Policie 
následně Milanovi zakázala na 10 dní vstup do bytu a  veškerý kontakt se mnou. 
S pomocí pracovníků IC jsem poté podala k soudu návrh, kterým se zákaz kontaktu 
a vstupu do bytu prodloužil o 1 měsíc. Tato doba mi pomohla k tomu, abych si v klidu 
promyslela další kroky. Začala jsem pravidelně docházet za psychologem IC a ujasňo-
vat si, co chci. Došla jsem k rozhodnutí, že nechci, aby se mnou Milan bydlel v jedné 
domácnosti. Právnička IC mi pomohla sepsat návrh na prodloužení zákazu kontak-
tování a vstupu do bytu o dalších 5 měsíců a také žalobu, ve které jsem soud žádala, 
aby rozhodl o tom, že syn musí můj byt opustit natrvalo. Jsem ráda, že jsem nakonec 
našla odvahu se synovi postavit a nastavit hranice. Jelikož i on tak dostal šanci ve svém 
životě něco změnit. 
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� Komentář právničky IC: 

V případech mezigeneračního domácího násilí ze strany zletilých dětí je často situace 
řešitelná poměrně jednoduše, a to vystěhováním násilného potomka. 
Jestliže rodič k  tomuto těžkému a náročnému rozhodnutí dospěje, v  Intervenčním 
centru s ním zmapuji celou situaci týkající se práv k předmětnému obydlí (tzn., je-li 
rodič vlastníkem bytu, nájemcem či zda v bytě bydlí na základě jiného obdobného 
práva). A  poté doporučím konkrétní právní kroky či připravím příslušnou žalobu 
vedoucí k vystěhování zletilého dítěte z předmětného obydlí.

� Komentář psychologa IC:

Neúplné rodiny jsou často běžnou součástí reality, ve které se naše společnost 
nachází. Důvody jsou různé, a  i když se jeden rodič snaží sebevíc, určité kvality ve 
vztahu k dítěti chybí. Tento efekt se umocňuje zvlášť, když vzory a pomoc není možné 
najít ani v širší rodině. Syn naši klientky se s nedostatkem, který si z dětství nese, 
vyrovnává násilnou cestou a cestou závislosti. Pro rodiče je toto velice obtížná situ-
ace, kdy vědí, že ve výchově dělali, co mohli s tím, co měli, a zároveň cítí velké výčitky 
a pocity selhání. V těchto momentech pomáhá si uvědomit, že dítě je už také dospělý 
a  taky nese zodpovědnost za svůj život a  činy které koná. Podpora blízkého okolí 
nebo rodiny se v  tomto případě jeví jako zásadní a  ve většině případů domácího 
násilí také je. Rodiče totiž čelí velkému vnitřnímu konfl iktu, kdy se musí vyrovnat se 
svými pocity selhání (také i smutku, strachu atd.) a dál nepodporovat dítě-dospělého, 
který se rozhodl být v životě násilný. Často to obnáší radikální krok, který je právě 
odepřením určitého druhu podpory (bytová, fi nanční apod.) v důsledku nejlepším 
výchovným opatřením. V Intervenčním centru rodiče v této extrémně náročné situaci 
můžou dostat podporu psychologů, právníků i sociálních pracovníků. Cílem spolu-
práce je posílit pocit vlastní sebe hodnoty, ocenit snahu rodičů a být oporou v radi-
kálním rozhodnutí a v následcích, které přinese.





PŘÍBĚHY 
MUŽŮ



6666

LUKÁŠ, 37 LET

Eva mi vždy připadala taková úzkostnější a potřebovala hodně utěšovat, ale alespoň 
jsem se vedle ní cítil jako ochránce. Všechno se změnilo, když se nám narodila dcera 
Anička. Eva začala být neustále napjatá a podrážděná. Snažil jsem se jí se vším pomá-
hat, ale ať jsem udělal cokoli, všechno bylo špatně. Lítost střídala hněv. Později mi 
celé večery dokázala vyčítat všechno možné, nadávala mi do debilů, parazitů, urážela 
mě, a všemožně se mě snažila zahanbit a ponížit. Říkala, že nejsem chlap, když jsem 
okamžitě nesplnil její požadavek. Dceři říkala, že jsem ubožák a že nejsem k ničemu. 
Kdybych byl přece chlap, tak se bráním a nenechám na sebe řvát. Stále víc také křičela 
a občas něco rozbila. Pomalu mi ubývaly síly, ale pořád jsem si nedovedl představit, 
že bych opustil Aničku. 

Nakonec už to bylo neúnosné, a když bylo Aničce skoro pět, rozhodl jsem se od Evy ode-
jít. V tu chvíli začalo to nejhorší. Eva běsnila, vyhrožovala mi, že Aničku už neuvidím, 
a když jsem se odstěhoval, odmítala mi jí půjčovat. Nakonec mi dovolila Aničku navště-
vovat, asi proto, aby mi mohla dál něco vyčítat a urážet mě. Neustále před Aničkou 
vedla řeči o tom, jak jsem je obě zradil. Jakoukoli dohodu se mnou odmítala, nevěděl 
jsem, co mám dělat a měl jsem čím dál větší strach o Aničku. 

Pak jsem na internetu objevil stránky Intervenčního centra. Pomohli mi ujasnit si 
mé možnosti, doporučili mi spolupracovat s orgánem sociálně právní ochrany dětí, 
a když pokusy o domluvu dál selhávaly a Eva udělala několik scén i na úřadě, požá-
dal jsem o soudní úpravu poměrů k dceři. Dnes už u mě Anička s radostí tráví čas, 
chodíme spolu do centra Triangl (psychologické a terapeutické centrum pro rodinu) 
a já se snažím se vytvořit podmínky pro střídavou péči. Domluva s Evou však zůstává 
stále složitá a stresující.
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� Komentář právničky IC: 

Situace, kdy je s dětmi nakládáno jako s rukojmími, jsou jedny z nejnáročnějších. Klient 
postupoval nejlépe, jak za dané situace mohl. Tedy, spolupracoval s OSPOD, podal 
soudní návrh na určení styku s dcerkou, aby byl styk obou rodičů s dcerou jasně 
určený a nevznikal tak prostor pro potenciální spory a konfl ikty mezi rodiči, dochází 
s dcerou do centra pro rodinu Triangl, kde podstupují společnou terapii a budují pod-
mínky pro rozšiřování styku, případně vedoucí k rozhodnutí o střídavé péči.

� Komentář psycholožky IC:

Klient v tomto případě čelil vydírání partnerky skrze nezletilé dítě, což bývá pro daného 
rodiče psychicky neobyčejně náročné. Podstatou vnitřního napětí je extrémní dilema 
– zůstat a mít možnost trávit s dítětem čas a alespoň částečně ho chránit před útoky 
matky, anebo odejít a ztratit na určitou dobu kontakt s dítětem. Když klient v situaci 
zůstane, udržuje stav, který není dobrý pro žádného člena rodiny, a podporuje tak 
v rodině patologické rozložení sil. Když odejde, i přes všechny pozitivní změny v čes-
kém právním systému, existuje obava, že se kontakt otce s dítětem výrazně omezí. 
Klienti také čelí strachu, že matka si bude vybíjet na dítěti zlost, kterou už nemůže 
vybíjet na svém partnerovi. Motivace, která nakonec pomáhá k odchodu, bývá posta-
vená na snaze zachovat si psychické zdraví a být pro dítě kompetentním rodičem 
a vytvořit mu aspoň jeden klidný domov.

Typicky se také v  těchto případech setkáváme u mužů se strachem z  institucí – od 
policie, přes OSPOD až po soudy. Muži mívají pocit, že jim nikdo nebude věřit a že part-
nerka je ve svém projevu příliš přesvědčivá, než aby byla odhalená pravda o jejím cho-
vání. Mnohdy se ale odhalí velmi brzo, při prvním předvedeném výstupu. S pomocí psy-
chologů se klienti snaží vyrovnat se situací, ve které pro ně neexistuje pozitivní řešení. 
Je potřeba hledat nový smysl a sílu pokračovat v novém uspořádání rodiny. 
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PETR, 56 LET

Po rozvodu jsem řadu let trpěl samotou. Se synem mám dobré vztahy, ale žije i s rodi-
nou v zahraničí a vídám ho zřídka. Marie se tak objevila skoro jako dar z nebes. Od 
rande naslepo se známou kolegy jsem si mnoho nesliboval, ale Marie rychle dokázala 
rozptýlit moji nervozitu. Jako by mi dokonale rozuměla, v její přítomnosti jsem se cítil 
klidně a uvolněně. Zase mě vtáhla do života. 

Po roce se ke mně nastěhovala a najednou jako by ochladla. Začala být panovačná 
a překvapivě jedovatá. Nechtěl jsem být zase sám, a  tak jsem ustupoval. Ona však 
byla stále jedovatější, a po čase bylo zřejmé, že jí dělá dobře, že se do mě může stre-
fovat. Nemusela říct mnoho, ale vždycky se dokázala trefi t do černého. Za první rok 
našeho soužití o mně věděla skoro všechno, díky čemuž mířila na stále citlivější místa. 
Nejraději se mi posmívala kvůli rozpadu mého předchozího manželství a vyčítala mi 
stejné věci jako moje žena, jen rafi novaněji a bolestivěji. Křivila realitu, abych nabyl 
dojmu, že je vše má vina a že mě lidé opouštějí proto, jaký jsem. Přesvědčovala mě, že 
syn odešel, protože mě nesnese. Říkala mi, že mě nesnese nikdo a že mám být vděčný 
za to, že ona se mnou vydrží. 

Po dvou letech soužití jsem byl na pokraji vyčerpání. Nespal jsem, nejedl jsem, zhubl 
jsem přes 10 kilo, zhoršily se všechny moje zdravotní problémy, trpěl jsem úzkostí 
a  výčitkami. Už jsem neměl sílu cokoliv řešit. Zachránil mě až syn. Když při loňské 
vánoční návštěvě viděl, v jakém jsem stavu, rozhodl se zasáhnout a pomohl mi Marii 
vystěhovat z mého bytu. Je mi lépe, než mi bylo, ale jen pomalu se vzpamatovávám 
z toho, co jsem prožil. Nevím, jestli ještě někdy budu schopen důvěřovat ženám.
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� Komentář právničky IC: 

V tomto případě se Marie nakonec dobrovolně vystěhovala. Setkáváme se ale i s pří-
pady, kdy tomu tak není (a to i v situacích, kdy násilná osoba nemá k danému bydlení 
vůbec žádný právní nárok). Poté je třeba podniknout konkrétní právní kroky vedoucí 
k vystěhování. Tyto kroky se liší v závislosti na právních vztazích k předmětnému oby-
dlí. Je proto vhodné poradit se s právníkem či navštívit např. naše Intervenční cent-
rum a jednotlivé kroky řádně naplánovat. 

� Komentář psycholožky IC:

Klient čelí především fenoménu samoty. Strach ze samoty je přirozený pro každého 
člověka. Hledáme si partnery a přátele a společnost lidí je pro nás důležitá. Jedna 
z  nejčastějších motivací, proč zůstáváme v  nešťastném nebo dokonce násilném 
vztahu, je právě strach z osamění. V  tomto případě se díky soustavné manipulaci 
partnerky stalo přesně to, čeho se klient obával. Začal se cítit osamocen. 

U dlouhodobého psychického týrání je těžké rozlišovat, co je manipulace partnera/
partnerky a co je realita. Dostavuje se ztráta důvěry v sebe, deprese, úzkosti, fyzické 
symptomy (nechutenství a  hubnutí, zhoršování stávajících zdravotních problémů 
atp.). Psychologové se pak s klienty zaměřují na oddělování manipulace od reálných 
faktů, znovunastolení sebedůvěry a pocitu, že každý člověk má svoji cenu, důstojnost, 
že o něj jako o člověka někdo skutečně stojí a není to nic výjimečného. Také je důle-
žité postarat se o základní potřeby klienta, jako je bezpečí, jídlo, spánek a střecha nad 
hlavou. Klienti jsou pak schopni nabrat síly a začít nový úspěšný život.
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FILIP, 31 LET

Do Karolíny jsem se zamiloval na první pohled. Byla jako smršť. Divoká, energická, 
spontánní. V sexu byla otevřená a nespoutaná. Její nálady se však dokázaly prudce 
měnit. Většinou jsem vůbec nepochopil, co se vlastně stalo, ale najednou bylo všechno 
špatně. Po čase to vždy skončilo u  toho, že já jí nedokážu v  těžké chvíli podpořit. 
Bylo úplně jedno, co jsem říkal. Plakala, křičela, vytahovala všechno, co jsem kdy udě-
lal špatně nebo domněle špatně, a vůbec jsem byl ten největší hajzl. Výstupy často 
vrcholily rozbíjením věcí, talířů, hrnků, jednou dokonce roztrhala knihu. Dramaticky 
odcházela, vyhazovala věci z oken nebo vyměňovala zámek a volala na policii, že ji 
týrám. Když se vyvztekala, litovala a omlouvala se. Snažila se mi vysvětlit, že jí roz-
hodilo to nebo ono, a ať jí odpustím, že jsem to nejlepší v jejím životě, že já jediný ji 
dokážu pochopit. 

Věděl jsem, že to nikam nevede, ale nedokázal jsem jí odolat. Když měla dobrou náladu, 
byla úžasná, dokázala se bavit a ve společnosti byla hvězdou. Nikdy jsem se necítil tak 
milován jako Karolínou. Třikrát jsem se s ní rozešel a třikrát se zase vrátil. Její záchvaty 
byly čím dál ostřejší. Věci začala házet přímo po mně. Několikrát mě zbila botou nebo 
knihou. Bránit jsem se nemohl, křičela, že jestli se jí dotknu, okamžitě volá policii. Když 
jsem se snažil odejít z bytu, stavěla se mi do cesty, křičela o pomoc a vyhrožovala sebe-
vraždou. Nakonec na mě útočila bez jakéhokoliv varování. Jednou mě třeba z ničeho 
nic praštila násadou od koštěte přes záda a hlavu, když jsem seděl u počítače. Poslední 
kapka byla, když mi Karolína zlomila ruku železným svícnem. Až tehdy jsem našel sílu 
odolat všem slibům i výhružkám a odešel jsem defi nitivně. 
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� Komentář právničky IC: 

S  výhrůžkami, kdy žena dopouštějící se domácího násilí vyhrožuje partnerovi, 
že jeho samotného z domácího násilí obviní, se bohužel setkáváme poměrně často. 
Je namístě klienta upozornit, do jak náročné, nebezpečné a složité situace se může 
dostat, a to i v situacích, kdy se pouze brání fyzickým útokům partnerky. V sebeob-
raně může dojít k nechtěnému poranění partnerky (např. modřiny na rukou). 

� Komentář psycholožky IC:

V podobných příbězích se může u partnera/partnerky objevovat hraniční porucha 
osobnosti, která je charakteristická silnou emoční labilitou, černobílým viděním světa, 
kmitáním mezi symbiotickou láskou a ostrou nenávistí, impulzivitou, změnami nálad 
z vteřiny na vteřinu.

Symbiotická láska je velice opojná a často u ní máme pocit, že jsme s partnerem/
partnerkou jeden organismus a že za všemi viditelnými problémy se skrývá pravá 
láska. V takovém případě nejsme schopni se protějšku vzdát i přesto, že nám ubli-
žuje. Klienti pak potřebují opravdu uznat svá vlastní zranění a oddělit je od fan-
tastického snu, který zastírá jejich vnímání reality. Důležité je uvědomění, že sen 
o hezkém vztahu se s aktuálním partnerem/partnerkou neděje. Dalším krokem pak 
může třeba být pokus svůj sen o vztahu žít s někým jiným, kdo má schopnosti své 
agresivní projevy zvládat.
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