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	 	Linka	116	006		
a	DONA	linka

Vznik 11. 9. 2001

tel.:	116	006	(nonstop)	
tel.:	251	511	313	(nonstop)	
e-mail:	116006@bkb.cz

Telefonická krizová pomoc obětem 
kriminality a osobám ohroženým 
domácím násilím. V roce 2017 
pracoviště obou linek přijalo 
6445 volání, z toho na Lince 116 006 
byla druhým rokem poskytována 
pomoc bezplatně, tzn. na účet 
volaného (poskytovatele služby). 

	 IC	BKB	Ostrava
Vznik 1. 1. 2007

28.	října	2556/124,	702	00	Ostrava	
tel.:	597	489	207,	fax:	597	489	204	
e-mail:	ic.ostrava@bkb.cz

Pomoc osobám ohroženým domácím 
násilím (Ostrava, Nový Jičín, Opava). 
V roce 2017 Intervenční centrum 
eviduje celkem 908 kontaktů, z toho 
251 osobních, 593 telefonických 
a 64 písemných. 

	 	Poradna		
BKB	Jihlava

Vznik 24. 8. 2011

Žižkova	1683/13,	586	01	Jihlava	
tel.:	606	631	551,	m.:	606	631	551	
e-mail:	bkb.jihlava@bkb.cz

V roce 2017 evidují poradna 
a její případový manažer 
celkem 2529 kontaktů, z toho 
230 osobních, 918 telefonických 
a 1381 písemných.

	 	Poradna		
BKB	Liberec

Vznik 1. 7. 2008

Palachova	504/7,	460	01	Liberec	I		
tel.:	485	150	707,	m.:	605	952	852	
e-mail:	bkb.liberec@bkb.cz

V roce 2017 evidují poradna a její 
případová manažerka celkem 
795 kontaktů, z toho 147 osobních, 
362 telefonických, 200 písemných 
a 86 terapeutických sezení.

	 	Poradna		
BKB	Olomouc	

Vznik 1. 1. 1994

Švermova	1,	772	00	Olomouc	
tel./	fax:	585	423	857,	m.:	732	700	533	
e-mail:	bkb.olomouc@bkb.cz

V roce 2017 evidují poradna a její 
případová manažerka celkem 
541 kontaktů, z toho 97 osobních, 
326 telefonických, 108 písemných 
a 10 terapeutických sezení.

	 	Poradna		
BKB	Ostrava

Vznik 16. 9. 1997

28.	října	2556/124,	702	00	Ostrava	
tel./	fax:	597	489	204,	m.:	731	306	411	
e-mail:	bkb.ostrava@bkb.cz	

V roce 2017 evidují poradna a její 
případová manažerka celkem 
668 kontaktů, z toho 189 osobních, 
238 telefonických, 131 písemných 
a 110 terapeutických sezení. 

	 	Poradna	BKB	
Pardubice	

Vznik 4. 5. 1999

17.	listopadu	237,	530	02	Pardubice	2	
m.:	732	923	462	
e-mail:	bkb.pardubice@bkb.cz

V roce 2017 evidují poradna a její 
případová manažerka celkem 
491 kontaktů, z toho 102 osobních, 
179 telefonických, 162 písemných 
a 49 terapeutických sezení. 

	 	Poradna		
BKB	Plzeň

Vznik 1. 1. 1999

Jungmannova	1/153,	301	00	Plzeň	1	
m.:	773	551	311	
e-mail:	bkb.plzen@bkb.cz

V roce 2017 evidují poradna a její 
případová manažerka celkem 
1046 kontaktů, z toho 165 osobních, 
426 telefonických, 321 písemných 
a 38 terapeutických sezení.

	 	Poradna	BKB	Praha
Vznik 19. 11. 1991

U	Trojice	1042/2,	150	00	Praha	5	
tel.:	257	317	100,	m.:	733	133	014		
e-mail:	bkb.praha@bkb.cz

V roce 2017 eviduje poradna  
celkem 1764 kontaktů, z toho 
403 osobních, 626 telefonických, 
636 písemných a 99 terapeutických 
sezení.

www.bkb.cz
www.116006.cz
www.domacinasili.cz

	 Poradna	BKB	Brno
Vznik 2. 4. 1996

Slovinská	1438/41,	612	00	Brno	
tel./fax:	541	218	122,	m.:	732	842	664	
e-mail:	bkb.brno@bkb.cz

V roce 2017 evidují poradna a její 
případová manažerka celkem 
1483 kontaktů, z toho 244 osobních, 
452 telefonických, 727 písemných 
a 60 terapeutických sezení.

	 	Centrála		
BKB	Praha

Vznik 1. 1. 1998 

U	Trojice	1042/2,	150	00	Praha	5	
tel.:	257	317	110	(nonstop)	
m.:	739	039	198,	tel./	fax:	251	512	299	
e-mail:	centrala.praha@bkb.cz

V roce 2017 evidují obě služby 
Centrály BKB a její případový 
manažer celkem 1818 kontaktů. 
Z toho 1281 telefonických, 
441 písemných a 96 osobních, při 
kterých byly poskytovány doplňkové 
služby včetně přeshraniční pomoci. 

	 		Poradna	BKB		
České	Budějovice

Vznik 11. 9. 2010

Riegrova	1756/51		
370	01	České	Budějovice	3	
tel./fax:	387	200	094,	m.:	734	479	644	
e-mail:	bkb.cbudejovice@bkb.cz

V roce 2017 evidují poradna a její 
případová manažerka celkem 
569 kontaktů, z toho 92 osobních, 
290 telefonických, 69 písemných 
a 118 terapeutických sezení.

Bilance	služeb	Bílého	kruhu	bezpečí	v	roce	2017
Bílý kruh bezpečí poskytuje komplexní pomoc obětem kriminality v ČR 
(telefonickou krizovou pomoc, odborné sociální poradenství, právní informa-
ce, krátkodobou terapii a řadu dalších služeb, vždy individuálně „šitých“ na 
míru příchozích osob), a to již od roku 1991, kdy byla otevřena první poradna 
v Praze. 

V	roce	2017	evidoval	Bílý	kruh	bezpečí	dosud	nejvyšší	počet	kontaktů	s	uživa-
teli	svých	služeb – celkem 18	961. Z toho eviduje 2585 osobních konzultací včet-
ně 600 terapeutických sezení pro zvlášť zranitelné oběti a pozůstalé, 12 136 tele-
fonických konzultací a 4 240 písemných kontaktů, tj. e-mailů, dopisů a SMS. Ve 
srovnání s předchozím rokem došlo v roce 2017 k nárůstu kontaktů o 4,1 %.

je zapsaným spolkem, registrovaným u Městského soudu v Praze pod 
spisovou značkou L 2461.

BKB poskytuje následující služby registrované u MPSV ČR dle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Telefonickou krizovou pomoc, odborné 
sociální poradenství, intervenční centra. BKB je rovněž zapsán do Registru 
poskytovatelů pomoci obětem trestných činů u Ministerstva spravedlnosti ČR.

Své služby poskytuje BKB ambulantní i terénní formou po území celé České 
republiky. Vstupní branou do systému je bezplatná Linka pomoci obětem na 
čísle 116 006, na kterou navazuje síť krajských poraden, pomoc případových 
manažerů a psychoterapeutů. Nad rámec základních služeb poskytuje BKB 
v závažných případech i služby doplňkové, například zprostředkuje okamžitou 
peněžitou pomoc nebo fyzioterapii na soukromé klinice.

Bílý	kruh	bezpečí,	z.	s.	(BKB)



Výroční	zpráva	Bílého	kruhu	bezpečí,	z.	s.	/2017

Terapeut BKB
Jedním z deseti 
terapeutů, kteří pracují 
v Bílém kruhu bezpečí, 
je Mgr.	Bohuslav	Jäger. 
Psycholog, poradce, 
lektor a akreditovaný 
kouč v soukromé praxi. 
Specializuje se na 
přípravu lidí v oblasti 
zvládání mimořádné 

psychické zátěže, komunikační dovednosti 
a týmovou spolupráci. Patřil do týmu pro pří-
pravu personálu a managementu Minister-
stva obrany ČR a Ministerstva zahraničních 
věcí ČR, který byl vysílán do zahraničí. Je 
plukovníkem v záloze, válečný veterán, sám 
dlouhodobě pracoval na pozici psychologa 
v krizových zónách a v mírových misích. 
Dlouhodobě spolupracuje s neziskovou 
organizací Bílý kruh bezpečí především jako 
terapeut, ale také jako lektor. V roce 2017 
proškolil ve třech cyklech poradce Bílého 
kruhu bezpečí k tématu pomoci obětem 
teroristických útoků. „Stres prožívám jako 
každý jiný člověk a nejsem k těmto situacím 
imunní. Záleží na našich ‚hranicích’, kdy 
diskomfort a stres začínáme vnímat. Mám 
mnoho nejen ověřených technik, ale 
i různých způsobů relaxace, které pomáhají 
tyto situace zvládat. K těm nejnáročnějším 
patří vždy situace spojené se zraněním nebo 
se ztrátou života,“ komentuje svou práci. 
„Každý člověk prožívá extrémní zátěž jinak. 
Extrémní, katastrofická nebo traumatická si-
tuace se projeví nejen ve fyziologii člověka, 
v jeho prožívání, ale i v konkrétním chování. 
Reakce jedince vždy souvisí zejména s jeho 
aktuálním psychickým stavem, zkušenostmi 
a připraveností čelit zátěži. Vše, co souvisí 
se stresem, je reakce, ne nemoc. Je to „nor-
mální reakce na nenormální situaci“. To, jak 
reakce konkrétně vypadá, je specifické pro 
každého člověka. Na stejnou traumatickou 
událost mohou různí lidé reagovat mnoha 
různými a odlišnými způsoby, není žádná 
správná či chybná reakce.“

Odborné	sociální	poradenství	–	2017
Celkem deset z třinácti služeb Bílého kruhu bezpe-
čí je registrováno pro poskytování odborného so-
ciálního poradenství. Služby jsou dostupné v devíti 
krajských městech, mají tedy krajskou působnost, 
a v Praze navíc sídlí Centrála BKB, která má pů-
sobnost celostátní. Své služby poskytují poradny 
a Centrála BKB především ambulantní formou, 
v závažných případech formou terénní. V roce 
2017 jsme evidovali 1985 bezplatných konzultací 
a 600 hodinových terapií, což představuje 50 příj-
mů týdně. Kromě toho jsme v rámci této služby od-
bavili 4240 kontaktů písemných, tj. e-mailů, dopisů 
a výjimečně SMS. Pražská a brněnská poradna 
každoročně pořádají víkendové psychorekondiční 
pobyty pro traumatizované oběti. Ty mají možnost 
prožít více než 50 hodin v bezpečném prostředí 
mimo místa a osoby, které jim trestný čin připo-
mínají. Díky dotacím a darům jsou tyto pobyty pro 
oběti zdarma. Ohlas je vždy velmi pozitivní.

V poradnách Bílého kruhu bezpečí poskytují od-
borné sociální poradenství dobrovolníci, členové 
zapsaného spolku. V roce 2017 to bylo 323 žen 
a 63 mužů, právníků, psychologů a asistentů 
na příjmu. Do základní služby také patří pomoc 

„Zvažovala jsem, zda přijmout pozvání na víken-
dový pobyt a po návratu vám chci poděkovat. 
Prožila jsem dva krásné dny s lidmi podobného 
osudu a to mě neskutečně posílilo. Naučila jsem 
se technikám relaxace, opakovaně jsem si popo-
vídala s psycholožkou během procházek lesem. 
Navečer se mi věnovala právnička. V dnešním 
světě to pro mě byl neuvěřitelně pozitivní zážitek. 
Děkuji personálu Bílého kruhu bezpečí za obrov-
skou lidskost a profesionalitu. Alena Z.“

a podpora případových manažerů (klíčových 
sociálních pracovníků), kteří jsou v pracovním 
poměru a věnují se extrémně traumatizovaným 
obětem a pozůstalým. V roce 2017 se věnovali 
297 obětem, a to opakovaně. V 200 případech jim 
pomáhali s podáním různých písemných žádostí, 
v 69 případech k obětem vyjeli do místa bydliště 
nebo do nemocnice, v 46 případech je doprovodili 
k výslechu na policii nebo u soudu a v 28 přípa-
dech jim poskytli doprovod v roli důvěrníka oběti. 

Intervenční	centrum	Ostrava
Intervenční centrum Ostrava je registrovanou 
sociální službou Bílého kruhu bezpečí a je členem 
Asociace pracovníků intervenčních center ČR. 
Intervenční centra jsou jedním ze tří pilířů systé-
mu ochrany před domácím násilím, a to společně 
s Policií ČR a okresními soudy. Uživateli služby 
jsou především osoby ohrožené v případech 
vykázání násilné osoby ze společného obydlí, či 
osoby, které pomoc vyhledají na základě vlastního 
rozhodnutí. Pomoc spočívá v poskytnutí krizové 
intervence, poradenství, v realizaci socioterapeu-
tických činností. 

V	roce	2017	evidovalo	IC	Ostrava	druhý	nejvyšší	
počet	vykázání	za	dobu	své	existence,	a	to	77 pří-
padů.	Přímo	ohroženo	bylo	násilným	chováním	
78	žen,	59	dětí	a	14	mužů,	celkově	žilo	v	rodi-
nách	„zakalených“	závažným	domácím	násilím	
152 dětí.	IC	Ostrava	realizovalo	501	kontaktů	
a	310 intervencí.	V	režimu	nízkoprahové	pomoci	
IC	vyhledalo	196	osob	ohrožených	domácím	nási-
lím	–	jednalo	se	o	171	kontaktů	a	313	intervencí.	

V roce 2017 bylo v ČR realizováno 1344 případů 
vykázání násilné osoby ze společného obydlí na 
základě rozhodnutí Policie ČR. Nejvyšší počty 
vykázání evidují kraj Ústecký – 204 případů, hlavní 
město Praha – 200 případů a kraj Moravskoslez-
ský – 115 případů vykázání. 

Službu IC BKB Ostrava v roce 2017 finančně pod-
pořily Statutární město Ostrava, Moravskoslezský 
kraj a MPSV.
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Skončil jsem deset sezení s vaším terapeutem 
a díky jeho vedení jsem se dokázal dostat 
z nejhoršího. Čeká mě ještě dlouhá cesta, než 
se zapojím do běžného života, ale tak říkajíc, 
vím, kudy mám jít a co dělat. A to je oproti 
tomu, jak jsem se cítil, když jsme se poprvé 
setkali, veliká změna k lepšímu. Spolupráce 
s terapeutem byla skvělá. Moc vám děkuji za 
pomoc a podporu, o které jsem již nevěřil, že 
se mi jí někde dostane.

Muž, 35 let, oběť domácího násilí

Kazuistika IC Ostrava 2017
Případ se týkal závažného týrání ze strany 
muže, který se dopouštěl psychického, fy-
zického, ale i sexuálního násilí nejen na své 
partnerce, ale opakovaně a dlouhodobě také 
na nevlastní nezletilé dceři. Dívka vše ohlá-
sila na obvodním oddělení PČR a násilník byl 
zadržen a vzat do vazby. V rámci spolupráce 
matky i dcery s Intervenčním centrem Ostra-
va byla oběma nabídnuta okamžitá podpůrná 
terapie BKB, a to vzhledem k rozvíjejícímu 
se posttraumatického stresového syndromu. 
Závažnost trestných činů, ze kterých byl 
pachatel obviněn, byla zárukou jeho setrvání 
ve vazbě. 



našich příspěvků. Každá taková akce znamená 
šíření příspěvků mezi další uživatele Facebooku. 
Díky tomuto zájmu se kampaň i při nízké finanční 
investici dostala k  velkému počtu lidí. Překvapilo 
nás, že se lidé v komentářích často nebáli přiznat, 
že sami něco podobného zažili. Na facebookový 
profil Bílého kruhu bezpečí přicházely tzv. skryté 
zprávy, ve kterých se lidé svěřovali se svým 
problémem a žádali o pomoc. Do povědomí 
především mladé generace touto cestou vstoupila 
informace o existenci nonstop bezplatné Linky 
pomoci obětem.“

Výroční	zpráva	Bílého	kruhu	bezpečí,	z.	s.	/2017

Telefonická	krizová	pomoc	–	2017
V roce 2015 Bílý kruh bezpečí zprovoznil v ČR Lin-
ku pomoci obětem (kriminality a domácího násilí). 
Získal licenci k užívání evropského harmonizova-
ného čísla 116 006 (jednotného pro všechny státy 
EU). Linka je bezplatná a nonstop. Provoz dotuje 
Ministerstvo práce a sociálních věcí. Příchozí 
hovory na 116 006 hradí Ministerstvo vnitra. 

Z hlediska počtu volání je nejvytíženějším dnem 
pondělí, ve kterém volající zpravidla řeší problémy 
nakupené během víkendu. S víkendem také 
souvisí obsah volání přijatých v pátek, kdy osoby 

Kampaň	Linky	116	006	na	Facebooku	
Komunikační kampaň roku 2017 se zaměřila na 
sociální sítě a byla podpořena Ministerstvem 
práce a sociálních věcí ČR. Předchozí kampaně 
se soustředily na veřejnoprávní televizi a rozhlas, 
tištěná média a venkovní reklamu. 

Ve spolupráci s agenturou Boomerang Com-
munication vznikl v první vlně koncept vizuálů 
prezentujících zakořeněné předsudky, které 
odrazují oběti trestných činů od vyhledání pomoci. 
Předností kampaně na sociálních sítích je její 
poměrně přesná měřitelnost. O té naší víme, že 
se zobrazila 434 254 uživatelům Facebooku, tři 
čtvrtiny těchto lidí bylo ve věku 18–34 let, častěji 
se reklama zobrazovala ženám (64 %), které jsou 
obecně na sociálních sítích aktivnější. Během 
kampaně mj. vzrostlo o více než 12 % navýšení 
„fanoušků“ facebookového profilu Bílého kruhu 
bezpečí. Vyrobena byla také animovaná videa 
podporující znalost čísla Linky 116 006 s komentá-
řem herce Martina Stránského.

Druhá vlna reklamní kampaně skvělými výsled-
ky překvapila i samotné tvůrce. Od poloviny 
června se uživatelům sítě Facebook zobrazovalo 
postupně 21 příspěvků, které upozorňovaly na 
služby Linky pomoci obětem. Celkem je zhlédlo 
317 356 unikátních uživatelů této sítě. „Trefili jsme 
se do tématu, lidé příspěvky intenzivně sdíleli, 
lajkovali a přidávali komentáře,“ komentovala 
kampaň Lucie z agentury Boomerang. „To po-
tvrzuje 23 525 sdílení, hodnocení či komentování 

ohrožené domácím násilím sdílejí obavy ze spo-
lečně tráveného času s násilnou osobou a také 
problémy související s předáváním dětí v přípa-
dech končících násilných vztahů.

Volání na linku kulminuje po 10. hodině dopoledne. 
Poté je linka plně vytížena prakticky do 19 hodin, 
resp. 22 hodin. V 24hodinovém cyklu není žádné 
„prázdné“ místo a během noční služby (od 22 do 
6 hodin) jsou zpravidla přijímány hovory emoci-
onálně náročné a s velmi závažnými problémy, 
které vyžadují velkou koncentraci konzultantů. 
Čas volání je ovlivněn zejména podmínkami, které 
si volající osoba pro klidný hovor během dne 
dokáže vytvořit. V celoročním průměru pracoviště 
nonstop linky odbaví denně 20 konzultací.

Délka hovorů se pohybuje nejčastěji v rozme-
zí do 15 minut. Pokud volající žádá informaci 
např. o tom, kam a jak podat trestní oznámení, kde 
je sídlo nejbližší poradny pro oběti nebo azylového 
domu, je možné takové volání uspokojivě odbavit 
v krátkém čase. Zneužití linky se daří rozpoznat 
a ukončit do 30 sekund. Předání kontaktu nebo 
profesní kontakt spadá do hovorů s délkou do 3 až 
5 minut.
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Volání na Linku 116 006
› V pondělí dopoledne volá žena a svěřuje 
se, že je pravděpodobně tři měsíce obětí 
stalkingu ze strany svého bývalého přítele. 
Rozešli se, avšak muž ji vydíral a žádal 
o setkání. Jinak si prý vezme život. Setkala 
se s ním a zopakovala, že jejich vztah skon-
čil. O víkendu se situace vyhrotila, protože 
jí začal vyhrožovat zabitím. Prý „odejdou 
spolu“. Oznámila to policii a má jít dnes od-
poledne doplnit svou výpověď. Konzultantka 
Linky pomoci obětem s volající mapuje chro-
nologii a intenzitu incidentů, vysvětluje rozdíl 
mezi trestnými činy nebezpečné vyhrožování 
a nebezpečné pronásledování. Srozumitelně 
vysvětluje ženě její práva s přihlédnutím ke 
stadiu prověřování, zda k trestnému činu 
došlo. Informuje volající i o možnostech 
krátkodobé ochrany ze strany policie. V zá-
věru klade důraz na privátní možnosti osobní 
ochrany, zejména na ostražitost a podporu 
v rodině i na pracovišti. Konzultace trvala 
dvacet minut.

› Ve dvě hodiny v noci upozornil světelný 
signál konzultantku na příchozí hovor. Krátce 
poté se ozvalo vyzvánění. „Linka pomoci 
obětem, dobrý večer,“ řekla klidným hlasem. 
Podle skleslé reakce na druhé straně 
vytušila, že to nebude krátký hovor. Volala 
žena, která byla dlouhodobě týrána žárlivým 
manželem. Svěřovala časté bití a znásilňo-
vání. Muž včera odjel na krátkou služební 
cestu a ona zvažuje, zda by přeci jenom 
nevyhledala nějakou pomoc. Na internetu 
objevila tuto linku. Konzultantka ji podporuje 
ve spontánním vyprávění, poskytuje jí důvěru 
a porozumění, začíná mapovat situaci vola-
jící ženy, zajímá se o možné zdroje podpory 
v jejím okolí. Nespěchá a netlačí na rozhod-
nutí. Motivuje ženu k osobnímu kontaktu 
v poradně Bílého kruhu bezpečí, kde bude 
právník i psycholog. Zjišťuje, že nejbližší 
bude patrně poradna v Brně. Volající zůstává 
v bezpečí anonymity a konzultantka nevidí 
číslo, ze kterého volá. Žena se bála, že jejímu 
utrpení nebude nikdo věřit, pracuje jako 
účetní. To, co se děje doma, dokázala před 
všemi stále tajit. Díky Lince pomoci obětem 
mohla poprvé o své situaci mluvit více než 
půlhodinu s konzultantkou, která nezpo-
chybňovala její jediné slovo. Tento hovor byl, 
jako většina nočních volání, veden v silných 
emocích na straně volající, což mělo i vliv na 
jeho délku. To pro ni znamenalo moc. Uvěřila, 
že pomoc existuje a v závěru konzultace se 
rozhodla do poradny zajet. 

› Po osmé hodině ráno volá na Linku pomoci 
obětem pracovnice oddělení sociálně právní 
ochrany dětí, která jako kolizní opatrovnice 
zastupuje dvě děti v trestním řízení. Za týden 
je termín hlavního líčení. Obžalovaným je 
otec dětí, který je stíhán za trestný čin týrání 
svěřené osoby. Potřebuje se poradit ohledně 
případného připojení se s nárokem na ná-
hradu nemajetkové újmy. Během konzultace 
se ukáže, že v daném případě je připojení se 
bezpředmětné. Konzultantka linky sociální 
pracovnici doporučí, aby s dětmi ve věku 
14 a 15 let připravila Prohlášení o dopadu 
trestného činu. Sociální pracovnice o tomto 
právu oběti slyšela poprvé, a tak konzultant-
ka přislíbila, že zajistí zaslání vzoru podání. 
Získala za tím účelem kontakt na pracovnici 
a požádala Centrálu BKB, aby vzor na úřad 
poslala. 
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Ti,	kdo	pomáhají	obětem

Mgr. Kateřina Studecká 
vystudovala Právnickou fakultu MU 
a rok své vzdělání posilovala také na 
Université Paris Descartes. Pracovala 
na Ministerstvu průmyslu a obchodu 
a na Úřadu vlády. Vždy však tíhla k právu 
trestnímu, a proto se stala asistentkou 
soudce na trestním úseku MěS v Praze. 
„Chtěla jsem smysluplně pomáhat, a to-
hle bylo to pravé,“ říká o svém vstupu 
mezi dobrovolníky BKB. Začínala na recepci pražské poradny, dnes 
je právní poradkyní a nadšenou propagátorkou služeb BKB mezi 
odbornou veřejností. Velkou roli v jejím životě hraje hudba. Jako 
zpěvačka dokáže dostat posluchače pořádně do varu. 

Mgr. Ondřej Morkovin 

slouží jako dobrovolník v liberecké 
poradně Bílého kruhu bezpečí. 
Vystudoval obor právo a právní věda 
na MU. Pracoval na Úřadu práce ČR, 
poté jako čekatel na OSZ v České Lípě. 
Dnes pracuje jako státní zástupce na 
Okresním státním zastupitelství v Liberci. 
Jako dobrovolník se do BKB přihlásil 
po přečtení rozhovoru s P. Vitoušovou 

v časopise Státní zastupitelství. „Celé trestní 
řízení je zaměřeno zejména na pachatele. Oběti a poškození 
jsou na okraji zájmu. Zákony se postupně vyvíjejí pozitivním 
směrem, ale v praxi se to neprojevuje. Stát se o poškozené 
příliš nezajímá a Bílý kruh bezpečí v tomto odvádí důležitou 
práci. V tom chci pomáhat,“ říká ke své motivaci. Zároveň je 
pro něj zajímavé vidět trestní řízení z jiného úhlu pohledu než 
každý den v práci.

Mgr. Helena Holá 
pracuje v rodinné firmě jako jednatel-
ka. Vystudovala obor právo v podni-
kání a svou profesní dráhu začínala 
jako zapisovatelka na trestním úseku 
okresního soudu, poté jako asistentka 
v advokátní kanceláři v Plzni. „V Bílém 
kruhu bezpečí jsem od roku 2013 
a mám pocit, že odvádím potřebnou 
a užitečnou práci, že pomáhám dobré věci,“ říká Helena 
Holá, která je zástupkyní vedoucí plzeňské poradny BKB 
a právní poradkyní. Netají se tím, že ji naplňuje i setká-
vání se s  ostatními členy týmu plzeňské pobočky BKB, 
s lidmi z různých profesí.

Přehled	přednášek	BKB	2017

Pobočka
Počet	přednášek	

/	výcviků
Počet	

posluchačů
Počet	
hodin

Brno 27 1945 68

Jihlava 56 1363 108

Olomouc 13 316 19

Ostrava 20 850 39

IC Ostrava 13 310 62

Pardubice 24 798 15

Plzeň 20 655 30

Liberec 33 680 40

České Budějovice 3 100 6

Praha 6 146 11

Praha – Centrála 31 1397 33

Praha – Linka 12 79 55

Celkem 258 8639 486

Případový	manažer
Mgr. Antonín Křoustek pracuje v Bílém kruhu 
bezpečí od ledna 2013 jako klíčový sociální 
pracovník pro pomoc zvlášť zranitelným obětem 
trestných činů (případový manažer).

Zároveň je od roku 2011 jednatelem pobočky 
Bílého kruhu bezpečí v kraji Vysočina a vedoucí 
poradny v Jihlavě. „Za hlavní náplň své práce 
považuji to, abych získal klientovu důvěru a on 
se nebál ptát se na cokoliv, i na to, co nemusí 
souviset s jeho tragickou událostí. Zpočátku 
jsem měl obavu, že například u kontaktu s obětí znásilnění může být moje 
pomoc pro oběť méně přijatelná, že to moji pozici poradce může zhoršovat. 
Dnes vím, že v některých případech je pomoc poskytovaná mužem naopak 
určitým posilujícím prvkem. Pro klientku je určitě nepříjemné hovořit o intim-
ních záležitostech před cizím mužem, pokud se ale během prvního kontaktu 
domluvíme na určitých pravidlech, která nechám plně na klientce, budujeme 
si postupně důvěru.“ Antonín Křoustek poskytuje sociální službu (odborné 
sociální poradenství) formou ambulantní, ale také často terénní. Doprovází 
oběti a pozůstalé na úřady, policii, k soudu, přijíždí do rodin po náhlé tragédii. 
Je s nimi i u nezbytných procesních úkonů. Pomáhá především pozůsta-
lým, senio rům a hendikepovaným obětem, u kterých už absentuje energie 
a schopnost obstarat si své záležitosti po traumatickém zážitku samostatně. 
„Po poznání všech těch lidských tragédií si daleko víc cením obyčejného 
života doplněného krásnými vztahy v rodině,“ konstatuje skromně.

JUDr. Tomáš Hofrichter
vystudoval obor právo a právní věda 
na KU. Právě na fakultě se poprvé dostal 
do kontaktu s Bílým kruhem bezpečí. 
V Brně založil vlastní advokátní kancelář 
s generální praxí a stal se právním 
poradcem BKB v Brně. „Jsem toho názoru, 
že právo by mělo v prvé řadě pomáhat, 
a to především těm, kteří se v právních oblastech obtížně 
orientují nebo si poskytnutí právních služeb nemohou dovolit. 
S ohledem na pozornost směřující v trestním řízení především 
k pachatelům chci být tím, kdo bude apelovat na prosazování 
práv na straně obětí.“ Tomáš je zástupcem jednatele pobočky 
BKB a jak říká, právě tým dobrovolníků je další motiv pro jeho 
působení v Bílém kruhu bezpečí.

Je veliká škoda, že jsme se o vaší pomoci nedozvěděli už před 
mnoha lety, protože by to mě, ale především moje děti, ochránilo 
před spoustou facek a kopanců. Když jsme se loučili a váš pracovník 
podával postupně ruku na rozloučenou všem mým dětem, nejmenší 
syn se na něj vrhnul a objal ho kolem krku. Nic při tom neříkal, 
jen se mu dlouho díval do očí. Omlouvám se za něj, ale už dlouho 
nepoznal laskavé chování ze strany muže. Snad jste v jeho očích 
viděl obrovský vděk. Proto vám ještě jednou děkuji za všechnu 
pomoc a podporu.

Matka 5 dětí, 37 let, oběť dlouhodobého týrání

Je to již rok, co jsem vám poprvé zavolala a přišla na první konzultaci. Byla 
jsem v situaci, kdy jsem věděla, že sama situaci nikdy nebudu moci vyřešit a že 
potřebuji především odbornou psychologickou pomoc. I když bylo těžké udělat 
první krok a přiznat si vůbec realitu, že jsem se stala obětí trestného činu. 
Dokonce jsem se díky vám odhodlala a šla na policii. Pro mě ale bylo důležité 
se uzdravit a jít dál. Dnes je mi při vzpomínce občas smutno, ale to nevadí. Beru 
vše jako pozitivní věc, díky které jsem se naučila znát sama sebe, bojovat sama 
za sebe. Mám tisíckrát více síly, znám své slabiny a zjistila jsem, že odpuštění je 
nesmírně důležité. Děkuji za vaši práci.

Žena, 53 let, oběť znásilnění



Revizi hospodaření Bílého kruhu, z. s., provedla 
revizorka organizace paní Světlana Fuková se 
zaměřením na následující okruhy:

A) metodika a praxe vedení účetnictví;

B) účel vynakládání prostředků BKB;

C) hospodaření s veřejnými prostředky, konkrétně 
se státními dotacemi MPSV ČR, MV ČR, dotacemi 
krajských úřadů, magistrátů, obcí, měst, měst-
ských částí, grantu z Norských fondů.

ad A) Bílý kruh bezpečí, z. s., vede od roku 1998 
podvojné účetnictví, které zajišťuje na základě 
mandátní smlouvy společnost Grenna, s. r. o. 
Veškeré účetní zápisy jsou doloženy účetními 
doklady. Tyto doklady jsou po formální i věcné 
stránce v souladu se zákonem o účetnictví, jsou 
patřičně zpracovány a archivovány. Používaný 
účetní program umožňuje rozlišovat hospodářské 
operace podle účelu vynakládání a tato možnost 
je použita k evidování pohybu účelově poskytnu-
tých prostředků.

ad B) Prostředky BKB jsou efektivně vynakládány 
k realizaci cílů vyplývajících ze stanov spolku 
a v souladu s Vnitřní směrnicí o oběhu účetních 

Zpráva	revizorky	Bílého	kruhu	bezpečí,	z.	s.,	za	rok	2017

Výroční	zpráva	Bílého	kruhu	bezpečí,	z.	s.	/2017

Představenstvo	BKB	v	roce	2017	
pracovalo	ve	složení:
Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. – prorektorka 
PA ČR
JUDr. Tomáš Durdík – soudce, viceprezident BKB
JUDr. Daniela Háková – advokátka 
JUDr. Eva Koubová – advokátka, viceprezidentka 
BKB
Mgr. Ladislav Tomášek – policista
Mgr. Markéta Vitoušová – jednatelka BKB Praha
Mgr. Petra Vitoušová – vedoucí Centrály BKB, 
prezidentka BKB
Revizorka	zapsaného	spolku	v	roce	2017:		
Světlana Fuková

Náklady	a	výnosy	2017

dokladů. Organizace má trvale malou vnitřní režii, 
značná část poradenské práce (odborné sociální 
poradenství) je prováděna na bázi dobrovolné 
práce členů spolku. Tým pracovníků v pracovním 
poměru byl rozšířen o konzultanty a vedení Linky 
pomoci obětem (kriminality a domácího násilí) 
díky podpoře z Norských fondů.

ad C) Čerpání neinvestiční státní dotace za rok 
2017 poskytnuté MPSV ČR v programu podpory 
B na služby, které mají celostátní charakter na 
základě rozhodnutí č. 2 ze dne 7. 7. 2017, probíhalo 
v souladu s platnými zákony, hospodárně a v sou-
ladu s účely, pro které byla dotace poskytnuta.

Čerpání neinvestičních dotací na rok 2017 
poskytnutých krajskými úřady v programu pod-
pory A, dále dotací poskytnutých zastupitelstvy 
jednotlivých statutárních měst, obcí a městských 
částí rovněž probíhalo v souladu s podmínkami, 
které upravuje platný právní rámec jednotlivých 
rozhodnutí či smluv o přidělení a zúčtování dota-
ce. Čerpání nadačních příspěvků rovněž probíhalo 
zcela v souladu s příslušnou metodikou.

V Praze dne 13. 3. 2018 
Světlana Fuková 

Provozní	náklady	2017 6	032	544,06

Materiálové	náklady	celkem 640	691,80

kancelářské potřeby 265 592,22

vybavení – kancelářská technika 336 013,08

odborná literatura 23 216,00

pohonné hmoty 15 870,50

ostatní spotřeba 0,00

Jiné	náklady	celkem 5	391	852,26

tisk, grafika, inzerce, propagace 1 458 147,98

ostatní služby 1 243 338,52

nájemné 1 124 314,00

daně, poplatky 116 452,76

účetnictví, audit 414 572,00

cestovné 160 682,82

telefony 310 268,97

energie 327 196,76

bankovní poplatky, pojištění 83 162,18

opravy 108 042,27

poštovné 45 674,00

odpisy majetku 0,00

daň z příjmu 0,00

Mzdové	náklady	celkem 12	096	729,00

mzdové náklady – hrubé mzdy 5 588 848,00

dohody o pracovní činnosti 2 188 349,00

dohody o provedení práce 1 511 889,00

odvody 2 807 643,00

Náklady	celkem	2017 18	129	273,06

Státní	dotace 7	968	719,03

MPSV – sociální služby 7 683 820,00

MV 150 000,00

MPSV – TyfloPoint 134 899,03

MPSV – jiné projekty 0,00

Dotace	kraje 7	243	799,42

Hl. m. Praha 1 426 000,00

Moravskoslezský kraj 1 512 987,73

Kraj Vysočina 798 000,00

Plzeňský kraj 690 911,69

Jihomoravský kraj 657 100,00

Liberecký kraj 578 500,00

Pardubický kraj 508 000,00

Olomoucký kraj 629 300,00

Jihočeský kraj 443 000,00

Dotace	města	 1	453	598,52

Hl. m. Praha 359 000,00

Město Ostrava 360 000,00

Město Pardubice 150 000,00

Město Plzeň 100 000,00

Město Brno 69 000,00

Město České Budějovice 190 000,00

MČ Praha 2 67 598,52

Město Olomouc 50 000,00

Město Jihlava 41 000,00

MČ Praha 5 40 000,00

Město Žacléř 3 000,00

Město Moravský Krumlov 24 000,00

Dotace	EU	a	nestátní	granty,	
Nadace

213	463,98

Nadace K. Janečka 107 054,00

Nadační fond AVAST 42 848,00

Nadace NOVA 25 000,00

Nadace Vodafone 4 000,00

Fórum dárců 34 561,98

Dary,	příspěvky,	tržby 1	249	692,11

Finanční dary – smlouvy 766 208,32

Tržby z prodeje služeb 164 679,83

Finanční dary – drobné, sbírka 249 082,41

Úroky 1 364,55

Členské příspěvky 68 357,00

Výnosy	celkem	2017 18	129	273,06

Hospodářský	výsledek	2017 0,00

Pobočky	a	pracoviště	BKB	vedli:
Brno Mgr. Vladimír Vedra
Centrála Praha Mgr. Petra Vitoušová
České Budějovice Bc. Lenka Suková
Intervenční centrum PhDr. Lucie Paprsteinová
Jihlava Mgr. Antonín Křoustek
Liberec  Mgr. Jana Blažková,  

od 1. 8. 2017  
Mgr. Eva Jandová 

Linka pomoci obětem Mgr. Adéla Pistorius
Olomouc Ing. Andrea Kneiflová 
Ostrava Mgr. Markéta Koželuhová 
Pardubice Mgr. Ladislav Tomášek
Plzeň Bc. Monika Jelínková 
Praha Mgr. Markéta Vitoušová



Bílý	kruh	bezpečí	děkuje	všem	svým 

•  dobrovolníkům za podporu vlastní 
organizace a pomoc všem klientům 
v roce 2017, v poradnách Bílého 
kruhu bezpečí v tomto roce pracovalo 
celkem 386 dobrovolníků, z toho 
323	žen a 63 mužů, kteří pomáhali 
obětem ve svém volném čase a bez 
nároku na odměnu,

•  zaměstnancům – za pečlivé plnění 
pracovních povinností a citlivý přístup 
k obětem trestných činů. 

Bílý	kruh	bezpečí	děkuje za finanční, 
materiální a jinou podporu projektů 
pro pomoc obětem trestných činů 
a proti domácímu násilí, včetně 
terapeutické, ediční a přednáškové 
činnosti poskytovatelům dotací, grantů, 
finančních a dalších darů:

POSKYTOVATELÉ DOTACÍ 

•	 	Ministerstvo	práce	a	sociálních	věcí	ČR,	
Ministerstvo	vnitra	ČR,	Jihočeský	kraj,	
Jihomoravský	kraj,	Kraj	Vysočina,	
Liberecký	kraj,	Moravskoslezský	kraj,	
Olomoucký	kraj,	Pardubický	kraj,	
Plzeňský	kraj,	Statutární	město	Brno,	
Statutární	město	České	Budějovice,	
Statutární	město	Jihlava,	Statutární	
město	Olomouc,	Statutární	město	Ostrava,	
Statutární	město	Pardubice,	Statutární	
město	Plzeň,	Hlavní	město	Praha,	Městská	
část	Praha	2,	Městská	část	Praha	5,	
Město	Moravský	Krumlov,	Město	Žacléř

DÁRCI – PRÁVNICKÉ OSOBY

•	Botanicus,	spol.	s	r.	o.	•	Démos	trade,	a.s.	
•	D.U.K.	H&C	s.r.o.	•	EY	Česká	republika		
•	Fórum	dárců,	z.s.	•	GIVT.cz,	s.r.o.	
•	GRENNA	účetnictví	s.r.o.	
•	Hornomlýnská,	o.p.s.	
•	JT	International	spol.	s	r.o.	
•	JV	PROJEKT	VH	s.r.o.	
•	Martina	Lahodová	–	Kadeřnictví	
•	Město	Dvůr	Králové	nad	Labem	
•	Město	Heřmanův	Městec	
•	Město	Kopidlno	
•	Město	Kostelec	nad	Orlicí	
•	Město	Solnice	•	Město	Úpice	
•	MONADA,	spol.	s	r.o.	
•	Nakladatelství	Sagit,	a.s.	
•	Ondřej	–	Meissner,	spol.	s	r.o.	
•	PEKA-CB	společnost	s.r.o.	•	PORTÁL,	s.r.o.	
•	PRAGUE	HOTELS	s.r.o.	•	Právnická	
fakulta	UK	Praha	•	Private	Cars	s.r.o.	
(Schenk	Jakub)	•	Reklamní	předměty	
Promo	Direct	•	SPEED	PRESS	Plus,	a.s.	
•	Společnost	pro	inovaci	obecného	
prospěchu	ASHOKA	•	Společnost	
Outbreak	•	Spolek	Emma	má	bazar,	z.s.	
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Poděkování	Bílého	kruhu	bezpečí	všem	dárcům	
a	podporovatelům	v	roce	2017:

•	StraMar	DFTR,	s.r.o.	•	TechSoup	Česká	
republika	•	Unie	státních	zástupců	ČR	
•	Varieté	design	s.r.o.	•	Yogaspace,	s.r.o.	
•	Zpátky	domů,	s.r.o.

NADACE, NADAČNÍ FONDY

•	 	Nadace	VIA
•	 	Nadace	Nova
•	 	Nadace	Vodafone
•	 	Nadační	fond	AVA
•	 	Nadační	fond	AVAST

Bílý	kruh	bezpečí	děkuje za finanční 
pomoc obětem trestných činů, které 
vyhledaly pomoc v poradnách BKB 
a ocitly se v náročné sociální situaci:

•	 	Nadačnímu	fondu	Filipa	Venclíka
•	 	Mgr.	Vlastimilovi	Venclíkovi
•	 	Nadačnímu	fondu	pomoci	Karla	Janečka

Bílý	kruh	bezpečí	děkuje za věnované 
finanční a věcné dary:

DÁRCI – JEDNOTLIVCI 

Petr	Adámek,	Miroslav	Antal,	Petr	Bartoš,	
Romana	Blažková,	Robert	Bosch,	
BOI	THI	HAU,	Clair	Broderick,	Ivo	Buric,	
Ingrid	Búziová,	Martina	Čechová,	
Jiřina	Čejková,	Alena	Čiháková,	
Petr	Čtvrtlík,	Jiří	Dobrý,	Anastasiya	Dolgikh,	
Radana	Donátová,	Hana	Dopitová,	
Ludmila	Eliášová,	Jan	Emler,	
Lucie	Fühbauerová,	Ing.	Denisa	Gálová,	
Zbyněk	Grešl,	Vladislav	Hájek,	
Jaroslava	Hájková,	Jan	Hota,	Pavla	Hulecová,	
JUDr.	Antonín	Hýsek,	Vladana	Jandáková,	
Ing.	Jaroslav	Jirát,	Viktor	Jungkind,	
Lenka	Jurášková,	Tomáš	Juřica,	Jiří	Karásek,	
Miloslav	Kobalíček,	Ing.	Jindřich	Kocman,	
Kateřina	Kolenková,	Ilona	Koloničná,	
Helena	Konečná,	František	Korbel,	
Ing.	Miroslav	Krist,	Barbora	Křížková,	
Petr	Křovina,	Martina	Lišková,	
Veronika	Luccasen,	Markéta	Lukášová,	
JUDr.	Jan	Mach,	Julie	Majzlíková,	
JUDr.	Jiří	Matzner,	PhD.,	LL.M.,	
Eva	Mlynárová,	Lukáš	Nevrlý,	
MVDr.	Milan	Novák,	
Alena	Hennebert	Ondráková,	
Ing.	Miroslav	Ondřej,	Mgr.	Robert	Pacovský,	
Miroslav	Pinkas,	JUDr.	Jiří	Pospíšil,	
Jan	Provazník,	Daniel	Roman,	
Petr	Samčenko,	Petr	Semerád,	
Lucie	Sequencová,	Emma	Smetana,	
Eva	Smrčková,	Michal	Soukup,	
Pavel	Strnad,	Ing.	Milena	Svobodová,	PhD.,	
Jitka	Štědroňová,	Josef	Trachta,	
Miluše	Tronečková,	Josef	Vaniš,	Valentina	
a	Iva	Velíšková,	Ondřej	Voleš,	Jindřich	
Zelinka	a všem ostatním neznámým 
zasilatelům DMS a neznámým dárcům.

Vlastimil Venclík získal cenu „Ď“
17. května byly na scéně Národního divadla 
vyhlášeny výsledky celostátní soutěže 
o cenu „Ď“ 2017. Ta je určena mecenášům 
a dobrodincům v oblasti kultury, charity, 
vědy, vzdělávání a morálních hodnot v ČR, 
udělována je od roku 2001.

Absolutním vítězem pro rok 2017 se stal 
Mgr. Vlastimil Venclík, kterého navrhnul Bílý 
kruh bezpečí za téměř dvě desítky let trvající 
spolupráci při pomoci obětem násilných 
trestných činů. Díky panu Venclíkovi jsme 
mohli v téměř 150 případech okamžitě po-
skytnout peněžitou pomoc našim klientům – 
zraněným obětem, pozůstalým a všem, kteří 
se ocitli v důsledku trestného činu v tíživé 
sociální situaci.

Poděkování
Herec a dabér Martin 
Stránský skvěle 
načetl pro Bílý kruh 
bezpečí komentář 
k reklamním spotům 
Linky pomoci obětem 
a brilantně nadaboval 
komentář k animova-
nému spotu „Šálek 
čaje“. Děkujeme za 
podporu.

Dárci podpořili rekonstrukci 
poradny
Obrovské poděkování patří paní Jaroslavě 
Hájkové z VARIÉTÉ Design s.r.o., která bez-
platně navrhla rekonstrukci pražské poradny 
BKB a měla stavební dozor, a dárcům, díky 
kterým jsme mohli naše plány a představy 
realizovat: především Emmě Smetaně (výtě-
žek z charitativního bazaru Emma má bazar) 
a Ing. Miroslavu Ondřejovi, dlouholetému 
dárci.
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Během pětadvaceti let své existence (1991–2016) 
evidoval Bílý kruh bezpečí celkem 166 403 kon-
taktů s klienty. Téměř 12 % osobních konzultací se 
vztahem k trestné činnosti se týkalo znásilnění, 
včetně pokusu o něj. Oběti tohoto trestného činu 
preferují diskrétní komunikaci prostřednictvím 
telefonátu. Na jednu osobní konzultaci v přípa-
dech znásilnění připadá šest telefonátů. Jen malá 
část volajících najde sílu a odvahu k tomu, aby 
přišli osobně. Osobně přišlo do Bílého kruhu bez-
pečí konzultovat trestný čin znásilnění 1806 žen, 
91 mužů a 27 párů (muž a žena). Konzultující 
pár nejčastěji tvoří oběť a podporu jí poskytující 
manžel, druh nebo přítelkyně. Každá pátá osobní 
konzultace, týkající se znásilnění, souvisela 
s dlouhodobým domácím násilím. 

Soused
V odpoledních hodinách zavolala na Linku 
pomoci obětem pětatřicetiletá rozvedená 
žena, matka dvou dětí. V poryvech pláče 
svěřila, že ji dnes dopoledne v jejím domku 
znásilnil soused. K takovému činu nezavdala 
nikdy ani náznakem podnět. Se sousedy 
vždy byli přátelé, zná jeho manželku, jejich 
děti jsou kamarádi. Po rozvodu ji neopustili, 
naopak našla u nich vždy pomoc a podporu. 
I dnes přišel proto, aby spravil zásuvku. Vola-
jící vůbec neví, co má dělat. Je jí zle. Neumí 
si představit, že by měla mluvit s jeho ženou, 
že by ještě někdy měla promluvit s ním. 
Ke konci poskytnuté krizové intervence 
sděluje, že je sama profesionálka – tera-
peutka. Všechno to, co slyší, zná, ale v roli 
znásilněné si vůbec nic z toho nevybavila. 
Potřebovala o tom s někým mluvit, než se 
děti vrátí ze školy.  

Muž z mé vesnice
Mladá žena byla znásilněna během hasičské 
zábavy, když si odskočila, jak bylo v místě 
zvykem, do blízkého lesa. Tam ji dostihl 
muž z jejich vesnice a znásilnil ji. Bránila 
se, a tak po jejím návratu bylo zjevné, že se 
něco stalo. Lidé zavolali policii a záchranku. 
V první fázi vyšetřování ji velmi zranila pola-
rizace názorů obyvatel vesnice. Část hájila 
pachatele a část stála na její straně. Stejně 
bolestně prožívala všechny procesní úkony, 
výslechem počínaje a znaleckými posudky 
konče. Měla pocit, že vyšetřování je veřejné, 
protože mnoho informací z jejího intimního 
života se stalo předmětem hospodských 
debat. Citelnou pomoc pro ni znamenal 
zmocněnec, kterému dala plnou moc pro 
celé trestní řízení.

Bolestná vzpomínka z dětství
Do poradny přichází vysokoškolačka, která 
má vztahové problémy s vrstevníky i s ro-
dinou. Sdílí traumatickou událost z dětství, 
kdy byla v raném školním věku na hájence 
u příbuzných. Tehdy ji ze zahrady do lesa 
odnesl cizí muž a tam ji znásilnil. Vše hned 
řekla přítelkyni svého otce. Ta reagovala 
věcně. Vykoupala ji, převlékla a vše uzavřela 
slovy, že o tom nemá s nikým mluvit. Neřekla 
to tedy ani mamince po návratu domů. Ozná-
mení nepřicházelo v úvahu pravděpodobně 
proto, že otec se zde skrýval před nástupem 
do výkonu trestu.

Známost z internetu
Pětadvacetiletá oběť znásilnění se s pacha-
telem seznámila prostřednictvím seznamky 
na internetu. Po měsíční komunikaci se 
poprvé sešli, byl jí sympatický a už o sobě 
dost věděli. Po večeři v restauraci neodmítla 
jeho doprovod domů. Tam se zcela změnil 
a znásilnil ji. Kladla si za vinu, že byla tak 
důvěřivá, styděla se a čin neoznámila. Po 
měsíci už nezvládala depresivní stavy, 
nespavost a bolesti v podbřišku. V poradně 
Bílého kruhu bezpečí, jejíž leták náhodou 
našla na úřadě, nalezla porozumění a důvěru 
bez jakéhokoliv nátlaku na podání trestného 
oznámení. Absolvovala podpůrnou terapii 
a přijala pozvání na víkendový pobyt. Tam si 
popovídala s právničkou o svém rozhodnutí 
neoznámit své znásilnění a definitivně se 
odpoutala od pachatele i od činu, který ji 
tolik ponížil a poškodil.

Počet příchozích obětí znásilnění výrazně ovlivnila 
Dohoda o spolupráci Bílého kruhu bezpečí s Poli-
cií ČR o pomoci zvlášť zranitelným obětem z roku 
2010. Během šesti let počet zprostředkovaných 
případů roste. Jen v roce 2017 se uskutečnilo 
428 konzultací spojených se znásilněním.

Celá pětina obětí znásilnění vyhledala pomoc BKB 
bezprostředně po jeho spáchání, tj. nejpozději 
do dvou týdnů od činu. Téměř dvakrát tolik jich 
přišlo do jednoho roku od činu. Celá čtvrtina obětí 
znásilnění hledá v Bílém kruhu bezpečí pomoc, 
aniž by tento trestný čin oznámila nebo byla 
rozhodnuta to učinit. Důležitým impulzem pro vy-
hledání pomoci je také blížící se podání svědecké 
výpovědi u soudu. Nemalý počet obětí znásilnění 
přichází s „delším časovým odstupem”, kam 
spadají i neoznámené případy znásilnění v dětství. 
Náročné jsou případy opakovaného znásilňování 
v rámci domácího násilí, které nelze přesně časo-
vě ohraničit a nebylo nikdy oznámeno. 
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Struktura	znásilnění	dle	věku

Sexuální chování je napojeno na intimitu, vyžaduje 
velkou blízkost a tvoří něco, co nás v životě ukot-
vuje. Znásilnění je primárně agrese, sexualizované 
násilí, které slouží k degradaci nebo ponížení oběti. 
Je po vraždě nejvíce zraňující trestný čin. Jen vel-
mi málo případů je oznamováno policii, zhruba 8 %. 
Oběti znásilnění patří k mlčícím obětem. 

Následky znásilnění nemusí být na první pohled 
očividné, největší rány totiž zanechává na duši. 
Nejdůležitější faktor, který ovlivňuje rozhodo-
vání oběti, zda znásilnění oznámí, je tzv. „druhá 

ztráta kontroly“. Oběť je vystavena situaci, kdy jí 
pachatel dočasně vzal kontrolu nad jejím životem 
a je pro ni stresující dobrovolně přijmout roli 
poškozeného a svědka v trestním řízení. V tomto 
postavení se musí podrobit určitým procesním 
úkonům, které nejsou zrovna příjemné. Přitom 
po činu potřebuje zvládnout reakci na extrémní 
prožitek, eliminovat zdravotní rizika, přijmout 
informované rozhodnutí, zda znásilnění oznámí, 
obnovit pocit bezpečí, obnovit pocit spravedlivého 
světa. Aktivity Bílého kruhu bezpečí směřovaly 
v roce 2017 k tomu, aby se tyto rozpory podařilo 
v praxi sladit s přihlédnutím k potřebám obětí 
(kampaně, přednášky, odborné semináře).

Rány	na	duši

964

Praha

Plzeň

Liberec

Brno

Ostrava

148

112

138

127

84

Pardubice

Olomouc

Centrála

České Budějovice

Jihlava

102

96

45 17

Konzultace	související	se	znásilněním	dle	
poraden	Bílého	kruhu	bezpečí

Téma	roku	–	pomoc	obětem	znásilnění
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Provoz poboček BKB byl v roce 2017 finančně 
podporován z rozpočtů těchto krajů:


