DOMÁCÍ NÁSILÍ
Příručka pro všechny, kteří jsou ohroženi domácím násilím

Neskrývejte svůj problém, domácí násilí
není soukromá záležitost, nečekejte
na to, až budete bojovat o svůj život
nebo zdraví vašich blízkých!
Vyhledejte radu a pomoc včas!

INTERVENČNÍ
CENTRUM
OSTRAVA
Zařízení je součástí
Bílého kruhu bezpečí, z.s.

Domácí násilí není jen pojem, chiméra či mýtus,
pro mnoho lidí se jedná o každodenní realitu.
„…Když jsem se vdávala, domnívala jsem se, že strávím svůj život s tím nejlepším mužem, kterého jsem
dosud potkala. Byl tak milý, pozorný, hodný, zahrnoval mne dárky, květinami, měla jsem jeho neustálou
pozornost. Až mnohem později jsem si uvědomila, jak moc jsem se v něm zmýlila. Jak jsem nebyla schopna rozpoznat jeho touhu po tom, aby mne mohl ovládat a kontrolovat vše, co dělám a s kým se stýkám.
Jak šikovně uměl schovávat svou touhu mít mne jen pro sebe, když vyjadřoval svou nelibost nad mými
kamarádkami nebo když říkal, že moje matka má špatný vliv na našeho syna a tak bude nejlepší, když
k nám přestane chodit. Nepoznala jsem, že za jeho neustálými telefonáty ke mně do práce nebo každodenním doprovodem z práce se skrývá jeho potřeba mít mne pod neustálou kontrolou. Když mi jednoho
dne spadly růžové brýle, zjistila jsem, že žiji s mužem, který mne neustále ponižuje, jsem pro něj pouze
ta „kráva“, která má držet hubu a krok, když nepřijdu domů na minutu přesně jak určil, dostanu od něj
při nejlepším pár facek, v tom horším případě mne tluče pěstmi a kope do mne. Přestala jsem se stýkat
s přáteli a rodinou, neměla jsem už kolem sebe nikoho. Manžel mne stále přesvědčoval, že jsem natolik
neschopná, že bez něj nepřežiju prakticky ani jeden den a já jsem tomu uvěřila. Uvěřila jsem, že není cesta
ven, že to všechno musím vydržet a snažit se přežít. Uvěřila jsem manželovi, že mi nikdo nepomůže, pořád
opakoval, že má všude známé, že mne zničí, připraví o syna a veškerý majetek. Byla jsem přesvědčena, že
mi nikdo neuvěří, že ten skvělý muž, kt
který je ke všem tak milý, ten oblíbený lékař, mne doma mohl celou
noc vyslýchat a mlátit za to, že jsem se se synem zdržela na nákupech. Cítila jsem
bezmoc a neustálý strach, nikdy jsem nevěděla, jak se manžel bude chovat
druhý den.
de Styděla jsem se jednak za to, co se u nás doma děje, ale také
za to, že s tím nejsem schopna nic udělat. Až jednou jsem se rozhodla. Dnes
jsem na nové
n
startovní čáře a za pomoci odborníků začínám zase znovu žít.
Manžel do
dostal soudní zákaz přiblížit se k mé osobě, rozvedla jsem se a odstěhovala se z bytu, kde mi vše připomínalo prožité okamžiky strachu a beznaděje. Učím se rozumět sama sobě, snažím se obnovit vše, co ve mně manžel
poničil a náš syn se učí znovu nacházet důvěru ve svět kolem sebe…“
Paní Hana, klientka Intervenčního centra Ostrava

Nemusíte schovávat svá zranění, nemusíte lhát
vašim blízkým, nemusíte skrývat váš strach,
nemusíte se stydět za to, co se doma děje.

Máte právo na lepší život!

Domácí násilí bylo dlouho považováno za tabu, které
zůstávalo skryto za zavřenými dveřmi mnoha domácností. Bylo vnímáno jako soukromá záležitost, do které
by nikdo zvenčí neměl zasahovat. Veřejnost se snažila
žít v představě, že v „dobrých“ rodinách se nic takového jako domácí násilí nemůže vyskytovat. Přesto
patřilo násilí do života lidí žijících v blízkých vztazích
patrně od nepaměti. Až v průběhu 20. století se názory veřejnosti postupně začaly měnit a zavřené dveře
domácností se pomalu začaly otevírat. Problematika
domácího násilí se tak mohla stát věcí veřejnou. Naše
společnost se začala bránit mýtům a předsudkům vůči
domácímu násilí a jasně se vůči domácímu násilí vymezila. K první významné změně došlo v roce 2004,
kdy se domácí násilí začalo považovat za trestný čin,
za který je možno pachatele odsoudit odnětím svobody. Dalším mezníkem pak byl rok 2007, kdy v České
republice začal fungovat ucelený systém pomoci lidem, kteří jsou domácím násilím ohroženi.

Co si pod pojmem domácí násilí
konkrétně představit?
Jedná se o způsob chování mezi blízkými lidmi
(mezi partnery, manžely, příbuznými), kteří spolu
sdílejí společný domov, kdy jeden z nich vyžaduje
naprostou moc a kontrolu nad tím, co dělá ten druhý (ti druzí).
 Jde o dlouhodobé, opakované a většinou stupňující se
násilí jednoho člena rodiny vůči druhému (druhým).
 Je to násilí, které je v rodině stále přítomno, nikdy
nekončí, oběť je vystavena opakovaným útokům
a nikdy nemá jistotu, kdy začne útok další.
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Co je to domácí násilí?

Jak se domácí násilí projevuje?
Domácí násilí může mít mnoho forem a způsobů, které se
mohou vyvíjet, měnit, zhoršovat a zintenzivňovat. Jedná
se o tedy proces, který se v čase vyvíjí. Jeho podstatou
je uplatnění a upevnění moci násilné osoby nad obětí. Domácí násilí se projevuje například těmito způsoby:
psychické útoky – urážky, ponižování, zesměšňování,
kritizování, kontrola telefonu, e-mailu, osobní kontroly, vyhrožování, zastrašování, vydírání, ničení osobních
věcí apod.
 fyzické útoky – facky, pohlavky, bití rukama, pěstmi, kopání, škrcení, tahání za vlasy, shazování na zem,
omezování v pohybu, bití pomocí předmětů apod.
 sexuální útoky – nucení k sexuálním aktivitám
pod pohrůžkou, vynucování nepříjemných sexuálních
praktik, znásilňování apod.
 ekonomické útoky – zamezování přístupu k penězům, zakazování chodit do práce, nucení k odevzdávání
peněz, nucení k přepisu majetku apod.
 izolace – zakazování kontaktů a styků s rodinou, přáteli, kolegy apod.
Projevy domácího násilí mohou být rozličné. Nedá se stanovit, která z jeho forem může mít závažnější následky.
Psychické formy násilí mohou oběť devastovat mnohem
více než týrání fyzické, přičemž psychické násilí se objevuje ve všech případech domácího násilí. Ostatní typy
násilného chování mohou, ale také nemusí být přítomny.
„…Když mne mlátil, alespoň nemluvil. Protože když
mluvil, bylo to mnohem horší. Jeho neustálá kritika, že všechno dělám špatně, že jsem špatná matka,
milenka a manželka, mě ničila mnohem více…“
Paní Zdena, klientka Intervenčního centra Ostrava

Domácí násilí má často podobu opakujících se situací,
ze kterých se vytváří určitý cyklus, který pak v rodině probíhá opakovaně. Typický cyklus domácího násilí
může vypadat takto:
Fáze:
napětí
násilí
usmíření
klidu
Násilná osoba je podrážděná, slovně agresivní,
v rodině houstne atmosféra, násilník oběť kritizuje,
ponižuje ji, provádí kontroly. Oběť se snaží předejít výbuchům a kritice, přizpůsobuje se násilníkovi,
zažívá pocity strachu z následků z neuposlechnutí.
Násilník zhoršuje a zintenzivňuje své chování, chce
za každou cenu získat moc a kontrolu nad obětí,
hledá jakoukoli záminku pro násilí. Propuká násilí fyzické, rozbíjení věcí, výhružky zabitím. Oběť
zažívá strach, úzkost, bolest, zranění, její snaha
o předcházení násilí již není účinná, nemůže udělat
nic proto, aby se chování násilníka změnilo.
Násilná osoba se omlouvá, slibuje nápravu, zlehčuje násilí, svaluje vinu na oběť, případně se objevují výhrůžky sebevraždou, sebepoškozením, kdyby
oběť od násilníka odešla. Oběť podléhá, uvěří, že se
násilník změní, že ji má rád, doufá, že se násilí již
nebude opakovat a odpustí.
Nedochází k žádným incidentům, násilná osoba se
snaží plnit sliby, přenáší vinu na oběť. Oběť doufá
ve změnu, chce zachovat rodinu a vztah. Podráždění násilné osoby se však opět kumuluje a schyluje
se k další fázi napětí.

Jednotlivé fáze cyklu domácího násilí mohou být různě dlouhé, v některých případech může být fáze klidu
dlouhá i mnoho měsíců (až let) a nebo naopak jen
několik dní. Cyklus násilí se může měnit v čase, jinak může vypadat v mladém vztahu a jinak ve vztahu mnohaletém, jinak vypadá mezi partnery a jinak
v mezigeneračním vztahu (dítě/rodič).
„…Když manželka začala mít své „nálady“, už
jsem věděl, co přijde dál. Začala mne vždy nejprve ponižovat tím, že jsem neschopný, že nic
neumím, nejsem schopný se postarat o rodinu,
vydělat peníze, až to přešlo k ponižování v oblasti sexuální. Bylo to hrozné. Když ji to přešlo,
začala se hroutit a říkat, že když ji opustím, skočí z okna. Věřil jsem, že to udělá a tak jsem nebyl
schopen odejít...“
Pan Karel, klient Intervenčního centra Ostrava

V čem je domácí násilí nebezpečné?
Domácí násilí má velmi nebezpečné bezprostřední i dlouhodobé důsledky, které poškozují oběti jak
po stránce psychického zdraví, tak i v oblasti zdraví tělesného. Dlouhodobé a neřešené domácí násilí
může vést k závažným trvalým zdravotním následkům
u oběti a může skončit i fatálně. Mezi následky, které
domácí násilí způsobuje, patří bolesti hlavy (migrény), bolesti břicha, pocity vyčerpání, deprese, nesoustředěnost, pocity úzkosti, otupení prožívání emocí,
manipulace s realitou, zvýšená dráždivost, urologické
a gynekologické problémy, poruchy příjmu potravy,
poruchy spánku, abúzus alkoholu a drog, rychlé střídání nálad, vážné psychické poruchy, sebevražedné myšlenky, závažná zranění (zlomeniny, poranění páteře,
očí, hlavy, vnitřních orgánů apod.). Ale také dochází
ke ztrátě sociálních kontaktů, narušení vztahů se širší
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Jak domácí násilí probíhá?

rodinou, narušení vztahu s dětmi, ztrátě zaměstnání, ztrátě majetku, ztrátě vlastního bydlení a podobně.
Zapamatujme si, že:
 Domácí násilí samo od sebe neskončí, naopak má nebezpečnou tendenci zhoršovat se.
 Domácí násilí zasazuje hluboké rány do sebeúcty, sebedůvěry a sebeobrazu oběti.
 Domácí násilí vytváří u oběti pocit naprosté bezmoci.
 Domácí násilí velmi negativně ovlivňuje psychický vývoj dětí.
 V domácím násilí jde nejdříve o lidskou důstojnost, pak
o zdraví a nakonec může jít o život.

Jaké jsou příčiny vzniku domácího
násilí?
Na vzniku domácího násilí mezi blízkými lidmi se podílí
různé příčiny a většinou jde o jejich kombinaci. Rozhodně
ne každý člověk se může stát násilnou osobou nebo obětí
domácího násilí. Existují určité rizikové faktory, které jsou
pro vznik a trvání domácího násilí zcela zásadní.
 Jsou to především osobnostní dispozice každého jedince, tedy určité vrozené či získané sklony k tomu stát
se buď násilným člověkem, který týrá své blízké, nebo
naopak ohroženým jedincem, který podléhá manipulacím a týrání svých blízkých. U násilných osob se často
objevují dispozice jako sklon k výbušnosti, k agresivním reakcím, neschopnost sebekontroly, neschopnost
empatie (vcítění se do druhého člověka), psychická nezralost a podobně. U obětí domácího násilí nacházíme
dispozice jako narušené sebevědomí, naučená bezmoc
nebo přizpůsobivé chování.

Na pozadí domácího násilí se také často objevuje přejímání tzv. vzorců chování z dětství, což znamená, že
jedinec byl v dětství sám vystaven násilí mezi svými
rodiči. Taková osoba pak (nevědomě) přejímá způsob
chování svých rodičů a přenáší tyto vzorce chování
do své vlastní rodiny, na svého vlastního partnera nebo
dítě. V tomto případě je domácí násilí naučeným způsobem chováním, naučeným vzorcem řešení konfliktů a stresových situací, kdy jiné vzorce chování chybí
(jiným způsobem se zkrátka chovat neumí).
 Vliv na vznik domácího násilí mají také tzv. sociálně
patologické vlivy, tedy určité krizové sociální situace, jakými jsou například ztráta zaměstnání, problémy s bydlením nebo dluhy, které mohou domácí násilí
zhoršovat či přímo spustit. Velmi silný vliv na vznik domácího násilí má rozhodně také závislost na alkoholu,
drogách, výherních automatech apod.
„…Slíbila jsem si, že moje děti nikdy nevystavím
těm hrůzám, co jsem zažívala já jako dítě, když
můj otec bil mou matku. A dneska tady u vás sedím, protože mé děti vidí a slyší, jak mi ubližuje
jejich táta. Jak je možné, že jsem to dopustila...?“
Paní Lucie, klientka Intervenčního centra Ostrava
Z praxe odborníků vyplývá, že domácí násilí se často
v rodině táhne jako nekonečná nit přes jednotlivé generace. Vystoupit z opakujícího se kruhu násilí v rodině není
lehké a osoby ohrožené většinou nutně potřebují pomoc
svého okolí a odborných institucí. Neřešené domácí násilí
se někdy může vracet s velkou intenzitou v seniorském
věku, kdy je nejprve osoba ohrožená týrána ze strany
svého partnera a na sklonku jejího života ji psychicky,
ekonomicky a fyzicky týrá její dospělé dítě.

Paní Sylvie, klientka Intervenčního centra Ostrava

Kdo je to násilná osoba?
Násilnou osobou může být kdokoli, kdo páchá na svých
blízkých jakékoli násilí. Může se jí stát muž, žena, dítě
nebo senior, a to za podmínek uvedených v předchozí
kapitole o příčinách násilí. Zkusíme si násilnou osobu
popsat:
Jedná se o člověka, pro kterého je agrese způsob
komunikace, dosahuje takto svých cílů, jedná takto
se svými blízkými. Používá manipulace, zastrašování, výhružky a fyzické násilí, aby získal nad svou
obětí převahu a kontrolu. Snaží se přenášet vinu
za páchané násilí na samotnou oběť („můžeš si
za to sama“), snaží se u ní vyvolat neustálý strach.
 Násilí často páchá jen vůči blízkému člověku, typická je pro něj „dvojí tvář“, mimo domov nevykazuje násilné chování, proto je těžce rozpoznatelný
pro okolí.
 Může jít ale i o osobu obecně násilnou, která páchá
násilí i mimo domov, může být přítomno páchání
další trestné činnosti. Často se objevuje historie
násilí ve všech předchozích vztazích.
Může mít problémy se závislostí na alkoholu, drogách, výherních automatech.
Násilná osoba může být příslušníkem jakékoli společenské vrstvy, může jít o starosty, podnikatele,
lékaře, soudce, policisty, úředníky, dělníky, nezaměstnané, bez domova.
Ze statistických údajů v ČR vyplývá, že nejčastěji bývají
násilnou osobou muži ve věku okolo 35 let, kteří páchají
domácí násilí na svých manželkách nebo partnerkách.
(zdroj: Asociace pracovníků Intervenčních center,
www.domaci-nasili.cz)
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„…Prožila jsem 30 let s tyranem, který nejen
že bil mě za každou maličkost, ale bil také naše
dvě děti, které z něj měly hrozný strach. Manžel
byl dokonce za týrání našeho staršího syna odsouzen. Bil ho tak, že ho kopal do hlavy, bil ho
pěstmi do obličeje, dával mu facky kdykoli se mu
něco na synovi nelíbilo. Taky ho hrozně ponižoval. Já jsem nebyla schopna zasáhnout, z manžela jsem měla hrozný strach a tak jsem synovi
říkala, aby otce ve všem poslouchal a vyhnul se
tak jeho bití, i když to nepomáhalo. Neměla jsem
tehdy kam s dětmi odejít, neměla jsem peníze.
A tak jsem všechno trpěla dál a dál. Dcera utekla z domu, když ji bylo 16 let a už mnoho let se
s námi nestýká. Dneska je manžel už v důchodě,
je nemocný a už nemá sílu bít syna ani mě. Jenže
začal syn. Oba nás s manželem citově vydírá, pořád chce peníze na alkohol, protože hrozně pije.
Taky nepracuje a nemá žádnou rodinu. Nechali
jsme ho bydlet u nás doma, protože nemá kam
jít. A on nás bije, ponižuje nás a vyhrožuje, že
nás dostane do blázince, zapálí nám byt nebo
nás rovnou zabije. Nechápu, proč se k nám syn
tak hrozně chová! Já už chci mít konečně klid...!“

Kdo je to ohrožená osoba?
Ohroženou osobou může být muž, žena, dítě nebo senior,
na kterém je pácháno domácí násilí nebo je jeho svědkem. Zkusíme si popsat typickou osobu ohroženou:
 Jedná se o jedince, který není schopen rozpoznat manipulativní chování, neumí se bránit útokům, mívá narušený sebeobraz a sebevědomí, může opakovat roli
oběti, kterou se naučil v dětství.
 Může mít sklon k závislosti na vztahu, často mívá přizpůsobivé chování, mívá silnou potřebu přijetí od okolí
(„stačí, že řekne, že mě má rád a já mu vše odpustím“).
 Velmi často má potřebu zachovat rodinu za každou
cenu, má strach z opuštění, strach ze změny, strach
z následků neuposlechnutí násilné osoby, trpí pocity
viny za páchané násilí.
 Taková osoba věří, že z násilného vztahu neexistuje
cesta ven, cítí se bezmocná, nevěří svým schopnostem
a pocitům, neumí si zajistit pomoc.
 Může jít o jedince z jakékoli společenské vrstvy jako jsou
učitelé, zdravotní sestry/bratři, policisté, lékaři, podnikatelé, úředníci, dělníci, nezaměstnaní, bez domova.
Ze statistických údajů v ČR vyplývá, že nejčastější osobou
ohroženou bývá žena ve věku asi 30 let, která má dvě
a více dětí. Velmi rizikovou a početnou skupinou obětí jsou
však také senioři.
(zdroj: Asociace pracovníků Intervenčních center,
www.domaci-nasili.cz)

Jak jsou děti ohroženy domácím
násilím?
Jak jsme již uvedli, nejčastější obětí domácího násilí
bývá žena středního věku, která má dvě a více dětí.

Z tohoto tvrzení tedy jasně vyplývá, že děti jsou druhou
rizikovou skupinou ohrožených osob. Nejčastěji bývají
svědky násilných incidentů, ale mohou být vystaveny
přímo týrání ze strany násilné osoby. Děti vždy vnímají násilnou atmosféru v rodině, způsob chování rodičů
i páchané násilí. Zapamatujme si tedy, že děti jsou
domácím násilím zasaženy vždy, nezávisle na tom,
zda jsou při násilných incidentech přítomni. Každé dítě
potřebuje pro svůj zdravý vývoj pocit bezpečí a jistoty,
který je jednou ze základních potřeb každé lidské bytosti. To mu ovšem rodina, kde dochází k domácímu násilí,
neposkytuje a u takového dítěte tak dochází ke vzniku
mnoha závažných následků.
Co dítě, žijící v rodině s domácím násilím, zažívá:
 Dítě je nuceno přizpůsobovat se násilí, omlouvat násilné chování, je na ně kladena nadměrná zodpovědnost,
je výrazně psychicky přetíženo, zažívá manipulace
ze strany matky i otce (často je využíváno jako prostředník mezi rodiči).
 Dítě často cítí samo vinu za to, co se doma děje, má
strach o oběť, strach o sebe, cítí se bezmocné, neumí
se bránit (nedokáže se postavit vlastnímu rodiči).
 Dítě pociťuje k rodičům nepřehlednou směs strachu,
lásky a vzteku. K násilné osobě může cítit na jedné straně nenávist a strach, na druhé straně může
být přitahováno silou, kterou násilná osoba má
nad oběťmi. O týraného rodiče má velký strach, ale
může cítit také zlost, protože násilí nedokázal vzdorovat, ochránit sebe a dítě a zajistit mu tak klidný
a bezpečný domov.
 Dítě se naučí vnímat, chápat a reagovat jinak, než děti,
které násilí vystaveny nebyly. Často se ztotožní s reakcemi dospělých, jako např. že matce nevadí, že ji otec
zbil, že je to normální reakce. Dítě tedy příjme tento
stav jako normu a dle ní se pak v životě orientuje.

 Poruchy učení, poruchy soustředění, poruchy chování (záškoláctví, útěky z domova), patologické
chování (dítě začne brát drogy, páchat trestnou činnost apod.).
 Poruchy spánku, deprese, úzkosti, vznik posttraumatické stresové poruchy, zdravotní problémy různého typu.
 Naučení se bezmoci vůči násilí nebo naopak naučení
se útočnosti a agresivním reakcím.
„…Vždycky, když otec maminku bil, plakal jsem
stočený pod peřinou a pořád jsem si opakoval,
že to přejde. Maminka prosila, aby ji otec nechal
být, ale on ji nikdy neposlechl. Nemohl jsem nic
dělat. Měl jsem hrozný vztek na maminku, že si
to nechá líbit. Jednou jsem to už nemohl poslouchat a tak jsem vyběhl z pokoje a na mamku zařval: Tak už mu řekni, kde jsi byla a příště nechoď pozdě, všecko je to jen kvůli Tobě…“
Martin, klient Intervenčního centra Ostrava

Domácí násilí

Následky prožitých traumat z domácího násilí jsou
u dětí závažné a mohou se s nimi potýkat celý život.
Jsou to například:

Muži jako osoby ohrožené domácím
násilím?
Muži se mohou stát obětí domácího násilí stejně jako ženy,
a to jak v partnerských soužitích nebo ve vztazích mezigeneračních. Z praxe však vyplývá, že muži mají daleko
větší problém svěřit se se svým problémem a vyhledat
pomoc, protože představa týraného muže nekoresponduje
s tradičním pojetím mužské role. Muži popisují ponižující
pocity ze selhání v mužské roli, pokud by měli okolí sdělit, že je týrá jejich partnerka. Mezi rizikové faktory patří
u ohrožených mužů osobnostní dispozice jako je submisivita, pasivita nebo citová závislost. Latence v případech
domácího násilí na mužích v partnerských vztazích je tedy
zřejmě vysoká.

Jak jsou ohroženi senioři domácím
násilím?
Senioři jsou společně s dětmi nejzranitelnější skupinou
obětí domácího násilí. Přirozeně tato skutečnost vyplývá
ze specifik seniorské věkové kategorie, k nimž náleží zejména snižující se fyzická a psychická odolnost, zhoršující
se zdravotní stav, zhoršující se orientace ve stále se měnících podmínkách okolního světa, změny sociálního prostředí, změny v mezilidských vztazích, přechod z aktivního
do pasivního životního období a osamění. Pokud je senior
se svým problémem sám, pak je pro něj většinou velmi
náročné, mnohdy až nad jeho síly vyřešit svou tíživou situaci. V případech, kdy senior nemá podporu sociálního okolí,
v násilném soužití či vztahu setrvává. Senioři bývají nejčastěji týráni ze strany svých potomků, často trpí pocity viny,
že selhali v roli rodiče a proto se k nim jejich dítě chová
násilně. Je pro ně mnohdy nepředstavitelné řešit problém
oficiální cestou a ukončit společné soužití s násilníkem. Velmi významnou roli hraje u seniorů strach ze samoty, proto
raději trpí násilné chování, než by zůstali sami.

Paní Věra, klientka Intervenčního centra Ostrava

Co není domácí násilí?
Když jsme si řekli, co to je domácí násilí a jak se projevuje, řekněme si také, co domácí násilí není. Domácí
násilí bývá často zaměňováno za určité situace, které
mohou být ve společném soužití velmi náročné, krizové či závažné, přesto se o domácí násilí nejedná.
Jsou to:
 Manželské krize.
 Vzájemné hádky, potyčky mezi partnery nebo jinými členy rodiny, kdy není jasně rozdělena role
násilníka a oběti, bývají to například tzv. „italská
manželství“.
 Jednorázový incident – násilí vyplyne ze situace,
neopakuje se.
 Rozvodová situace, která s sebou může přinášet
různé krizové situace.
 Týrání dětí – může se s domácím násilím prolínat, ale jedná se o jiný (z pozice dítěte závažnější) způsob násilí a může být kvalifikováno
jako jiný trestný čin, a to týrání svěřené osoby.

Domácí násilí

„…Když mě syn po jeho rozvodu požádal, jestli
bych ho nevzala k sobě do bytu, protože nemá
kam jít, neváhala jsem. Je to přece můj syn! Nikdy by mne nenapadlo, co se bude dít. Sice jsem
věděla, že má problémy s alkoholem, ale nečekala jsem, že mne vlastní syn bude oslovovat „ty
stará mrcho“, že mne bude bít a vyhrožovat mi,
že mne zničí a dostane mne do psychiatrické léčebny, když mu nedám peníze na alkohol a cigarety. Pořád přemýšlím, kde jsem udělala při jeho
výchově chybu…!“

Ochrana obětí

Vykázání (Police ČR)

nabývá v problematice domácího násilí nesmírně podstatného významu. Jak jsme popsali výše, domácí násilí má
velmi nebezpečné důsledky, které poškozují oběť a vystavují ji ohrožení zdraví a života. Oběť sama není schopna
vlastními silami ukončit opakované násilí, neumí si zajistit pomoc a ochranu před pachatelem. V roce 2007 začal v České republice platit průlomový Zákon na ochranu
před domácím násilím (č. 135/2006, Sb.) a začal se rozvíjet ucelený systém pomoci osobám ohroženým domácím násilí. Od 1. ledna roku 2007 tak mohou získat osoby
ohrožené to, co nejvíce potřebovaly – ochranu před násilím a pomoc při řešení své situace. Systém pomoci
je založen na spolupráci těchto organizací: Policie ČR, Justice (soudy), Intervenční centra (sociální služby) a Orgány
sociálně právní ochrany dětí.

Jedná se o preventivní opatření, které poskytuje okamžitou ochranu oběti před dalším násilím páchaném na její osobě. Jde o kompetenci Policie ČR, která takto může vstoupit
do násilného vztahu a zabránit dalšímu prohlubování násilí
a násilnou osobu oddělit od oběti. Vykázání zahrnuje:
 Ochranu teritoriální – oběť je ochráněna v místě svého domova, násilná osoba musí ihned opustit společné
obydlí a má zakázáno do něj zpět vstupovat.
 Ochranu personální – násilná osoba má zakázán jakýkoli kontakt s obětí, tedy nesmí osobě ohrožené telefonovat, posílat zprávy, e-maily, kontaktovat ji osobně
kdekoli, kromě úřední půdy.
Vykázání je ochranné opatření dočasné a trvá 10 dnů. Je
počátkem velmi důležitého procesu – poskytnutí osobě ohrožené času a bezpečného prostoru pro rozhodnutí, jak dále naložit se svým životem. Vykázání
spouští systém pomoci, který následně přebírá specifická
sociální služba – Intervenční centrum.

Intervenční centra
Aby byl systém pomoci účinný, nestačí osobě ohrožené
jen zajistit bezpečí, ale je potřeba jí také zajistit odbornou
psychosociální pomoc. A tu poskytují právě Intervenční
centra, která jsou zřízena v každém kraji ČR. Jedná se
o sociální službu, která poskytuje oběti podporu v procesu rozhodování, poskytuje důležité informace a pomůže
při řešení konkrétních situací. Policie ČR ihned po vykázání
kontaktuje toto příslušné Intervenční centrum a jeho pracovníci se neprodleně spojí s osobou ohroženou a té nabízí své služby. Oběť si může svobodně vybrat, zda pomoc
přijme či nikoli. Intervenční centrum pomáhá kromě jiného s prodloužením lhůty vykázání prostřednictvím
návrhu na tzv. předběžné opatření, které podává osoba
ohrožená k příslušnému okresnímu soudu.

Jedná se o návrh, kterým se osoba ohrožená může domáhat prodloužení lhůty vykázání, a to až na dobu 6 měsíců.
O tomto opatření rozhoduje do 48 hodin příslušný okresní
soud a to na základě předložených důkazů oběti. Prodloužením ochranné lhůty tak má osoba ohrožená možnost
získat bezpečí pro sebe (a většinou také pro děti)
na dobu, než se ji podaří vyřešit problémy spojené
s životem s násilnou osobou – například rozvod, společný byt, společné dluhy apod. Smyslem tohoto opatření
je pomoci oběti k tomu, aby byla schopna ukončit život
v domácím násilí a mohla se trvale vymanit z násilného
vztahu. Toto opatření může oběť žádat také bez předchozího vykázání, na základě trestních oznámení, například
s ohledem na pronásledování její osoby bývalým pachatelem domácího násilí (např. bývalým manželem).

Orgány sociálně právní ochrany dětí
Pokud žijí v rodině, kde dojde k vykázání dětí, Police ČR
musí o vykázání informovat kromě Intervenčního centra
také příslušný odbor sociálně právní ochrany dětí. Důvodem je poskytnutí pomoci obětem s ohledem na ochranu
dětí, kdy pracovnice uvedeného odboru taktéž nabízí osobě ohrožené a jejím dětem pomoc, a to především v oblasti úpravy rodičovské zodpovědnosti k nezletilým dětem
a v oblasti styku dětí s násilnou osobou. Orgán sociálně
právní ochrany dětí má v tomto systému nezastupitelnou
roli a pro osobu ohroženou je nesmírně důležitý, protože
pokud má s násilnou osobou společné děti, tyto se mohou
stát nástrojem dalších manipulací, vydírání a psychického násilí ze strany násilné osoby i po ukončení domácího
násilí. A zde může pomoci především tato instituce, neboť
ze zákona dohlíží nad dodržováním práv a ochranou nezletilých dětí před jakýmkoliv fyzickým či psychickým násilím, zanedbáváním nebo zneužíváním.

Ochrana osob ohrožených před domácím násilím je
v ČR na poměrně vysoké úrovni a z praxe jednoznačně vyplývá její účinnost, potřebnost a smysluplnost. Záleží pouze na osobě ohrožené, jak s nabídnutou pomocí a zajištěnou ochranou naloží.
„…Než manžela vykázali, neuměla jsem si bez něho
představit vůbec nic. Po vykázání jsem se nebyla
schopna rozhodnout, co mám dělat, jen jsem věděla, že už nechci takhle dál žít. Důležité pro mě bylo,
že jsem si tehdy mohla popovídat s odborníky, kteří
mi nabídli možnosti a cesty řešení, které jsem nikdy
nebyla schopna vidět. Byla to nesmírná úleva. Pomalu jsem získávala pocit, že to zvládnu…!“
Paní Iva, klientka Intervenčního centra Ostrava

Ochrana před domácím násilím

Předběžné opatření (Justice)

Pro všechny, kdo jsou ohroženi domácím násilím, nebo jsou svědky domácího násilí v jejich okolí, je velmi důležité vědět, kam se
mohou obrátit o radu a pomoc. Základní místa pomoci jsou:
Policie ČR – přijímá trestní oznámení, zajistí ochranu
vykázáním, krátkodobou 24 hodinovou ochranu apod.
(www.policie.cz).
Okresní soudy – rozhodují o vydání předběžného opatření na ochranu před domácím násilím, rozhodují ve věcech péče o nezletilé děti, rozvodu manželství, vypořádání společného jmění manželů, vystěhování z bytu apod.
(www.justice.cz).
Intervenční centra – sociální služba určená pro pomoc
osobám ohroženým domácím násilím v každém kraji ČR
(www.domaci-nasili.cz).
Orgány sociálně právní ochrany dětí – pomoc v oblasti
ochrany nezletilých dětí.
Další místa, kde osoby ohrožené mohou najít pomoc, jsou:
Místní oddělení Obecní policie
Linka pomoci obětem kriminality
a domácího násilí – 116 009
Senior telefon – bezplatná nonstop linka pro seniory
ohrožené domácím násilím 800 157 157
Poradny pro pomoc obětem trestné činnosti
Poradny pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy
Ordinace klinických psychologů
Krizová centra
Linky důvěry
Praktičtí lékaři

Sociální pracovnice nemocnic
Přestupková oddělení obecních úřadů
Azylové domy

Jestliže domácí násilí ohrožuje váš
život, vždy volejte:
Policie ČR – tísňové volání 158
Obecní policie – tísňové volání 156
Záchranná služba – tísňové volání 155
Tísňová linka – 112

Zásady poskytované služby jsou:

Jedná se o jedno z dvanácti pracovišť Bílého kruhu bezpečí,
z.s., které od 1. 1. 2007 poskytuje sociální službu intervenční centra dle § 60a) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách. Své služby poskytuje na území Moravskoslezského
kraje, především v regionech Ostrava, Opava a Nový Jičín.

bezplatnost – uživatel za službu neplatí;

Posláním služby je činnost zaměřená na přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu osobám ohroženým domácím násilím.
Cílem služby je pomoci uživateli vyřešit svou krizovou životní situaci a vrátit se k běžnému způsobu života; podporovat
uživatele služby, aby byli sami schopni situaci vyřešit a aby
využívali své přirozené sociální prostředí (rodina, přátelé,
spolupracovníci) a síť místních a regionálních institucí.
Služba je určena pro:
osoby ohrožené, které se na Intervenční centrum obrátí
z vlastního rozhodnutí;

diskrétnost – uživatel má právo vystupovat anonymně,
centrum zachovává důvěrnost sdělených informací, pracovníci centra jsou zavázáni mlčenlivostí;
nestrannost – služba je poskytována uživateli bez ohledu
na jeho původ, etnickou příslušnost, barvu pleti, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální postavení, náboženské
a politické přesvědčení nebo pohlaví; vždy je respektováno
právo na svobodné rozhodnutí uživatele a riziko z rozhodnutí vyplývající;
interdisciplinární spolupráce – koordinací interdisciplinární spolupráce s institucemi v regionu, vytvářením
a koordinací interdisciplinárních týmů usiluje Intervenční
centrum o stálé zvyšování kvality sítě sociálních služeb
pro osoby ohrožené domácím násilím.

případy, o kterých se centrum věrohodně dozví;

Služba vytváří podmínky pro uplatňování vlastní vůle
uživatelů, kdy pracovníci jednají tak, aby uživatelé měli
příležitost uplatňovat vlastní vůli, svobodně se rozhodovat
a znát následky svých rozhodnutí.

osoby, které jsou svědky domácího násilí, jež je pácháno
v jejich okolí;

Další informace najdete na:

případy, kdy Policie ČR vykáže násilnou osobu ze společného obydlí;

osoby ohrožené nebezpečným pronásledováním, kterému
předcházelo domácí násilí;

www.domacinasili.cz, www.bkb.cz

všechny uvedené osoby ve věkové kategorii od 16 let.
Služba není určena pro osoby násilné, které byly rozhodnutím Policie ČR vykázány ze společného obydlí, osoby ohrožené domácím násilím mladší 16 let a další osoby, které nejsou ohroženy domácím násilím.
© Vydalo Intervenční centrum Ostrava, Bílý kruh bezpečí, z.s. 2015

Místa pomoci

Intervenční centrum Ostrava

INTERVENČNÍ CENTRUM OSTRAVA
pro osoby ohrožené domácím násilím
(okresy Ostrava, Opava, Nový Jičín)
28. října 124, 702 00 Ostrava
(budova Domu kultury města Ostravy)

tel.:
+420 597 489 207
fax.:
+420 597 489 204
e-mail: ic.ostrava@bkb.cz
Konzultační hodiny
pondělí
8.00 –16.00 hod.
(pro objednané)
úterý
8.00
–16.00
hod.
(je vhodné se ke konzultaci
vždy
předem
objednat)
středa
8.00 –16.00 hod.
čtvrtek
8.00 –16.00 hod. (pro objednané)
pátek
8.00 –14.00 hod. (pro objednané)

Zařízení je součástí Bílého kruhu bezpečí.
www.bkb.cz

•

www.domacinasili.cz

