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ÚVODNÍ SLOVO 

 

Držíte v ruce metodiku, která vznikla pod záštitou Odboru sociálních služeb města Plzeň s cílem  
zlepšit orientaci učitelů v tématu domácího násilí a posílit osvětu a dovednosti žáků  
samotných. Metodika je primárně určena pro 2. stupeň základních škol a střední školy a jedná  
se o metodiku v úrovni všeobecné primární prevence.  

Metodika byla zpracována na základě zkušeností metodiků prevence Pedagogicko-psychologické 
 poradny Plzeň a Diakonie Západ s prací s dětmi, teoretická část pak byla sestavena odborníky 
z Diakonie Západ a Ligy otevřených mužů (LOM) pracující s obětmi a původci domácího nási-
lí. Je složena ze tří samostatných částí: TEORETICKÉHO ZÁKLADU pro vhled pedago-
gů do tématu, BAZÁLNÍHO BLOKU „Domácí násilí není v pořádku“ a ROZŠIŘUJÍCÍCH 
AKTIVIT. 

Spolu s úvodním zaškolením slouží tato metodika jako inspirativní manuál, který není pro učitele 
závazný. Chápeme ji jako nabídku, inspiraci, představení způsobu práce se žáky. Učitel může 
nejsnáze začít bazálním blokem Domácí násilí není v pořádku, nebo uplatnit vlastní zku-
šenosti a nabízené aktivity dle potřeb žáků aplikovat jednotlivě ve svém předmětu, třídnic-
kých hodinách, průřezových tématech nebo projektovém dni. 

Jako autoři a zároveň lektoři primární prevence Vám nabízíme také dopomoc s realizací 
dílčích aktivit dle výběru nebo i celého bazálního bloku. Podmínkou je Vaše účast na Úvodním 
workshopu.  

 

Doufáme, že pro Vás metodika bude přínosná a přejeme hodně úspěchů při realizaci! 
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TEORETICKÝ ZÁKLAD 

Následující text vychází z odborné literatury věnující se domácímu násilí, z materiálů organizace Bílý 
kruh bezpečí a organizace Rosa-centrum pro ženy a z „Metodického doporučení k primární prevenci rizi-
kového chování“ (dále MD MŠMT 2014) vydaného MŠMT, konkrétně z přílohy č. 20 vydané roku 2014. 
Odkazy na celé metodické doporučení a odborné publikace naleznete v kapitole Literatura (doslovně ci-
tovaný text je "psán vždy kurzívou"). Citovaný text je doplněn komentáři autorů a autorek této metodiky. 

 

1. Domácí násilí a souvislost s prevencí rizikového chování 

Domácí násilí řadíme mezi typy rizikového chování, které mohou ohrozit zdravý vývoj žáků a mít nepří-
mé dopady do chování žáků.  Má negativní vliv na harmonický vývoj dětí a mladistvých zejména v ob-
lasti emocionální, vztahové, může ohrozit i zdravý tělesný vývoj. Domácí násilí je netypickou formou 
rizikového chování pro školní prostředí, navíc je složité ho přesně identifikovat a správně vyhodnotit míru 
a potřebu podpory z vnějšího prostředí. Špatně zvolená forma intervence může mít paradoxně závažné 
negativní dopady na řešení celé situace. Násilí, které se odehrává v rodině, se může projevovat v chování 
žáka a může být jedním z důvodů dalších forem rizikového chování (např. záškoláctví, zneužívání návy-
kových látek, sebepoškozování, násilné chování aj.) (MD MŠMT, 2014, s. 1). 

Rodina, v níž se odehrává domácí násilí, představuje rizikové prostředí, které má přímé dopady na všech-
ny členy rodinného systému, zejména pak na děti“ (MD MŠMT, 2014, s. 1). 

Definice: „Domácí násilí je fyzické, psychické anebo sexuální násilí mezi blízkými osobami, ke kterému 
dochází opakovaně v jejich soukromí, a tím skrytě mimo kontrolu veřejnosti, intenzita násilných inciden-
tů se stupňuje a vede ke ztrátě schopností včas tyto incidenty zastavit a efektivně vyřešit narušený vztah“ 
(https://www.domacinasili.cz/domaci-nasili/ [cit. 30. 7. 2019]). 

Domácí násilí ohrožuje zdravý vývoj dítěte a má dopad na jeho chování a pozdější vztahování se k dru-
hým v rámci mezilidských vztahů. Dítě, které je svědkem domácího násilí nebo je samo obětí, se může 
chovat nestandardně, může se stávat ve školním prostředí obětí násilí (například šikany), nebo se naopak 
začne chovat vůči ostatním násilně a tyransky (MD MŠMT, 2014). 

Odborná literatura jako formy domácího násilí popisuje (kromě psychického, fyzického a sexuálního), 
také násilí ekonomické a někdy je přidáváno ještě násilí sociální. Dále se v poslední době hovoří o stal-
kingu, který může navazovat na domácí násilí například tehdy, kdy oběť opustí násilného partnera, který 
ji nadále pronásleduje. 

Formy a společná charakteristika domácího násilí 

 

Klíčové charakteristiky domácího násilí 

• Je opakované a dlouhodobé. *  

• Je neveřejné, probíhá v soukromí domácnosti.   

• Eskaluje. Domácí násilí se stupňuje jak ve svých formách (od urážek a ponižování až k fyzickému 
násilí), tak i ve své hloubce (od první facky až po velice brutální napadání, které může vést k ohro-
žení na životě).   

• Role oběti a agresora jsou jasně rozdělené, nezaměňují se.   

• Zcela zásadní pro identifikaci násilí je zneužívání moci a kontroly, která v oběti vzbuzuje strach.  

• Pachatel bývá násilný většinou jen ke své oběti, nikoli navenek; mívá „dvojí tvář“. Okolí se může 
jevit jako sympatický člověk. Pouze část pachatelů je agresivní i navenek.   

• Pachatel považuje své chování za ospravedlnitelné, má pocit nároku na takové chování.  

• K domácímu násilí dochází v cyklech: znamená to, že se střídají období vzrůstání napětí a násilí, 
období relativního klidu a opětovného narůstání tenze a opětovného násilí.   

• Chování oběti je zaměřeno na zajištění přežití (např. minimalizace nebo snižování násilí, přebírání 
odpovědnosti za násilí, ochrana násilníka, setrvávání v násilném vztahu)“ (MD MŠMT, 2014, s. 1-2). 

* Z jednoho útoku jakéhokoli charakteru ještě nelze určit, zda jde o domácí násilí. Může však být jeho 
začátkem. 

Násilí je spojeno se zneužíváním moci, která v oběti vzbuzuje strach. Rodina jako uzavřený systém vytvá-
ří vhodné podmínky pro rozvoj násilí, protože nemá vnější kontrolu a pokud má někdo sklony být násilný, 
může se projevit právě v domácnosti. 

 

Nejčastější formy domácího násilí 

Psychické násilí: Může se vyskytovat samostatně, někdy bývá předstupněm dalších forem násilí. Patří 
sem ponižování, zastrašování, výhružky, kontrola, vydírání, nucení k naprosté poslušnosti atp. Agresor 
(původce násilí) v rámci psychického násilí mnohdy využívá i další osoby (vyhrožování násilím vůči dal-
ším blízkým osobám, vyhrožování, že pokud žena odejde, tak už děti nikdy neuvidí aj.) (Buskotte, 2008).  
Neustálé kritizování, zpochybňování hodnoty jedince či bránění v naplňování základních potřeb, má do-
pad na jeho duševní zdraví. „Psychické násilí má silné dopady na sebehodnocení a sebevědomí oběti, kte-
rá obvykle po čase přijme sebeobraz, který jí vnucuje agresor. To velmi snižuje schopnost danou situaci 
řešit a opustit agresora.“ (MD MŠMT, 2014, s. 2). 
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Fyzické násilí: Fyzickým násilím je vše, co způsobuje oběti bolest a fyzické ohrožení (facky, strkání, bití, 
údery, škrcení, používání zbraní; extrémní podobu nebo důsledek fyzického násilí představuje vražda) 
(Buskotte, 2008). Fyzické násilí mívá viditelné následky, které se však oběť snaží skrývat, protože se před 
svým okolím stydí. Fyzickým násilím jsou jakékoli opakované, násilné projevy mezi blízkými osobami, 
kdy jedna osoba je vždy obětí, druhá agresorem. Může vést k vážnému ohrožení zdraví i života jedince, 
vždy však negativně ovlivňuje jeho psychiku.   

Sexuální násilí/zneužívání: O sexuální násilí se jedná tehdy, kdy je obvykle žena k pohlavnímu styku 
nucena, či je sex ze strany partnera násilný. Jedná se o všechny formy nucení k pohlavnímu styku, nucení 
k sexuálním praktikám, se kterými druhý nesouhlasí, nucení ke sledování pornografie, nucení k prosti-
tuci apod. (Buskotte, 2008). Sexuální zneužívání může mít ale i verbální podobu spočívající ve slovní 
produkci se sexuálním podtextem. Sexuální násilí v partnerských vztazích je často bagatelizováno, stále 
převládá stereotypní pohled společnosti, že znásilnění či zneužívání v manželství nebo partnerství není 
možné, nebo že partner má nárok sex vyžadovat, což samozřejmě není pravda.   

Ekonomické násilí: O ekonomickém neboli finančním násilí mluvíme ve chvíli, kdy partner brání oběti 
v nástupu do zaměstnání (nebo profesním růstu), odmítá nebo minimalizuje finanční podporu, ničí maje-
tek nebo nedovoluje svobodně nakládat oběti s jejími vlastními penězi (Buskotte, 2008). Dále také často 
dochází k systematickému nátlaku např. na přepsání nemovitých statků, k převzetí dluhů apod. 

Sociální násilí/izolace: Jedná se o formu psychického násilí, která se často pojí s násilím ekonomickým. 
Agresor oběť izoluje od její rodiny a přátel, zamezuje jí volně vycházet z domu nebo bytu, kontroluje  
ji na každém kroku, snaží se ji izolovat od vnějšího světa (MD MŠMT, 2014). 

Latentní násilí: Síla latentního násilí spočívá v tom, že zde vůbec existuje možnost, že může nastat. 
Ten, kdo násilí zažil, ví, že může nastat znovu. Násilí je tedy přítomno svým potenciálním výskytem  
a ovládá druhé osoby tím, že si hlídají, jaká panuje atmosféra, jaký slyší tón hlasu, jakým způsobem ně-
kdo otevře dveře, chodí apod. Obava z nového projevu násilí může ovládat osobu vystavenou násilí, aniž 
by docházelo vyloženě k aktivnímu agresivnímu chování. V rodinách, kde dochází k násilí, je tomu přímo 
či nepřímo vystavena celá rodina. (Metodická příručka pro vedení kurzu zvládání vzteku, 2013). 

 
Rizikové faktory doprovázející vznik domácího násilí 

- vynucená sociální izolace 

- finanční závislost na partnerovi 

- péče o děti v rámci mateřské a rodičovské dovolené 

- zdravotní postižení a omezení 

- vyšší věk a bezmocnost seniorů 

- přechod z aktivní zaměstnanosti do starobního či jiného důchodu 

- nezvládnuté rodičovství a výchova dětí 

- závislosti násilné osoby 
(https://www.domacinasili.cz/domaci-nasili/ [cit. 30. 7. 2019]) 

Obvyklé fáze domácího násilí 

Týrání v rodině má podobu uzavřeného kruhu a začíná většinou mírnými projevy a nenápadně, oběť 
někdy i řadu let toleruje střídání dvou vzorců chování násilníka – lásky (naděje) a strachu. Cyklus vystup-
ňování napětí, sám akt násilí, a nakonec omluvy či svalování viny na jiné, se periodicky opakuje a násilí 
se většinou stupňuje. Od nadávek, kritizování, zesměšňování, omezování osobní svobody, ekonomické-
ho vydírání až po fyzické napadení. Oběť ztrácí sebedůvěru a žije v trvalém napětí a strachu (Buskotte, 
2008). 

 

Cyklus domácího násilí 

 
Obrázek 1: Cyklus domácího násilí (Zdroj: Ševčík a Špatenková, 2011, s. 53) 

 
1. Hromadění napětí: v agresorovi narůstá napětí, které ventiluje prudším, agresivnějším chováním. 
Bývá podrážděn i pro nepatrnou věc. Oběť dává vinu sama sobě a snaží se být poslušnější a pracovitější, 
aby partnera nedráždila. Oběť žije ve strachu, zažívá pocity bezmoci.  

2. Incident – fáze násilí: samotný fyzický či jiný útok, zastrašování atp.  
 
3. Usmiřování: pachatel na jednu stranu cítí lítost nad svým jednáním, zároveň jej často zlehčuje a od-
povědnost svaluje na oběť. Agresor se snaží všemi možnými způsoby vztah udržet, omluví se, slibuje. 
Přesvědčování může mít podobu proseb, slibů či darů. 

4. Klid – fáze „líbánek“: Nastal klid, domácí násilí se aktuálně neděje. Klid je ovšem pomíjivý a netrvá 
dlouho.  

Realitou koloběhu domácího násilí je, že s každým začínajícím cyklem se zvyšuje brutalita útoků a sílí 
fáze týrání. V konečném výsledku tvoří fáze líbánek nepatrný zlomek v celém cyklu. Dochází k neustá-
lému střídání fází napětí, týrání a slibů, což oběť paralyzuje a ztrácí sílu násilí vzdorovat, kruh se uzavírá 
(Bednářová, 2009, s. 22). 
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Základní právní rámec 

 
Domácí násilí v českém právu je ukotveno ve více zákonech: 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů – Upravuje zřizování a pro-
voz intervenčních center (IC). 

Zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím. 

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů- § 44 až 47 Vykázání – 
nově upraveno s platností od 1. 1. 2009 na „Oprávnění vykázat z bytu nebo domu i z jeho bezprostředního 
okolí“ (vykázání pachatele na 10 dní a zákaz jeho přibližování k oběti). 

Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník – upravuje trestní postih projevů domácího násilí a nebezpečného 
pronásledování (stalking).  

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů – upravuje ochranu 
dětí a též oznamovací povinnost.   

 

Statistická fakta o domácím násilí 

Na úvod je třeba uvést, že domácí násilí nebylo roky vnímáno jako problém a bralo se jako něco, co patří 
do soukromé sféry a není tudíž potřeba zásahu zvenčí. Toto vnímání společnosti často vedlo k dlouho-
dobému teroru, kterému musela být oběť vystavena a někdy až k tragickým následkům jako byla vražda 
oběti nebo její napadení s trvalými následky.  

Legislativně je ochrana před domácím násilím upravena teprve od roku 2006, zákonem č. 135/2006 Sb.  
a zákonem č. 273/2008 Sb. upravující vykázání násilné osoby ze společného obydlí.  

Ani dnes nemáme jednotné statistiky, které by uváděly počet obětí domácího násilí. Částečně se dá čerpat 
z odhadů a výzkumů neziskových organizací a dále ze statistických ročenek kriminality, kde se ale přesně 
nedozvíte, jestli byla vražda provedena v souvislosti s domácím násilím.  

Situaci na poli řešení problematiky domácího násilí by mělo zlepšit přijetí Istanbulské úmluvy, která sta-
novuje obecné standardy v oblasti prevence tohoto násilí a pomoci ohroženým osobám. Česká republika 
Istanbulskou úmluvu podepsala dne 2. května 2016. Ministerstvo spravedlnosti v současnosti připravuje 
podklady pro návrh na ratifikaci Istanbulské úmluvy. 
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Istanbulskou úmluvu podepsala dne 2. května 2016. Ministerstvo spravedlnosti v současnosti připravuje 
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MÝTY
MÝTYDopady domácího násilí na děti 

Domácí násilí může mít řadu forem. Všechny jsou škodlivé a mají negativní dopady jak na samotnou 
oběť, tak celkově na rodinné vztahy a zdravý vývoj členů rodinného systému. Není výjimkou, že je dítě 
nejen svědkem násilí mezi rodiči, ale též obětí, když se snaží například matku před násilným otcem bránit. 
Dle odhadů se domácí násilí páchané na dětech týká ročně asi 40 000 dětí mladších 15 let. S domácím 
násilím se setká až 38 % českých žen a děti jsou v roli svědků až v 90 % případů domácího násilí, násil-
ný rodič zaútočí i na své dítě ve 40–60 % případů (zdroj: Rosa–centrum pro ženy in MD MŠMT, 2014). 
WHO považuje přítomnost dítěte u domácího násilí za psychické týrání dítěte.  

Jak uvádí metodické doporučení: „Děti, které jsou vystaveny násilí mezi rodiči, na tuto situaci reagují 
podobnými symptomy, jako děti, které jsou samy týrány a zneužívány. Strach a bezmoc totiž zažívají i ty 
děti, které násilí „jen“ vidí nebo slyší. Násilí se totiž dotýká všech členů rodiny a celého jejího systému. 
Pokud se navíc dítě rozhodne oběť bránit, vystavuje se samo nebezpečí přímého fyzického, ale i psychic-
kého násilí.“ (MD MŠMT, 2014).    

U dětí je ohrožen základní pocit jistoty a bezpečí. Agresor často bije i je, nadává jim apod. I když děti 
nejsou bity nebo napadány, všimnou si podivného chování mezi rodiči a trpí napjatou atmosférou v rodině 
(jsou ustrašené nebo naopak agresivní). Bojí se dalšího výbuchu zlosti. Děti mohou také trpět pocity viny 
a myslet si, že za násilí v rodině mohou ony. Mají strach, protože nevědí, jestli se násilné chování bude 
stupňovat a jestli vůbec někdy skončí. Bojí se rozpadu rodiny, toho, že se o ně nebude mít kdo starat. 
Bývají zmatené, protože nechápou, proč se to všechno v jejich rodině děje, nerozumí tomu, proč je jeden 
rodič agresivní, nechápou, proč si to ten druhý nechá líbit. Jsou nešťastné, protože se o jejich pocity ni-
kdo nestará a nedává jim pocit jistoty, nejsou schopny své matce pomoci a ochránit ji, neví, jak se chovat 
(Buskotte, 2008). 

Pokud je dítě domácímu násilí vystavováno dlouhodobě, můžeme u něj pozorovat řadu negativních 
symptomů, jako jsou nespavost, noční můry, přecitlivělost, zvýšené vyžadování pozornosti, problémy 
s pozorností, agresivní chování vůči sourozencům nebo spolužákům atp. (Buskotte, 2008). 

Patrné jsou i celoživotní následky, jako problémy ve vztazích, nízké sebevědomí, úzkostné ladění, stavění 
se v dospělosti v partnerství do role oběti nebo naopak agresora atp.  

Nejčastější cílová skupina – oběti domácího násilí 

Obětí domácího násilí může být kdokoliv. Domácí násilí se vyskytuje u žen, dětí, mužů, není vázáno  
na vzdělání, profesi a socioekonomický status.  

Nejčastějšími obětmi jsou ženy, a to v z 92–98 % případů. Děti bývají druhou nejpočetnější skupinou, ať už 
jako svědkové násilí nebo jako oběti. V souvislosti s týranými dětmi hovoříme o syndromu CAN (syndro-
mu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte). Muži jsou dle statistik obětmi násilí ve 2–7 %. Čísla 
mohou být vyšší, a to vzhledem k tomu, že málokterý muž přizná, že je týrán partnerkou. Stále se jedná 
o téma, o kterém se ve společnosti nemluví. V poslední době pak narůstá procento týraných seniorů, na 
nichž se násilí většinou dopouštějí jejich dospělé děti, o což je celá věc bolestnější. Jedná se o velmi zra-
nitelnou skupinu, násilí zůstává často skryté a týraný senior se nikomu nesvěří (http://www.acorus.cz/cz/
domaci-nasili/info-o-domacim-nasili.html [cit. 30. 7. 2019]). 

Mýty o domácím násilí 

Přestože je domácí násilí tématem, o kterém se hovoří čím dál více, stále přetrvává ve společnosti řada 
mýtů a předsudků, které obětem znesnadňují pozici a vedou k jejich další viktimizaci. Uvádíme některé 
z nich, které se nám jeví jako nejčastější, převzato z materiálů organizace ROSA–centrum pro ženy: 

1. Domácí násilí není běžné, týká se jen mála rodin a párů: domácí násilí je bohužel častým jevem, 
z výzkumů vyplývá, že ho zažilo okolo 35 % českých žen.  
 

2. K domácímu násilí dochází jen v nižších společenských vrstvách: k domácímu násilí dochází ve 
všech společenských vrstvách, není vázáno na profesi, vzdělání ani socioekonomický status. Naopak 
agresoři jsou často muži vzdělaní, ve významném společenském postavení, což ženě stěžuje mož-
nost odejít.   
 

3. Ženy své partnery k násilí vyprovokují, takže jsou za násilí zodpovědné: oběť nikdy není zod-
povědná za chování agresora, agresor je ten, kdo nese odpovědnost za své jednání. Oběti se většinou 
snaží výbuchu zlosti předejít, vyhovět partnerovi ve všem, podřídit se mu.   
 

4. Domácí násilí nemůže být tak hrozné, jinak by žena od něj odešla: pro ženu bývá náročné 
agresora opustit, násilí se projevuje v cyklech, kdy po ataku partner slibuje, že už se násilí opakovat 
nebude a manipuluje oběť, aby mu věřila. Mezi partnery je nerovnost sil a moci, ženy se bojí, že by 
odchodem přišly o děti, bývají na partnerovi ekonomicky závislé. Násilí bývá i brutální, může kon-
čit vážným poraněním nebo i smrtí oběti.   
 

5. Násilný partner může být dobrým otcem: Domácí násilí je něco, co má na dítě vždy špatné dopa-
dy. Dítě vyrůstající v rodině, kde je otec násilný vůči matce, bývá poškozeno i do budoucna, nezříd-
ka se i ono samo stává obětí násilí.   
 

6. Příčinou domácího násilí je alkoholismus partnera: alkohol může násilí zesilovat, ale není jeho 
příčinou.   
 

7. Párová terapie může problémy vyřešit: ke změně může dojít jen tehdy, když násilný partner pře-
vezme za své chování plnou odpovědnost, protože násilí je problém, který vychází z něj.  

Tyto a další mýty ztěžují oběti svěřit se okolí a hledat odbornou pomoc.  
www.stopnasili.cz
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Základní právní rámec 

 
Domácí násilí v českém právu je ukotveno ve více zákonech: 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů – Upravuje zřizování a pro-
voz intervenčních center (IC). 

Zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím. 

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů- § 44 až 47 Vykázání – 
nově upraveno s platností od 1. 1. 2009 na „Oprávnění vykázat z bytu nebo domu i z jeho bezprostředního 
okolí“ (vykázání pachatele na 10 dní a zákaz jeho přibližování k oběti). 

Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník – upravuje trestní postih projevů domácího násilí a nebezpečného 
pronásledování (stalking).  

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů – upravuje ochranu 
dětí a též oznamovací povinnost.   

 

Statistická fakta o domácím násilí 

Na úvod je třeba uvést, že domácí násilí nebylo roky vnímáno jako problém a bralo se jako něco, co patří 
do soukromé sféry a není tudíž potřeba zásahu zvenčí. Toto vnímání společnosti často vedlo k dlouho-
dobému teroru, kterému musela být oběť vystavena a někdy až k tragickým následkům jako byla vražda 
oběti nebo její napadení s trvalými následky.  

Legislativně je ochrana před domácím násilím upravena teprve od roku 2006, zákonem č. 135/2006 Sb.  
a zákonem č. 273/2008 Sb. upravující vykázání násilné osoby ze společného obydlí.  

Ani dnes nemáme jednotné statistiky, které by uváděly počet obětí domácího násilí. Částečně se dá čerpat 
z odhadů a výzkumů neziskových organizací a dále ze statistických ročenek kriminality, kde se ale přesně 
nedozvíte, jestli byla vražda provedena v souvislosti s domácím násilím.  

Situaci na poli řešení problematiky domácího násilí by mělo zlepšit přijetí Istanbulské úmluvy, která sta-
novuje obecné standardy v oblasti prevence tohoto násilí a pomoci ohroženým osobám. Česká republika 
Istanbulskou úmluvu podepsala dne 2. května 2016. Ministerstvo spravedlnosti v současnosti připravuje 
podklady pro návrh na ratifikaci Istanbulské úmluvy. 

ZJIŠTĚNÁ STATISTICKÁ FAKTA  

Níže uvedená data představují pouze malou část skutečného výskytu násilí ve vztazích, neboť  
většina případů zůstává nenahlášena.  

• 96–98 % obětí domácího násilí jsou ženy.  

• Domácí násilí zažije v ČR každá třetí žena a až 7 % mužů.  

• V rodinách s dětmi se domácí násilí v 69 % odehrává za přítomnosti dětí. Odhady, které korelují  
s čísly ze zahraničí, jsou takové, že každé desáté dítě v České republice zažívá domácí násilí.  

• Mezi seniory ve věku nad 65 let trpí domácím násilím 3–5 % osob.  

• Násilí páchané na zdravotně postižených je skryté, neexistují žádné statistické údaje o jeho výskytu. 
Zdravotně postižení jsou velmi zranitelnou skupinou.   

• Domácí násilí není vázáno na společenskou vrstvu, podle psychologického výzkumu mají agresoři 
až ve 38 % vysokoškolské a ve 24 % středoškolské vzdělání.  

• Spojitost domácího násilí s alkoholem je cca ve 22 %.   

• Častěji se jedná o promyšlené jednání než o následek akutního výbuchu vzteku, dle statistik nadace 
Rosa je ve 34 % případů příčinou agrese žárlivost, ve 14,5 % duševní porucha partnera, v 8 % 
 se jedná o oboustrannou agresi a v 9,6 % případů o sexuální zneužívání.  

• Podle výzkumu mezinárodní agentury FRA zažívá některou z forem násilí v ČR   
až 32 % žen.  

• Přímou zkušenost s fyzickým násilím ze strany partnera má v ČR 21 % žen  
(průměr v EU je 22 % žen).  

• 40–50 % zavražděných žen je zabito vlastním partnerem či manželem.  

• Týraným ženám, které odcházejí od svého partnera, hrozí vyšší riziko, že budou zabity, než těm, 
které ve vztahu zůstávají, a to až o 75 %.   

Z akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019–2022, který vy-
dává Úřad vlády ČR, čerpáme další statistická data:  

• Policie řeší v průměru dva případy týrání osoby žijící ve společné domácnosti denně.  

• Orgány sociálně-právní ochrany dětí každoročně registrují přibližně 2500 případů domácího násilí  
v rodinách, kde vyrůstají děti.  

• Každý rok je z důvodu domácího násilí ze svého domu vykázáno přes 1300 násilných osob.  

• Skutků nebezpečného pronásledování v roce 2018 policie evidovala 363, stíháno bylo 272 osob, 
z čehož bylo pouhých 25 žen.  

Základní právní rámec 

 
Domácí násilí v českém právu je ukotveno ve více zákonech: 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů – Upravuje zřizování a pro-
voz intervenčních center (IC). 

Zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím. 

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů- § 44 až 47 Vykázání – 
nově upraveno s platností od 1. 1. 2009 na „Oprávnění vykázat z bytu nebo domu i z jeho bezprostředního 
okolí“ (vykázání pachatele na 10 dní a zákaz jeho přibližování k oběti). 

Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník – upravuje trestní postih projevů domácího násilí a nebezpečného 
pronásledování (stalking).  

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů – upravuje ochranu 
dětí a též oznamovací povinnost.   

 

Statistická fakta o domácím násilí 

Na úvod je třeba uvést, že domácí násilí nebylo roky vnímáno jako problém a bralo se jako něco, co patří 
do soukromé sféry a není tudíž potřeba zásahu zvenčí. Toto vnímání společnosti často vedlo k dlouho-
dobému teroru, kterému musela být oběť vystavena a někdy až k tragickým následkům jako byla vražda 
oběti nebo její napadení s trvalými následky.  

Legislativně je ochrana před domácím násilím upravena teprve od roku 2006, zákonem č. 135/2006 Sb.  
a zákonem č. 273/2008 Sb. upravující vykázání násilné osoby ze společného obydlí.  

Ani dnes nemáme jednotné statistiky, které by uváděly počet obětí domácího násilí. Částečně se dá čerpat 
z odhadů a výzkumů neziskových organizací a dále ze statistických ročenek kriminality, kde se ale přesně 
nedozvíte, jestli byla vražda provedena v souvislosti s domácím násilím.  

Situaci na poli řešení problematiky domácího násilí by mělo zlepšit přijetí Istanbulské úmluvy, která sta-
novuje obecné standardy v oblasti prevence tohoto násilí a pomoci ohroženým osobám. Česká republika 
Istanbulskou úmluvu podepsala dne 2. května 2016. Ministerstvo spravedlnosti v současnosti připravuje 
podklady pro návrh na ratifikaci Istanbulské úmluvy. 

ZJIŠTĚNÁ STATISTICKÁ FAKTA  

Níže uvedená data představují pouze malou část skutečného výskytu násilí ve vztazích, neboť  
většina případů zůstává nenahlášena.  

• 96–98 % obětí domácího násilí jsou ženy.  

• Domácí násilí zažije v ČR každá třetí žena a až 7 % mužů.  

• V rodinách s dětmi se domácí násilí v 69 % odehrává za přítomnosti dětí. Odhady, které korelují  
s čísly ze zahraničí, jsou takové, že každé desáté dítě v České republice zažívá domácí násilí.  

• Mezi seniory ve věku nad 65 let trpí domácím násilím 3–5 % osob.  

• Násilí páchané na zdravotně postižených je skryté, neexistují žádné statistické údaje o jeho výskytu. 
Zdravotně postižení jsou velmi zranitelnou skupinou.   

• Domácí násilí není vázáno na společenskou vrstvu, podle psychologického výzkumu mají agresoři 
až ve 38 % vysokoškolské a ve 24 % středoškolské vzdělání.  

• Spojitost domácího násilí s alkoholem je cca ve 22 %.   

• Častěji se jedná o promyšlené jednání než o následek akutního výbuchu vzteku, dle statistik nadace 
Rosa je ve 34 % případů příčinou agrese žárlivost, ve 14,5 % duševní porucha partnera, v 8 % 
 se jedná o oboustrannou agresi a v 9,6 % případů o sexuální zneužívání.  

• Podle výzkumu mezinárodní agentury FRA zažívá některou z forem násilí v ČR   
až 32 % žen.  

• Přímou zkušenost s fyzickým násilím ze strany partnera má v ČR 21 % žen  
(průměr v EU je 22 % žen).  

• 40–50 % zavražděných žen je zabito vlastním partnerem či manželem.  

• Týraným ženám, které odcházejí od svého partnera, hrozí vyšší riziko, že budou zabity, než těm, 
které ve vztahu zůstávají, a to až o 75 %.   

Z akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019–2022, který vy-
dává Úřad vlády ČR, čerpáme další statistická data:  

• Policie řeší v průměru dva případy týrání osoby žijící ve společné domácnosti denně.  

• Orgány sociálně-právní ochrany dětí každoročně registrují přibližně 2500 případů domácího násilí  
v rodinách, kde vyrůstají děti.  

• Každý rok je z důvodu domácího násilí ze svého domu vykázáno přes 1300 násilných osob.  

• Skutků nebezpečného pronásledování v roce 2018 policie evidovala 363, stíháno bylo 272 osob, 
z čehož bylo pouhých 25 žen.  

MÝTY
MÝTYDopady domácího násilí na děti 

Domácí násilí může mít řadu forem. Všechny jsou škodlivé a mají negativní dopady jak na samotnou 
oběť, tak celkově na rodinné vztahy a zdravý vývoj členů rodinného systému. Není výjimkou, že je dítě 
nejen svědkem násilí mezi rodiči, ale též obětí, když se snaží například matku před násilným otcem bránit. 
Dle odhadů se domácí násilí páchané na dětech týká ročně asi 40 000 dětí mladších 15 let. S domácím 
násilím se setká až 38 % českých žen a děti jsou v roli svědků až v 90 % případů domácího násilí, násil-
ný rodič zaútočí i na své dítě ve 40–60 % případů (zdroj: Rosa–centrum pro ženy in MD MŠMT, 2014). 
WHO považuje přítomnost dítěte u domácího násilí za psychické týrání dítěte.  

Jak uvádí metodické doporučení: „Děti, které jsou vystaveny násilí mezi rodiči, na tuto situaci reagují 
podobnými symptomy, jako děti, které jsou samy týrány a zneužívány. Strach a bezmoc totiž zažívají i ty 
děti, které násilí „jen“ vidí nebo slyší. Násilí se totiž dotýká všech členů rodiny a celého jejího systému. 
Pokud se navíc dítě rozhodne oběť bránit, vystavuje se samo nebezpečí přímého fyzického, ale i psychic-
kého násilí.“ (MD MŠMT, 2014).    

U dětí je ohrožen základní pocit jistoty a bezpečí. Agresor často bije i je, nadává jim apod. I když děti 
nejsou bity nebo napadány, všimnou si podivného chování mezi rodiči a trpí napjatou atmosférou v rodině 
(jsou ustrašené nebo naopak agresivní). Bojí se dalšího výbuchu zlosti. Děti mohou také trpět pocity viny 
a myslet si, že za násilí v rodině mohou ony. Mají strach, protože nevědí, jestli se násilné chování bude 
stupňovat a jestli vůbec někdy skončí. Bojí se rozpadu rodiny, toho, že se o ně nebude mít kdo starat. 
Bývají zmatené, protože nechápou, proč se to všechno v jejich rodině děje, nerozumí tomu, proč je jeden 
rodič agresivní, nechápou, proč si to ten druhý nechá líbit. Jsou nešťastné, protože se o jejich pocity ni-
kdo nestará a nedává jim pocit jistoty, nejsou schopny své matce pomoci a ochránit ji, neví, jak se chovat 
(Buskotte, 2008). 

Pokud je dítě domácímu násilí vystavováno dlouhodobě, můžeme u něj pozorovat řadu negativních 
symptomů, jako jsou nespavost, noční můry, přecitlivělost, zvýšené vyžadování pozornosti, problémy 
s pozorností, agresivní chování vůči sourozencům nebo spolužákům atp. (Buskotte, 2008). 

Patrné jsou i celoživotní následky, jako problémy ve vztazích, nízké sebevědomí, úzkostné ladění, stavění 
se v dospělosti v partnerství do role oběti nebo naopak agresora atp.  

Nejčastější cílová skupina – oběti domácího násilí 

Obětí domácího násilí může být kdokoliv. Domácí násilí se vyskytuje u žen, dětí, mužů, není vázáno  
na vzdělání, profesi a socioekonomický status.  

Nejčastějšími obětmi jsou ženy, a to v z 92–98 % případů. Děti bývají druhou nejpočetnější skupinou, ať už 
jako svědkové násilí nebo jako oběti. V souvislosti s týranými dětmi hovoříme o syndromu CAN (syndro-
mu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte). Muži jsou dle statistik obětmi násilí ve 2–7 %. Čísla 
mohou být vyšší, a to vzhledem k tomu, že málokterý muž přizná, že je týrán partnerkou. Stále se jedná 
o téma, o kterém se ve společnosti nemluví. V poslední době pak narůstá procento týraných seniorů, na 
nichž se násilí většinou dopouštějí jejich dospělé děti, o což je celá věc bolestnější. Jedná se o velmi zra-
nitelnou skupinu, násilí zůstává často skryté a týraný senior se nikomu nesvěří (http://www.acorus.cz/cz/
domaci-nasili/info-o-domacim-nasili.html [cit. 30. 7. 2019]). 

Mýty o domácím násilí 
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Zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím. 

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů- § 44 až 47 Vykázání – 
nově upraveno s platností od 1. 1. 2009 na „Oprávnění vykázat z bytu nebo domu i z jeho bezprostředního 
okolí“ (vykázání pachatele na 10 dní a zákaz jeho přibližování k oběti). 

Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník – upravuje trestní postih projevů domácího násilí a nebezpečného 
pronásledování (stalking).  

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů – upravuje ochranu 
dětí a též oznamovací povinnost.   

 

Statistická fakta o domácím násilí 

Na úvod je třeba uvést, že domácí násilí nebylo roky vnímáno jako problém a bralo se jako něco, co patří 
do soukromé sféry a není tudíž potřeba zásahu zvenčí. Toto vnímání společnosti často vedlo k dlouho-
dobému teroru, kterému musela být oběť vystavena a někdy až k tragickým následkům jako byla vražda 
oběti nebo její napadení s trvalými následky.  

Legislativně je ochrana před domácím násilím upravena teprve od roku 2006, zákonem č. 135/2006 Sb.  
a zákonem č. 273/2008 Sb. upravující vykázání násilné osoby ze společného obydlí.  

Ani dnes nemáme jednotné statistiky, které by uváděly počet obětí domácího násilí. Částečně se dá čerpat 
z odhadů a výzkumů neziskových organizací a dále ze statistických ročenek kriminality, kde se ale přesně 
nedozvíte, jestli byla vražda provedena v souvislosti s domácím násilím.  

Situaci na poli řešení problematiky domácího násilí by mělo zlepšit přijetí Istanbulské úmluvy, která sta-
novuje obecné standardy v oblasti prevence tohoto násilí a pomoci ohroženým osobám. Česká republika 
Istanbulskou úmluvu podepsala dne 2. května 2016. Ministerstvo spravedlnosti v současnosti připravuje 
podklady pro návrh na ratifikaci Istanbulské úmluvy. 

ZJIŠTĚNÁ STATISTICKÁ FAKTA  

Níže uvedená data představují pouze malou část skutečného výskytu násilí ve vztazích, neboť  
většina případů zůstává nenahlášena.  

• 96–98 % obětí domácího násilí jsou ženy.  

• Domácí násilí zažije v ČR každá třetí žena a až 7 % mužů.  

• V rodinách s dětmi se domácí násilí v 69 % odehrává za přítomnosti dětí. Odhady, které korelují  
s čísly ze zahraničí, jsou takové, že každé desáté dítě v České republice zažívá domácí násilí.  

• Mezi seniory ve věku nad 65 let trpí domácím násilím 3–5 % osob.  

• Násilí páchané na zdravotně postižených je skryté, neexistují žádné statistické údaje o jeho výskytu. 
Zdravotně postižení jsou velmi zranitelnou skupinou.   

• Domácí násilí není vázáno na společenskou vrstvu, podle psychologického výzkumu mají agresoři 
až ve 38 % vysokoškolské a ve 24 % středoškolské vzdělání.  

• Spojitost domácího násilí s alkoholem je cca ve 22 %.   

• Častěji se jedná o promyšlené jednání než o následek akutního výbuchu vzteku, dle statistik nadace 
Rosa je ve 34 % případů příčinou agrese žárlivost, ve 14,5 % duševní porucha partnera, v 8 % 
 se jedná o oboustrannou agresi a v 9,6 % případů o sexuální zneužívání.  

• Podle výzkumu mezinárodní agentury FRA zažívá některou z forem násilí v ČR   
až 32 % žen.  

• Přímou zkušenost s fyzickým násilím ze strany partnera má v ČR 21 % žen  
(průměr v EU je 22 % žen).  

• 40–50 % zavražděných žen je zabito vlastním partnerem či manželem.  

• Týraným ženám, které odcházejí od svého partnera, hrozí vyšší riziko, že budou zabity, než těm, 
které ve vztahu zůstávají, a to až o 75 %.   

Z akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019–2022, který vy-
dává Úřad vlády ČR, čerpáme další statistická data:  

• Policie řeší v průměru dva případy týrání osoby žijící ve společné domácnosti denně.  

• Orgány sociálně-právní ochrany dětí každoročně registrují přibližně 2500 případů domácího násilí  
v rodinách, kde vyrůstají děti.  

• Každý rok je z důvodu domácího násilí ze svého domu vykázáno přes 1300 násilných osob.  

• Skutků nebezpečného pronásledování v roce 2018 policie evidovala 363, stíháno bylo 272 osob, 
z čehož bylo pouhých 25 žen.  
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• V ČR má každý 11. člověk zkušenost se znásilněním. Dvě třetiny znásilnění probíhají doma (pacha-
telem znásilnění bývá nejčastěji manžel nebo partner).  

• Nejvíce ohroženou skupinu sexuálním násilím představují ženy ve věku 18–34 let. 

 

Problém domácího násilí je větší, než si myslíme a je celosvětový, pro zajímavost uvádíme statistiku 
amerického Úřadu pro prevenci domácího násilí. Ta uvádí, že mezi lety 2001–2012 bylo zabito rukou 
blízkých více žen, než vojáků v Afghánistánu.  

 

Agrese a síla, potřeby a emoce, vztek a násilí – základní psychologický rámec 

Nyní se podívejme na téma násilí v širším psychologickém a pedagogickém kontextu. Nabídneme vám 
teoretický i praktický pohled na několik základních pojmů, jak s nimi již asi 15 let pracuje v ČR např. 
Liga otevřených mužů (LOM) nebo Step by step ČR v programu Začít spolu. Těmito pojmy jsou: agrese, 
síla, emoce a vztek, násilí. 

Agrese je pojem, který Psychologický slovník vymezuje následně (kráceno): „Agrese je útočné či výboj-
né jednání…úmyslný útok na překážku, osobu, předmět stojící v cestě k uspokojení potřeby (reakce na 
frustraci).“ (Hartl, Hartlová, Psychologický slovník, s. 22). Agresivita pak znamená útočnost. Podle prv-
ního dojmu z definice bychom mohli vnímat agresi pouze negativně: vždyť jde o jednání útočné, výbojné, 
mířící na jiné osoby či objekty. Ale podívejme se na druhou část definice týkající se skutečnosti, že jde o 
snahu si zajistit „uspokojení potřeby“. Je tedy důležitou otázkou, jakou potřebu se člověk svým agresiv-
ním jednáním pokouší zajistit. Z tohoto úhlu pohledu je agresivní jednání následkem, nikoli příčinou jed-
nání. Příčinou je potřeba, která může být jak uvědomovaná, tak neuvědomovaná. I psychologický slovník 
na tuto skutečnost poukazuje o několik hesel dále, kde nám nabízí mj. druhy agrese (s. 23), které jsou 
reakcí na různé potřeby: agrese mateřská (reakce na potřebu samice chránit svá mláďata proti ohrožení), 
agrese vyvolaná strachem o sebe samu (potřeba bezpečí), agrese anticipující (s cílem hájit své teritorium) 
nebo dokonce agrese altruistická, zaměřená k ochraně druhých (což může být snaha uspokojit potřeby 
bezpečí druhého či vlastní potřebu sebeaktualizace). Jak je vidět, příčiny ani užití agrese nemusí být vždy 
„špatné“ a mohou přinášet nezanedbatelný zisk tomu, kdo agresi projeví. Jde tedy nikoli o potlačení ne-
uspokojených potřeb a následné agrese vyplývající z frustrace. Problémem je nezvládaná síla (a emoce 
s ní spojené) nebo síla realizovaná „bez ohledu na druhé“, která se stává násilím, nikoli síla ovládaná a 
užívaná s rozmyslem, kontrolou, respektem a odpovědností. 

Aby dítě mohlo zkoumat svou agresi, z ní vyplývající sílu a učilo se jednat s přiměřenou silou v daném 
kontextu a pravidlech (dobře je to vidět např. ve sportu) a nikoli násilně, potřebuje s ní experimentovat  
a zkoušet různé druhy aktivit, zdolávat různé překážky, cítit při tom kontakt s jinými lidmi a jejich hrani-
cemi. To může zažívat dvojím způsobem:  

Tyto situace mohou být velmi různorodé: praní, šermování, sportovní utkání, závody, hry, kde je možné 
zvítězit i prohrát, ale i různé náročné fyzické výkony typu chůze v náročném terénu nebo lezení po ska-
lách, nebo naopak symbolické hry na hrdiny, které se mohou odehrávat např. na počítači (fiktivní svět). 
Na druhé straně je pak učení se řešení reálných konfliktů atp.  

Násilí chápeme jako nezvládnutou sílu nebo jako „čin namířený proti druhému člověku, který mu má 
ublížit, způsobit bolest, zastrašit ho, aby jednal proti své vůli, resp. aby nejednal podle své vůle.“ (Čáp. 
Stočesová dle Isdal, Jakobsen a Rakil, s. 17), případně vidí násilí jako „reálný a záměrný čin související 
s mocí, převahou či kontrolou vztahující se k jiné osobě, zvířeti, situaci či předmětu.“ (tamtéž, s. 17). 
Definicím domácího násilí nebo násilí v mezilidských vztazích se věnují dřívější kapitoly této příručky. 

Jakou roli v tom vše hrají emoce? Emocím rozumíme jako důležitému průvodnímu jevu našeho prožívá-
ní, kdy nás libé emoce informují o tom, že je nám dobře a naše potřeby jsou uspokojovány. Nelibé emoce 
nás informují o tom, že se nám něčeho nedostává nebo něco naopak přebývá, že nám není dobře a ně-
které své potřeby tedy nemáme uspokojené. Emoce, a to vč. vzteku, zlosti, hněvu, strachu, nám přinášejí 
informace důležité pro rozhodování, a je to také (potencionální) zdroj energie a síly „něco s tím udělat“, 
dosáhnout nějaké změny „k lepšímu“. Proto je důležité nehodnotit emoce na pozitivní a negativní. Vznik 
základních emocí nemáme pod kontrolou. Emoce je důležité prožívat, správně pojmenovávat a učit se ro-
zumět tomu, jaké jsou spouštěče tedy jaké (ne)uspokojované potřeby jsou zdrojem jejich vzniku. Jediné, 
co můžeme ovlivnit, je naše chování. Díky tomu můžeme omezovat, kultivovat a kontrolovat ohrožující 
a násilné chování nebo agresivní projevy, a učit se jednat řízeně, kontrolovaně, nezraňujícím způsobem, 
tedy s využitím síly, ale nenásilně. Díky tomu jsme schopni postupně nabývat vědomí, že za své jednání, 
tedy i násilné jednání, ať už se cítím jakkoli, nesu plnou odpovědnost. 

Zjednodušeně řečeno: Síla je dobrá, a proto se ji potřebujeme naučit poznávat a používat, abychom např. 
zvládli překonávat překážky a dokázali naplňovat cíle a potřeby, a taky měli sílu zvládat frustraci a nepo-
hodlí. Násilí dobré není. Zde je pak učební prostor „ze dvou stran“:  

1) pro proaktivní působení učitelů a celé školy v oblasti pedagogické organizace zkoumání agrese, síly, 
hranic, empatie a zároveň při budování komunikačních a sociálních kompetencí žáků např. s využitím 
metod popsaných ve zde využitém a  citovaném textu Práce s agresí aneb Klukovská témata (https://
ilom.cz/wp-content/uploads/2014/12/prace_s_agresi_aneb_klukovska_temata.pdf).  

2) je to prostor pro poznávání toho, co je už násilí a domácí násilí, k čemuž slouží nabídka programu 
v této metodické příručce.  

 

Jiný pohled a další informace o problematice domácího násilí  

Pokud by Vás zajímalo více informací ohledně problematiky domácího násilí, doporučujeme prostudovat 
materiály dostupné na webových stránkách organizací např.: Bílý kruh bezpečí, Centrum Locika, ROSA, 
proFem, Acorus apod.  

Pro příklad toho, jak mohou vypadat dostupné odborné dokumenty, které mohou problematiku popisovat 
trochu jinak, než je uvedeno výše, přikládáme odkaz na odborný materiál Centra Locika: Slovník termínů 
používaných v kontextu s domácím násilím.  

v reálných životních situacích v situacích herních, symbolických, fiktivních
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trochu jinak, než je uvedeno výše, přikládáme odkaz na odborný materiál Centra Locika: Slovník termínů 
používaných v kontextu s domácím násilím.  

v reálných životních situacích v situacích herních, symbolických, fiktivních
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2. Možnosti pomoci – návazná síť  

Níže uvedené řádky slouží k Vaší orientaci v síti služeb a organizaci, které Vám mohou pomoci, pokud 
se mezi žáky s domácím násilím setkáte. Níže uvedená mapa pomoci je specifikována pro Plzeňský kraj. 
Je dobré být v kontaktu s orgánem sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), který by měl v případech, kdy 
jsou děti svědky násilí v rodině, zasáhnout. Pracovníci OSPODu pracují s ohroženými dětmi a jejich ro-
diči, pomáhají jim s hledáním pomoci a návaznými institucemi. OSPOD pak dále spolupracuje s policií, 
soudy a organizacemi pomáhající obětem domácího násilí. Také pomáhá ženám s dětmi zajistit bezpečné 
bydlení, například v azylových domech.  

Na policii je vhodné se obrátit v případě přímého ohrožení oběti, kdy není na co čekat, policie může za-
kročit a násilnou osobu vykázat ze společné domácnosti (viz právní rámec). Na policii se pak obrací oběť 
též ve chvíli, kdy se rozhodne situaci řešit a chce podat na agresora trestní oznámení. Školy se na policii 
obracejí v případě podezření na trestný čin týrání dítěte. V případě zranění je vhodné volat záchrannou 
lékařskou službu (tísňové volání 155).

Specifické služby pro oběti a osoby ohrožené domácím násilím poskytují pak především Intervenční cen-
tra zřízená v každém kraji. Intervenční centra pomáhají obětem domácího násilí i rodinným příslušníkům, 
spolupracují se soudy a jejich služby jsou též poskytovány v souvislosti s institutem vykázání Policie ČR. 
Dále se mohou osoby ohrožené domácím násilím obracet na další organizace, které se problematikou 
zabývají. V Plzeňském kraji je to především Bílý kruh bezpečí nebo služba Plus pro lidi v krizové situaci 
(krizové centrum).  

ZÁKLADNÍ MAPA POMOCI V PLZEŇSKÉM KRAJI 

V rámci Plzeňského kraje lze využít služby výše uvedeného intervenčního centra, ale také dalších 
organizací (služeb), které se problematikou zabývají.  

Intervenční centrum Plzeň – Diecézní charita  
Adresa: Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň 
Telefon: 777 167 004 (nonstop linka)  
E-mail: ic@dchp.charita.cz 
Provoz: ambulance pondělí–pátek 9:00–12:00, 13:00–15:00 
 

Bílý kruh bezpečí - Plzeň  
Adresa: Jungmannova 1, 301 00 Plzeň 
Telefon: 734 157 200 
E-mail: bkb.plzen@bkb.cz 
Provoz: osobní příjem bez objednání je v úterý 16:00–18:00 a pro objednané  
v pondělí a ve čtvrtek v čase 16:00–18:00.  
Krátký popis činnosti: BKB je nezisková organizace, která pracuje s obětmi trestných činů. Nabízí psychosociální a právní 
pomoc. Prostřednictvím případového manažera poskytuje pomoc zvlášť zranitelným obětem trestných činů a pozůstalým po 
obětech v celé ČR.  Poradna poskytuje svým klientům v případě potřeby bezplatný terapeutický program.  

Plus pro lidi v krizové situaci (krizové centrum) – Diakonie Západ  
Adresa: Resslova 12, Plzeň 301 00 
Telefon:  733 414 421 
E-mail: plus@diakoniezapad.cz   
Provoz: ambulance pondělí–pátek 8:30–17:00 
Krátký popis činnosti: Jedná se o krizové centrum, které poskytuje služby: krizová intervence, základní sociální poradenství, 
zprostředkování kontaktu s návaznými, specializovanými službami (psycholog, právník, lékař, pastor apod.). Služby jsou 
poskytovány ambulantní a terénní formou (terén na vyžádání). 
  

V Plzeňském kraji existují další organizace, které se domácím násilím zabývají, ale většinou již speci-
ficky (např. práce s násilnou osobou již v trestném řízení nebo s obětmi trestné činnosti apod.), proto je 
zde konkrétněji neuvádíme. Jde o plzeňskou pobočku Probačně mediační služby a pobočku organizace 
Člověk v tísni. Nově v Plzni působí organizace LOM (Liga otevřených mužů), která nabízí mimo jiných 
činností i Terapeutický program pro muže, kteří mají potíže se zvládáním vzteku vůči partnerce, v práci 
nebo při výchově dětí. (více zde: https://ilom.cz/kurz/terapeuticky-program-zvladani-vzteku/).  

Telefonická pomoc nebo krizový chat online 

Oběti nebo žáci, kteří jsou svědky domácího násilí, se mohou obrátit i na telefonickou pomoc. 
Nonstop rady a informace získají na následujících bezplatných linkách telefonické krizové pomoci:  

Bílý kruh bezpečí, linka pomoci obětem: 116 006  

Linka bezpečí: 116 111 (v provozu je také online chat) 

Krizová Linka důvěry Ledovec: 739 055 555 (provozuje ji spolek Ledovec) 

 

Celorepubliková online mapa krizové pomoci 

https://krizovapomoc.vcasnapomocdetem.cz/ 

 

Další organizace pomáhající obětem domácího násilí v rámci ČR  
 
Rosa (centrum pro ženy): https://www.rosa-os.cz/ 

Acorus (pomoc osobám ohroženým domácím násilím): http://www.acorus.cz/ 

Locika (pomoc pro děti ohrožené domácím násilím): http://www.centrumlocika.cz/ 

Profem (centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí): https://www.profem.cz/ 

Persefona (pomoc obětem domácího násilí a znásilnění): https://www.persefona.cz/ 
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Jak postupovat, pokud se na Vás obrátí žák 

Pokud se na Vás obrátí dítě, které je doma svědkem domácího násilí, nebo je dokonce jeho obětí, je dobré 
zachovat chladnou hlavu, projevit důvěru, zájem, najít si klidné místo, kde s ním budete moci nejlépe 
ihned nerušeně hovořit a nabídnout mu potřebnou podporu a pomoc (tzn. ideálně konkrétní kroky k ře-
šení, tedy k zastavení násilí). Jak by tento hovor měl proběhnout? Je dobré se řídit Metodickým doporu-
čením k primární prevenci rizikového chování k DN, kde je popsáno, jak daný rozhovor vést a čemu se 
naopak vyvarovat. Je v něm též popsáno, jak jste vázáni oznamovací povinností. Pokud se sami na hovor 
necítíte, je dobré požádat o pomoc kolegu např. školního psychologa, školního metodika prevence či 
výchovného poradce, případně využít podpůrných služeb a organizací, viz kontakty výše. Každopádně 
jakoukoli iniciativu dítěte či odvahu dítěte se svěřit oceňte a nezůstávejte na problém sami. 

„...Není úlohou učitele domácí násilí „diagnostikovat“, ani intervenovat v rodině. Rolí učitele je zpro-
středkovat dítěti potřebné informace a přizvat k řešení situace odborníky, kteří se dané problematice 
systematicky věnují.“ (MD MŠMT, 2014, s. 9). 

 

Nástin postupu práce státních a nestátních organizací  

V případě, že se na Vás obrátí sama oběť domácího násilí, je dobré ji odkázat na některou z organizací 
v rámci mapy pomoci uvedené dříve. Může se však stát, že žena nebo dítě, které se na Vás obrátí, ne-
budou mít odvahu vyhledat zařízení samostatně, případně se budou ptát, co mohou v daném zařízení 
očekávat. V takovémto případě je možné nabídnou oběti doprovod. Je též možné je poučit, co je čeká 
například ve chvíli, kdy se obrátí na policii nebo na nestátní organizaci. Abyste Vy sami měli představu, 
uvádíme stručný popis toho, co Vás v daných institucích čeká, pokud se na ně rozhodnete obrátit nebo  
na ně někoho odkázat. 

Policie ČR  

Na policii se je vhodné obrátit buď ve chvíli akutního ohrožení, nebo po útoku, kdy se oběť rozhodne 
chování násilníka ohlásit. V případě akutního ohrožení je policií posouzena míra rizika a podle tohoto je 
dále postupováno. Od roku 2009 je možné použít institut vykázání a násilnou osobu vykázat, což zna-
mená, že se agresor na deset dní vykáže ze společného obydlí, kam má zakázán vstup a má též zakázáno 
kontaktovat ohroženou osobu. Kopie úředního záznamu o vykázání je pak předána místně příslušnému 
intervenčnímu centru, OSPODu (jsou-li přítomny děti) a příslušnému civilnímu soudu. Ohrožená osoba 
je pak kontaktována intervenčním centrem, které s ní, pokud o to ohrožená osoba má zájem, dále pracuje 
a pomáhá jí. Vykázání lze prodloužit až na dobu půl roku (https://www.bkb.cz/pomoc-obetem/domaci-na-
sili/aktualni-informace-v-oblasti-domaciho-nasili-k-1-1-2009/[cit. 13. 8. 2019]). 

Na policii se lze samozřejmě obrátit i po útoku a podat trestní oznámení na násilníka. Trestní oznámení 
lze podat ústně či písemně. Místem podání trestního oznámení může být policie nebo státní zastupitelství 
(nejlépe místně příslušné tam, kde k trestnému činu došlo). Doporučuje se podat trestní oznámení na specia-
lizovaných útvarech kriminální policie, které mají s danou problematikou zkušenosti. Při podávání trestního 
oznámení požadujte od vyšetřovatele, abyste byl/a informován/a o výsledcích toho, jak bylo trestní ozná-
mení prošetřeno. Bez tohoto výslovného požadavku nemá Policie ČR povinnost oznamovatele vyrozumět  
o výsledku svého šetření. (https://www.bkb.cz/pomoc-obetem/trestni-oznameni/[cit. 13. 8. 2019]). 

Intervenční centrum 

Intervenční centrum pomáhá jak osobám, které řeší vykázání násilníka ze společného obydlí, tak všem, 
kteří jsou ohroženi domácím násilím a hledají pomoc a radu. Intervenční centrum je k dispozici v každém 
kraji. Mezi základní služby, které intervenční centrum poskytuje, patří sociálně terapeutické činnosti a 
pomoc při uplatňování práv. Intervenční centrum je schopno též zprostředkovat následnou pomoc (soci-
ální, psychologickou, právní, případně pomoc s hledáním ubytování, azylových domů atp.) (https://www.
domacinasili.cz/intervencni-centra/intervencni-centra-informace-jake-sluzby-poskytuji-a-nabizi/[cit. 13. 
8. 2019]). 

Neziskové organizace 

Lidé ohroženi domácím násilím (a nejen jím) se mohou obrátit na neziskové organizace, které jim pomo-
hou rovnou ve více směrech např.: sociální a právní poradenství, psychologická a terapeutická podpora, 
krizová intervence, doprovod a provázení situací apod. Většinou jsou tyto služby poskytovány v sou-
kromí, anonymně a bezplatně. Společně s odborným pracovníkem lidé hledají možnosti řešení, ale také 
úlevu, naději na zlepšení, sdílejí své příběhy. Každý se může rozhodnout, jak bude dále postupovat, např. 
zda se rozhodně od násilníka odejít nebo ne, není k ničemu tlačen. S obětmi domácího násilí je z pravi-
dla vyhotoven bezpečnostní plán. Jde o plán, kde je zmíněno, co dělat, když dojde k útoku a k akutnímu 
ohrožení. 

Práce s původci domácího násilí  

Některé organizace v poslední době začínají pracovat i s původci domácího násilí a obecně s lidmi, kteří 
mají problém se zvládáním vzteku a agrese. Vznikají centra, která těmto lidem pomáhají, a to formou in-
dividuální, párové a skupinové terapie, organizují osvětovou činnost a různé kurzy zaměřené na metody 
zvládání agrese. Jde především o organizaci Liga otevřených mužů (více informací naleznete na: http://
www.muziprotinasili.cz/) a dále o pražské SOS centrum (https://www.nasilivevztazich.cz/), které pro-
vozuje i Help linku Stop násilí: 608 004 444. Pro pachatele domácího násilí jsou tu dále programy např. 
organizace Člověk v tísni nebo Probačně mediační služby ČR.  

Původci násilí (agresoři) nebo lidé, kteří mají obavu z toho, že by mohli někomu ublížit a mají problémy 
s agresí, kterou již nemají pod kontrolou, mohou využít též nízkoprahových služeb krizových center či 
linek neziskových organizací nebo se obrátit na soukromou terapeutickou či psychologickou pomoc.
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DOPORUČENÉ ODKAZY K SAMOSTUDIU ČI KE VZDĚLÁVÁNÍ 

Internetové odkazy k samostudiu

http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_20_Domaci_nasili.doc – Metodické doporučení MŠMT 

http://www.ok.cz/iksp/docs/414.pdf – Vybrané problémy z oblasti domácího násilí v ČR (IKSP) 

http://www.domacinasili.cz/files/files/ic_brozura.pdf – Příručka Intervenčního centra Ostrava 

http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_413.pdf – Děti, rodiče a domácí násilí (Acorus) 

http://centrumlocika.cz/assets/images/A5_slovnik_nahled_final.pdf – Slovník pojmů (Centrum Locika) 

https://www.domacinasili.cz/ – Webový portál s informacemi a dalšími odkazy 

http://www.dejmezenamsanci.cz/ – Webový portál s informacemi a dalšími odkazy 

https://www.infovictims.cz/ – Webový portál s informacemi a dalšími odkazy  

https://www.bkb.cz/ – Bílý kruh bezpečí 

http://centrumlocika.cz/ – Centrum Locika 

https://www.rosa-os.cz/ – ROSA 

https://www.profem.cz/ – proFem 

http://www.acorus.cz/ – Acorus  

https://www.spondea.cz/cz/publikace-logomanual – Spondea 

https://ilom.cz/ – Liga otevřených mužů  

https://www.muziprotinasili.cz/ – Web zřizovaný Ligou otevřených mužů zaměřený mj. na Program zvládání vzteku určený 
mužům, kteří mají problém s násilným jednáním. 

https://zurivec.cz/ – Informace o filmu Zuřivec

Organizace, které poskytují vzdělávání pro učitele

Učitelé a školní metodici prevence mohou svoje znalosti prohloubit na odborných školeních. Kurzy lze nalézt například zde: 

https://kurzy.edumenu.cz/kurzy/?filter%5Bfulltext%5D=n%C3%A1sil%C3%AD 

https://www.vcvscr.cz/homepage/hledat?keyword=n%C3%A1sil%C3%AD#sort=datum_zahajeni&dir=desc 

Pedagogové mohou též využít široké nabídky školení a kurzů akreditovaných MPSV.  

Dále je možnost požádat o přednášku/školení policii nebo například regionální pobočku Bílého kruhu bezpečí, jehož lektoři 
přednáší jak studentům, tak jsou schopni proškolit i vyučující. Lze se též zúčastnit školení dalších neziskových organizací, 
některé uvádíme níže:  

Locika: Práce s celým rodinným systémem ohroženým domácím násilím (http://centrumlocika.cz/main-menu/skoleni/). 

Profem: Kurzy Domácí násilí, Sexuální násilí a právo, Domácí násilí a rodinné právo a další. Pro základní a střední školy 
pořádají preventivní a osvětové workshopy (https://www.profem.cz/cs/vzdelavani). 

Rosa centrum pro ženy: ROSA pořádá pravidelně školení a semináře o domácím násilí pro odbornou veřejnost (https://www.
rosacentrum.cz/seminare-a-kurzy/).  
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Konsent: Prevence sexuálního násilí pro školy (https://konsent.cz/vzdelavani/). 

LOM – Liga otevřených mužů: Zážitkový seminář, který je zaměřen na proaktivní práci s agresí u dětí (https://ilom.cz/kurz/
agrese-je-ok/) a výcvik v metodě zvládání vzteku https://ilom.cz/kurz/vycvik-metode-zvladani-vzteku-odborniky/. 

Školení k filmu Zuřivec poskytují následující organizace: Persefona (www.persefona.cz), Zřetel (www.zretel.cz), Národní 
pedagogický institut České republiky (www.nidv.cz), lektorka Helena Šašková (https://www.pomahamaucim.cz/).  

 
Užitečná videa k problematice domácího násilí k samostudiu 

Níže uvedená krátká videa, spoty, rozhovory či dokumenty jsou primárně určeny k Vašemu samostudiu, ale mohou být sa-
mozřejmě užitečné i pro práci s Vašimi žáky. Vždy je však vhodné pustit video až tehdy, když už žáci o tématu domácího 
násilí něco vědí, a mohou se tedy během sledování lépe orientovat, všímat si detailů nebo si potvrzovat již nabyté vědomosti 
z předchozí práce. 

Pokud se rozhodnete s žáky sledovat nějaké video, nejprve si jej pusťte sami a rozhodněte, zda je pro Vaše žáky vhodné (nebo 
případně která jeho část), tedy zda dokument pustíte celý nebo jen jeho část (i vzhledem k času) a jak tematicky navazuje na 
Vaši předchozí práci. Některé pasáže či celá videa zde uvedená mohou být pro žáky vzhledem k potřebám PPRCH (primární 
prevence rizikového chování) nevhodné nebo obsahují informace, které mohou být pro posluchače matoucí (např. ve snímku 
„Jen se dívej“ soud v určité době šetření přikáže dítěti styk s otcem – původcem násilí, a to i přesto, že si to dítě nepřálo apod.). 
Pokud byste tedy cítili, že následná reflexe s žáky by mohla být na určité téma obtížná, je lepší takové video nepouštět nebo 
danou pasáž vynechat.  

Často stačí k rozpoutání velké diskuse jen pár minut. Během osobního sledování si také připravte své vlastní poznámky, otáz-
ky, podněty do diskuse s žáky (popř. vlastní pracovní listy s otázkami).  

Videa jsou vhodná většinou pro starší ročníky ZŠ (9. třída) nebo SŠ.   

Videa nikdy nepouštějte bez závěrečné skupinové reflexe a bez předchozí práce na tématu (kontextu).

• Z lásky nenávist 1 – Česká televize (dokument na téma domácí násilí na ženách)  

• Z lásky nenávist 2 – Česká televize (dokument na téma domácí násilí na mužích)  

• Z lásky nenávist 3 – Česká televize (dokument na téma domácí násilí na seniorech)  

• Rozhovor o DN s Petrou Wünschovou – DVTV – Aktuálně.cz (video rozhovor)  

• Jen se dívej – Česká televize (dokument o dětech, které byly svědky domácího násilí)  

• Mýty o domácím násilí – Nadace ROSA (naučné video)   

• To všechno z lásky – Česká televize (dokument na téma domácí násilí na ženách)  

• Vaše šance – Oblastní charita Znojmo (naučné video)  

• Když žena ubližuje muži, lidé to přehlížejí – Iniciativa ManKind (video spot)  

• Nenechte si ubližovat – iniciativa Nenechte si ubližovat.cz (5 tematických epizod – naučných videí)   

• Okénko odborníka na téma DN – Šance dětem (video rozhovor) 
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Animovaný film Zuřivec („Sinna Mann“) 

Norský film Zuřivec nabízí ucelený pohled na příběh domácího násilí v rodině a je cíleně zpracovaný odborníky pro potřeby 
škol (pedagogy). Film není běžnou cestou dostupný (tzn. online), k jeho získání je potřebné konkrétní akreditované jednodenní 
školení, které lze u některých organizací objednat a absolvovat zdarma. Film je vhodný pro žáky celého II. stupně (od 5. tříd), 
ale i starší žáky SŠ nebo dospělé. Školení a film doporučujeme.  

„Film Zuřivec („Sinna Mann“) je natočen na motivy skutečné události a na základě vyprávění dětí, které zažily domácí násilí. 
Film ukazuje příběh chlapce jménem Bój, který vyrůstá v rodině, kde otec páchá násilí. Film sugestivně zachycuje Bójovy 
pocity strachu a opuštěnosti. Hlavního hrdinu filmu, stejně jako většinu dětí, které jsou vystaveny domácímu násilí, trápí pocit, 
že násilí je jeho vina a bojí se o tom s kýmkoliv mluvit. Příběh ukazuje násilí v rodině z různých pohledů a podtrhuje důležitost 
prevence násilí v rámci utváření vnímání hodnot u dětí.“  

„Zuřivec je nejen sugestivní a dojemný film, ale i cenný příspěvek pro osvětu jak pro děti, tak pro dospělé. Děti, které žijí v ro-
dinách, kde se odehrává násilí, jsou často odkázány samy na sebe. Potřebují proto podporu kamarádů a ostatních dospělých, 
aby prolomily mlčení a následně jim někdo mohl pomoci. A k tomu může dětem dodat odvahu Bójův příběh. Pokud učitelé 
žáky připraví, spolupracují s odborníky a vypracují rámec pro promítání filmu, můžeme film doporučit ke zhlédnutí všem žá-
kům od páté třídy.“ (cit. booklet filmu Zuřivec – dostupné také na webových stránkách Národního pedagogického institutu ČR) 

* 

http://www.zurivec.cz/ 

 

Aplikace a tematické hry do PC nebo mobilního telefonu  

http://www.idtbrno.cz/tajemstvizavrenychdveri.html – PC online hra Tajemství zavřených dveří 

Aplikace Bright Sky pro včasné odhalení domácího násilí – Klikni pro systém Android či iOS


