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ŽENY – OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK 2016 

 

1. FORMY NÁSILÍ 

Domácí násilí má několik podob od psychického, přes ekonomické, sexuální až po fyzické. 

Téměř všechny klientky zažívají psychické násilí, většina zažívá více forem násilí najednou. 

Téměř tři čtvrtiny klientek zažilo fyzické násilí - od bití, ran pěstí, facek, kopanců až po 

nejzávažnější formy jakými je například škrcení.  Více než pětina žen byla násilným 

partnerem napadena v těhotenství. Pro účely statistiky byla použita za rok 2016 data 354 

klientek poradenského centra. 

 

Psychické násilí 345 100,0 
% 

ponižování, sniž., zesměš. 326 94,5 % 

vydírání, zastr. 309 89,6 % 

výhrůžky zabitím 133 38,6 % 

nadávky, vulgarismy 297 86,1 % 

kontrola, zákazy, příkazy 294 85,2 % 

křik 310 89,9 % 

omezování a izolace 218 63,2 % 

partner žárlí 234 67,8 % 

muž vyžaduje poslušnost 288 83,5 % 

výhrůžky sebevraždou 150 43,5 % 

výhrůžky zbraní 51 14,8 % 

další psychické 230 66,7 % 

 

Fyzické násilí 255 73,9 % 

opakované facky 129 37,4 % 

bití, rány pěstí 125 36,2 % 

bití do hlavy 96 27,8 % 

bití v těhotenství 73 21,2 % 

škrcení 111 32,2 % 

kopání 51 14,8 % 

sražení, pád, prohození 122 35,4 % 

ohrož,střelnou zbraní 11 3,2 % 

ohrožování nožem apod. 49 14,2 % 

trhání vlasů 37 10,7 % 

kroucení rukou 39 11,3 % 

další fyzické 131 38,0 % 

 



Ekonomické 246 71,3 % 

žádné peníze nedává 
partner 

74 21,4 % 

muž dává málo peněz 188 54,5 % 

žena si musí říkat o peníze 187 54,2 % 

žena má zakázáno pracovat 47 13,6 % 

žena musí odevzdávat 
peníze 

34 9,9 % 

další ekonomické 85 24,6 % 

 

Sexuální násilí 128 37,1 %  

vynucený sex 116 33,6 % 

znásilněna 28 8,1 % 

nepříjemné praktiky 67 19,4 % 

další sexuální 19 5,5 % 

 
 

2. VZDĚLÁNÍ  

Opakované statistiky potvrzují, že domácí násilí zažívají lidé bez ohledu na své vzdělání či 

sociální postavení. Mezi oběťmi domácího násilí jsou nejčastěji zastoupeny ženy se 

s vysokoškolským a středoškolským vzděláním. Podíl SŠ a VŠ vzdělaných žen dlouhodobě 

roste stejně jak jsou tyto skupiny zastoupeny v běžné populaci. V naší sondě muži, kteří se 

dopouštějí násilí na svých partnerkách, mají častěji středoškolské vzdělání, následují je 

vysokoškoláci . 

 

VZDĚLÁNÍ 
KLIENTKY 

 

VŠ a voš 159 44,91 % 

SŠ 149 42,09 % 

vyučena 20 5,65 % 

zš 23 6,49 % 

 

VZDĚLÁNÍ NÁSILNÝ PARTNER 

VŠ a voš 122 34,47 % 

SŠ 132 37,29 % 

vyučen 57 16,1 % 

ZŠ 29 8,19 % 

není známo 6 1,69 % 

 
 
3. VĚKOVÁ STRUKTURA OBĚTÍ I PACHATELŮ  

Oběťmi násilí ve vztahu jsou ženy všech věkových i socioekonomických skupin. Aktivně 

hledat pomoc v případech domácího násilí nejčastěji přicházejí ženy ve věkové skupině 36 – 



40 let, dále pak 41 - 45 let a 31 - 35 let.  Pokud jde o jejich partnery, nejčastěji jsou mezi 

těmi, kdo se násilí dopouštějí, zastoupeny věkové skupiny 36 - 40 let , dále  41– 45 let  a 46-

50 let.  

 

VĚKOVÁ STRUKTURA 
KLIENTEK 

15-19 2 0,56 % 

20-25 12 3,39 % 

26-30 24 6,78 % 

31-35 49 13,84 % 

36-40 86 24,29 % 

41-45 79 22,32 % 

46-50 20 5,65 % 

51-55 11 3,11 % 

56-60 5 1,41 % 

61-65 0 0 

66-70 2 0,56 % 

71-75 2 0,56 % 

 

 

4. VZTAH K AGRESOROVI  

K většině případů násilí dochází ze strany manžela, druha a partnera: 85 %. V 11  % případů 

pokračuje násilí i po rozvodu. Pouze malá část násilí, se kterým přicházejí klientky bylo 

v mezigeneračních vztazích: 2,26   %. 

 

VZTAH K AGRESOROVI   

manželé 173 48,87 % 

rozvedení 39 11,02 % 

partneři druh 128 36,16 % 

matka - nás. syn 3 0,85 % 

matka - nás.dcera 1 0,28 % 

babička - nás.vnuk   0 0 

babička - nás. 
vnučka 

0 0 

není známo 4 1,13 % 

 
 
 

5. EKONOMICKÝ STATUS  Téměř polovina žen je zaměstnána (47,7 %), stejně tak je ale velmi 

vysoký podíl žen, které žijí v ekonomické závislosti na partnerovi  - 37,86 %.  

VĚKOVÁ STRUKTURA 
PARTNEŘI KLIENTEK 

15-19 1 0,28 % 

20-25 2 0,56 % 

26-30 14 3,95 % 

31-35 33 9,32 % 

36-40 69 19,49 % 

41-45 65 18,36 % 

46-50 42 11,86 % 

51-55 31 8,76 % 

56-60 10 2,82 % 

61-65 7 1,98 % 

66-70 5 1,41 % 

71-75 1 0,28 % 



EKONOMICKÝ  STATUS KLIENTKA 

zaměstnána 169 47,74 % 

osvč 29 8,19 % 

Mateřská/Rodičovská 84 23,73 % 

dávky v nezam 11 3,11 % 

ost dávky 3 0,85 % 

bez příjmu 20 5,65 % 

důchod 16 4,52 % 

jiné 16 4,52 % 

není známo 16 4,52 % 

 

EKONOMICKÝ  STATUS AGRESOR 

zaměstnán  182 51,41 % 

osvč 115 32,49 % 

MD   RD 0 0 

dávky v nezam 2 0,56 % 

ost dávky 1 0,28 % 

bez příjmu 13 3,67 % 

důchod 10 2,82 % 

jiné 5 1,41 % 

není známo 18 5,08 % 

 

6. PŮVODNÍ RODINA AGRESORA  

Násilí nebo další negativní jevy ( rozvod, hádky, zneužívání alkoholu, drog) je přítomno v 67 
procentech rodin pachatelů násilí, což dokazuje transgenerační přenos násilí. 
 

KLIENTKA PŮVODNÍ 
RODINA 

 

přítomno násilí 80 22,6 % 

bez násilí 206 58,19 % 

patologické   jevy 58 16,38 % 

není známo 5 1,41 % 

 
 

AGRESOR PŮVODNÍ 
RODINA 

 

přítomno násilí 99 27,97 % 

bez násilí 62 17,51 % 

patologické   jevy 140 39,55 % 

není známo 43 12,15 % 

 
 



6. ZDROJ : KLIENTKU DO ROSY POSLALA: 

Nejčastěji se na poradenství ROSA obrací klientky samy s tím, že si ROSU našly na 
internetu  - 30 % klientek. Dalším významným zdrojem jsou kamarádky a známí: na jejich 
doporučení dalo přes 20 procent klientek. Přes 14 procent klientek poslal do Rosy OSPOD. 
Pouze 3,11 % klientek přišlo na doporučení Policie. 
 

ZDROJ   

Policie 11 3,11 % 

OSPOD 51 14,41 % 

lékař 23 6,5 % 

jiná služba 35 9,89 % 

kamarádka, 
známí 

75 21,19 % 

leták, média 8 2,26 % 

internet 106 29,94 % 

jiné 41 11,58 % 

není známo 4 1,13 % 

 
 
 

7. STATISTIKA SLUŽEB   

A) ROSA – INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM PRO ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ  

Rosa poskytuje ženám obětem domácího násilí odborné sociální poradenství (sociálně 

terapeutické konzultace, sociálně právní, psychosociální,  právní, psychologické, krizová 

intervence).  V rámci poradny jsou vypracovány zprávy pro soudy, Policii, je poskytována 

terénní služba, s každou klientkou je vytvářen bezpečnostního plán,  jsou identifikována 

rizika, které klientce  hrozí a pracuje se na jejich minimalizaci.  Poradenství je ze zákona 

poskytováno bezplatně. 

V roce 2016 se do IPC ROSA dostavilo 324 nových klientek, kterým bylo poskytnuto celkem 

1 803 sociálně-terapeutických konzultací, 1335 sociálně-právních konzultací, 109 právních 

konzultací a 39 psychologických konzultací. V přímé péči bylo klientkám poskytnuto osobně 

celkem 11 898 úkonů. Tyto úkony zahrnují kromě výše zmíněných sociálně-terapeutických, 

sociálně-právních, právních a psychologických konzultací také konzultace osobní, krizovou 

intervenci, identifikaci rizik, vytvoření bezpečnostního plánu, individuální plán, telefonické a 

mailové poradenství.  Součástí poradenství je i telefonická krizová intervence a internetová 

poradna, která registruje za rok 2016 celkem  3 352 záznamů  

 

B) ROSA – AZYLOVÝ DŮM S UTAJENOU ADRESOU PRO ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ A JEJICH DĚTI 

Celková kapacita služby je 35 lůžek.  Délka poskytování služby je dle zákona o soc. 

službách 108/2006 stanovena zpravidla na dobu jednoho roku. Cílovou skupinou sociální 

služby jsou ženy-oběti domácího násilí a jejich děti.  Hlavním cílem služby je zajistit ženám a 

dětem bezpečné bydlení na utajené adrese a poskytnout jim podporu a pomoc v řešení jejich 

složité sociální situace. V rámci sociální služby ubytování je klientkám poskytováno i odborné 



poradenství ve formě sociálně-terapeutických a sociálně-právních konzultací. Dále jsou 

klientkám k dispozici konzultace s psycholožkou, s právničkou nebo poradenství v oblasti 

výchovy a péče o děti. Klientkám je zajištěna i pomoc v komunikaci s úřady, soudy (včetně 

doprovázení k soudním jednáním), s hledáním zaměstnání, umísťováním dětí do nových MŠ 

a ZŠ nebo následného bydlení. Klientky a jejich děti se v rámci pobytu účastní mnoha akcí 

pořádaných v AD i mimo něj, různých herních a výtvarných aktivit, nebo i aktivit vzdělávacích 

či cílených na relaxaci a aktivní odpočinek. 

V roce 2016  využilo službu utajené azylové ubytování  celkem 43  osob (20 žen a 23 dětí). 

Prioritou je zajištění bezpečí pro ženy, které utekly od agresivního partnera. Součástí 

sociální práce je stanovení individuálních cílů pro uživatelky služby a vyhodnocení  

případných rizik a zajištění bezpečnostního plánu.  

Celkem : 9 žen  a 11 dětí ukončilo pobyt v AD – z toho 2 ženy a jejich děti odešly do dalšího 

azylového domu . Dalších 7 žen a 9 dětí odešlo do přirozeného sociálního prostředí 

(pronájmy, vlastní bydlení). 

 
Mgr. Martina Hronová 
21.11.2017 


