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 Za dvacet let bylo v ČR zavražděno   
nejméně 195 žen svým partnerem 

„Právě jsem zabil Terezu. Doufám, že 
ji to bolelo. Když já nemůžu mít ji, tak 
ji nebude mít nikdo,“ popsal svoji re-
akci osmnáctiletý mladík na fakt, že 
jej odmítla partnerka a záběry a text 
rozeslal po sociálních sítích.   

Každý ve svém okolí máme někoho, 
kdo potřebuje pomoc, poradit, vy-
slechnout, když zažívá násilí.  Snažme 
se zabránit zbytečným úmrtím mami-
nek, sester, dcer, kamarádek.  „V RO-
SE pomáháme ženám už 27 let. Za tu 
dobu ROSA pomohla zhruba 61 tisí-
cům obětí násilí, které byly ohroženy 
spolu se svými dětmi na životě násil-
ným partnerem,“ říká Marie Vavro-
ňová, ředitelka organizace ROSA – 

centrum pro ženy.  

Některé statistiky jsou ovšem více 
než mrazivé. „Za dvacet let zemřelo 
v ČR nejméně 195  žen rukou svého 
partnera,“ což nejsou naše data, ale 
pouze převzaté údaje z denního tis-
ku. Statistiky Policie ČR  zveřejňují jen 
počet vražd motivovaný osobními 
vztahy, nikoli počty vražd v důsledku 
domácího násilí.  

Celoevropsky je podle údajů Eurosta-
tu průměrná roční míra 0,7 obětí 
vražd  žen na každých 100 000 žen. 
Ve většině zemí je nejčastějším pa-
chatelem partner. Celosvětově násilí 
od intimního partnera během svého  
života  postihuje 3 z 10 žen. Nejrozší-

řenější formou vražd žen na světě je 
forma spáchaná intimním partnerem 
ženy. To představuje nejméně 35% 
všech vražd žen na celém světě.  

25. listopadu si připomínáme celo-
světově Mezinárodním dnem  proti 
násilí na ženách. ROSA každoročně v 
listopadu připomíná tento den pro-
jektem Tiché svědkyně.  Červené silu-
ety žen, vypovídají o skutečných pří-
bězích žen, které byly zavražděny 
rukou svého nejbližšího – manžela, 
partnera, druha. Projekt Tiché svěd-
kyně má nejen varovat před tragický-
mi konci neřešeného domácího násilí 
ale i apelovat: aby nedocházelo ke 
zbytečným vraždám žen, matek, dcer.  

Každoročně zemře několik desítek žen rukou svého partnera, manžela, přítele, kluka. Možná se dalo jejich smrti 

předejít. Nedostaly včas pomoc, neodvážily se ji hledat, možná je ani nenapadlo, že si začínají vztah s násilní-

kem, možná už po deseti letech manželství měly strach přiznat okolí, v čem vlastně žijí.   
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Násilí na ženách – i v 21. století aktuální téma 

Původně to měl být „jen“ Klub ROSA. Který by sdružoval 
ženy, které se rozvedly (nebo byly rozvedeny) a s novou 
situací se těžko vyrovnávaly. Rozvod totiž často braly 
jako pouze své osobní selhání.  Postrádaly sebevědomí, 
nevěřily ve své schopnosti. Ztratily víru v sebe, že jsou 
schopné životní změny. Takových žen nebylo málo. 
V roce 1992, když jsme Klub ROSA otevřely, se rozvádělo 
každé třetí manželství, rozvedeno bylo  28 tisíc žen  s 44 
tisíci dětí. Ženám bylo nejčastěji kolem 40 let.  

Krátkodobým cílem klubu bylo proto právě posílení sebe-
vědomí žen, uvědomění  si  svých předností. Pomoc při 
zvládání samoty, zdravotních, psychických, ale i výchov-
ných a finančních problémů.  Často na klubových setká-
ních přišla řeč i na příčiny rozvodu – podle soudních zápi-
sů nejčastěji pro nesoulad povah, nevěru, alkoholismus, 
vzájemné odcizení. Postupně však ženy začaly mluvit i o 
tom, že zažily v manželství násilí. Od psychického týrání, 

ponižování  po brutální a surové bití. A žel nebyly to jen 
okrajové projevy, zkušenosti s nějakou formou násilí mě-
lo hodně žen. Začaly jsme se o tento do té doby spíše 
skrytý důvod zajímat.  

První krok k tomu, aby se z Klubu ROSA a nadace ROSA 
začala postupně stávat poradna pro ty ženy, které domá-
cí násilí zažily či akutně zažívaly. Když jsme tento pro-
blém, do té doby společensky tabu, otevřely, vyvolalo to 

ve společnosti pozdvižení. Vlivný pražský novinář napsal 
článek, že ROSA viní muže z násilí…  obtížně se získávaly 
prostředky na provoz poradny. Nevnášejte do společnos-
ti cizí problémy, je to příliš složité téma, tyto aktivity by 
se měly vykonávat někde za hranicemi Prahy…, i to jsme 
slyšely. Představitelky Rosy  tak deset let vykonávaly tyto 
aktivity po své práci sociálních pracovnic a samozřejmě 
zdarma .   

 Při první větší konferenci o domácím násilí za aktivní 
účasti Rosy  již společně s několika organizacemi sdruže-
nými v Koordinačním kruhu proti násilí na ženách 
v r.1996 „Domácí násilí záležitost nikoliv soukromá“ bylo   
jednání přerušeno hláškou „uložení bomby“….  Nebyly to 
lehké doby. 

ROSA je ale i azylový dům, který pomohl ochránit životy 
čtyřem stovkám žen a pětistovce dětí, umožnil jim re-
start života beze strachu a ran. 

Je zásluhou neziskových organizací, které v průběhu let 
v České republice vznikly, že se ve společnosti začalo ote-
vřeně mluvit o fenoménu domácího násilí. Změnily se i 
zákony. Policie má možnost vykázání násilné  osoby…Při 
vládě funguje výbor pro prevenci domácího násilí. Stále 
více žen se nebojí říci, že už násilí nebude snášet a vyhle-
dá odbornou pomoc. 

V devadesátých letech, jsme si představovali , že ve 21 
století bude násilí jen okrajově, že  společnost násilí od-
soudí, budou v organizacích specialisté, kteří budou citli-
ví na problematiku násilí na ženách, získat pomoc bude 
snadné,  lékaři, policisté, soudci, získají odborné vzdělání  
pro efektivní řešení případů právě domácího násilí. 

Problém ale přetrvává, nezmizel z českých domácností.  
V roce 2019 bylo registrováno 24,1 tisíce rozvodů. Cel-
kem  v 59% žily nezletilé děti.(22,6 tisíce ) Z našich statis-
tik vychází, že v rodinách (každá 3 žena zažívá nějakou 
z forem domácího  násilí)  je velmi vysoké procento dětí, 
které si do života/vleklé soudy, necitlivě nařízená střída-
vá péče, bagatelizace/ nese nezpracované trauma, úz-
kost, nejistotu a nebo přebírá model agresivního otce. 

Násilí prostě nezmizelo. Naopak ve společnosti přibývají 
mýty, týkající se domácího násilí. Kupodivu vedle větší 
informovanosti veřejnosti, bují současně ve společnosti 
názory, že násilí je vlastně výmysl  obětí, je to uměle vy-
tvořený důvod pro dosažení rozvodu. Násilí se bagateli-
zuje. Přesto, že za několik let zemřelo téměř dvě stovky 
žen zcela zbytečně, rukou násilného partnera. Toho, kte-
rého si brala z lásky. 

Kupodivu vedle větší 

informovanosti veřejnosti, bují 

současně ve společnosti názory, 

že násilí je vlastně výmysl  

obětí, je to uměle vytvořený 

důvod pro dosažení rozvodu. 

Násilí se bagatelizuje. Přesto, 

že za několik let zemřelo téměř 

dvě stovky žen zcela zbytečně, 

rukou násilného partnera. 

Toho, kterého si braly z  lásky.  

Dvacet sedm let činnosti organizace ROSA, které pomáhá ženám, obětem domácího násilí, představuje stovky 
žen, kterým se podařilo se z kruhu násilí vymanit, začít nový život, vychovat šťastné a úspěšné děti. Za 27 let jich 
bylo přes 11 tisíc.  V celé republice ale jsou tisíce smutných příběhů, včetně zbytečně zabitých téměř dvou set 
žen. Které nemusely zemřít, kdyby se svým problémem nezůstávaly samy.  
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Násilí na ženách – i v 21. století aktuální téma 

Někdy i odpovědné státní organizace označují klasické 
domácí násilí, které se týká i dětí za „poruchy komunika-
ce, schválnosti, hádky, boj o děti, účelová tvrzení ve sna-
ze získat výhody u rozvodu, „italskou domácnost .“ 

Nedokázala jsem si stále odpovědět na otázku,  jak je 
možné, že společnost, která obecně odsuzuje ústy politi-
ků, radních , hejtmanů, násilí v rodině, nenajde následně 
shodu , aby toto téma bylo ve společnosti  jednoznačně 
označeno jako nepřijatelné . Aby pomoc obětem byla 
rychlá, nebyla při prokázaném násilí následně bagatelizo-
vána, zpochybňována, aby rozhodnutí soudů byla při 
prokázaném násilí či při svěřování dětí do péče předvída-
telná.  

Aby slova otce, které pronesl před několika lety  po vraž-
dě jeho dcery, která byla obětí dlouholetého týrání 
„nikdo nám nepomohl“, byla tou poslední výjimkou. 

Domácí násilí má tuhé (a historické) kořeny.  
V tradicionalistickém pojetí pohledu na ženu, postavení 
žen a rovnosti mužů a žen obecně. Rezonuje s tím, že 
ženy stále mají například v ČR nižší průměrné platy o 
čtvrtinu než muži.  

Základem změny je pohled společnosti, jak obecně vní-
má násilí na ženách. To je základ, na který se musí stavět. 

Dosáhnut viditelné a hlavně dlouhodobé změny 
v přístupech a chápání domácího násilí nevyřeší jen se-
belepší a sebedokonalejší zákon, byť by byl také potřeba. 
Příležitost má každý. Že nebude lhostejný k problémům 
druhých. Dokáže ve své rodině vychovat ze svých dětí 
sebevědomé lidi, samostatné, hrdé ale citlivé na to, jaké 
chování vůči druhým a životní partnerce je mravné a žá-
doucí. Překoná tak lákavé sobectví, dominanci dokáže o 
svých pocitech mluvit, dokáže se svými nejbližšími komu-
nikovat, začne je brát jako osoby blízké, jako partnery. 
Nikoli jako objekty svých příkazů a představ. 

Změna musí nastat v člověku. To je ovšem, jak všichni 
známe z vlastní zkušenosti, ta nejtěžší, nejdelší ale i nej-
jistější cesta. 

Domácí násilí, onen střet mezi lidmi, kdy jeden považuje 
druhého za svůj majetek a podřízenou osobu, je tedy i 
v 21. století ve společnosti aktuální téma.  

Dobré je, že lidí, kteří prakticky chápou nepřijatelnost  je 
stále více  a stále více o sobě také dávají vědět. Je to na-
děje nejen pro rodiny ale i pro společnost jako celek. 
Násilí do 21. století totiž opravdu nepatří. 

        Marie Vavroňová, ředitelka  ROSA-centrum pro ženy 
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† Irena, 47 let z Olomoucka, opilý manžel ji zavraždil,  napadl ji pěstmi, dupal po ní, r.2000.† Dagmar Č.  27 let   
zastřelená manželem ze žárlivosti.r.2001. † Daniela, ubitá 57 ranami, které ji nožem zasadil manžel - Ladislav (43 
let). Muž neunesl, že  se s ním chtěla žena rozvést , r.2001 (odsouzen na 12,5let). † Martina B. 24 let – v říjnu 2002 
zastřelena Brně, bývalým druhem. Před vraždou mladá žena podala 5 trestních oznámení. † Hana 39 let a dcera 
Vendula 19 let, ubodány bývalým manželem a otcem S. R. z Přerova v r. 2012 (odsouzen na 18 let). † Daniela 39 
let, v Ostravě, matka pětileté holčičky, ubitá , ukopaná a ušlapaná manželem . Muž sdělil policii:  „dal jsem jí pár 
facek a nepomohlo  to, pila“ (odsouzen na 13 let) r. 2002. † žena  40 let, matka dvou 15letých synů zavražděna opi-
lým manželem před dětmi dýkou na Českobudějovicku, rok 2002. † Žena, mladá zdravotní sestra zastřelená dru-
hem lékařem z Liberce, který se nevyrovnal s rozchodem, rok 2002. † Eliška K. 49 let, invalidní žena ochrnutá na 
polovinu těla, byla upálena druhem V.R. (odsouzen  v r.2003 na 12 let). † Ivana M. 48let , utlučena, ukopaná 36 
letým druhem, ("za všechno mohl alkohol", "jen jsem jí plácnul", řekl muž, kterému se nepodařilo u soudu prokázat 
úmysl, že chtěl ženu zabít. Dcera zavražděné podle tisku sdělila soudu, že matce druh vyhrožoval zabitím, žárlil na 
ní a často ji bil. (V srpnu 2003 byl odsouzen na 10 let).  † Karolína H. 31 let, manžel se nesmířil s plánovaným rozvo-
dem, vylákal ženu zpět do bytu, spoutal ji, zalepil ústa, polil a zapálil a uhořel s ní. Liberec, rok 2004. †  Andrea 25 
let, ubita, utopena žárlivým přítelem, rok 2005. † Nina 32 let, zabita válečkem na nudle manželem, odvezena do 
lesa, pohřbena, dva malí chlapci sirotci, klasifikováno jako neúmyslné zabití (odsouzen na 5 let).  † Alena  44 let,  
zavražděna  druhem , vražda nožem (odsouzen na  10 let ). †  Andrea 29 let,  ubodána manželem 18 ranami nožem, 
sirotky se staly děti 6 a 11 let. (sazba 12,5 let, rok 2005). † Markéta, 20 let, zavražděna i se svým otcem  žárlivým 
druhem (odsouzen na 21 let). † Renata S. 23 let , z Brněnska, ubodaná se svojí  4 měsíční dcerou Marianou býva-
lým druhem P.Š. , který se poté se oběsil, květen 2004. † Žena 38 let, uškrcena bývalým druhem (41) Středočeský 
kraj, rok 2010. † Jitka, 27 let ,ubodána 27 ranami, žárlivým přítelem (+23), v Anglii, který poté skočil pod vlak na 
Nový rok 2011. †Andrea 22 let, na Plzeňsku brutálně podřezána bývalým expřítelem (sirotkem se stal 9 měsíční 
syn) , červenec 2010. † Lenka 28 let, matka dvou dětí, za vražděna druhem (32 let) v den  jejích narozenin. V bytě ji 
rozbil jí hlavu, posléze utopil ve vaně, vrah vyzdvihl děti, odvezl je k babičce, kriminalisté ho našli v sázkové kancelá-
ři ( gambler) 2008. †Miroslava 23 let, matka dvouletého dítěte, ubodána žárlivým opilým druhem, ( v r.2008 od-
souzen na 15 let). † Libuše 70 let, uškrcena manželem, bývalým důstojníkem armády, schovával ji v garáži 8 měsíců. 
Muž ženě rozsekl rýčem obličej, posléze uškrtil provazy. Známým tvrdil, že je na onkologické léčbě-vraždu vytěsnil, 
(v r. 2008 odsouzen na 10 let). † Věra K. 50 let, zastřelena druhem (56 let) ze žárlivosti. Muž  zastřelil i jejich za-
městnance kuchaře(30 let) v penzionu (2008). † Lenka 43 let, týraná, bitá, po rozvodu dohnaná vydíráním a bitím 
bývalým manželem gamblerem k sebevraždě. Muž rozprodával její nábytek, když se vzpírala, napadl jí, zdemoloval 
zařízení. (odsouzen  na 8 let v r. 2008). † Lenka 35 let, zavražděna bodnými ranami do krku a hrudníku, bývalým 
druhem po rozchodu v říjnu 2007(odsouzen v r.2008 na  12 let). †Daniela 40 let, zavražděna svým manželem Václa-
vem (40 let),  zasadil  ji 9 ran dřevěnou násadou, doslova jí rozdrtil obličej a mozek. Muž se nechtěl smířit 
s probíhajícím rozvodem (r.2006). †Jarmila 57 let, teta Daniely, poté jí zastřeli taktéž Václav. Krajský soud ho od-
soudil k 25 letům odnětí svobody (2008). † Žena 40 let, byla zavražděna přítelem Pavlem (18 let) , dusil jí polštá-
řem, uškrtil jí, následně i okradl (odsouzen na 12 let v r.2008). † Žena 25 let, byla zastřelena z jedoucího auta ve 
Štěrboholích u Prahy svým druhem , který byl opakovaně agresivní (r. 2008). † Vlasta 45 let, zdravotní sestra z Ústí 
nad Labem, zavražděna svým přítelem, 2.5.2008. † Jana R. 37 let, ubitá opilým žárlivým druhem (37 let), muž jí ko-
pal, údery pěstmi jí způsobil krvácení do mozku. Ženu přikryl a šel spát, ráno jí našel mrtvou.  (Odsouzen v Hradci 
Králové  v r. 2008 na 13 let ). † Žena 53 let, ubitá nejméně 65 ranami nožem od druha (36 let), vraždil ze žárlivosti. 
Zavražděnou matku našel její 16letý syn.( KS r.2008  v Ústí nad Labem. vynesl rozsudek doživotí). † Žena, zastřelena 
manželem  po hádce 20.12.2007, kdy sdělila, že s dětmi od něj odejde. Jindřichův Hradec, (2008). + Žena 48 let, 

Ženy zavražděné svými partnery   



 

zastřelena žárlivým druhem, myslivcem (62 let) v okrese Praha východ (rok 2008). † Jana B. 24 let, byla zavražděna 
přítelem (31 let) 17.11.2007 na Karlovarsku. Muž jí zasadil 12 bodnořezných ran, devět z nich bylo mířeno na hlavu.  
† Žena 24 let, zavražděna svým přítelem (23 let) z Karvinska. Tělo mrtvé dcery našla její matka v peřináči, r. 2008.   † 
Romana S. 20 let, byla ubodána 16 ranami expřítelem (22 let). Dívka se  s mužem před rokem rozešla, on jí sledoval, 
vydíral, vyhrožoval zabitím, posílal SMS. Policie odložila tři trestní podání, rok 2008. † Olga 37 let, byla v březnu 
2007 doslovně skalpována druhem S.B. Vrchní soud v Olomouci mu za ubití ženy a napadení bezdomovce vyměřil 
trest v r.2008  24 let. † Mária O. 41 let, ze Slovenska, utekla před svým násilnickým manželem. Muž jí v lednu 2008 
doslova ukopal v Třinci. Opakovaně  ji manžel bil, házel po ní noži, měla 5 bodnořezných  rán, muž dostal výjimečný 
trest , dopouštěl se násilí i k vlastní matce ( odsouzen na  17 let). + Žena 74 let, byla ubodána do zad svým synem 
Miloslavem z Klatovska – 8. března 2008, muž tělo matky v noci odvezl a hodil do strouhy (odsouzen v r.2008  na 13 
let). † Marcela 41 let, zavražděna manželem  v r.2010 (mnohočetná zranění, hlavy a trupu). † Blanka 44 let, taxikář-
ka, chovatelka psů z Havířova ubitá manželem tupým předmětem do hlavy, následně dána do auta, které její muž 
pak zapálil. Její muž jí často vyhrožoval smrtí (rok 2010). †paní V. 28 let, zavražděna matka dvou malých dětí, 
v rozvodovém řízení. Manžel  jí vylákal na chatu  na Benešovsku v srpnu 2009, tam jí polil benzínem, zapálil.  
(odsouzen v roce 2010 na 14 let). †Irena N. 28 let, zavražděna manželem R.N. v únoru 2008.  Uškrtil ji šňůrou od 
videa, tři  týdny předstíral, že se žena ztratila (odsouzen na 13 let). †Veronika 26 let, zavražděna bývalým druhem 
z Ostravy. Muž ji střelil do hlavy před dítětem. Žena na něj předtím podávala trestní oznámení, muž byl stalker. Od-
stěhovala se od něj, trestní oznámení podal i její bratr, že jí opakovaně bil a pronásledoval. (pachatel odsouzen 
v roce 2009 na  14 let). †Ladislava 42 let, zabita svým manželem na Kolínsku (16.4.2009), počkal až si lehla, bodnul 
jí do břicha a srdce dvaceticentimetrovým nožem. Zůstaly po ní 3 dcerky. 0dsouzen na 10,5 let, v lednu 2010 mu byl 
trest přerušen na 1 rok kvůli nemoci. † Jana 47 let, ubodána bývalým partnerem, skrýval se několik měsíců, oběsil 
se. (rok 2009). †Jana S. 36 let, zavražděna bývalým druhem – cizincem  po rozchodu. Před tím byl i vykázán z bytu 
pro opakované domácí násilí, rok 2008. † Marie 38 let, zastřelena bývalým druhem v Praze, postřelil i jejího nového 
přítele, sám se pak zastřelil, listopad 2009. † žena 46 let, ubodána druhem v květnu 2010. † Žena, ubitá v březnu 
2010, Vrchní soud v Olomouci potvrdil muži 16 let odnětí svobody. † Žena, v lednu 2010 ubodána přítelem. Nejvyšší 
soud potvrdil pachateli 13 let odnětí svobody. † Žena 35 let, zemřela na Novojičínsku po bodnutí manželem, který 
se poté pokusil o sebevraždu. † Žena, zavražděná na Kladensku druhem, ve spánku udeřil ženu opakovaně sekyrou.  

† Alena 56 let, zastřelená manželem (61) „neshody“ ve Strakonicích rok 2012. † Žena 45 let , zavražděna v r.2011 
manželem(46 let)  z Novojičínska. Vražedným nástrojem byl nůž. † Andrea 22 let, maminka 9 měsíčního Marečka 
zavražděna, podřízl ji v noci expřítel (24) Plzeň, rok 2011. † Žena, zavražděná manželem, v Plzni v březnu 2010. Ženu 
muž surově zbil, vláčel po schodech na psím vodítku (KS v Plzni potvrdil 17 let odnětí svobody). † Žena 41 let, za-
střelená  v roce 2011 manželem na Uhersko – Hradištsku. † Žena, zavražděna manželem policistou, který poté spá-
chal sebevraždu, na Plzeňsku zůstaly dvě děti školního věku. † Žena, zastřelena manželem, poté spáchal sebevraždu 
v Klecanech.  † Žena 28 let , byla 16.1.2011, udeřena zezadu  do hlavy baseballovou pálkou a poté polita benzinem 
a upálena bývalým žárlivým druhem (který byl v podmínce za nebezpečné vyhrožování mladé ženě a jejím rodičům). 
KS České Budějovice poslal v září 2011 muže na 18 let do věznice. †Taťána 49 let, na Vsetínsku, dlouhodobě týrána, 
bodnuta partnerem do stehna, vykrvácela do 3 min, březen 2011. †Simona M.  44 let, ubodána manželem v Brně 
(zůstali 3 děti). † Žena, ubitá manželem cihlou. VS v Olomouci  potvrdil pachateli trest 17 let. † Žena, zavražděna 
druhem v březnu 2010. † Monika 19 let, podřezána žárlivým přítelem na Kroměřížsku , rok 2011. †Bohumila 55let , 
11.2.03 - uškrcena ze žárlivosti, druhem na Rokycansku. †Marie 54 let, zavražděna synem jejího přítele Romanem, 
37 let na Písecku, údery do hlavy, opakované bodné rány nožem, 9.5.2003, odsouzen na 18 let. † Anna 48 let,  za-
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vražděna  nožem svým druhem Josefem (63), odsouzen na 13 let. † Lenka 31 let, matka dětí (9 a 12 let) zastřelena 
samopalem, manželem (32let) před rozvodem. Muž se poté v r.2012 zastřelil. †Darina 37 let , maminka 4 dětí 
z obce Pržno opakovaně bitá manželem (39), který  ji v opilosti umlátil, uškrtil, zastlal do postele a utekl. Po týdnu 
dopaden. †Blanka 43 let z Lovosicka, zbitá, podříznutý krk, dvě děti (14, 22 let), manžel ji opakovaně bil, rok 2012.  
†  Žena 44 let , zavražděna  údery boxerem do hlavy přítelem. † Žena 45 let,   zavražděna  33 letým druhem. +  Že-
na , udušena bývalým druhem (muž ženě přelepil páskou ústa a nos, spoutal jí ruce). † Žena, matka dvou malých 
dětí zastřelena manželem (35 let) a hozená do septiku na Olomoucku. †Žena 33 let na Přerovsku ubodána 32 letým 
manželem. + Žena 26 let, zastřelena kulovnicí bývalým přítelem.  † Žena 21 let, matka 3 dětí, ubodána za přítom-
nosti dětí, ze žárlivosti ex přítelem.  †  Žena 37 let,  ubodána žárlivým druhem. †  Žena , zastřelená před zraky dvou-
leté dcery bývalým druhem z Opavska ( v roce 2010  odsouzen na 14 let). + Jana 47 let, ubodána v Praze Modřa-
nech bývalým druhem Stanislavem K. † Ladislava 42 let, matka tří dcer (15, 18, 25) zavražděna nožem žárlivým 
manželem, (odnětí svobody 10,5 roku).  † Žena 40 let, ubitá manželem.  †Žena 22 let, z Aše, matce společného dítě-
te bývalý přítel podřízl hrdlo(„než by o ni přišel, tak ji raději zabil“).   + Žena 26let , z Táborska zavražděna přítelem 
rok 2007. † Lucie P., z Čes.Budějovic uškrcena druhem, měl problémy se závislostmi (odsouzen v roce 2007 na 12 
let).  † Žena, ubitá 46letým druhem z Ústí nad Labem, leden 2007. †  Žena 60 let, zastřelena na Tachovsku žárlivým 
manželem, rok 2007.+  Žena, zavražděna v afektu Na Břeclavsku 23letým manželem D. †  Olga 34 let, ze Vsetínska 
zavražděna bývalým manželem. Dcera (15 let) našla matku zavražděnou. Agresivní muž týral ženu několik let. 
†Zuzana 43let , ubodána v Olomouci manželem ze žárlivosti.  (V září 2006 odsouzen na  11,5 roku). † Iva B. 23 let, 
zavražděna po opakovaném násilí druhem (přeťal jí tepnu v třísle) sirotkem se stala 2letá dcerka, rok 2006, trest 12 
let. † Žena, utýraná   druhem z Karviné (zlomeniny, krvácení do mozku). V roce 2007 odsouzen na 10 let. † 37 let 
Olga B., Zlín: zavražděna v roce 2007 druhem (porušil příkaz vykázání) Žena volala policii, byl zatčen, že maří výkon 
rozhodnutí. Další den se vrátil a nožem ženu zabil (syn 12 let ). † Jana 27 let, v Plzni utopena v r.2005 manželem ve 
vaně (sirotky se staly malé děti). †Žena, uškrcena v Havířově žárlivým 50letým manželem. Odsouzen na 11 let .
(sirotky se staly 3 děti). † Naďa 49 let, uškrcena manželem ze žárlivosti. KS v Brně pachatele odsoudil na 10 let.        
† Žena 59 let sražena manželem  na zem, dupl jí na pánev, listopad 2006, KS v Plzni uložil trest deset let). †Tereza 
Ch. 30 let, matka dvou malých dětí, zavražděna manželem v roce 2007 (podříznuté hrdlo, bodné rány) Muž byl pro 
domácí násilí předtím vykázán. †Monika B.  21 let, žena z Pelhřimovska - ubitá činkou a rozčtvrcena M. D. z Ústí. 

† Monika 39 let, z Prahy, ubodaná, matka13 leté dívky. Manžel volal jako svědek policii, když se vrátil z práce. Nako-
nec se muž k činu přiznal. Údajně chtěl získat majetek, dům a zbavit se ženy, rok 2007. + Jitka 38 let, Mladá Boleslav 
ubodána. Pachatel V. (42 let) tělo odhodil v nedaleké Debři a zapálil. Vrah se při rekonstrukci pokusil o sebevraždu. 
Rok 2006. †Žena 50 let, zavražděna 56letým druhem v bytě na Praze10 (údery, kopance, hlavou jí opakovaně udeřil 
o zem. † Monika 37 let, utopena manželem ze žárlivosti, K.Vary, před rozvodem. Zůstali  tři synové, rok 2007.          
† Marcela S. 37 let, zavražděna druhem (utopena v jezeře) lékařem, rok 2007. † Iveta 39 let, matka dvou dětí bru-
tálně ubodána 37 ranami do obličeje a těla druhem (51 let). + Ludmila 56 let, zavražděna druhem v Krásném Břez-
ně,  rok 2007. † Žena 34 let, zavražděna nožem přítelem po rozchodu (Domažlicko), který se sám přihlásil policii, rok 
2007. † Žena 53 let, zavražděna (několik desítek bodných a řezných ran) šestatřicetiletým  mužem. Jako motiv vraž-
dy jsou uvedeny „osobní neshody“. † Žena 52 let, zavražděna opilým druhem 55 let (Zlín 2007).  † Žena 59 let, inva-
lidní, uškrcena prádelní šňůrou druhem (44 let). rok 2007 Plzeň. † Veronika 26 let, z Vítkova byla zastřelena před 
zraky dítěte druhem ( 38 let ). †Michaela M., 29 let, letištní úřednice zavražděna o dva roky mladším kolegou 
z práce, dlouhodobě pronásledovaná, ubitá. † Adéla  M. 29 let , zavražděna na Kanárských  ostrovech na Štědrý den 
svým španělským přítelem (37 let).   Utopil ji ve vaně a pak se oběsil. Adéla mu před týdnem zabránila v sebevraždě, 
kterou chtěl spáchat k vůli dluhům. Na rozloučenou, před připravovanou vraždou a sebevraždou napsal dopis, kde 
uvádí, že „je zbabělec“. Rok 2009. † Žena 29 let, z Děčína zavražděna (ubodána) mužem  (30 let), ze Slovenska. Nej-
prve ženu omámil atropinem, pak ji ubodal nožem. Seznámení na inzerát, který si muž podal „milovník baculek“.  
Po prvním setkání muž ženu zabil. Muž ženatý, manželka těhotná. Vraždu popíral, i když nejprve před obhájkyní 
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přiznal. Později prokázána vina, odsouzen na 14 let.. Muži se na inzerát ozvalo více žen. † Hana 18 let, zabil jí 17 letý 
mladík, ubodal jí ranami loveckým nožem, Brno 14.10.2008. † Lucie 26 let, ubodána manželem v cizině, bydlištěm 
Ostrava, rok 2008. † Žena, paní J. 35 let – zavražděna manželem v září r. 2008 v Brně  v jejich bytě. Manžel se k 
vraždě přiznal. Při hádce ji manžel udeřil asi třikrát do hlavy, údajně  slyšel  jak říká, aby toho nechal. V tom do po-
koje přišla dcera, ptala se, co se děje. Otec na ni zařval, ať jde spát. Pak chytil manželku za krk a uškrtil ji. Chtěl spá-
chat sebevraždu, ale na život si nesáhl. Odsouzen na 11 let. † Radka P. 24 let, zavražděna bývalým přítelem (cizí 
státní příslušník, zavraždil celkem 4 lidi na Karvinsku při  oslavě 50tých narozenin otce Radky. Zastřelil také jejího 
přítele a oba rodiče. Sám si pak způsobil střelné poranění hlavy a upadl do bezvědomí. Rok 2009. † Jitka 50 let a její 
† 14 letá dcera, (kterou muž zneužíval) byly zastřeleny bývalým  druhem na Svitavsku/muž spáchal sebevraždu/.      
†  Žena, zavražděna druhem v březnu 2010.  †  Jarka 35let, zavražděna nožem, žárlivým druhem (52). Muž sdělil: já 
ji miloval, nedokázal bych jí ublížit, přetahovali jsme se o nůž!. †  Žena 36 let zavražděná manželem z Mělnicka (tělo 
našli policisté v autě rok 2012). †  Zuzka 24 let, opakovaně škrcená, týraná, umlácená druhem v deliriu Valašské 
Meziříčí  rok 2012. †   Žena 39 let, matka malých dětí zavražděná druhem (34) v Teplicích rok 2012. †  Karolína 23 
let, matka dvou malých dětí, která od muže chtěla odejít. Manžel (57) ji v afektu uškrtil prádelní šňůrou a zazdil pod 
vanu, Liberecko rok 2012. † Žena 46 let, z Prahy, sousedi slyšeli časté hádky, žena usmrcena 45letým  druhem, 
4.8.2016. † Leona 46 let, ubodána v r.2016 po rozchodu se žárlivým mužem (39 let).  Muž ji střelil  plynovou pistolí, 
rozkopal hlavu a zasadil 25 bodnořezných ran, sirotky se staly 3 děti.  † Milena 36 let, ženu pachatel ubil ve společ-
né posteli, uživatel drog, zloděj a narkoman  (35let)   †  Marie 48 let, z Kopřivnice, zabil jí manžel (51 let) 10 ranami 
kuchyňským nožem, žárlil, že si F našla milence (oba učitelé), rok 2015. † Valentýna 24 let, Liberec, partner ji vyho-
dil z okna, zůstal po ní syn 5 let, zřejmě i vraždu viděl. † Zdeňka 81 let, z Pardubic-manžel 87 let jí ubil a ukopal 
k smrti (žili spolu 60 let), rok 2016. † Katka 24 let, v Brně, zavraždil jí  v roce 2015 její expřítel, ubodal jí (prokázán i 
stalking). † Žena 50 let, zabil jí její syn Ondřej, rok 2016. † Anna 55 let, zavražděna partnerem své dcery Markéty, 
v r. 2017. † Markéta 29 let a syn Filípek 2 roky, zavražděni partnerem Markéty. Sousedi sdělovali, že se choval div-
ně, jakoby byl pod vlivem drog. Test na drogy byl pozitivní. † Žena 36 let, těhotná (gravidní 23 týden), dusil jí žárlivý 
přítel (38 let) svázanou 3 hodiny, nejprve jí údajně dusil rukou, pak jí nacpal do úst smotek potravinářské fólie, ústa 
jí  převázal nátělníkem a odešel. 0dsouzen v roce 2016 na 20 let odnětí svobody.† Starší žena, zavražděna nožem 
druhem po večerní rozepři na Moravě. Muž se pokusil neúspěšně o sebevraždu. Rok 2017.  †Žena 62 let, zabita no-
žem partnerem, v Liberci rok 2017. † Blanka 71 let, bývalý manžel jí vyhrožoval asi 5x smrtí až ji zastřelil v roce 
2017. +  Lenka 46 let, ubil jí holýma rukama druh 7.2.2017 (odsouzen na 17 let odnětí svobody). † Veronika 27 let, 
seznámila s partnerem v Norsku, kde oba pracovali. Matka 4letého syna. Partner jí týral, byl odsouzen za to na 3.5 
roku. Byl dříve propuštěn, Veroniku vyhledal a v kavárně jí  v roce 2018 ubodal. † Žena 24 let, bývalý partner jí za-
vraždil šesti bodnořeznými ranami do oblasti krku a hlavy, rok 2018. †Žena 35 let, její přítel jí ubodal v obchodním 
domě s elektronikou, chtěla se s ním  rozejít, Moravské Budějovice, rok 2018. † Tereza 18 let, ubodal jí odmítnutý 
spolužák, Plzeňsko, 8.3.2018. † Olga 29 let, zabita 26 bodnými ranami nožem od svého muže, zůstaly po ní 4 holčič-
ky (3, 5, 7 a 11 let), rok 2018.  † Denisa 30 let, ubodal jí 16 bodnořeznými ranami její partner, dlouhodobé domácí 
násilí, za „trest“ ji například ostříhal do hola. (Sirotci:  děti 7 a 6 let)  rok 2017. † Žena 21 let, zabil jí druh, svázal jí a 
udusil potravinářskou folií – 11.4.2017, dostal trest odnětí svobody 23 let. † Michaela B. 40 let, zavraždil jí manžel, 
uškrtil jí, tělo zakopal za cihelnou na jižní Moravě. Žena byla dlouhodobě týrána, zažívala domácí násilí, volala poli-
cii, pachatel nebyl nikdy vykázán,  ač o to žádala, muž jí roky bil. Zůstaly děti 9 a 10let (r. 2019). † Žena 76 let, zabil jí 
manžel tupým předmětem, zastlal ji do postele, Kladno, r. 2019. † Jana 26 let, po opakovaných hádkách do ní strčil 
manžel, pak jí uškrtil, žena se s ním chtěla rozvést, syn 3 roky. Pachatel odsouzen na 10 let v r. 2019. † Žena 30 let, 
partner jí zavraždil v Olomouci, pak spáchal sebevraždu, rok 2019. † Markéta, Praha 9, Letňany, - zavraždil jí partner 
35 let, r. 2020. † dívka , Praha, zavraždil jí přítel, pak ujel se psem na Slovensko, kde dopaden, r. 2020. +  Žena 78 
let, Bruntál, zabil jí její manžel 81 let, 20.4.2020. † Žena 76 let, Ústí nad Orlicí, svou matku zabil syn 42let. Měl jí na-
padnout dvěma ostrými předměty, přičemž druhým jí měl v oblasti krku způsobit ránu tak hlubokou, že vedla 
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k oddělení hlavy od těla. Muž byl po 4 dnech pátrání dopaden  policií, skrýval se v lese. R. 2020. † Jana 43 let, Soko-
lov, utloukl jí opilý druh 56 let, že s ním nechtěla mít sex, zbil jí do bezvědomí, žena zemřela 8.5.2020. † Jitka Z. 48 
let, Havlíčkův Brod, svou manželku zavraždil v létě 2019 (52 let) po 20  letém manželství, v posteli zalehl, uškrtil, 
svlékl jí, tělo naložil do auta, odvezl k rybníku,  k mrtvému tělu připevnil kompresor a tělo hodil do vody.  Zabil i bi-
šonka, kterého  i s šaty hodil do kontejneru, pak policii nahlásil, že se jeho paní nevrátila z procházky se psem. Muž 
byl odsouzen na 12 let vězení. † Michaela Š, 35 let, matka 2 dětí  z Brna, zastřelil jí její partner ( 67 let), vystřílel dva 
zásobníky, údajně proto, že si našla mladšího partnera, rok 2020. † Žena 60 let, Praha, zastřelil jí manžel 9.3.2020.   
+ Žena 55 let Broumov,  v listopadu 2019 jí uškrtil opilý přítel (51 let) rok  2020. † Žena 28 let, Česká Lípa, matku 
malého syna ubodal  5.11.2019 ze žárlivosti dvěma ranami její ex přítel  (26 let), který pak vylezl na stožár, že se 
zabije, policie a otec ho přemluvili,  aby slezl. Muž odsouzen na 15 let. Rok 2020. † Žena 63 let, Kutná Hora , ubodal 
jí 5 ranami přítel (28 let)  její dcery. Matka šla bránit svou dceru 33 let (ta dostala 20 ran nožem, ale přežila). Matka 
zemřela na místě. Rok 2020. † Zdeňka K. 41 let, Češka žijící v Itálii. Ubodal  jí bývalý přítel (45 let) před barem.  Děti 
7, 9 let byly přítomny vraždě. Muž měl navíc kvůli dřívějšímu násilí soudně zakázáno se se ženou stýkat. Rok 2020.   
† Lucie M., 43 let Karvinsko, zavražděna přítelem, nezvěstná od 3.7.2020, po 3 nedělích bylo tělo ženy nalezeno      
+ Žena 23 let, Prostějov, zastřelena svým přítelem 24 let, který pak spáchal sebevraždu, 27.7.2020. † Silvie K. 53 let, 
upálená bývalým partnerem, který vylil hořlavinu na dveře bytu, takže ona i další lidi nemohli utéci Bohumín- 
8.8.2020. † Blanka 60 let, porodní asistentka z Prahy, ubodána svým manželem 64 let. Zemřela 30.8.2020. † Žena 
63 let, (okres Bruntál) v opilosti muž napadl svou družku, těžké ublížení s následkem smrti, 13.6.2020. † Žena 37 let, 
muž  cizinec (44 let),   zabil svou družku v říjnu 2018 v Rokycanech. Muž  chorobně žárlil, opakovaně jí vyhrožoval 
fyzickou újmou či smrtí, střelil jí do hlavy v autě před zraky jejich 5 letého syna. 3.7.2020. Odsouzen Krajským sou-
dem v Plzni  na 16 let. Otec oběti Andrej sdělil : „dcera trpěla celou dobu, co byli spolu, my jsme jí nevěřili,  nakonec 
se rozhodla, že od něj odstěhuje“. V říjnu 2020 byl rozsudek 16 let potvrzen. † Žena zabita koncem listopadu 2019 v 
Dobrovci bývalým přítelem, uhodil jí a zabil bodnutím dýkou do hrudníku, jen o několik  hodin napadl stejnou zbraní 
na Dobrovickém nádraží stávajícího partnera ženy, muž byl  opilý. † Žena 42 let,   zavražděna druhem,  na Jindřicho-
hradecku v březnu 2020. † Žena 23 let,  z Chebu zavražděna  druhem,  29 let. Uškrtil jí před očima dcery. 8.3.2020.  
† Žena 40 let, v lednu 2020 jí zabil udušením manžel 44 let z Berounska, odsouzen na 10 let, trest okamžitě přijal, 
hrozilo mu až 18 let. Manželé měli tři děti. Muž velmi žárlil, udusil ženu polštářem. † Žena 74 let,v dubnu  2019 jí 
umlátil opilý  syn (52 let) Vlastimil Š. z Mariánských Lázní. Syn matku kopal do hlavy a těla, hlavou jí udeřil o podla-
hu, měla vytrhané vlasy. Odsouzen na 23 let odnětí svobody. † Helena 47 let ing., manžel (50 let) bývalý novinář jí 
vylákal do restaurace, že se domluví ohledně rozvodu. Nakonec ji zákeřně střelil do hlavy 11.7.2019. Předtím žena 
odešla ke svým rodičům, bylo tam psychické i fyzické násilí, manžel jí zlomil i ruku, pronásledoval ji, řešila to i poli 
cie.  Sirotky zůstaly tři děti.  Byli spolu 23 let.  (Odsouzen KS Hradec Králové na 14 let). Policie obvinila z vraždy 53le-
tého muže, který měl v jednom z bytů v centru Ostravy zaútočit na svoji partnerku nožem. Žena zemřela. † Žena, 
Ostrava , muž (53 let) po půlnoci v jednom z bytů v centru Ostravy surově zaútočil nožem na svou o několik let mla-
dší partnerku. Poté šel čin oznámit. Hrozí  mu vzhledem k surovému způsobu spáchání až výjimečný trest. † Kristi-
na, 38 let (maminka 3 týdenního miminka) a její matka, zastřeleny dne 6.11.2020 partnerem ženy (bachař 
z Vinařic), novorozenec zůstal živý v postýlce, naštěstí i 12letá dcerka  byla v té době u svého biologického otce,  
malá obec Lýský na Kladensku  
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Rizikové faktory:  jak minimalizovat ohrožení 
Ze statistik víme, že nejhorší období, kdy dochází 
k eskalaci násilí, včetně zabití, je v době rozchodu part-
nerů či rozvodu. V těchto situacích, kdy před tím již do-
cházelo k násilí,  je  míra ohrožení oběti velmi vysoká. 

Proto je důležité dopředu nikdy nesdělovat násilnému 
partnerovi, že odejdu ze vztahu, že se rozvedu, či že vše 
ohlásím třeba na policii. V těchto případech bohužel do-
chází k tomu, že násilný partner svou ženu může vážně 
zranit, či dokonce  zabít. 

A je lépe až teprve potom po odchodu, řešit z bezpečí  
domácí násilí. Proto jsou důležité utajené azylové domy 
s komplexní pomoci. Je jich nedostatek, v ČR je pouze 
90míst  (ve třech azylových domech), namísto doporuče-
ných 1000 míst Radou  Evropy.  

Vyhodnocení rizik je nesmírně důležité, protože  některé  
prvky zvyšuji  možné riziko: žárlivost, izolace, vyhrůžky 
zabitím, škrcení, požití  alkoholu, drog, výhrůžky zbraní, 
stupňující se  násilí, násilí v době těhotenství. Po vyhod-
nocení rizik  by mělo   vždy následovat stanovení bezpeč-
nostního plánu, upozornění na  vysoká rizika. 

Někdy ženy uvěří, že když například  odejdou k širší rodi-
ně, řeší to policie, nemůže se nic stát, a pak někdy  dojde 
k tomu, že na nátlak násilného muže či jeho prosby,  se 
s ním třeba sejdou na veřejnosti, v restauraci. Ale ani 
tam je od násilí a zabití veřejnost neochrání. Případů, kdy 
tak byly ženy zavražděny je velmi mnoho. 

Podle Karen D. Stout existuje korelace mezi počtem azy-
lových domů pro ženy v zemi a počtem center pro po-
moc znásilněným a týraným ženám  a sníženou mírou 

vražd žen. Dalším faktorem kromě počtu je i dostatečná 
finanční podpora pro azylové domy pro ženy. 

Vraždy žen na 100 000 žen (2017), Eurostat 
  Vraždy žen ze strany rodiny a příbuzných 
   Femicida (vraždy žen)  intimními partnery 

Rizikové faktory, které zvyšují 
pravděpodobnost vraždy 
partnerem:  
 muž již dříve hrozil spácháním 

sebevraždy nebo už někoho 
zabil, 

 pokud ho opouští žena, 
 když partner užívá alkohol 

nebo drogy 
 partner vlastní zbraň, 
 vynucoval si pohlavního styk, 
 nezaměstnanost.  

Mezi rizikové faktory pro ženy 
patří:  
 pokud jsou těhotné,  
 čelily už předchozímu násilí 

od svého partnera, 
 odešly právě od svého 

partnera nebo se pokoušejí 
opustit vztah, pak míra rizika 
vraždy stoupá, 

 přítomnost střelných zbraní v 
domácnosti je velkým rizikem 
při vraždách, celosvětové 
střelné zbraně se používají u 
jedné třetiny všech vražd. 

Faktory, které snižují riziko vražd 
intimními partnery: 
 větší počet policistů v zemi 
 postihování trestných činů, 
 prevence násilí formou 

vykázání a zákazu přiblížení  

  

Vraždy žen v Evropě 
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Konference WAVE: Násilí na ženách a Covid-19 
Světová organizace WAVE,  spojující ženy proti násilí 
existuje  už více než 26 let, zapojilo se do ní 46 zemí a má 
více než 150 členů, konstatovaly Stephanie Futter-Orel, 
generální ředitelka WAVE a prezidentka WAVE Marcella 
Pirrone při zahájení 22. konference této organizace 
v říjnu letošního roku.  Konference řešila dopad pande-
mie Covid-19 na služby poskytované ženám, ale i pro-
blémy, které v některých zemích musí zvládat organizace 
pomáhající ženám. 

Prezidentka Donne in Rete contro la violenza Antonella 
Veltri (italská organizace Síť žen proti násilí), která spo-
juje 81 organizací, které  provozují přes 100 poraden-
ských center, 150 azylových domů a pomáhají okolo 20 
000 ženám ročně v 18 italských regionech) hovořila o 
obtížné situaci v Itálii, kdy během pandemie došlo prak-
ticky k úplnému uzavření lidí doma. Tím, že lidé nemohli 
vycházet v období od 10. března do 18. května, tedy více 
jak dva měsíce, byl fyzický přístup žen k centrům a tedy i 
k pomoci drasticky limitován. Bylo potřeba spustit služby 
dálkově. Organizace začaly tedy poskytovat podporu 
přes telefon, chat a online volání (Skype apod.). Azylové 
domy fungovaly, ale ženy musely před nástupem do ka-
rantény. Bylo tedy potřeba zajistit dočasné bydlení, např. 
pronájmem bytů. Jako další nečekaný náklad bylo pro 
organizace zajistit možnost dálkového vzdělávání pro 
děti žen v azylových domech. Tedy zakoupení počítačů 
atd. To vše představovalo nárůst pracovního zatížení na 
samotné pracovníky organizace.  

Podle Elain Mears z Rape Crisis Network v Irsku, 
(organizace se dlouhodobě věnuje nejen sociálním služ-
bám a další podpoře v oblasti sexuálního násilí), potvrdi-
la nárůst násilí a napadení žen v době koronakrize a s tím 
souvisejících následných omezujících opatření. Za období 
od 1. 3. do 30. 6. 2020 vzrostl počet intervencí o 30 % na 
rozdíl od loňského roku, nejvíce jich pak bylo v dubnu. 
Naopak na linku pomoci se nejvíce lidí obracelo hned 
v březnu. Elain Mears si to vysvětluje především tím, že 
lidé nevěděli, co se bude dít, kam se mohou nyní obrátit 
atd.  Během následujícího měsíce dubna pak už měli vět-
šinou přehled o možnostech pomoci.  Překvapením byl 
podle Elain Mears nárůst volání a dotazů  od profesioná-
lů, tedy profesionálních sociálních pracovníků, kteří je 
kontaktovali výrazně více než v předchozím roce. Co se 
týče hovorů samotných, tak se sice snížil jejich počet, ale 
byly mnohem delší. Počet hovorů na krizovou linku byl o 
18 % nižší než v předchozím roce, ale čas strávený s tele-
fonáty byl vyšší o 83%.  

Iris Luarasi první víceprezidentka skupiny GREVIO, po-
tvrdila , že během karantény volalo mnohem méně obětí 
na policii než jiné měsíce. Policisté tak zaznamenali spíše 
pokles případů, naopak do neziskových organizací volalo 

2krát více klientek než obvykle.  Viceprezidentka rovněž 
poukázala na rozdílný přístup  k domácímu násilí 
v jednotlivých zemích Evropy během koronakrize. Např. 
Bulharsko nepřijalo v problematice domácího násilí žád-
ná další opatření, Litva přijala jen velmi omezená opatře-
ní. Ale např. Francie přijala řadu opatření, které usnadni-
la dosažení pomoci během napadení násilným partne-
rem. (konkrétně v současnosti stačí na linku pomoci po-
slat číselný kód „114“ a pomoc volající neprodleně přije-
de). 

Horké téma – kontakty dětí s násilnými partnery – pro-
blém Česka i dalších zemí 

Laura Albu, European Women’s Lobby, Romania na 
konferenci prezentovala výsledky analýzy dopadu Istan-
bulské úmluvy v problematice kontaktu s dětmi 
v případech partnerského násilí, tam, kde byla smlouva 
přijata. Do výzkumu bylo zapojeno 41 evropských států. 
Výzkum prokázal, že jen 35% zemí má zpracovány speci-
fické podmínky ujednání pro určování kontaktu 
s dítětem. V 87% zemí zažívají ženy – oběti DN během 
procesu nastavování kontaktu, úpravy péče a poměrů 
k dětem , nežádoucí, necitlivé zacházení. 

Tato ustanovení Istanbulské úmluvy bývají opatrovnic-
kými soudy přehlížena a návštěvy násilníka probíhají 
bez dohledu, zjistila analýza. 

Reprezentativní výzkum shrnul na základě praxe 
v jednotlivých zemích nedostatky v řešení kontaktů dětí 
s násilnými partnery. 

Důsledky nedostatku genderově senzitivního přístupu 
k ženám, které zažily/zažívají DN: 

Čl. 18: Obecná povinnost chránit všechny 
oběti od vystavení jakémukoliv aktu násilí 

Čl. 31: Nezbytné právní a jiné prostředky, 
které by měly být přijaty k ujištění, že násilí 
by mělo být vzato v potaz v opatrovnických 
záležitostech (při nastavování péče a 
kontaktu s dítětem) 

Právo na kontakt s dítětem by nemělo 
vystavit oběť ani dítě v ohrožení; setkání 
agresora s obětí a dítětem tváří v tvář 
může představovat bezpečnostní riziko 

      Istanbulská úmluva stanoví: 



 

 Nežádoucí, nepříznivé zacházení se ženami v rámci 
opatrovnického řízení – 87 % 

 Násilí je zaměňováno za konflikt v rodině – 74 % 

 Využití mediace – 68%  

 Genderově neutrální služby – 64% 

 Poukazování na nezohlednění mužů ve statistikách 
násilí -   61% 

 Ženy jsou nahlíženy jako stejně násilné jako muži – 
58% 

 Omezení v poskytování a financování neziskových 
organizací – 58% 

 Ženy – oběti zatčené jako pachatelky násilí 52% 

 Zaměření na terapii/ “uzdravení“ násilníka – 36% 

 Jiné – 6% 

Poškozující praxe v opatrovnických procesech 

 Obviňování matky, pokud dítě odmítá vidět otce – 
84% 

 Společná péče rodičů – 71% 

 Nucené návštěvy, kontakt – 71% 

 Využívání „syndromu zavrženého rodiče“; odcizení 
rodiče – 58% 

 Zavraždění ženy, které bylo dítě svěřeno do péče – 
10% 

 Zavraždění ženy, která měla nárok na výživné – 6% 

 

 

Z toho plynou konkrétní závěry. Ženy, které přežily násilí, 
jsou diskriminovány a znovu pronásledovány v důsledku 
selhávání systému, který je má chránit. Nerozpoznání 
vážné hrozby, kterou může právo na styk s dítětem před-
stavovat v případech partnerského násilí, vedlo 
k přímému ohrožení žen a jejich dětí. 
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Příklady pozitivních postupů v oblasti 
opatrovnictví a práva na kontakt s dítětem 

Rumunsko: Od ledna 2019 byla vyvinuta nová 
ochranná opatření, jako je nouzový ochranný 
příkaz, kde je chráněna oběť a děti oběti. 

Island: Odvolací soud při rozhodování, více 
zohledňuje násilí při udílení společné péče. 
Rovněž je dán větší prostor pro vyjádření 
názoru dítěte a roste povědomí o nejlepším 
zájmu dítěte. 

Ukrajina: Zákon o prevenci a boji proti 
domácímu násilí: soud nebo úřady dohlížející 
nad opatrovnictvím musí při řízení o kontaktu 
s dítětem vzít v úvahu skutečnost, zda dítě 
bylo nebo bylo svědkem domácího násilí. 
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Spojili jsme síly. Jsme ROSA centrum pro ženy, z.s., pro-
Fem o.p.s., a ACORUS, z.ú.,  organizace, které spojuje 
jednoznačné NE násilí na ženách.  

Obětem násilí na ženách a domácího násilí poskytujeme 
komplexní služby: nabízíme odborné sociální poraden-
ství, terapeutickou péči či právní služby. Sdružujeme or-
ganizace, které se specializují na pomoc ženám, kterým 
násilí hrozí. 

Zasazujeme se o to, aby žádná z forem násilí na ženách, 
včetně domácího násilí, nebyla tolerována či bagatelizo-
vána a aby všechny ženy, které mají zkušenost s násilím 
ve vztazích, měly přístup k odborné a komplexní pomoci. 

Svou činnost proto zaměřujeme na tyto oblasti: 

Budování sítě specializovaných center 

Chceme vytvořit silnou síť profesionálních organizací po-
skytujících přímou podporu ženám, zažívajícím násilí ve 
vztazích, a tím přispět ke zlepšení dostupnosti a kvality 
poskytovaných služeb.  

Prosazování přístupu zaměřeného na potřeby žen, které 
zažívají násilí 

Společně se snažíme o to, aby každá žena, zažívající nási-
lí, měla přístup k takové pomoci, kterou v daný okamžik 
potřebuje. Při hledání řešení respektujeme její konkrétní 

situaci a přání. Nesoudíme, ale nabízíme bezpečný pro-
stor pro sdílení a stojíme na straně obětí. Kromě posky-
tování odborného poradenství a bezpečného bydlení 
stavíme na tom, že klíčové je bezpečí žen a jejich dětí. 
Proto důsledně vyhodnocujeme rizikové faktory násilí ve 
vztazích a ve spolupráci s klientkami sestavujeme realis-
tický bezpečnostní plán. 

Jsme NeNa, spojuje nás NE Násilí na ženách 

Domov by měl být bezpečným místem pro každého, což 
bohužel ale neplatí vždy.  Koalice NeNa (ROSA, proFEM 
a Acorus) se stala partnerem společnosti IKEA, se kte-
rou se shodujeme na vizi bezpečného domova pro 
všechny. 

V dvouletém projektu Za bezpečný domov se ve spolu-
práci s IKEA zaměřujeme na zlepšení situace v oblasti 
domácího násilí, poskytování přímé pomoci ženám, které 
násilí zažívají, zvýšení povědomí o domácím násilí, mapo-
vání jeho výskytu a lobby za systémové změny v této ob-

lasti. První aktivitou v tomto projektu je kampaň od 
12.11.2020, jejíž součástí je hraný spot, edukační instala-
ce v obchodních domech, rádiové spoty a příspěvky na 
sociálních sítích. 

Neziskové organizace z Koalice NeNa hlásí výrazný nárůst 
poptávky obětí po pomoci, průměrně o 40 procent. Ze 
srovnání dat Rosy za období od 1. března do 20. října v 
roce 2019 a 2020 vyplývá, že počet telefonátů a mailo-
vých dotazů spojených s případy domácího násilí vzrostl 
dokonce téměř o 60 %. „Pandemie koronaviru má dopad 
nejen na ekonomické fungování rodin a párů, ale zvyšuje 
také psychické napětí. To může vést k častějším proje-
vům agresivity a násilí. Zvýšená izolace v důsledku protie-
pidemických opatření znesnadňuje přístup obětí k pomo-
ci a posiluje kontrolu a moc u násilných osob. Pro mnoho 
žen a dětí je nejen v současné době domov nebezpeč-
ným místem, ze kterého není snadné uniknout. Proto 
musíme spojit síly a nabízet rychlou a efektivní po-
moc,“ uvedla Branislava Marvánová Vargová, vedoucí 
Informačního a poradenského centra ROSA na tiskové 
konferenci IKEA   
Informace o problematice domácího násilí a kampani IKEA najdete 
na www.ikea.cz/zabezpecnydomov  

IKEA: Za bezpečný domov 

https://www.facebook.com/proFem.o.p.s/?__xts__%5B0%5D=68.ARCVmlvDHbYr71nD8W8VSA8HMXmh76q7FQHEeBlvOMQgQ77VNbkZYryA8_s11ZX6beWXOr6QWakunRMCPiNrNzH3I--tVyCsTqAAaBiRLLxeCAFE2T9fyvn0vxBJf6tP9fJ5V20_I2D2xypObq76EBRPAYdl1Hkm_V91NIzT_Jm1q3gIJCN6dF0mpuFOQzddQdP45aOOxx
https://www.facebook.com/ACORUS.CZ/?__xts__%5B0%5D=68.ARCVmlvDHbYr71nD8W8VSA8HMXmh76q7FQHEeBlvOMQgQ77VNbkZYryA8_s11ZX6beWXOr6QWakunRMCPiNrNzH3I--tVyCsTqAAaBiRLLxeCAFE2T9fyvn0vxBJf6tP9fJ5V20_I2D2xypObq76EBRPAYdl1Hkm_V91NIzT_Jm1q3gIJCN6dF0mpuFOQzddQdP45aOOxxeey
http://www.ikea.cz/zabezpecnydomov


 

Pandemie Covid-19 ovlivnila náš život ve více směrech. 
Tam, kde je přítomno domácí násilí, došlo často ke zhor-
šení situace. ROSA zaznamenává vysoký nárůst konzulta-
cí vedených distanční formou (o 100 %), ale i celkový 
nárůst poptávky po odborném poradenství pro oběti 
domácího násilí (téměř o 60 %). Osobní konzultace a 
dlouhodobá podpora se z naší zkušenosti jeví jako ne-
jefektivnější forma poradenství pro ženy, zažívající nási-
lí ve vztazích. Možná jste však v situaci, kdy se nemůže-
te dostavit k osobní konzultaci, přesto potřebujete in-
formace a podporu. Díky podpoře Nadace České spoři-
telny vám můžeme poskytnout různé formy distančního 
poradenství.  
E-mailové poradenství : 

Na e-mailu poradna@rosacentrum.cz vám naše pracov-
nice do 24 hodin odpoví na vaše dotazy týkající proble-
matiky domácího násilí. Mailové poradenství je pro vás 
bezpečné pouze v případě, že máte zabezpečený počítač 
a heslo k vašemu e-mailovém účtu znáte pouze vy. Po-
kud preferujete mít dostatek času na zformulování dota-
zu či popisu situace a nejste v akutní krizové situaci, mů-
že být tato forma komunikace dobrou volbou. 

Poradenství přes chat: 

Na stránce www.rosacentrum.cz jsme zprovoznili chat, 
který je pro vás k dispozici v úterý od 13 do 15 hodin, ve 
čtvrtek od 9 do 11 hodin a v pátek od 9 do 12 hodin. 
Chat vám poskytuje možnost anonymního vystupování a 
je přes naše stránky přístupný i z mobilního telefonu. 
Pokud potřebujete rychlé a stručné informace či kontak-
ty, může to pro vás být vhodný způsob, jak se s námi 

spojit. Pokud jste se na chat obrátili mimo provozní do-
bu, můžete nám zanechat vzkaz. Při chatování či zane-
chání zprávy vždy myslete na vaše bezpečí a bezpečné 
zajištění vašeho online prostředí. 

Telefonní konzultace: 

Ke konzultacím po telefonu jsme vám k dispozici na SOS 
lince 602 246 102 (po-pá 9-18) i na lince 241 432 466 a 
739 709 764 (dle pracovní doby Informačního a poraden-
ského centra ROSA). Tato forma pro vás může být vhod-
ná zejména tehdy, pokud vám není blízká forma písem-
ného projevu nebo potřebujete osobnější kontakt a pod-
poru. 

Online video konzultace: 

Pokud s námi máte domluvenou schůzku, ale například 
ze zdravotních či jiných závažných důvodů se k nám ne-
můžete dostavit, nabízíme možnost spojení online přes 
videohovor. Vždy je však důležité, abyste měla na takový 
hovor vytvořené vhodné prostředí, zejména s ohledem 
na vaši bezpečnost. 

Jsme vám k dispozici také na Fcb messengeru, kde zprávy 
odpovídáme co nejdříve, v závislosti možnostech a vytí-
ženosti Informačního a poradenského centra. 

Zažíváte doma strach, bojíte se o někoho blízkého nebo 
si nejste jisti, zda se jedná o domácí násilí? Překonejte 
obavy a ozvěte se nám, jsme zde proto, abychom vás 
podpořily žít život beze strachu a násilí. 

 

Větší dostupnost distančního poradenství centra ROSA 
podpořila Nadace České spořitelny. 
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ROSA je více online, nabízí i distanční poradenství 

mailto:poradna@rosacentrum.cz
http://www.rosacentrum.cz/
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Výzkum  
„Je to člověk od člověka“ – to je nejčastější věta, která zaznívá v okamžiku, kdy se výzkumnice Blanka Nyklová ze 
Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. a Dana Moree z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy ptají policistů, 
sociálních pracovnic z OSPOD nebo Intervenčních center na fungování systému pomoci obětem domácího násilí. 

Výzkum začal  již na jaře 2020 v době nouzového stavu a v první fázi se zaměřil na data od neziskových organiza-
cí. Výsledky naznačily velkou latenci domácího násilí a zároveň nekonzistenci v řešení jednotlivých případů ze 
strany institucí, jako jsou policie, OSPOD, intervenční centra a další pomáhající organizace. Právě proto se na ně 
a faktické fungování systému v létě 2020 zaměřila druhá fáze výzkumu. 

Domácí násilí a Covid-19: „Je to o lidech…“  

„Výsledky výzkumu mezi pomáhajícími institucemi po-
tvrdily, že i za nárůstu intenzity domácího násilí za pan-
demické situace systém pomoci funguje nekonzistentně 
– situace obětí se tak často vyhodnocuje na každém 
místě jinak. To nepřispívá k celkové důvěře v instituce, 
což si uvědomují i někteří jejich zaměstnanci, ztěžuje to 
i orientaci v systému u často traumatizovaných obětí. 
Jednotlivé složky systému nicméně dokážou i za stávají-
cích podmínek obětem pomáhat, pokud dobře využijí 
možnosti, které jim legislativa dává, jak se rovněž uká-
zalo ve výzkumu. Co výzkum ukazuje o jednotlivých in-
stitucích a jejich fungování za pandemie i obecněji? 

Z rozhovorů s policisty i policistkami vyplývá, že PČR se 
mnohde potýká s nedostatkem kvalifikovaného personá-
lu. V řadě případů zejména nedostatek zkušeností kom-
plikuje schopnost policistů vyhodnotit na místě, zda se 
jedná o domácí násilí či zda je skutečně na místě vyhod-
notit situaci jako ojedinělý incident. Z výzkumu vyplývá, 
že násilí je lépe podchyceno tam, kde PČR zůstane 
s rodinou ve styku a zapojí do monitorování či řešení 
situace další složky, např. OSPOD, intervenční centrum či 
neziskovou organizaci. Podstatnou roli rovněž sehrává 
proaktivní přístup nadřízených, kteří mohou, ale ne vždy 
skutečně revidují veškerá hlášení, kde by se o domácí 
násilí mohlo jednat. Zároveň je třeba upozornit na ne-

bezpečí redukce domácího násilí pouze na tu jeho podo-
bu, která opodstatňuje případné trestní stíhání – o do-
mácí násilí se jedná daleko dříve, než takto eskaluje a ve 
zdánlivě jemnější podobě může trvat i řadu let s trvalými 
zdravotními, psychickými i ekonomickými  dopady na 
oběť. 

I u případů, jež řeší OSPOD, tedy tam, kde se domácí ná-
silí děje v přítomnosti dětí, výzkum ukázal, že lépe fungu-
jí proaktivní pracoviště, která se i během nouzového 
stavu snažila udržovat styky s rodinami, u nichž předpo-
kládala možnost nárůstu násilí, případně preventivně 
navštěvovala lokality, kde nárůst násilí předpokládala. 
Relativně kriticky byla hodnocena spolupráce 
s přetíženými Úřady práce i skutečnost, že sociální dávky 
i dávky v hmotné nouzi byly v době nouzového stavu 
vypláceny mnohdy se značným zpožděním, což velmi 
tíživě dopadá na osoby řešící situaci domácího násilí, na 
nichž jsou často závislé děti. 

Napříč systémem se ukazuje tabuizace sexualizovaného 
násilí, o jehož časté přítomnosti ale zároveň většina od-
borných pracovnic a pracovníků systému pomoci nepo-
chybuje. Lze konstatovat, že pro oběti domácího násilí je 
v současné době velmi obtížné o tomto typu násilí mlu-
vit, byť jeho dopady bývají obzvláště ničivé. 

Dalším styčným bodem je kritika přestupkového řízení, 
u nějž řada případů domácího násilí končí – komise, jež 
přestupky vyhodnocují, nemají potřebné kompetence 
k posouzení spáchaného násilí a jeho následků. Postihy, 
které mohou uložit, navíc demotivují i deprimují oběti či 
jejich děti, které se odhodlaly celou situaci řešit a naopak 
mohou posílit osoby, které se násilí dopouštějí. 

Zároveň se potvrdila i potřeba zřízení dalších míst 
v azylových domech a jejich celková adaptace na krizo-
vou situaci tak, aby nedocházelo k omezování pobyto-
vých a krizových služeb, ale naopak k jejich navýšení. 

Ve světle trvající pandemické situace je třeba upozornit 
na přetrvávající přetíženost neziskových organiza-
cí poskytujících specializované služby obětem domácího 
a sexualizovaného násilí, jež fungují jako určitá záchytná 
síť pro ty, kdo stávajícím systémem propadají a zároveň 
umožňují své klientele zorientovat se v ne vždy přehled-
ném systému tak, jak v místě jejich působení funguje, 
čímž reagují na nekonzistentnost systému. 

V důsledku nouzového stavu a souvisejících 
preventivních opatření vzrostl počet 
incidentů domácího násilí a přirozeně se tak 
zvýšila poptávka po službách organizací 
pomáhajících obětem tohoto násilí. Situace 
také zvýraznila mezery v poskytování pomoci 
obětem násilí ze strany státních institucí. 
Ukázal to kvalitativní výzkum realizovaný 
pracovnicemi Sociologického ústavu AV ČR, v. 
v. i., a Fakulty humanitních studií Univerzity 
Karlovy ve spolupráci s neziskovými 
organizacemi: ROSA – centrum pro ženy, z.s., 
Acorus, z.ú., a proFem – centrum pro oběti 
domácího a sexuálního násilí, o.p.s. 
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V důsledku nouzového stavu a souvisejících preventiv-
ních opatření vzrostl počet incidentů domácího násilí a 
přirozeně se tak zvýšila poptávka po službách organizací 
pomáhajících obětem tohoto násilí. Situace také zvýraz-
nila mezery v poskytování pomoci obětem násilí ze stra-
ny státních institucí. Ukázal to kvalitativní výzkum reali-
zovaný pracovnicemi Sociologického ústavu AV ČR, v. v. 
i., a Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy ve spo-
lupráci s neziskovými organizacemi: ROSA – centrum pro 
ženy, z.s., Acorus, z.ú., a proFem – centrum pro oběti 
domácího a sexuálního násilí, o.p.s. 

Nouzový stav a s ním spojená karanténa a opatření ome-
zující volný pohyb obyvatel zasáhl významnou měrou do 
možností obětí domácího násilí vyhledat odbornou po-
moc. Neziskové organizace poskytující odborné poraden-
ství a další služby pro oběti domácího násilí velmi rychle 
reagovaly na sníženou možnost osobního kontaktu 
s oběťmi rozšířením telefonických linek a dalších pro-
středků distančního poradenství. V období pandemie se 
také velmi osvědčila aplikace Bright Sky CZ, která vznikla 
za podpory Nadace Vodafone a představuje unikátní 
soubor informací a seznam kontaktů jak pro oběti tak 
pro ty, co chtějí pomoci někomu ve svém okolí.  

V důsledku nouzového stavu a souvisejících preventiv-
ních opatření vzrostl počet incidentů intenzita domácího 
násilí a přirozeně se tak zvýšila poptávka po službách 
organizací pomáhajících obětem tohoto násilí. Situace 
také zvýraznila mezery v poskytování pomoci obětem 
násilí ze strany státních institucí. To ukázala již první fáze 
kvalitativního  výzkumu. 

Dynamičnost a komplexnost problematiky domácího 
násilí a zejména různorodé potřeby obětí si vyžadují ade-
kvátní a flexibilní reakci. Ovšem situace spojená s koro-
navirovou krizí poukázala na dlouhodobě patr-
né mezery v poskytování pomoci obětem různých forem 
násilí, a to ze strany státních institucí, zejména policie, 
soudů a orgánů sociálně právní ochrany dětí. Státní insti-
tuce se v prvních dvou týdnech nouzového stavu odml-
čely, v dalším období postupně začaly na situaci reago-
vat, ale jejich aktivita z hlediska potřeb obětí nepokrýva-
la četnost, ani intenzitu zjištěných případů.  

Navíc instituce v plné míře nevyužívaly ani již zavedených 
nástrojů pro prevenci a řešení domácího násilí. Zatímco 
státní instituce uvedl tedy nouzový stav spíše do určité 
paralýzy, ostatní typy pomáhajících organizací – přede-
vším NNO – okamžitě zaváděly nové on-line služby, sky-
pové konzultace a další podpůrná opatření. Tím podle 
všeho dokázaly částečně podchytit i tzv. latentní vý-
skyt případů domácího násilí. A zároveň se díky analýze 
části takto podchycených případů ukázaly některé trhliny 
v systému, které by bylo do budoucna dobré řešit. 

 

Špatné zprávy výzkumnic jsou, že: 

 domácího násilí respektive poptávky po službách 
poskytujících pomoc obětem přibylo, 

 instituce státní správy dokáží zachytit a účinně 
řešit jen malou část případů, 

 v tuto chvíli značná část obětí domácího násilí 
systémem pomoci propadá. 

 

Dobré zprávy jsou, že: 

 pomáhající organizace zásadně rozšířily služby 
pomoci a nastavily účinné nástroje, díky kterým 
dokáží poskytnout obětem pomoc v krizových 
situacích, 

 v systému existují další nástroje pomoci, které 
ale v tuto chvíli nejsou dostatečné a je potřeba je 
lépe propojit a zacílit tak, aby pomoc obětem 
byla rychlá a účinná. 

 

 

 

Druhou fázi výzkumu podpořila Nadace České spořitelny. 

První fáze výzkumu potvrdila, 

že fyzické násilí s  viditelnými 

důsledky je pouhou špičkou 

ledovce domácího násilí. 

Daleko častěji se totiž jedná o 

opakující se dlouhodobou 

kombinaci psychického, 

fyzického, sexuálního i 

ekonomického násilí a 

manipulace. Zejména v období 

pandemie tak násilné osoby 

mohly oběť ještě snadněji 

manipulovat a kontrolovat, a 

to právě v důsledku omezení 

pohybu a sociálních kontaktů 

oběti.  
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Bright Sky CZ  S aplikací Bright Sky CZ  pomáháme obětem  násilí 
Tušíte, že někdo z vašich blízkých zažívá doma kontrolující chování a vý-

hrůžky? Mobilní aplikace Bright Sky pomáhá obětem domácího násilí najít 

cestu z kruhu násilí, omluv a sebeobviňování. Stažení je zdarma, seznamte 

se s ní a doporučte ji dál.   Počet případů domácího násilí totiž stoupl bě-

hem jarní karantény o 30 až 40 procent. Ne každý teď může opustit svůj 

domov, i když mu tam jde o zdraví. Aplikaci můžete použít jak pro sebe, tak 

své blízké. Může ji použít kdokoli, kdo chce vyhodnotit násilí, zjistit rizika, 

najít kontakty v místě, kde se zrovna nachází.  Aplikace je dostupná v ČR 

díky Nadaci Vodafone Česká republika,  garantem aplikace je ROSA -  cen-

trum pro ženy.  V České republice si ji za krátkou dobu existence od jara 

2020 stáhlo již 1 500 lidí.   Mobilní aplikace Bright Sky pro řešení domácího 

násilí vznikla ve Velké Británii v roce 2018 a od té doby byla použita ve více 

než 130 000 případech. Stáhněte si ji a najděte pomoc pro sebe nebo ně-

koho, kdo v osobním životě zažívá teror a násilí.  

Kouzlení úsměvů s  UP Česká  republika 
S podporu UP Česká republika a La Fondation d’enterprise UP, 

jsme realizovali v azylovém domě již pátým rokem projekt Dět-

ský úsměv. Za  dlouhodobou podporu děkujeme, protože směřo-

vala do oblasti, kterou dotace na sociální službu nemohou a ne-

smí pokrývat.   Společnost   UP Česká republika podporuje do 

konce roku  2020  děti, které jsou v azylovém domě se svými ma-

minkami, aktivity s dětmi, doučování, kreslení i tvoření. Azylový 

dům ROSA  uspořádal  například v červnu  po uvolnění restrikcí  v 

souvislosti s Covid-19 dětský den na dopravním hřišti.  

Podpořte  ROSA - centrum pro ženy, oběti násilí i děti 

S nadšením pomáháme.  Obětem násilí, jejich dětem, bezplatnými preventivními aktivitami. Sami si o pomoc větši-

nou říkat moc neumíme.  Dnes se o to pokusíme:   prosíme, podpořte ROSU,  aby mohla poskytovat služby obě-

tem domácího násilí  i v roce 2021. Dárcovský účet ROSA :        2848609349/0800     Děkujeme :-) 

ROSA - centrum pro ženy, z.s. -  nové kontakty: 

ROSA - centrum pro ženy, z.s.  má nové webové stránky  na nové adrese   www.rosacentrum.cz .  
(Preventivně zaměřené stránky www.stopnasili.cz  mají alespoň nový vzhled.)  Všechny naše e-maily proto končí  

takto: @rosacentrum.cz .  Hlavní mail: info@rosacentrum.cz ,  odborné poradenství:  poradna@rosacentrum.cz ,  

kontakt na azylový dům: azyl@rosacentrum.cz.   Najdete nás na Facebooku pod  @rosacentrum.cz   

Newsletter ROSA vydává:  ROSA- centrum pro ženy, z.s.,   ročník XXII, číslo 1, listopad 2020 

Redakční rada: Mgr. Martina Hronová, Marie Vavroňová, Zdena Prokopová, PhDr. Jiří Vavroň 

Kontakt, objednání, odhlášení zpravodaje:  info@rosacentrum.cz ,  tel. 241 432 466, SOS linka 602 246 102 


