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 Postoj k domácímu násilí by měl být jednotný  

Realita, se kterou se denně setkávají or-

ganizace pomáhající obětem, je však čas-

to přes obecné proklamace odlišná. 

Ze statistik neziskových organizací, Socio-

logického ústavu Univerzity Karlovy, or-

ganizací zabývající se průzkumem veřej-

ného mínění, ale i mezinárodních statis-

tik Světové zdravotnické organizace, Svě-

tové banky a Evropské unie víme, že pro-

blém násilí je nejen v ČR, ale i v dalších 

zemích potvrzený, závažný a týká se 

v různých formách prakticky každé třetí 

až páté ženy.  

Nedaří se radikálně snižovat počet týra-

ných žen a dětí. Počet vražd žen v době, 

kdy začíná před násilím aktivně hledat 

pomoc, svěří se se svým trápením, či 

odejde od násilného partnera, je stále 

vysoký. 

Skoro denně se v mediích po celém světě 

objevují články, že byla partnerem za-

vražděna žena (muž žárlil, tak jí miloval, 

že se nemohl smířit s ukončením vzta-

hu….). 

Ve společnosti současně roste počet lidí, 

upřímně přesvědčených, že násilí skuteč-

ně do života 21 století nepatří, je pozů-

statkem historického vývoje, kdy ženy 

musely žít v podřízeném nerovnopráv-

ném postavení.  Zvyšuje se i počet odbor-

níků, vědců, výzkumníků, statistiků, kteří 

jsou připraveni pomoci obětem, vnímají 

problém domácího násilí v celé jeho šíři a 

složitosti.  

Současně se ale všichni, kdož s obětmi 

násilí pracují, stále setkávají s řadou mý-

tů, které jsou po staletí zacyklené a neda-

ří se je odstranit. Samozřejmě, měnit 

názory, které se formovaly po staletí, 

byly dokonce v průběhu minulých století 

uzákoněny (žena je podřízena muži, ne-

smí vlastnit majetek), přežívají i v době 

moderní (ženy, které byly učitelkami, se 

nesměly vdávat, ženy neměly volební 

právo), je u konzervativní či starší části 

Nemusíme se dlouho přesvědčovat o tom, že prevence domácího násilí je několikanásobně efektivnější a levněj-

ší, než následné výdaje na pomoc obětem, sociální služby, zdravotní péči, práci policie, soudní řízení. Stejný po-

stoj mají i zaměstnavatelé, pro které problémy s domácím násilím představují absence, časté fluktuace, ve svém 

souhrnu ztracené miliardy korun.  Na této obecně pravdě shodují politici, policisté, představitelé justice, veřej-

ných institucí, představitelé státní správy. 



 

společnosti během na dlouhou trať. 

Praktický problém, který si vyžaduje pozornost je ale skuteč-

nost, že s mýty a s konzervativními pohledy na problematiku 

násilí setkáváme u některých pracovníků státní správy, soudů. 

Soudkyně  

Soudkyně: čelem k vyplašené oběti a sebevědomému násilné-

mu partnerovi, přesvědčeném o svém právu ženu vychovávat 

a prosazovat jen svůj názor:  

„tak se domluvte venku na péči o děti a přineste mi spo-

lečný návrh, já nebudu poslouchat nějaké popisy do-

mácích dramat…“ 

„no byla to vaše volba, nemusela jste si ho brát  ...tady 

řešíme děti a ne vás…, děti nebije". 

Zná tato soudkyně, která svým rozhodnutím může ovlivnit 

život celé rodiny a osudy dětí, skutečně problematiku domácí-

ho násilí? Je vnitřně přesvědčena, že s násilným partnerem, 

který uplatňuje moc, je možné se férově domluvit?  Nebo ne-

chce složitě rozplétat rodinné vztahy, čelit tlaku násilného 

partnera a jeho advokáta? 

Proč soudce či soudkyně nebere v potaz odbornou zprávu vy-

sokoškolsky vzdělaných psycholožek a socioterapeutek 

s mnohaletými zkušenosti práce s násilím, sestavenou na zá-

kladě  opakovaných podrobných konzultací,  výpovědí klientek 

a vyhodnocení rizikových faktorů?     

Policista 

Policista, který je zavolán nájemníky domu: k oběti, která má 

otisk dlaně na tváři…."tak máme ho odvézt ?..." 

Oběť: hlesne Ne. Policista „no a co jako mám dělat, když to 

nechtěla“….. 

Otázka zní: je tento policista skutečně dobře vyškolen 

k tématu domácího násilí? Nebo si chtěl ušetřit na papírování. 

Jistě oběť má strach a dala by na sebevědomého a rozhodného 

policistu…. 

Složitá je situace pracovnic OSPOD, které denně musí rozhodo-

vat o životech a osudech konkrétních dětí, hledat pravdu o 

rodinách, být vystavené nadávkám, výhrůžkám agresivních 

klientů, jejich příbuzných, falešným argumentům.  Současně 

jsou zavalené emocemi, zoufalstvím a bezmocí skutečných 

obětí. Navíc jsou vázány nejednotně vyložitelnými zákony, u 

kterých platí, že tři právníci, tři výklady. Značná část pracovnic 

OSPOD rozumí problematice násilí, taktice násilným partnerů. 

V naší praxi se ale setkáváme i s opačnými postoji. 

Pracovnice OSPOD k oběti:  

 „no je vaše chyba, že jste to nechala zajít tak daleko, jak 

to nebudete řešit, odebereme vám děti….“ 

 A ano, nesdělíme vašemu muži, v jakém jste azylovém 

domě (stejně se to pak dozví u soudu), je dobře, že to řešíte, 

ale on má právo na styk s dětmi, když soud nedá zákaz přiblí-

žení, musíte mu vozit děti na styk…. 

 Paní: Ale on se nikdy nestaral o děti, pije, užívá drogy!… 

OSPOD:    „...je snad proti němu vedeno trestní řízení? Není, 

tak si dejte pozor, aby na vás nepodal trestní oznámení pro 

pomluvu.“ 

 Paní: on na asistovaném styku vyzvídá na dětech kde 

jsou, v jaké ulici. Pracovník asistovaného styku mlčí….já mám 

strach, že odvede děti od školy….. 

 Co mám dělat, dcera se po asistovaném styku začala 

počurávat, je neklidná, v noci pláče…bojí se svého táty, vždyť 

viděla, jak mi zbil doma …. 

 Pracovnice  OSPOD: „no dokud není nějaký zákaz, my 

s tím nic neuděláme…, tak s ní jděte někam k psycholožce, 

třeba do tý Lociky…“ 

Dalo by se popsat spousty papíru, příběhů, protichůdných do-

poručení příbuzných, odborníků, pracovnic specializovaných 

poraden k DN. 

Co by napomohlo?  Aby převládl alespoň mezi pomáhajícími 

institucemi odborný a jednotný postoj. Což by přispělo 

k předvídatelným soudním rozhodnutím, kdy u jednoho soudu 

je za srovnatelné násilí jeho pachatel odsouzen a u druhého si 

oběť odnáší podmíněný trest za pomluvu. Aby pomáhající ne-

ziskové organizace pomáhající obětem, nemusely vyvíjet 

téměř nadlidský výkon, aby násilná osoba nenašla oběť, které 

se před ní ukrývá v utajeném azylovém domě. Vždyť stačí, po-

kud odpovědný pracovník školství vyrozumí otce, že školáček 

přešel k nim do školy…. Bylo by od věci využít řadou nezisko-

vých organizací a expertů nabízených školení, praktických se-

minářů?  

Často padají otázky, proč neziskový sektor podporuje ratifikaci 
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Istanbulské smlouvy. Odpověď je jednoduchá. Ratifikace 

smlouvy by ujednotila pohled na domácí násilí, potvrdila fakt, 

že násilí je celospolečensky nepřijatelné, sjednotila přístupy a 

pohledy všech institucí. Istanbulská úmluva není projektem 

likvidující klasickou rodinu, ale je mnohostrannou mezinárodní 

lidskoprávní smlouvu a aktem Rady Evropy upravujícím práva 

žen v oblasti ochrany před násilím, který v podrobnější  úpravě 

chrání stejná práva jako Úmluva o ochraně lidských práv a 

listina základních práv EU 

V této souvislosti jsem ráda, že snahy neziskového sektoru a 

občanské společnosti o nepřijatelnosti násilí v rodinách a part-

nerských vztazích podporuje stále více významných firem. 

Na podzim 2020 celosvětová firma IKEA zahájila i v ČR dvoule-

tou preventivní kampaň „za bezpečný domov.“. 

Jsem ráda, že oběti si mohou otevřít v mobilu aplikaci Bright 

Sky CZ, kde je ROSA garantem. Aplikaci umožnil přístup a incia-

tiva Nadace Vodafone. To jsou konkrétní kroky a iniciativy 

směřující k životu bez násilí, podporující zdravé rodiny, kde 

základním poutem nebude strach, ale vzájemná láska, toleran-

ce a porozumění. Jsou to konkrétní kroky k tomu, aby 

v českých rodinách vyrůstaly zdravé a šťastné děti. 

     Marie Vavroňová, ředitelka 

Ikea spustila novou kam-

paň, v níž se zaměřuje na 

problematiku domácího 

násilí. Toto téma bude po 

dobu následujících dvou let 

prioritou společnosti nejen v 

komunikaci.  „Vizí Ikea je 

vytvářet lepší každodenní 

život pro mnoho lidí. Jsme 

přesvědčeni, že domov by 

měl být bezpečným místem 

pro každého, což bohužel 

ale neplatí vždy. Proto jsme 

se rozhodli aktivně pomá-

hat obětem domácího nási-

lí. Z dostupných dat víme, že 

47 % žen zažilo některou 

z forem psychického násilí, 

21 % žen má přímou zkuše-

nost s fyzickým či sexuálně 

motivovaným násilím,“ ří-

ká Roman Bojko, manažer 

pro oblast rovnosti, diverzi-

ty a inkluze, Ikea Česká re-

publika, Maďarsko a Slo-

vensko. Kampaň vznikala 

v úzké spolupráci s Koalicí 

NeNa, která sdružuje speci-

alizovaná centra pro ženy 

zažívající násilí Rosa, pro-

Fem a Acorus. NeNa se zá-

roveň pro toto téma stala 

odborným partnerem Ikea a 

bude jím po celou dobu 

trvání kampaně.     

 

  Zdroj: IKEA 
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Připomeňme si ale současně i obecně známý fakt, že i když 

počet vysokoškolaček převyšuje už počty vysokoškoláků, obec-

ně mají ženy až o třetinu nižší platy za stejnou práci. Kdyby 

odešly z nemocnic všechny lékařky a sestry z covidových oddě-

lení, došlo by k nepředstavitelné zdravotní katastrofě. Tyto 

ženy ale dodnes čekají na plnohodnotné příplatky či odměny 

za první období pandemie. Jejich odměny, na které čekají mě-

síce, se navíc kraj od kraje liší – od „fantastického“ příplatku 

osmi korun na hodinu po reálnou stovku či dvoustovku v těch 

krajích, kde pochopili, že se bez lékařek a sester skutečně neo-

bejdou. 

Dopomoci se práv a ochrany před násilným partnerem, který 

svoji ženu dlouhodobě týrá, mlátí a psychicky i ekonomicky 

deptá, je stále složité. Po právní stránce se jedná o záležitost 

několika let vleklých bojů u soudů. O výživné, o děti, zato 

s jistotou vysokých ekonomických nákladů a psychických stre-

sů. Samozřejmě s rizikem nejistého výsledku. 

V Česku, na rozdíl od ostatních západoevropských zemí, reálně 

neexistuje u případů prokázaného domácího násilí předvída-

telnost rozhodnutí (u typově shodných kauz). Zatímco u kráde-

že je poměrná shoda, že je to trestný čin a krást se nemá, u 

případů domácího násilí neexistuje jednotný pohled na tuto 

problematiku. Soudců, sociálních pracovníků, ale i občanů. 

Pojem domácí násilí nemá navíc oporu v legislativě. 

Už třicet let máme svobodnou, demokratickou společnost. Je 

to o deset let delší doba, než kterou měli naši předci v období 

první republiky, kdy museli nejen zajistit přeměnu společnosti 

z monarchie v demokracii, ale i změnit myšlení, chování a po-

stoje občanů. Ke státu, právu, ale i k sobě navzájem, včetně 

žen. Je trochu smutné říci, že my za období daleko delší máme 

při změně společenského povědomí po roce 1989 stále dosti 

dluhů. Speciálně v těch případech jako jsou reálné možnosti 

žen. Někdy vzniká pocit, jako by se čas spíše zastavil.  

Společnost je rozštěpená na tradicistní a liberální část. Nikdo, 

a zejména ženy samotné, si nemohou být jisté, který pohled 

převáží mezi politickými stranami a tedy jak ovlivní na další 

čtyři roky atmosféru ve společnosti. Příkladem je osud ratifiko-

vání tzv. Istanbulské úmluvy, která mimo jiné řešila i domácí 

násilí. Ve společnosti nejdříve zavládla spíše podpora ratifika-

ce. Po odporu církevních kruhů a tradicionalistické části spo-

lečnosti a mediálním tlaku odpůrců, se poměr pro a proti vy-

rovnal. Politické strany zareagovaly v zájmu udržení svých vo-

ličských skupin pragmaticky. Smlouva nebyla ani odmítnuta, 

ani schválena. Každá strana si zachovala tvář. To víte, my by-

chom byli pro (nebo alternativně proti), ale neprohlasujeme 

to, říkají těm i oněm voličům poslanci buď tradičního, nebo 

liberálního křídla. Řešení bylo odloženo na neurčito.  Jsme 

proto jako společnosti obecně proti domácímu násilí, součas-

ně ale jej v konkrétním případě oficiálně neodsuzujeme. 

Ženy jsou stále u části společnosti vnímány jako ty, které se 

mají především starat o rodinu a moc si v ostatních oblastech 

života svého i společenského „nevyskakovat“. Vzdělanost žen, 

možnosti jejich uplatnění ale i aspirace na pracovní kariéru, 

snahu o sladění profesního a rodinného života, jsou částí kon-

zervativní společnosti oficiálně brány jako důvod změny a 

„rozkladu“ rodiny. Každý, kdo prosazuje faktickou rovnost 

šancí, dostává nálepku nebezpečných feministek a feministů, 

ohrožujících stabilní rodinu i ženy samotné, které chtějí para-

lyzovat společnost. 

V české společnosti se objevují v poslední době i do té doby 

zcela neznámé fenomény. Jak roste vzdělanost žen, množí se 

případy párů, kdy žena vydělává více než méně vzdělaný muž. 

Výsledkem je nárůst domácích konfliktů, nárůst depresí mužů, 

sebepodceňování, obavy ze ztráty pozice „hlavy domácnosti“. 

Část partnerů řeší problém s vlastním sebehodnocením, žel 

domácím násilím. 

Místo vytváření podmínek pro sladění profesního života 

s rodinou (podpora v mateřství, dostatek míst ve školkách, 

otcovská dovolená) se objevují snahy společenské dilema vy-

řešit například zákazem rozvodů. Společnosti i politické strany 

by ale neměly řešit, zda jedna či druhá cesta je ta pravá, ale 

prostě obě cesty a přístupy respektovat a podporovat. Zna-

kem bezradnosti i neochoty politických stran oficiálně vyjádřit 

svůj skutečný postoj k „ženské otázce“, že žádná politická stra-

na nemá ve svých volebních programech řešení reálných pro-

blémů žen.  S odkazem, že je třeba obecně podporovat rodiny 

nebo že vlastně by se jednalo o socialistické překonané sociál-

ní inženýrství, vždyť máme rovnost obou pohlaví zakotvenu 

v ústavě.  Ženy mají skutečně zákonem zaručenou příležitost 

ke vzdělání, zaměstnání, uplatnění. V rovnováze ale nejsou 

podmínky pro to, aby tak skutečně bez omezení mohly žít. 

Moderní žena by měla mít možnost žít podle svých představ, 

Mantinely  pro ženy stále fungují 
Je to takové věčné téma, které vždy vyvolá ostrou diskusi. Jaké je v praktickém životě skutečné postavení a jaké 

jsou konkrétní reálné možnosti žen. Teoreticky je totiž vše v pořádku. Rovnost a rovnoprávnost máme zakotveny 

ve všech zákonech, včetně ústavy. Řada žen zastává významné funkce – v soukromých firmách i ve veřejné sféře 

či politice. 



 

svobodně. Měla by mít možnost zvolit tradiční model rodiny, 

být v domácnosti, a získat pro své rozhodnutí plnu podporu 

státu. Současně i společenské uznání za „jen“ výchovu dětí. 

Současně by ale všechny ženy měly ale mít možnost (a pod-

mínky), aby mohly, pokud se tak rozhodnou, rozvíjet svoji pro-

fesní kariéru. Když bude chtít být žena lékařkou a mít přitom 

rodinu se vším všudy, aby tak mohla učinit. Zatím existují pro 

život žen stále určité mantinely – společenské, psychologické, 

ekonomické. Nastal čas je reálně rušit. Tomu se pak říkat sku-

tečná rovnoprávnost.  

Každá teze má mít nějakou praktickou ilustraci. 

Alena byla velmi úspěšná žena. Měla vysoký příjem, často ces-

tovala do zahraničí. Dostatek peněz znamenal pro ostatní čle-

ny rodiny vysoký životní standard. Přesto se snažila zastat 

všechno to, co se od ženy očekává. Vařila, pekla, prala, starala 

se o děti, učila se s nimi 

Problematický byl partner. Pro svoji svárlivou povahu měl 

v každém povolání, které zastával, konflikty, pracovní poměr 

po krátké době končil výpovědí. Nikdy neměl velký příjem, 

protože mu jednak chybělo vzdělání, ale i flexibilita, nápady i 

zaujetí pro práci. Jaksi mu jak se říká, šly ruce dozadu. Měl od 

manželky luxusní auto, provoz hradila samozřejmě ona. O do-

mácnost se nijak zvlášť nestaral, ostatně měl zajištěný kom-

plexní domácí servis i slušné kapesné na drahé fitko. 

V době, kdy manželka byla v zahraničí, ale vodil děti do školy. 

Komplexy a neúspěchy řešil neustálým ponižováním a kritizo-

váním úspěšné manželky. Pak se přidalo i fyzické násilí.  To 

ovšem nehodlala úspěšná Alena tolerovat. Podala žádost o 

rozvod. 

U soudu však byla zaskočena něčím, s čím ani ve snu nepočíta-

la. Muž, vždyť občas vodil děti do školy, se přece staral o rodi-

nu. „Obětoval rodině všechno“, dokonce ani sám nechodil do 

práce, slyšela z úst advokáta. Muž požádal o svěření dětí do 

péče, s podmínkou, že Alena bude platit vysoké výživné. U 

soudu se z něj stal dokonalý člověk, který svůj nikoli moc pra-

covitý a úspěšný život obrátil v pravý opak. Z úspěšné manžel-

ky, která rodinu finančně roky táhla, byla úspěšná 

v zaměstnání, přitom se vzorně starala o rodinu, učila se 

s dětmi atd., se naopak stala osoba, která se honí za kariérou, 

neobětuje vše pro rodinu, kterou vlastně zanedbává.  

V očích soudu se prakticky stala tou, která stojí za rozpadem 

vztahu. Snaha uspět v profesi se stala obrovskou přítěží – vždyť 

přece hlavní rolí ženy je starat se o domácnost, nepřevyšovat 

partnera, poslouchat, neprovokovat. Naše paní Alena musela 

tvrdě dokazovat, že zvládala práci i rodinu. Po tvrdé bitvě u 

soudu o děti sice nakonec svoji pozici i děti obhájila, vše ale 

bylo zaplaceno puncem osoby, která se chovala nepatřičně, 

málo rodinně, feministicky……   PhDr. Jiří Vavroň 
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Ženy jsou stále u části společnosti 

vnímány jako ty, které se mají především 

starat o rodinu a moc si v ostatních 

oblastech života svého i společenského 

„nevyskakovat“.  
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Distanční výuky v azylovém domě 

Podle mých zkušeností děti vlastně za necelý rok byly ve škole 

jen těch asi 5-6 týdnů po prázdninách a 1 týden před vánoci. 

Na rozdíl od svých vrstevníků z rodin, kde se nevyskytují zá-

važné problémy, děti v azylovém domě jsou často ještě více 

izolované, než jejich vrstevníci, kteří chodí s kamarády sami 

ven nebo se navštěvují.  

Hodně náročné je proto udržet dětem nějaký denní režim, aby 

většinu dne nestrávily na mobilu. Také chybí sportovní aktivi-

ty, děti byly zvyklé hodně sportovat a teď jim to chybí. Komu-

nikace s učiteli je většinou dobrá. Většina učitelů se snaží dě-

tem situaci ulehčit, myslím, že jsou rádi za jakoukoli aktivitu 

dítěte. 

Pravda ale je, že distanční výuka vyžaduje od dětí asi větší 

míru zodpovědnosti, než na kterou jsou – zvláště  v jejich věku 

– připravení.  Naopak, když vidí, že všechno s nimi matka ih-

ned řeší, tak se úplně jinak snaží. Pozor je třeba si dát i na je-

vy, které vidím u několika spolužáků svých vlastních dětí. Bě-

hem distanční výuky, asi z přebytku volného času a málo do-

hledu, se děti snáze chytají různých partiček, zkoušejí kouřit 

atd.  Omezení, dopadají na děti více než na dospělé, mohou 

být, pokud se s nimi nepracuje, z omezení hodně sklíčená až 

depresivní, je to určitě hodně individuální, dodává Donátová. 

Distanční výuka proto rozšiřuje nároky na práci sociální pra-

covnic a pracovnic v sociálních službách, bez toho, aby na tuto 

činnost byly dlouhodobě připravované. 

  

Jaké jsou názory a postoje dětí v azylovém domě?  

Marek , 11 let 

Jak vnímá distanční výuku: Dobře, látce rozumí, podobně 

jako když má výklad ve škole. Pokud něčemu nerozumí, může 

se paní učitelky zeptat, on-line mu to vysvětlí stejně, jako kdy-

by byl ve škole 

Nevýhody: Je více unavený, samostatná výuka ho „uspává“, je 

těžší se soustředit. On-line připojení se občas „seká“. Bolí ho 

uši, když musí mít sluchátka.  

Jako hodnotí přístup učitelů: Dobře, zadávané úkoly vnímá 

jako přehledné, nestává se mu, že by něco zapomněl. Každý 

z učitelů má trochu jiný systém, ale nevadí mu to.  Jen u jed-

noho předmětu by byl rád za delší lhůty k doplnění chybějící-

ho úkolu. Jinak ale přístup učitelů hodnotí kladně, pomůžou 

mu a poradí, s čím potřebuje 

Co mu nejvíce chybí: Kontakt se spolužáky. Mluví spolu on-

line před začátkem výuky, říká, že to mají podobně, zpátky do 

školy se těší všichni.  

Trávení volného času: Dříve chodil na čtenářský kroužek a na 

doučování, nyní nemůže. Sám doma nečte. Na kroužku též 

mohli pracovat s interaktivní tabulí, to mu chybí. Během 

distanční výuky nesportuje, ale na sportovní kroužky nechodil 

ani předtím, uvažoval o házené, ale pak si to rozmyslel. 

O sportovním kroužku nyní neuvažuje ani po návratu do škol, i 

kdyby to bylo možné.  

Denní režim: změnu denního režimu nevnímá nijak výrazně, i 

nyní rozděluje čas mezi školu, úkoly a volný čas. Po škole ne-

býval s dětmi často venku, takže nyní mu to ani tak nepřijde. 

Pomoc maminky: dohlíží na to, aby si udělal včas úkoly. Ty 

nekontroluje ve školním systému, Marek si úkoly zapisuje sám 

a podle toho pak maminka kontroluje, když potřebuje, tak se 

s ním učí. 

MATKA  Marka 

Jak vnímá distanční výuku: Během prezenční výuky vnímá 

jako jednodušší udržet prospěch dítěte, ohledně školy trávili 

méně času. Nyní musí více hlídat, aby měl syn vše do školy 

hotové, kontrolovat úkoly a zda výuku zvládá. Pravidelně pro-

chází synovi on-line materiály, kontroluje, aby jí něco neute-

klo.                    

Nevýhody: Paní C. je v současné době na neschopence a na 

syna tak může dohlížet a věnovat se mu. V blízké době by se 

ale ráda vrátila opět do práce, jednak aby o místo nepřišla a 

též z finančních důvodů a obává se, že syn bez dohledu bude 

zvládat školu hůře a ona nebude mít prostor se mu náležitě 

věnovat. 

Jak  hodnotí přístup učitelů: Hodnotí velmi kladně, zadávání 

úkolů je přehledné, Marek dostává úkoly 1x týdně na celý 

týden, takže má velmi dobře pod kontrolou co už vypracoval a 

co mu chybí. Učitelé zvládají přistupovat individuálně.  

Co mu nejvíce chybí: Synovi velmi chybí kamarádi a čas s nimi 

trávený venku 

Trávení volného času a denní režim: Paní C. vnímá denní re-

žim jako velmi narušený, vyučování zabírá synovi méně času, 

netráví čas s kamarády a o to více tráví času před televizí či na 

Distanční výuka je problémem a oříškem pro většinu rodičů. Natož pak pro ženy, které nalezly útočiště 

v azylovém domě pro oběti domácího násilí ohrožené na životě násilným partnerem. Ženám i dětem, které žijí 

v azylovém domě, chybí občas nejen znalosti, aby mohly pomoci dětem s výukou, ale i znalosti technické, jak 

například udržet on-line spojení se školou. Pracovnice azylového domu tak musí nejen zajistit potřebnou techni-

ku (počítače), ale často dětem i jejich matkám poskytovat technickou i znalostní podporu. 



 

mobilu. 

Pomoc maminky: Paní C. považuje svoji asistenci synovi a po-

moc s výukou jako nezbytnou, syn velkou část výuky zvládá 

sám (umí se přihlásit, obsluhovat notebook, zapisovat si úko-

ly…), přesto však potřebuje dohled a kontrolu, případně asis-

tenci při potížích s připojením atd. 

Marie, 9 LET 

Jak vnímá distanční výuku, nevýhody: Nebaví ji koukat do 

monitoru, těší se, až se vrátí do školy. Říká, že jí chybí matema-

tika, ve škole jí dělali více. Chybí jí kamarádky, ve škole si taky 

společně hrály.  

Jako hodnotí přístup učitelů: Říká, že dobře, v úkolech se vy-

zná, ví, co má dělat, kde úkoly najde 

Trávení volného času a denní režim: ráda by byla více 

s kamarádkami, chodila na kroužky, hlavně by ráda na sportov-

ní kroužek. S maminkou často malují a chodí ven.  

Pomoc maminky: neumí si na notebooku sama pustit výuku, 

občas potřebuje pomoci s učením 

Lotka, 11 LET 

Jak vnímá distanční výuku: Sděluje, že je to pro ni někdy těž-

ké, občas něco neví a když „to neví ani máma, tak nevíme“, 

chce se vrátit do školy co nejdříve 

Nevýhody: vnímá, že se musí více učit, má více úkolů. Při výu-

ce toho nepochytí tolik, jako když je ve škole. Koukání do mo-

nitoru ji uspává, je pro ni těžší se během vyučování soustředit. 

Má pocit, že je úkolů hodně a občas se v tom nevyzná. 

Jako hodnotí přístup učitelů: sděluje, že je „asi dobrý“ 

Trávení volného času: dříve chodila ven s kamarádkami, trávi-

ly spolu hodně času i ve škole, to teď nemůže, chybí jí to, těší 

se do školy. Až se vrátí, ráda by také chodila na nějaké kroužky. 

Teď se občas vídá se spolužáky před nebo po on-line vyučová-

ní, ale ne moc často, říká, že „to moc nepomáhá“ 

Denní režim: má více volného času, než když chodí do školy, 

ale neumí ho naplnit, nudí se. 

Pomoc maminky: maminka se jí snaží pomáhat, když jsou pro 

ní věci nepřehledné, ale něco nevědí obě 

MATKA Marie a Lotky 

Jak vnímá distanční výuku: Paní A. vnímá distanční výuku jako 

velmi náročnou. Sděluje, že ji stojí mnohem více času a práce 

udržet dosavadní prospěch dcer, který se přesto zhoršuje. 

Distanční výuka je též náročná s ohledem na technické vybave-

ní, které klientka nemá sama k dispozici. Vzhledem k tomu, že 

neumí pracovat s počítačem, je pro ni těžké orientovat se 

v prostředí nastaveném školou, hlídat zadané úkoly atd. Uvíta-

la by možnost zpracovávat zadané úkoly „papírovou“ formou, 

bylo období, kdy byla se školou domluvená, že bude vypraco-

vané úkoly nosit do školy, to už ale nyní nejde. Uvědomuje si, 

že není v jejích silách vyřešit případné technické problémy 

s připojením, počítačem atd.  
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Nevýhody: nutnost notebooku nebo počítače a znalost ale-

spoň základní práce s nimi, nejasná komunikace s vyučujícími, 

izolace dětí, starosti s financemi, kdy paní A. musí zůstávat 

s dcerami doma a nemůže do práce, protože na dcery je třeba 

při vyučování dohlížet. Vysvětlení látky, především u starší 

dcery, považuje za nedostatečné, musí se pak s dětmi doma 

učit, aby vše pochopily 

Jako hodnotí přístup učitelů: Klientka hodnotí přístup jednotli-

vých učitelů jako velmi odlišný. S výukou mladší dcery je 

v zásadě spokojená, zadané úkoly jsou pro ni přehledné, 

množství učiva a úkolů přiměřené, má pocit, že ohledně Marie 

vše zvládá mnohem lépe.  

Velmi ji však stresuje výuka starší dcery, zadávání úkolů a po-

kynů učitelů vnímá chaoticky, navíc si stěžuje na přetěžování, 

velké množství zadané práce. Hovoří o tom, že úkoly do výuky 

jí chodí na mail i o víkendu, kdy by ráda měla s dcerami klid. 

Má za to, že i starší dcera vnímá situaci podobně, občas reagu-

je tak, že některé zadané úkoly či zprávy od vyučujících vymaže 

a dělá, že nic zadané nebylo, klientka se obává, že toto ne-

zvládne ohlídat.  

Klientka velmi negativně hodnotí neschopnost individuálního 

přístupu k výuce, některé děti mohou zvládat lépe a jiné hůře, 

učitelé to však dle klientky dostatečně nereflektují. 

Trávení volného času: Klientka vnímá izolaci dcer, kterou hůře 

snáší starší Lotka. U mladší Marie hodnotí, že „jí ještě máma 

stačí“, zdá se jí spokojená, i když kamarádky jí také chybí. Star-

ší Lotka byla více zvyklá být více v kontaktu s kamarádkami, 

chodit s nimi ven, to teď nemůže. Navíc s ohledem na výchov-

né problémy jí nyní zakázala samostatně používat mobil a po-

čítač, ale v její přítomnosti zase komunikovat s kamarádkami 

nechce, klientka nyní nevidí řešení.  

Také si uvědomuje, že děti nyní tráví mnohem více času pasiv-

ně, nejvíce u televize. Snaží se s nimi chodit ven, být aktivní, 

aby „se vylítaly“, ale je to pro ni nyní také velmi náročné. Dce-

ry dříve nechodily z finančních důvodů na kroužky, nyní by ale 

tuto možnost také uvítala, dcery by rády navštěvovaly výtvar-

né a sportovní kroužky. 

Denní režim: Klientka samozřejmě vnímá velký zásah do reži-

mu dětí, z on-line výuky jsou děti unavené, nesoustředěné. 

Navíc režim, kdy mají vyučování, pak např. 2 hodiny volna a 

pak zase nějaké hodiny je nevyhovující, pro děti je po větší 

pauze složité zase „naskočit“ do hodiny. Klientka si stěžuje, že 

nikdy neměla problém, aby děti ráno vstávaly, a nyní je 

„nemůže dostat z postele“, vědí, že jim stačí vstát na poslední 

chvíli a jen přejít k počítači.  

Pomoc maminky: Klientka hodnotí svou účast na výuce jako 

nezbytnou, mladší dcera se neumí sama přihlásit ani na výuku, 

musí po dcerách vše kontrolovat. Vše se horší nástupem starší 

dcery do puberty, klientka si myslí, že na problémy s chováním 

má aktuální situace a izolace dětí též velký vliv.  

 Bc. Lucie Donátová, vedoucí azylového domu ROSA  

          8 

Zdroj: azylový dům ROSA 
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Specifikou utajeného azylového domu je proto i využívání kri-

zová intervence, dlouhodobá podpora klientek, práce 

s bezmocí klientky, nutnost pochopit dynamiku násilného vzta-

hu. Se ženou přichází velmi často i děti, které byly nejen svěd-

ky, ale často rovněž obětmi napadání a útoků. Ty vyžadují další 

specifickou pozornost a pomoc. 

Dětem, které přichází s maminkou do azylového  domu ROSA 

říkáme, že se jedná o kouzelný domeček, kde se budou cítit 

bezpečně, máme zde možnost her, přátelství, kde s nimi  bu-

deme rozvíjet dovednosti (hry, hudbu, výtvarnou činnost 

atd) .V první  fázi adaptace na nové podmínky jsou vyhodnoce-

ny potřeby, zájmy a s podporou ženy je vyhotoven individuální 

plán s matkou dětí(i se staršími dětmi).  

Na společné skupině žen, se vedle provozních potřeb hovoří  o 

různých tématech, které jsou pro ženy důležité.( bezpečí klien-

tek, pravidla, cyklus násilí, domácí řád , který je nastaven i k 

nastolení bezpečí celého azylového domu , aby byly ochráněny  

všechny ženy s dětmi v azylovém domě a  i personál, který  zde 

pracuje) Ženy v azylovém domě by měly zažít solidaritu mezi 

sebou, nenásilné prostředí. 

Od roku 2018 do roku 2020 využilo sociální službu utajené 

azylové ubytování  na 68 žen. Pro potřebu naší interní statisti-

ky jsme zpracovávaly data ale celkem 53 žen a 80 dětí (zbylé 

ženy byly vyřazeny ze statistiky, protože se jednalo o násilí ze 

strany rodiny, či které byly v azylovém domě opakovaně). 

  

 

 

 

 

 

Vliv původní rodiny  na klientku 

Vliv původní rodiny na násilného partnera klientky

Délka vztahu partnerů před vstupem do azylového domu

Formy domácího násilí , které zažily klientky od partnerů: 

Psychické násilí  

Násilí otce M k matce M 26x  

Násilí matky k otci 0 

Matka bila děti 2 x 

Pedantská matka/uvedena přísnost/ 2 x 

Matka bila děti 2 x 

Otec bil děti 5  

Alkoholismus matky 1 x 

Alkoholismus otce 4 x 

Děda týral otce M 1 x 

 Do 5 let 21 x 

  6 – 10 let 21 x 

 11 – 15 let 5 x 

 16 – 20 let 3 x 

  21 – 25 let 3 x 

Azylový dům ROSA  v číslech 

Azylový dům s utajenou adresou pro ženy, má jako své hlavní poslání zastavit domácí násilí, poskytnout ženě a 

jejím dětem bezpečný dočasný domov. Specifikum utajeného azylového domu pro oběti násilí ale spočívá v tom, 

že přicházející ženy nejen řeší bezpečné ubytování , ale potřebují i další pomoc. Zažité domácí násilí představuje 

velké životní trauma, které zanechává výrazné stopy na zdraví, psychice, i ekonomice. Pro ženy, kterým šlo 

v partnerském vztahu o život a které často násilný partner hledá, vyhrožuje,  je bezpodmínečně nutné vypraco-

vání individuálního bezpečnostního plánu. Psychický, zdravotní i sociální stav obětí ohrožených na životě vyža-

duje , aby pomoc, má-li být efektivní, byla komplexní. Ženy potřebují nejen radu,  kam se mají či mohou obrátit 

o dávky, jak podat žádost o rozvod, ale velmi často komplexní doprovázení, odbornou psychosociální a psycho-

Násilí otce F k matce F 16 x  

Násilí matky F k otci F  1x 

Otec bil děti  4x   

Matka bila děti  4x 

Alkoholismus otce  3x 

Alkoholismu matky  2x 

Vzdělání žen Vzdělání mužů 

Základní  13 základní 15 

vyučená  11 vyučen 16 

SŠ  15 SŠ 11 

VŠ  13 VŠ  8 

neudáno    1 nevíme  3 

Ponižování partnerem       53 x 

Zastrašování, vydírání       45 x 

Nadávky, vulgarismy       37 x 

Křik       40 x 

Omezování, izolace       33 x 

pronásledování       19 x 

Žárlivost partnera       40 x 

Partner vyhrožoval sebevraždou       19 x 

Partner vyhrožoval zbraní       12 x 

Partner vyhrožoval zabitím        30 x 

Ženy uvedly velký  strach z muže        40 x 

Pistole u spánku           1 x 
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Fyzické násilí. 

 

Závislosti u násilného partnera (dle sdělení klientek) 

 
Závislosti u žen - obětí domácího násilí

  

Ekonomické násilí ve vztahu 

 
 

Celkem 17 žen přišlo do azylového domu a musely řešit své 

dluhy. Dluhy nejčastěji představovaly neuhrazené nájemné 

v městském bytě, pohledávky u firem, které poskytují rychlé 

půjčky ( Cetelem, Zaplo, Provident, Home Credit atd.). Dále se 

jednalo o dluhy na zdravotním a sociálním pojištění, za ode-

branou elektřinu, pohledávky Dopravního podniku. Některé 

ženy musely hradit pohledávky, které ve skutečnosti způsobili 

jejich partneři, ale které byly nuceny pod nátlakem přepsat na 

sebe (nesplácené úvěry ve výši 200 až 500 tisíc). Pohledávky 

vymáhaly exekutorské úřady. 

SEXUÁLNÍ  NÁSILÍ ve vztahu 

 
 

Zdravotní dopady násilného vztahu 

Klientky azylového domu nejčastěji zažívaly podle svých slov 

pocity bezmoci, viny, některé měly panické poruchy i sympto-

my posttraumatické stresové  poruchy.  

 
 

Některé ženy byly úzkostné, depresivní. Vedle sociálních kon-

zultací v azylovém domě využívaly poradenství psychiatričky, 

psycholožky, právničky.  Největší strach měly ze soudních jed-

nání, výslechů, cítily se i v ohrožení, když vozily děti na asisto-

vaný styk s násilným rodičem. Část žen v důsledku dlouhodo-

bého uzavření firem a podniků v důsledku pandemie koronavi-

ru přišly o zaměstnání. K jejich vleklým problémům se tak při-

daly i závažné existenční problémy. 

Děti jako svědci domácího násilí  

  

Fyzické násilí ze strany otce k dětem 

Dívky                                                                      Chlapci 

 
 

Dvanáctiletý chlapec bránil matku, otec mu zlomil rameno. 

Pětiletý chlapec říká: „bojím se, aby mne táta nevyhodil 

z okna“. 

Dvouletý chlapec viděl, jak táta bije mámu a bere na ni nůž. 

Dvanáctiletá dívka byla svědkem, kdy opilý otec mlátil matku, 

kterou rovněž znásilnil. Dívka přivolala policii. 

Tříletá a pětiletá holčička byly svědky rozbíjení nádobí násil-

ným otcem, silného křiku. 

Tříletý chlapec byl svědkem mlácení své matky otcem, příto-

men byl i zásahu policie. Otec u soudu během líčení plakal, že 

nevidí syna, který je s matkou v azylu. Soudkyně během líčení 

pronesla, že by se měla paní (oběť) zamyslet sama nad sebou, 

zda ona není příčinou toho, co se doma děje.  

Fackování             29 x 

Bití do hlavy             25 x 

Bití pěstmi do celého těla             28 x 

Násilí v graviditě              21 x 

škrcení              21 x 

kopání              19 x 

Přímé ohrožování nožem               7 x 

Trhání vlasů               12 x 

Kroucení rukou                8 x 

Sražení na zem, prohození                16 x 

alkoholismus               15 x 

drogy               10 x 

alkoholismus            3 x 

drogy            1 x 

Žena měla omezené peníze k dispozici     34 x 

Musela prosit o peníze     11 x 

Muž zakazoval ženě pracovat     11 x 

Žena musela odevzdávat peníze       4 x 

Neuvedeno ekonomické násilí jen v 5 

případech 

  

Vynucovaný sex            22x 

Nepříjemné praktiky            12x 

Znásilnění partnerem              9x 

Otřes mozku                  2 x 

Přeražený nos                  3 x 

Vyražený zub                  4 x 

Naražená čelist, žebra                  2 x 

Zlomená ruka                   2 x 

Distorse krční páteře                   1 x 

Pořezané prsty                   2 x 

Roztržené rty                   2 x 

podlitiny, modřiny, monokl                 14 x 

Prasklý ušní bubínek                    2 x 

Panické úzkostné stavy                    2 x 

Nucení k sebevraždě                    1 x 

Dívky  Chlapci  

Věk do 5ti let      22 x Věk do 5ti let             28 x 

6-10 let     14 x  6-10 let             10 x 

11 – 15 let       4x 11 – 15 let               2 x 

Dívky Chlapci  

Věk do 5 let           7 Věk do 5 let                4 

6 – 10 let           9 6 – 10 let                4 

11 – 15 let           1 11 – 15 let                1 



 

Projevy dětí – svědků domácího násilí, při příchodu do azylo-

vého domu 

Část dětí po příchodu do azylového domu je zamlklá, část dětí 

se ale současně rychle adaptuje na nové prostředí.  Těší je 

nabídka různých zájmových aktivit ze strany pracovnic v sociál-

ních službách, pocity klidu a bezpečného prostředí, kde se ne-

musí bát, mají dostatek hraček i speciálních prostor, určený 

jen ke hraní.  

Pracovnice azylového domu se setkaly s případem tří dětí 

předškolního věku (6, 4, 2roky), které byly  s výjimkou toho 

nejmenšího, samy obětmi hrubého fyzického násilí, že ani 

v přátelském, klidovém prostředí nebyly schopny změnit své 

chování, vystupovaly vůči ostatním dětem, matce i sociálním 

pracovnicím velmi agresivně, ničily inventář azylového domu, 

rozbíjely hračky. Otec byl psychiatricky nemocen, alkoholik. Po 

konzultacích musely být děti přemístěny do prostředí Klokán-

ku. Tyto děti potřebovaly individuální cílenou péči a dozor. 

Matka byla v té době před porodem dalšího dítěte. 

Pocity žen – část žen pociťuje  v azylovém domě úlevu po 

opuštění nebezpečného prostředí, oceňují klid, bezpečí. 

U části žen se projevuje, po pominutí akutního nebezpečí úna-

va, ale i strach z budoucnosti, ze soudních jednání, 

z očekávaných problémů při  řešení styku dětí s násilným part-

nerem. Ženy se obávají vleklých soudů, toho, že násilní partne-

ři, kteří jsou prokazatelně uživateli drog, alkoholu vyhrožují 

požadavkem svěření děti do střídavé péče. Obávají se i nařizo-

vané rodinné terapie či mediace, která je řadou našich i zahra-

ničních expertů považována v případech domácího násilí za 

naprosto nevhodnou a míjející se účinkem. K pocitům nejistoty 

a ohrožení přispívají i některá rozhodnutí soudů, která rozšiřují 

styk dětí  i otcům se závislostními problémy (drogy, alkohol). 

Pokud některý takový rozsudek soudu zazní, stává se předmě-

tem nejen debat žen v azylovém domě, ale nechtěně zesilují i 

pocity obav konkrétně v jejich vlastních kauzách.  

Práce s dětmi školního věku v době pandemie 

Dlouhodobé přerušení výuky a přechod na distanční formu 

v důsledku pandemie koronaviru se zvláště těžce podepsalo na 

dětech v azylovém domě, které byly školního věku. Absence 

možností kontaktu se svými vrstevníky zesílila sociální izolaci 

těchto dětí. Změnila se i možnost aktivit, kdy odpadly výlety, 

návštěvy kulturních zařízení, kina, zoologických zahrad znor-

málňující život. Izolace si vynutila hledat nové formy využití 

volného času i změnit formu přípravy na školní výuku 

s ohledem na specifiku azylového domu. 

Matky ohrožené na životě násilným partnerem mnohdy nebyly 

fyzicky ani psychicky či mentálně schopny věnovat dětem od-

povídající pomoc při školní výuce. V rodinách, kde matka byla 

dlouhodobě na útěku před násilným partnerem, střídala azyly 

a tedy děti i školy, se projevovalo určité zaostávání dětí ve 

výuce.  Část děti v důsledku zažitého násilí se musela vypořá-

dávat i s psychickými problémy. Bez pomoci sociálních pracov-

nic by děti z azylového domu nebyly často schopny zvládnout 

nároky distančního studia. 

Prvním krokem pracovnic azylového domu v době distanční 

výuky bylo zajištění technického zázemí, jak to vyžadovala ško-

la i distanční forma výuky ( zajištění počítačů, digitálního spo-

jení), to vše při dodržení prvků bezpečnostního plánu. Dalším 

krokem byla  přímá pomoc při výuce a zvládání předepsaných 

požadavků školou. To kladlo a klade zvýšené nároky na znalosti 

sociálních pracovnic a pracovnic v sociálních službách i na je-

jich čas, které musejí věnovat právě dětem v distančním stu-

diu. 

Děti v azylovém domě jsou z uvedených důvodů občas 

v podstatně horší sociální, znalostní , psychické situaci, než 

děti v běžných rodinách, v rodinách bez násilí. Násilí v rodině 

přitom není celospolečensky stále uznáváno  jako výrazný 

handicapující  prvek při výchově i školní praxi. Toto znevý-

hodnění dané zažitým násilím se výrazně projevuje zejména 

v obdobích krize jako je současná pandemie, právě ve ztíže-

ných sociálních podmínkách. K tomu přispívá, že dětem v azy-

lových domech chybí především zažitá znalost normálního 

prostředí bez násilí. Odnáší si z dětství proto řadu dlouhodobě 

působících  traumat, vzorců agresivního chování, úzkostí, stra-

chů.  
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Pandemie koronaviru měla a stále má u 

klientek azylového domu ROSA konkrétní 

dopady. Pandemická opatření ve svém 

komplexu ( od  omezení vycházení, distanční 

výuku dětí po zpomalení práce soudů) 

přispívají k tomu, že klientky pociťují 

zvýšenou míru stresu. V důsledku omezení 

činnosti veřejných institucí se protahovaly 

soudní spory o děti. Četné byly i problémy ve  

stanoveném styku  s násilnými otci. Například 

v konkrétním případě, i když byl soudně 

stanoven styk s otcem, vozil (i když měl být 

omezený pohyb) otec  děti po příbuzných.  

Klientky přes rostoucí stresující faktory 

chápaly závažnost  situace, dodržovaly 

doporučená hygienická opatření. AD musel 

čelit i přímému ohrožení virem covid19.   
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 Pandemická situace se podepsala i na zhoršující se ekonomic-

ké situaci žen, kdy řada z nich ztratila v posledních měsících 

práci či si nebyla schopná najít jinou. To se následně promítlo i 

do schopnosti hradit náklady za pobyt v azylovém zařízení. 

Celkově ženy dluží za dobu (2018-2020)  ROSE přes 70.000 Kč. 

(poplatky vyžadované za pobyt v AD jsou dané zákonem). 

Aktuální a podnětná je proto zkušenost z rakouských azylových 

domů, kdy ženy za pobyt v azylových domech  neplatí a stát   

poskytne  neziskovým organizacím a jejich zařízením dostateč-

nou výši finančních prostředků formou dotace.  

Pandemická situace a její dopady jen podtrhly dlouhodobé 

problémy, které nejen Rosa, ale i další utajené azylové domy 

zažívají.  Pracovnice OSPOD mají mimořádný ( a pochopitelný) 

zájem, když potřebují urychleně umístit na životě ohroženou 

ženu do utajeného azylového zařízení. Oceňují zajištění bezpe-

čí a nutnost utajení pobytu, ale již po týdnu, leckdy na nevybí-

ravý nátlak agresivních otců, volají a apelují, aby klientka oka-

mžitě umožnila styk dětí s otcem, před kterým se z obav o ži-

vot ukryla právě v utajeném azylovém domě. Vždyť, jak zdů-

razňují, otec má právo na děti. 

Dochází k velkému stresu u klientek, které z hrůzy po prožitém 

traumatu mají strach podat trestní oznámení na násilného 

partnera po zranění. Některé váhají, potřebují nejdříve bezpe-

čí, klid, přípravu na další kroky, ke kterým se odhodlávají. Kaž-

dý takový telefonát, doporučení třeba jít na mediaci 

s partnerem, který jim před několika dny usiloval  i o život, je 

totálně psychicky rozhodí. Klientky mají strach a některé samy 

v úzkosti usilují hned o asistovaný styk, aby se něčeho nespráv-

ného nedopustily.  

Na tento letitý problém poukázal i Výzkumný úkol University 

Karlovy Násilí na ženách  dopad pandemie Covid 19 

Policie ČR řeší otázku vykázání, OSPOD neřeší, zda bylo dítě 

přítomno násilné situaci, ale to, zda je natolik ohrožené, aby 

spadalo do paragrafu 6 zákona o sociálně-právní ochraně dětí 

č. 359/1999 Sb. Soud řeší, zda je možno rozhodnout, že daná 

událost spadá do definice trestného činu.  

Domácí násilí jako komplex dílčích situací propojených v jeden 

dynamický celek ale nemá možnost posoudit nikdo, snad s 

výjimkou terapeutů a terapeutek, jejichž vliv na rozhodování o 

systémovém přístupu k tématu se v České republice ale nezdá 

být zásadní. 

Stále se setkáváme i s tím, že některé soudy odmítají brát 

v potaz odborné zprávy neziskových organizací. Zprávy jsou 

přitom zpracovávány vysokoškolsky vzdělanými specialistkami 

v oboru s mnohaletou praxí. 

Řešení této stále se opakující situace vidíme ve školení všech 

profesí,  které přichází do styku s domácím násilím, 

v pochopení nebezpečnosti násilí, ale hlavně ve stále užší spo-

lupráci státních a nestátních organizací, které se dlouhodobě 

se věnují tomuto závažnému problému.  

     Rosa-centrum pro ženy, z.s. 

Zdroj: Azylový dům ROSA, práce dětí 



 

Díky podpoře Nadace České spořitelny jsme mohli podpořit 

osobní i distanční poradenství (sociálně právní, sociálně tera-

peutické, psychosociální, krizová intervence).  Projekt přinesl i 

online komunikaci klientek a dětí, které jsou na pobytové služ-

bě třeba se školou, psycholožkou, právničkou, pokud by došlo 

znovu k omezením.  Velká část našich klientek má děti, které 

jsou mladší 12 let. Celkem jsme zasáhli projektem za sedm 

měsíců podpory prostřednictvím pomoci matkám více než 

2500 dětí. Děti předškolního a školního věku patří k nejrizi-

kovějším skupinám bez-

prostředně ohrožených 

domácím násilím. Jsou 

nejen často svědky násilí, 

ale i oběťmi, trpí psychic-

kými, zdravotními pro-

blémy. Domácí násilí pro 

ně znamená strach, poci-

ty viny, zhoršené školní 

výsledky, případný pobyt 

v zařízení s utajenou ad-

resou sice přináší záchra-

nu života a získání bezpe-

čí, ale současně přináší i 

další zátěž na psychiku, 

zesílené změnou školy, 

ztráty dosavadních kama-

rádů.  Tato složitá situace 

se znásobila v době koro-

navirové pandemie, kdy 

vedle nového prostředí 

se přidává omezená mož-

nost pohybu, případně i 

absence výuky ve třídách. 

Matky často nestačily a 

nestačí  s pomocí svým 

dětem ve školním věku, 

protože základem  práce 

se školáky v roce 2020 na 

jaře i na podzim z větší 

části bylo on-line spojení 

se školou.    

Sociální pracovnice byly 

speciálně proškoleny pro poskytování různých forem online 

poradenství obětem, protože i zde je nutné zejména myslet na 

bezpečí oběti a bezpečnou komunikaci, tak aby násilná osoba 

nemohla zjistit, že partnerka vyhledala pomoc z důvodu násilí. 

Pro online poradenství platí 3x delší hovory a 2x více kontaktů.   

Celkově počet kontaktů telefonické a online pomoci   vzrostl 

ve srovnání roků  2019 a 2020 o 44 % a délka všech hovorů 

(telefonických + online) rovněž o 44%.  
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Online pomoc ženám obětem domácího násilí 

Odborné sociální poradenství poskytované organizací ROSA – centrum pro ženy, z.s. se v souvislosti s omezení-

mi v důsledku Covid-19 přesunulo více do on-line režimu. Počet kontaktů touto formou stále roste. Vzhledem 

k situaci bylo našim cílem nejen udržet, ale poradenství touto formou i rozšířit, ať už se jedná o telefonní linky, 

mailové poradenství, chat a další aktivity ve spojitosti s šířením informací o dostupných formách pomoci.  



 

ROSA zaznamenává vysoký nárůst konzultací vedených 
distanční formou, ale i celkový nárůst poptávky po od-
borném poradenství pro oběti domácího násilí (téměř o 
60 %). Osobní konzultace a dlouhodobá podpora se 
z naší zkušenosti jeví jako nejefektivnější forma pora-
denství pro ženy, zažívající násilí ve vztazích. Možná jste 
však v situaci, kdy se nemůžete dostavit k osobní kon-
zultaci, přesto potřebujete informace a podporu. Díky 
podpoře Nadace České spořitelny vám můžeme poskyt-
nout různé formy distančního poradenství.  
 

 

 

 

 

E-mailové poradenství : 

Prostřednictvím  e-mailu  

poradna@rosacentrum.cz vám naše pracovnice do 24 
hodin odpoví na vaše dotazy týkající problematiky domá-
cího násilí. Mailové poradenství je pro vás bezpečné pou-
ze v případě, že máte zabezpečený počítač a heslo 
k vašemu e-mailovém účtu znáte pouze vy. Pokud prefe-
rujete mít dostatek času na zformulování dotazu či popi-
su situace a nejste v akutní krizové situaci, může být tato 
forma komunikace dobrou volbou. 

 

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 poradenského cen-
tra ROSA). Tato forma pro vás mů-
že být vhodná zejména tehdy, po-
kud vám není blízká forma písem-
ného projevu nebo potřebujete 
osobnější kontakt a podporu. 

 

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 odpoví-
dáme co nejdříve, 
v závislosti mož-
nostech a vytíže-
nosti Informačního 
a poradenského 
centra. 
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ROSA je stále i online, nabízí i distanční poradenství 

Poradenství přes chat:   na 

stránce www.rosacentrum.cz jsme 

zprovoznily 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 kontakty, může to pro 

vás být vhodný způsob, jak se s 

námi spojit. Pokud jste se na chat 

obrátili mimo provozní dobu, 

můžete nám zanechat vzkaz. Při 

chatování či zanechání zprávy vždy 

myslete na vaše bezpečí a 

bezpečné zajištění vašeho online 

prostředí. 

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. 

mailto:poradna@rosacentrum.cz
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Obrazem  z  ROSA—centrum pro ženy 

 Doslova ženy ženám: do  poradenského  centra  Na Slupi  při-

šly starostka MČ Praha 2 Jana Černochová s  Lenkou Kohouto-

vou a  přinesly pro potřeby našich služeb 300 respirátorů. 

Opakovaně ROSU  podporuje finanční skupina Partners, a za 

to děkujeme. Zaměstnanci Partners na začátku roku opět  

vybírali stravenky pro ženy a rodiny v těžké životní situaci. 

Podpořili  klientky stravenkami i před koncem roku, kdy si 

maminky s dětmi mohly  dopřát na štědrovečerní stůl nejen 

základní potraviny, ale také něco, co si nemůžou běžně do-

volit. Pro jednu z maminek to byla například konzerva tuňá-

ka. V Partners vědí, že pomáhat si má smysl.   

A opět 
udělala 
radost 
jedna 
žena mno-
ha ženám. 
Děkujeme 
paní Lucii 
a jeijí   

 
Black 
Mountain 

za úžasné 
šatovky, 
nádherné 
sukýnky a 
další krás-
né věci, 
které po-
těší naše 
klientky.  
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Bright Sky CZ: pomoc najdete v mobilním telefonu  
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Zdroj: Nadace Vodafone 

Počty případů domácího násilí rostou. Oběti a jejich partneři 

jsou uzavřeni doma v náročných situacích, které přináší nou-

zový stav.  Zažíváte vy nebo někdo vám blízký doma kontrolu-

jící chování, výhrůžky, násilí? Mobilní aplikace Bright Sky CZ je 

ke stažení zdarma.  Ne každý teď může opustit svůj domov, i 

když mu tam jde o zdraví. Aplikaci může použít kdokoli, kdo 

chce vyhodnotit násilí, zjistit rizika, najít kontakty v místě, kde 

se zrovna nachází. Aplikace je dostupná v ČR díky Nadaci Vo-

dafone Česká republika, garantem aplikace je ROSA - cen-

trum pro ženy.  V ROSE víme, že kromě psychického násilí, 

ponižování a vydírání, které zaznamenáváme v 90 % případů, 

narostla procenta pronásledovaných žen. Naše statistika před 

pěti lety ukázala, že si partnerským stalkingem procházelo 

zhruba 15 % žen, za uplynulý rok 2020 to už ale bylo 37 % žen.  


