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Profesorka Syková:  Děti, které zažily domácí násilí, 
mají často poruchy chování i v dospělosti.    

Zájem dětí je na prvním místě, zaklínají 

se soudy, orgány ochrany dětí, psychiatři, 

psychologové, politici. Vždy je třeba při 

svěřování dětí do péče, při řešení domá-

cího násilí, dbát jejich blaha, zní unisono. 

Praxe je ale žel trochu jiná.  

Dítě se nezřídka dostává i do péče part-

nera, který umí lépe mluvit, budit dojem, 

má peníze, dobrého advokáta. Životní 

pohoda, láskyplné prostředí, ale nemá 

tržní hodnotu. Zájem společnosti o osudy 

dětí, svědků domácího násilí, fakticky 

končí soudním rozhodnutím, či stanovis-

ky pracovníků sociální sféry. Často pozo-

ruhodnými:  musíte maminko přestat 

kojit, aby mohl otec mít na střídavou péči 

desetiměsíčního chlapečka… Vždyť dě-

tem dopřává zahraniční dovolené, kupuje 

jim drahé dárky, je na ně hodný. Jeho 

násilné chování, a to někdy i době těho-

tenství partnerky, nemůže mít na děti 

vliv. A ano, vážně zranil matku, ony to 

viděly, ale už to přece skončí….  

Domácí násilí  a jeho devastující vliv na 

dětskou psychiku, zdraví, chování, part-

nerské vztahy, soudním rozhodnutím, ale  

„přidělením dítěte“ jednomu z partnerů 

nekončí.  I když si to řada soudců, ale i  

sociálních pracovníků či politiků myslí.  

Zažité či prožité násilí ovlivňuje život dětí 

prakticky celý jejich život. Většinou nega-

tivně, v menším počtu pozitivně, kdy 

zažité hrůzy je vedou k tomu, že nechtějí 

opakovat ve vlastním vztahu to, co viděly 

či zažily. S tímhle dědictvím se musí vypo-

řádat samy. Často jim nikdo při vypořá-

dávání se s minulostí nepomůže, neu-

snadní jim to. 

To je ale z pohledu zdraví společnosti 

špatné. Jaké jsou cesty k nápravě? 

V celospolečenském uvědomění, jak de-

vastující je domácí násilí na děti. Kom-

plexní znalost problematiky domácího 

násilí a jeho dopady právě na děti u pro-

fesí, které o něm rozhodují – u soudců, 

 Je jim deset, dva, pět, patnáct, osm let. Nikdy se neviděly, neznají se a patrně se v životě ani nepotkají. Přesto je spojuje 

stejný osud. Do jejich života vpadl bez pozvání (a bez možnosti obrany), faktor zažitého domácího násilí, i když třeba nebyly 

samy napadeny. Zažité, prožité či jen viděné násilí rozhodne často o jejich dalším životě. Jací z nich vyrostou lidé, jaké naváží 

vlastní partnerské vztahy? Domácí násilí má více hráčů než jen násilný partner a oběť. Jsou zde ještě děti. Ty žijí v  90 procen-

tech rodin, kde se vyskytuje partnerského násilí.  



 

soudkyň,  sociálních pracovnic, ale i političek a politiků, kteří 

tvoří a navrhují zákony či na jednotlivých ministerstvem prová-

děcí předpisy a metodické pokyny k práci s dětmi. Zajištěním 

dostatku dětských psychologů či psychiatrů. Ve vytváření pod-

vědomí, že násilí v partnerských vztazích je prostě v 21. století 

v Evropě nepřijatelné. Odmítnutím bagatelizace dopadů násilí 

na dětskou psychiku, byť by náplastí pro dítě byly luxusní do-

volené, kvanta hraček, špičkových notebooků či tučného ka-

pesného.  

O dopadech násilí na mozek nenarozeného dítěte jsme hovo-

řili s Prof. MUDr Evou Sykovou, DrSc.  

Paní profesorko, od kdy vnímá mozek plodu vnější impulsy? 

Spojení matky s vyvíjejícím se dítětem je velmi intenzivní po 

celou dobu těhotenství. Rozhodující jsou zejména počáteční 

fáze těhotenství (první a druhý trimestr), kdy se odehrávají 

klíčové fáze vývoje nervové soustavy dítěte. V té době může 

dojít k abnormalitám ve strukturách mozkových oblastí. Od 16. 

až 20. týdne života plodu v děloze dochází k vývoji smyslů, jako 

je zrak, sluch, hmat a chuť. Nejprve plod vnímá tlukot matčina 

srdce a proudění krve. Ve třetím trimestru vnímá zvuky přichá-

zející z vnějšího prostředí, které mohou plod výrazně ovlivnit. 

Dítě je schopné rozeznávat tóny, jejich hloubku a výšku, začíná 

rozeznávat nejen hlas své matky, ale i zvuky okolo ní. Některé 

studie ukazují, že v posledním trimestru je plod schopen roze-

znat pozitivní a negativní zvukové signály. Například po naro-

zení dítě poznává zvuky, které opakovaně zněly během těho-

tenství. Plod vnímá také chuť plodové vody. Okolo třicátého 

týdne těhotenství dítě v děloze reflexně otevírá a zavírá oči. 

Významně jej ovlivňuje jak se matka cítí, zda má fyzický kom-

fort a psychickou pohodu.  

Mají na plod vliv řev, nadávky a bití ženy od násilného part-

nera. Pokud ano, jaké? A jak se mohou po narození projevo-

vat? Mají na plod vliv fyziologické, psychické změny ženy, 

která je obětí domácího násilí nebo je reakce plodu přímá na 

to, co zažívá jeho matka a co plod „slyší“?  

Trauma dopadá na naši mysl a zdraví. Celá řada studií potvrzu-

je, že na plod působí jak nadměrná psychická, tak fyzická zátěž 

matky. Žena během gravidity musí být opatrná na své zdraví, 

potřebuje mít pohodu a dobré zázemí. Nemusí se zříkat pří-

jemných věcí, ale musí dbát na to aby plod nebyl ohrožen, 

např. alkoholem, kouřením, extrémní fyzickou zátěží nebo 

nedostatkem dobré výživy. Extrémem pak je, je-li žena během 

gravidity týrána. Dítě negativně vnímá nepříjemné zvuky z 

vnějšího prostředí, rozeznává tóny hlasu během řevu a nadá-

vek, často spojených s bitím. Vlivem dlouhodobého stresu do-

chází k poruchám regulace stresových hormonů (kortizolu) u 

matky a následně i u dítěte. Stresové hormony tak přímo nega-

tivně ovlivňují plod, tyto děti se rodí ve stavu „toxického stre-

su“, který způsobil změny ve vyvíjejícím se mozku. 

Jaké mohou být dopady,  když matka zažívá v období těho-

tenství násilí – ať již psychické či fyzické.  

Děti těchto matek se často rodí předčasně a mají nižší porodní 

váhu. Ukázalo se, že u nich mohou být zredukovány dvě oblasti 

v mozku – hipokampus a amygdala. Tyto oblasti jsou spojené 

s pamětí a emocemi. Byly nalezeny i rozdíly v propojení moz-

kových struktur. Poškození vývoje těchto oblastí v mozku naru-

šuje schopnost dítěte regulovat emoce a vede k celé řadě po-

ruch chování. Vědecké studie rovněž prokázaly, že inteligenční 

kvocient (IQ) potomků těchto matek bývá o 10 bodů nižší než 

je obvyklý průměr.  

Pokud se týče poškození nervového systému, prokázala se 

souvislost se zvýšeným výskytem duševních chorob u potomků 

matek vystavených během těhotenství dlouhodobému stresu. 

Stres matky ovlivňuje její hormonální rovnováhu, která  nega-

tivně působí na vyvíjející se plod. Studie vědců v nizozemském 

Utrechtu nedávno přinesly zjištění, že v pozdějším věku u dětí 

těchto matek hrozí vyšší pravděpodobnost vzniku schizofrenie, 

poruch chování, deprese, autismu i dalších duševních chorob. 

Vědecké studie probíhající na souboru potomků matek, které  
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Fyzické násilí, stres a deprese matky vede 

také ke zvýšenému výskytu 

kardiovaskulárních poruch v dospělosti. 

Násilí může plod poškodit i působením 

na vývoj některých orgánů, údery a 

otřesy mohou například poškodit vývoj 

srdce, které se projeví vznikem srdečních 

vad. 
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zažily během těhotenství válečné útrapy nebo koncentrační 

tábory potvrzují souvislost stresu matek s výskytem duševních 

chorob a poruchami chování. 

Fyzické násilí, stres a deprese matky vede také ke zvýšenému 

výskytu kardiovaskulárních poruch v dospělosti. Násilí může 

plod poškodit i působením na vývoj některých orgánů, údery a 

otřesy mohou například poškodit vývoj srdce, které se projeví 

vznikem srdečních vad. 

V jakém věku je dítě po narození nejzranitelnější, pokud se 

doma vyskytuje domácí násilí. Jaké jsou dopady násilí 

v rodině na dítě 1-5 let věku, jak se projeví v psychickém a 

fyzickém stavu dítěte? 

Dlouhodobá aktivace systému hypotalamohypofyzární-

nadledvinové osy vlivem stresu vede k poruchám regulace 

stresových hormonů u matky a následně i u dítěte. Ukázalo se, 

že tyto hormonální výkyvy, způsobené stresem matky během 

těhotenství, se u dětí projeví poruchami v emoční sféře. Tyto 

děti obtížně zvládají stresové situace, jsou nejisté, nepozorné, 

hyperaktivní a špatně navazují kontakty s dospělými i se svými 

vrstevníky, také mají problémy s učením. Tyto problémy se 

prohlubují pokud matka s dítětem setrvává ve vztahu, kde 

pokračuje týrání. Násilné chování působí na dítě a výrazně 

ovlivňuje jeho vývoj právě v době 1-5 let, kdy dochází k vývoji 

mozkových center, tvorbě spojení a k rozvoji jeho inteligence. 

V postnatálním věku stále probíhá vývoj mozku, vytváření no-

vých nervových spojů, vytváření synapsí na nichž dochází 

k přenosu signálů. Probíhá i extensivní neurogeneze (tvorba 

nových nervových buněk), kterou výrazně ovlivňuje fyzická a 

duševní aktivita dítěte, různorodost informací, které dítě do-

stává a kvalita prostředí, ve kterém dítě vyrůstá. Dítě, které 

žije v prostředí s násilím, získává nejen nesprávné, ale i jedno-

tvárné podněty, které jsou nejen stresující, ale potlačují přiro-

zenou zvídavost a rozvoj znalostí dítěte. Dítě se pak projevuje 

jako nevychované nebo je bojácné, na okolí působí nezvykle, 

někdy se zase projevuje až agresivním chováním. Později se 

vyskytnou problémy s chováním a učením ve škole, děti mají 

sklon podléhat cizím vlivům, mohou být šikanovány nebo se 

připojit k šikaně. To vše je adaptací na to, jak zvládnout situaci 

v rodině. Často se u dětí projevují i somatické příznaky, jako 

jsou bolesti hlavy, bříška, únava, poruchy spánku a opakovaná 

onemocnění v důsledku snížené imunity. Děti mohou být i 

nedostatečně živené a mít poruchy příjmu potravy. 

Jak se projevuje zažité násilí v dětství v chování a zdraví do-

spělého jedince? 

Děti, které zažily domácí násilí a byly v takovém prostředí vy-

chovávány mají často poruchy chování i v dospělosti. Jsou ne-

vyrovnaní, chybí jim sebevědomí a klidné řešení každodenních 

situací, trpí hyperaktivitou, pocity úzkosti a smutku. Děti také 

mohly být vystaveny domácímu násilí i sexuálnímu zneužívání. 

To má na jejich psychiku devastující účinek. I v případě, že dítě 

není přímo vystaveno fyzickému násilí je traumatizováno psy-

chicky. Takové dítě je rozrušené nebo naopak utlumené, a to 

mu brání ve schopnosti se rozvíjet a koncentrovat, těžko nava-

zuje přátelské vztahy, může mít potíže s vyjadřováním i koordi-

nací jemné motoriky. Své problémy často řeší i užíváním drog 

nebo má sebevražedné sklony. Poruchy chování se u nich pro-
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jevují po celý život, často dosahují nižšího stupně vzdělání. 

Dospělí často nemají funkční partnerské vztahy, čelí 

v důsledku svého chování i ztrátě zaměstnání. Dospělým hrozí, 

jak jsem uvedla, i vyšší pravděpodobnost vzniku schizofrenie, 

poruch chování, deprese a dalších chorob. Muži bývají více 

agresivní a velmi často ve svých vztazích opakují vzorce chová-

ní partnera týrané matky a jejich biologického otce. Dívky se 

více identifikují s matkou a stávají se z nich buď oběti, nebo 

jsou ve svých vztazích také agresivní, jak vůči partnerovi, tak i 

dětem. To jsou ovšem jenom ty časté špatné scénáře a někdy 

se z vlivu tohoto prostředí dokážou dospělí jedinci vymanit, 

zvláště pokud jsou vystaveni positivním vzorcům chování, 

vhodným podnětům a vzdělání. 

Jak s takovými dětmi následně pracovat? A vůbec je možný 

negativní vliv násilí zcela v pozdějším věku eliminovat?  

S dětmi je velmi těžké pracovat, pokud se matka nevymaní 

z prostředí, ve kterém zažívá se svým dítětem násilí. Je zcela 

zásadní matku a dítě izolovat z takového prostředí. Důležitá je 

práce psychologa s celou rodinou, s matkou, s dítětem, 

s agresorem i s širší rodinou. Matka i dítě potřebují pomoc 

psychologa před i po rozchodu s partnerem. Potřebují pomoc, 

aby se matka do prostředí nevracela a mohla finančně zabez-

pečit život svůj i svých dětí. V tom hrají obrovskou úlohu inter-

venční centra a specializované poradny pro pomoc ženám 

vystaveným násilí. Pro zdraví dítěte je důležité vymanit se 

z prostředí fyzického a duševního týrání co nejdříve, pokud 

možno ještě v době těhotenství, což obvykle nebývá jednodu-

ché, jak z důvodů finančních, tak paradoxně i pro psychickou 

závislost matky na svém trýzniteli. Žena musí pochopit, že 

pachatel násilí se nezmění a zůstávat s ním nemůže být řešení.  

Díky pokrokům v neurovědách, jimž jsem se více než 50 let 

věnovala jako vědecká pracovnice v Ústavu experimentální 

medicíny AVČR, víme co je možné pro traumatizované děti i 

dospělé udělat. Víme jak mozkové trauma léčit, a stále více 

rozumíme tomu jak mu předcházet. Lidé se mohou naučit 

kontrolovat a měnit své chování za pomoci dobrých psycholo-

gů a psychiatrů, kteří si pro jedince vyhradí dostatek času a 

pomohou jim odstranit dlouhodobé duševní problémy. Větši-

nou to nejsou léky, ty skutečné problémy neřeší, ale osvědču-

je se zapojení traumatizovaných osob do dnes už známých 

komplexních programů např. detailně propracovaných v USA. 

Velkou nadějí pro traumatizované děti je získání dobrého 

vzdělání ve školách, které jim rozumějí, v nichž se učí sebere-

gulaci, jak porozumět svým emocím a ovládat je. Positivně na 

ně působí pochopení učitelů, zájmové aktivity které je uklidňu-

jí jako je zpěv, výtvarná výchova a tělocvik. Školy by měly být 

pro děti místem bezpečí, obnovit jejich důvěru v dospělé a 

pomoci jim eliminovat negativní vlivy prostředí ve 

kterém žily.  

 

 

Profesorka MUDr Eva Syková DrSc. je vědecká 

pracovnice zabývající se výzkumem mozku, studi-

em nervových chorob a jejich moderní léčbou. Je 

známá pro svůj výzkum nového přenosu signálů v 

mozku a užití a výzkum kmenových buněk. Klade 

důraz na zavádění nových vědeckých poznatků do 

lékařské praxe. Byla 12 let ředitelkou Ústavu expe-

rimentální medicíny AVČR, místopředsedkyní rady 

vlády pro vědu, výzkum a inovace, řady vědeckých 

rad lékařských institucí a grantových agentur a 

členkou edičních rad mezinárodních časopisů.  

Je nositelkou několika patentů a spoluautorkou 4 

klinických studií. Je nejznámější a nejcitovanější 

českou vědkyní s vysokým mezinárodním uzná-

ním, členkou řady mezinárodních vědeckých výbo-

rů v USA i v Evropě.  

Byla zvolena členkou prestižní organizace Acade-

mia Europea, jejímiž členy jsou nejlepší evropští 

vědci.  

    

                                               Připravil PhDr Jiří Vavroň 

 

 



 

Děti v azylovém domě: „Já sem Míša a mám rád 

všechnu zeleninu, štětce, barvy a nemám rád, když 

se děti perou.“  
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Dětské herní a tvůrčí skupinky v azylovém domě, které zde 

fungují, mají za cíl ukotvit děti, které byly svědky domácího 

násilí, připravovat pro ně společný program, který je rozvíjí  i 

pobaví.  

Některé děti zaslechly doma při hádce jak otec křičí na matku: 

„zničím tě, vyhodím tě z bytu, připravím tě o děti, dostanu tě 

do Bohnic, zabiju tě...“  Umíte si představit, jak se v této situa-

ci cítí malé dítě? Vzpomínám na čtyřletého Míšu, který při sku-

pině řekl, když se děti představovaly  Jmenuji se a mám rád/a 

nemám rád:  „Já sem Míša a mám rád všechnu zeleninu, štět-

ce, barvy a nemám rád, když se děti perou.“ Filípek řekl: „mám 

rád špagety a nemám rád, když se táta hádá s mámou“, a tak 

to pokračovalo.  

Natálka i Simona řekly, že se jim zde v domečku líbí, že je tu 

klid, mohou si malovat, nikdo tu nekřičí. Dál zcela nečekaně 

Míša spontánně doplnil, že byl u toho, když táta chtěl mámu 

zabít. A pak doplnil, že mu pan doktor říkal, že tatínkovi do-

mluví…. 

Osmiletí Davídek s Alekem se rozhodli namalovat dům, kam 

pak půjdou s maminkou. „Každý budeme mít svůj pokoj a bu-

deme mít balkon a hodně oken ..“ Mimochodem v současnosti 

tito chlapci končí vysokou školu. Mají společný byt, i když za-

tím bez balkonu.  

Šestiletá Simonka namalovala domeček, ze kterého se kouří, 

na balkoně stojí ona s maminkou,  opodál babička zalévá kyt-

ky. V rohu čtvrtky byl druhý domeček, ale prázdný. 

Při práci s dětmi je nutné pružně reagovat na vnější podmínky. 

V době pandemie koronaviru tak sociální pracovnice zajišťova-

ly online výuku dětí, a snažily se alespoň částečně nahradit to, 

že dětem chyběl kontakt se spolužáky ve škole.  

Být ve střehu, předcházet nebezpečí 

Sociální práce v azylovém domě pro oběti domácího násilí má 

svá specifika. V ROSE je kladen velký důraz na bezpečí žen a 

dětí, ale i celého personálu. Je tedy nutné opakovaně vyhod-

nocovat všechna možná rizika, hovořit se ženami, aby pocho-

pily cyklus násilí,  kde se nachází, jak předcházet možnému 

dalšímu násilí. Problém totiž je, že ženy po přijetí do azylového 

domu, po získání pocitu klidu, eliminaci bezprostředního napa-

dení, přestanou někdy být ostražité, přestanou vnímat rizika. 

Někdy i soudy mylně hodnotí, že přeci když je žena v utajeném 

azylovém domě, tak děti jsou chráněné a už se nemůže nic 

stát. Samozřejmě, azylový dům odvrátí bezprostřední hrozby, 

zajistí bezpečí pro ženu a dítě, ale jen při dodržování určitých 

pravidel. 

I s dětmi je třeba přijatelnou formou probrat plán, jak utajit, 

kde se v současné době nacházejí. Zdůraznit, že není možné 

reagovat na přání, vyfoť mi co vidíš z okna a pošli mi fotky, 

napiš mi číslo tramvaje, kterou jezdíte domů atd.  Práce 

s dětmi, právě v zájmu utajení azylu a zvýšení jejich bezpečí , 

patří mezi nejtěžší úkoly pracovnic v azylovém domě. 

V azylovém domě s utajenou adresou logicky hovoříme i se 

staršími dětmi. Práce s nimi má rovněž svá specifika. Například 

s většími dětmi probíráme, aby si uměly přivolat pomoc, po-

kud by ji rychle potřebovaly. Naučit se je třeba reagovat i na 

šok, kdy například násilný partner se před vámi náhle zjeví na 

ulici. Naučit se je třeba reagovat  i na situaci, kdy násilný part-

Děti, které přichází se svými maminkami, oběťmi domácího násilí do azylového domu ROSA, se ocitají nikoli svojí vinou, 

najednou v cizím prostředí. Často dosti odlišném od jejich původního bytu či domu. Děti svědci domácího násilí, tak jako 

jejich matky, rovněž zažívají strach, bezmoc, pocity viny, studu. Proto i ony potřebují rychlou pomoc při adaptaci na nové 

prostředí. Nejlépe formou herní terapie, odpočinkových aktivit, s cílem snížit napětí, navodit pocit zázemí, klidu, pochopení. 

O to se v našem azylovém domě od samého počátku pobytu dětí snažíme.  



 

ner začne  stopovat svého potomka, ve snaze, aby ho dovedl 

k azylovému domu, dává mu darem mobily s utajeným sledo-

vacím programem atd. 

To vše klade mimořádné nároky na pracovnice specializované-

ho utajeného azylového domu pro oběti domácího násilí. Musí 

se jednat o mimořádně zkušené, vzdělané, ale i empatické 

pracovnice.  

Společnost je nyní zahlcena neustupujícím Covidem, napětím, 

válkou na Ukrajině, strachem co dál. To vše může mít negativní 

vliv právě na oběti domácího násilí a hlavně  jejich děti, které 

vedle těchto situací musí zvládat i problém s násilím, pobytem 

mimo domov, bez kamarádů.  Mimořádně důležité je za této 

situaci klidná, přátelská komunikace. Ujištění, že děti mají ná-

rok na své strachy, obavy. Ujištění, že obavy nejsou nic nenor-

málního či něco, za co by se měly stydět. Hlavní však je ujiště-

ní, že tyto pocity a trable, a to i za pomoci všech, co pracují 

v azylovém domě, odezní.                             Marie Vavroňová 
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Stále je třeba mít na paměti, že násilný 

partner může (a někdy velmi intenzivně) 

ženu hledat a snažit se při navázání 

kontaktu ji i hrozbami či násilím donutit 

k návratu. Je třeba počítat i s tím, že 

psychicky narušený násilný partner může 

v efektu také chtít ženu či děti zabít. 

Prvním krokem k posílení bezpečí je 

okamžitě vypnut v mobilu či počítači 

možnost identifikace polohy. Druhou 

podmínku skutečného bezpečí je 

otevřený pohovor a rozbor možného 

nebezpečí ze strany partnera s pracovnicí 

specializovaného azylového domu a 

vytvoření zcela konkrétního 

individuálního bezpečnostního plánu. 

Bezpečnostní plán nesmí obsahovat jen 

opatření na posílení bezpečnosti oběti, 

ale právě  i jejich dětí. Včetně toho, co by 

měla s dětmi probrat, na jaká rizika je 

upozornit. 



 

ROSALIN: otevřeli jsme druhý krizový byt pro oběti DN 
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„Byt je v režimu sociální služby krizová pomoc, s pobytem až 

na 7 dní. Díky podpoře Norských fondů máme i potřebný kvali-

fikovaný personál pro provoz nonstop bezplatné linky. Pro 

oběti domácího násilí je zásadní, když se rozhodnou volat a 

hledat pomoc, aby ji našly ihned. I když nemají kredit 

v telefonu a peníze,“ říká Marie Vavroňová. 

„Krizový pobyt a bezplatná linka 800 60 50 80 jsou jen jednou z 

částí projektu ROSALIN – centra komplexní krizové pomoci pro 

oběti domácího a genderově podmíněného násilí “, říká vedou-

cí krizové pomoci PhDr. Branislava Marvánová Vargová. „Oběti 

domácího násilí čelí při řešení své situace řadě překážek. Kro-

mě viditelných fyzických stop prožívají strach o sebe či své blíz-

ké, úzkost, v důsledku prožitého násilí se ocitají v krizových 

situacích a musí se vyrovnat s traumatem. Najdou-li odvahu 

vyhledat pomoc, potřebují, aby byla rychlá, odborná, bezpečná 

a vycházela z jejich aktuálních potřeb, ať už se jedná o bezplat-

nou linku, na kterou se mohou obracet i anonymně, krizový 

pobyt, dlouhodobý pobyt v bezpečném domě s utajenou adre-

sou, odborné poradenství, dlouhodobou podporu, psycholo-

gické či právní služby. Naším cílem poskytovat je celé toto 

spektrum služeb tak, abychom ženám a jejich dětem pomohly 

zvýšit jejich bezpečí a nabídly veškerou potřebnou podporu na 

jednom místě. Protože každý má právo na život v bezpečí.“ 

Krizový byt slavnostně ROSE předala starostka Městské části 

Praha 2 Alexandra Udženija a radní pro bez-

pečnost Michal Zuna. Alexandra Udženija 

(ODS) a poslanec Michal Zuna (TOP 09) se 

shodli, že je potřeba domácí násilí pojmeno-

vat jako „absolutně nepřípustné“ a jeho 

obětem je třeba pomáhat. Zástupci Prahy 2 

uvedli, že bezpečnost je pro vedení radnice 

prioritou. „Statistiky domácího násilí jsou 

neúprosné. Je alarmující, že právě během 

pandemie narostl počet případů na dvojná-

sobek. Jako žena považuji jakékoli násilí ze 

strany partnera nebo rodinného příslušníka 

za nepřijatelné. O to více podporuji spolu 

s ostatními radními vzdělávací aktivity, pro-

jekty zaměřené na pomoc a ochranu obětí 

trestných činů nebo prevenci kriminali-

ty,“ uvedla starostka Prahy 2 Alexandra 

Udženija.  „Pro nás v Praze 2 je bezpečnost 

prioritou. Jsem rád, že se nám podařilo v 

rekordně krátkém čase sehnat další byt a 

společně se nám tak daří pomáhat ženám i 

matkám s dětmi, které jsou 

v bezprostředním ohrožení. Oběti domácího 

násilí potřebují ochranu a pomoc okamžitě. 

Možnost odejít od násilníka do bezpečí je 

pro ně zcela zásadní,“ vysvětlil Michal Zuna, 

radní Prahy 2 pro oblast bezpečnosti. 

Projekt ROSALIN, podpořený z Norských 

fondů, je zaměřen na zvýšení dostupnosti 

okamžité krizové pomoci obětem domácího 

a genderově podmíněného násilí v ambu-

lantní, pobytové i telefonní formě (zřízení 

nového krizového centra a bezplatné non- 

ROSA - centrum pro ženy  za podpory Městské části Praha 2  a Norských fondů navýšila kapacitu a zlepšila dostupnost slu-

žeb pro oběti domácího násilí. „Jsme rádi, že díky vstřícnosti MČ Praha 2 k sociální tematice a prevenci domácího násilí dnes 

otevíráme druhý byt. K původním 4 lůžkům dnes přidáváme dalších 10“, říká Marie Vavroňová, ředitelka ROSA – centrum 

pro ženy, z.s.    



 

stop telefonní linky) a na zvýšení bezpečí zvlášť ohrožených 

obětí. 

Krizový byt byl vybaven za podpory Norských fondů, společ-

nosti IKEA Česká republika a společnosti Axocom. Na místě pak 

paní ředitelka Vavroňová převzala symbolický šek od ředitelky 

společnosti Rajapack. 
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Krizový pobyt v ROSALIN - centru 

komplexní krizové pomoci pro ženy oběti 

domácího a genderově podmíněného 

násilí má tato specifika: 

* Je určen na dobu maximálně 7 dnů.  

* Cílovou skupinou jsou pouze ženy 

bezprostředně ohrožené domácím 

násilím na životě a zdraví (a jejich děti) 

* Pobyt je bezplatný.   

* Klientky na krizovém pobytu dostanou 

pomoc potravinové banky.  

* Součástí je pomoc při zajištění právních 

záležitostí a odborná krizová a psycho- 

sociální podpora, vypracování 

bezpečnostního plánu a minimalizace 

rizik. 

* V krizovém centru jsou přítomné 

pracovnice krizové pomoci.  

Krizová intervence a odborné poradenství  

obětem domácího násilí mají za cíl:  

•Stabilizaci po traumatizující události. 

•Pomoc při zvládnutí akutního stresu. 

•Pomoc při přístupu ke spravedlnosti. 

•Odborné psychologické a sociální porad

enství pro oběti  násilí 

Bezplatná krizová linka pro ženy oběti 

domácího násilí : 

       800 60 50 80 



 

          9 



 

          10 

Žárlivost není znakem opravdové lásky 

V průzkumu ROSY jsme se zeptali 54 mladých dívek-

středoškolaček, co si myslí o žárlivosti. Pro 11 z nich 

to je přirozený projev lásky. 

Jak vypadá žárlivost ve vztahu? Když se například 

dívka musí zpovídat z každého svého kroku. Když 

přestává být sama sebou a začne své jednání pomě-

řovat tím, zda by jej považoval za správné její kluk. 

Nemáme před sebou tajemství, budeme si vše říkat, 

tvrdí žárlivec.  

Zatímco dívka se svěřuje minutu po minutě, žije 

vlastně partnerův život, on neřekne nic. Nebo ji 

partner nutí přerušit jakékoli kontakty s kamarády, 

kamarádkami. Nesmí se bez jeho doprovodu nikam 

hnout. To jsou varující znaky, že žárlivost překročila 

únosnou míru a dívce hrozí skutečně že jí partner 

udělá ze života peklo. Zcela nepřijatelné a nezdů-

vodnitelné zaklínáním sebevětší láskou, je pak fac-

ka, zmlácení či jiné násilí. Násilí – psychické či fyzic-

ké do vztahu v žádném případě nepatří. 

Když hledáme příčiny, že už i v prvním vztahu tole-

rují mladé dívky prvky či přímo násilné jednání part-

nera, motivované například žárlivostí, musíme začít 

hledat i mimo osobnost potencionální oběti, shodují 

se psychologové. 

Velký je vliv rodiny. Pokud mezi rodiči panují násilné 

vztahy ať již fyzické či psychické, výrazně to snižuje 

práh citlivosti k tomu, co mladá dívka ve svém prv-

ním vztahu snese či co považuje za normální, za to-

lerovanou normu chování, říká psycholožka Radana 

Štěpánková. 

Vývoj společnosti, trvalý ale nezastavitelný vzestup 

vzdělanosti mladých žen, nabídka exkluzivních pra-

covních příležitostí, mění jejich představy o životě, 

představy o podobách vztahu, formách soužití. Do-

sahují lepších pracovních ale i školních výsledků. To 

může v prvních fázích vztahu vyvolávat také žárli-

vost u partnerů i snahu „prosadit“ se ve vztahu ni-

koli kvalitou osobnosti, ale „silou osobnosti“. 

Nezanedbatelný je i vliv médií, osobností, influence-

rů a celebrit, upozorňuje dále psycholožka Štěpán-

ková. Pokud tyto zdroje považují obecně žárlivost za 

projev lásky, bez dalších podrobností či vysvětlení, 

nemůže to zůstat bez odezvy v postojích mladých 

dívek i mužů.  

Svébytnou roli sehrává porno – a to jak na dívky, tak 

mladé muže. Některé filmy  ukazují i  drsné zacháze-

ní s partnerkou, extrémní požadavky i výkony. Pro-

blém může nastat tehdy, když podobné nestandard-

ní chování začnou mladí brát jako společensky přija-

telné normy, vzory, které vlastně musí snášet, aby 

byli in, i když třeba vůči některým praktikám, či for-

mám vztahu mohou mít výhrady či jim nevyhovují. 

To platí o ženách, které i když určité praktiky nepre-

ferují, snášejí je, ale i o partnerech, kdy partnerka 

může mít zkreslenou představu o tom, co všechno 

její kluk musí dokázat. 

Z okruhu kamarádek, přátel, příbuzných slyší mladí 

lidé na počátcích svých prvních vztahů občas moud-

rosti typu: „mít partnera je peklo, ale větší je být 

bez něj“, „když s nikým nechodíš, jsi trapná, staro-

milská….“. Společenský tlak prostě někoho mít, je 

velmi silný. Vede k tomu, že dívka, aby nebyla stře-

dem nechtěné pozornosti žije či toleruje vztah či 

chování, který ji nevyhovuje či se jí nelíbí. 

       Jiří Vavroň  

První facku jsem od kluka dostala v šestnácti letech. Protože jsem prohodila pár slov na diskotéce 

s jiným klukem. „Já jsem strašně žárlivý“, řekl mi potom. „Ty už teď patříš jen mně“. Nepřipadlo mi to 

divné, chodila jsem s ním dál.  Dokonce mě to těšilo, vždyť mu přece není jedno s kým se bavím, chce se 

bavit jen se mnou, já jsem p ro něj ta nejdůležitější! To jsem si tenkrát říkala, i když mě ta facka mrzela. 

Tenkrát skutečně šlo jen o nevinný rozhovor, ten kluk byl jen známý, kterého jsme viděla na diskotéce 

po půl roce. Ale pocit, že na mě žárlí, že chce abych byla jen s ním a pro něho, prostě převládl. 
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Prokopová:  Stopka se musí dát násilí co nejdříve 

A že už i v prvních vztazích se násilí projevuje, potvrzuje i anke-

ta ROSA - centrum pro ženy mezi středoškoláky. Na 16 procent 

oslovených dívek i chlapců potvrdilo, že zažili násilí ve vztahu. 

Stejný počet mladých ví  o násilí ve vztazích svých vrstevníků.   

V anketě mezi studenty středních škol 28 procent konkrétně 

napsalo, že ve vztahu šli v sexu dál, než chtěli pod tlakem part-

nera či partnerky. Ve 22 procentech odpovědí měly dívky 

strach, že budou udeřeny, 49 procent z nich zažilo sexuální 

nátlak. Celkem 27 procent dotázaných studentů potvrdilo, že 

ve vztahu udělají cokoli, i proti svým přáním a představám, jen 

aby vyhověli partnerovi, partnerce. Na 23 procent dotázaných 

přímo konstatovalo, že byli v prvních vztazích udeřeni partne-

rem či partnerkou. 

Zastavit okamžitě i náznaky násilí, má mimořádně velký vý-

znam právě u prvních vztahů. Poznatky a zkušenosti z nich 

totiž prakticky ovlivňují další život obou partnerů, vývoj dalších 

vztahů i toleranci násilí ve vztahu.  

Podmínkou k tomu je o tom, co je zdravé a nezdravé či poten-

cionálně nebezpečné, mluvit. Nikdo nás totiž oficiálně neučí, 

jaké mají být zdravé vztahy či jaké je to být rodičem. 

Co ukázala anketa mezi osmnáctiletými? 

Většina dotázaných studentů (86 %), uvedlo, že každý má prá-

vo každému říci, tedy i tomu, koho důvěrně znají, že nechce, 

aby se jich dotýkal, když se jim to nelíbí. 

Na 84 % dotázaných uvedlo, že souhlasí s tím, že násilí, pokus 

o znásilnění, je třeba ohlásit a jít k lékaři či na policii. 

Bohužel veřejnost i studenti věří mýtům o násilí. Mladí muži a 

ženy souhlasí s názorem (88 %), že lidé, kteří ohrožují ostatní, 

jsou většinou psychicky narušení. Za násilí podle 49 % dotáza-

ných mohu drogy či alkohol.   

Varovné signály 

K zamyšlení jsou ale odpovědi, že žárlivost je znakem opravdo-

vé lásky (14 procent dotázaných), či že správný kluk dává dívce 

najevo, že je něčím více než ona, bití a násilí je jen ztrátou kon-

troly nad svým chováním (40 procent odpovědí). Pozornost 

zaslouží i odpověď, že oddaností a láskou se může agresivní 

partner změnit ( 24 %), či že k většině znásilnění dochází proto, 

že dívka chlapce tak vzruší, že on ztratí schopnost sebeovládá-

ní. 

„Anketa potvrdila, že stále přetrvávají mýty o násilí mezi lid-

mi“, říká Zdena Prokopová, místopředsedkyně ROSA - centrum 

pro ženy. A to i mezi mladou generací. „Osobně považuji na 

základě 30 leté práce s obětmi násilí za největší mýtus, že od-

daností a láskou se může agresivní partner změnit. Mnoho 

žen, které věřily tomuto mýtu jsou žel po smrti, či mají zničené 

zdraví. Násilný partner či partnerka se samozřejmě mohou 

změnit, ale jen pokud získají na své jednání náhled a pochopí, 

že násilně se chovat nemohou.“  Šanci na změnu mají ti, co 

následně vyhledají odbornou pomoc, jsou ochotní na sobě 

začít pracovat a skutečně 

měnit svoji osobnost. Nási-

lí ve vztahu je totiž vědo-

mé jednání, rozhodnutí 

násilného partnera. 

„Násilí je třeba postavit 

okamžitě hranice“, dodává 

Prokopová. „Násilí se ve 

vztahu totiž stupňuje a 

dostává stále brutálnější 

podoby. O partnerském 

násilí je třeba mluvit, aby 

se stalo obecně odsouzení-

hodným jednáním“, končí 

Prokopová. 

  Jiří Vavroň  

Pokud se ve v jakémkoli vztahu (a jakémkoli věku), objeví jakékoli projevy násilí, je třeba okamžitě zare-

agovat. Neočekávat, že ten, kdo začne násilí ve vztahu uplatňovat, s tím sám přestane, dospěje 

k poznání, že se nechová správně. Zejména tehdy, když první projevy násilí v partnerském vztahu se ob-

jeví u mladých lidí, doprovází první vztah. 



 

Tématem letošního ročníku je význam specializovaných služeb 

poskytovaných ženám a jejich obecný přínos pro společnost 

díky propojování nejrůznějších kontextů a posilování schop-

nosti reagovat a kapacitních možností nejen v dobách krize. 

Specializované služby zaměřené na ženy, jako jsou například 

azylové domy, centra, infolinky a preventivní služby, hrají vý-

znamnou roli nejen v dobách krize, ale i po jejím skončení, kdy 

pomáhají účinně řešit případy násilí vůči ženám a dívkám a 

zajišťují další preventivní činnost.  

Cílem specializovaných služeb pro ženy je poskytovat ucelenou 

podporu zaměřenou na oběti a založenou na práci s informa-

cemi o traumatech žen, které zažily násilí, a to bez ohledu na 

to, zda tyto ženy využijí služby poskytované státem. Tato pod-

pora je poskytována na nejrůznějších úrovních a zahrnuje 

praktické, psychologické a právní poradenství, krizové ubyto-

vání i odbornou pomoc pro děti obětí. Pracoviště nabízející 

specializovanou pomoc ženám využívají rovněž spolupráci s 

celou řadou dalších institucí a do své práce tak zapojují a pro-

školují potřebné klíčové zástupce na místní i celostátní úrovni, 

kteří pomáhají řešit problematiku násilí vůči ženám a dívkám. 

Zajišťují tak odpovídající strukturální reakci na tento druh násilí 

včetně přístupu zaměřeného na oběti násilí a citlivou práci s 

traumatem. 

Účastníkům nabídne platformu pro sdílení poznatků, zkuše-

ností a příkladů úspěšné praxe. Konference by měla podpořit 

diskusi o významu vhodných kontextuálních a institucionálních 

podmínek v oblasti prevence a boje proti násilí na ženách a 

dívkách na mezinárodní i vnitrostátní úrovni. Dále by se měla 

zabývat otázkou potřeb specializovaných služeb pro ženy, aby 

mohly fungovat jak v době míru, tak v dobách krize. Nabídne 

také prostor pro spolupráci na tvorbě efektivních strategií za-

měřených na pomoc ženám pro nevládní a neziskové organiza-

ce na vnitrostátní i evropské úrovni. 

První den konference bude přístupný pro širokou veřejnost a 

bude probíhat v hybridním formátu. V úvodním programu pro-

mluví prezidentka evropské sítě WAVE, výkonná ředitelka 

WAVE a pracovníci partnerských organizací – ROSA – centrum 

pro ženy, z.s. a proFEM Centrum pro oběti domácího a sexuál-

ního násilí. Hlavní projevy přednesou rovněž zástupci meziná-

rodních institucí a stakeholdeři z oblasti vládního sektoru Čes-

ké republiky. První panel bude zaměřen na otevření diskuse, 

zejména na téma právního rámce, v němž organizace poskytu-

jící specializované služby pro ženy působí, a to jak na vnitro-

státní, tak na evropské úrovni, s důrazem na možné překážky 

a/nebo podporu, kterou tento rámec dotčeným organizacím 

poskytuje. Panel se bude mj. zabývat synergiemi mezi jednotli-

vými platnými právními předpisy, především návrhem směrni-

ce EU o boji proti násilí na ženách a domácímu násilí, a dalšími 

mezinárodními právními předpisy včetně Istanbulské úmluvy. 

Řešit bude rovněž otázku důsledků podobných evropských 

předpisů na vnitrostátní úrovni a významnou roli, kterou v 

tomto ohledu hrají ženské organizace. 

Téma právních souvislostí vystřídá ve druhém panelu po-

drobnější pohled na provozní aspekt poskytování specializo-

vaných služeb pro ženy a problémy, s nimiž se potýkají v neu-

stále se měnícím prostředí. Vhodné zavádění vnitrostátních i 

evropských právních předpisů otevírá cestu k poskytování 

specializovaných služeb pro ženy. Ve spojení s nejrůznějšími 

krizemi – ať se jedná o pandemii onemocnění Covid-19 nebo 

válku na Ukrajině a její negativní důsledky – má nedostatečné 

provádění těchto právních předpisů exponenciální dopad na 

způsob, jakým jsou tyto služby zajišťovány. Účastníci získají 

poznatky o vlivu takových okolností a jejich dopadu na pří-

stup k příslušným právům a o roli specializovaných služeb pro 

ženy v dobách krize. Zvláštní pozornost bude také věnována 

problémům a výzvám souvisejícím s poskytováním pomoci v 

případě výskytu více traumat najednou. Během panelu bu-

dou představeny různé vnitrostátní přístupy jednotlivých 

členů sítě WAVE s cílem seznámit účastníky s rozdílnou reali-

tou, které ženské nevládní organizace musí čelit, a najít spo-

lečný základ a způsob pro vzájemnou podporu v daném pro-

cesu. 
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 Pozvánka na říjen na konferenci WAVE v Praze   

Konference WAVE 2022 s názvem „Specializované podpůrné služby pro ženy jako pilíře jistoty (nejen) 

v dobách krize“ se letos uskuteční v Praze. Letošní konferenci pořádá síť WAVE ve spolupráci se svými 

členy – ROSA – centrum pro ženy a proFEM – Centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí. Konfe-

rence WAVE 2022 se uskuteční ve dnech 10. až 11. října 2022. První den bude přístupný pro širokou ve-

řejnost a druhý den bude věnován pouze členům sítě WAVE. 

Další informace, podrobný program 

konference a možnost registrace 

najdete zde: 

 https://wave-network.org/24th-wave-

conference/ 



 

Chci se k vám objednat, ale nevím, jestli volám správně... 
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Pracovnice ROSY: ROSA, Dobrý den. 

Klientka: Dobrý den. Já bych se asi chtěla objednat, ale vlastně 

nevím, jestli volám správně. 

Sociální pracovnice: Tak já Vám zkusím přiblížit, co děláme a 

Vy si rozmyslíte, jestli by Vám naše služby mohly pomoci, ano? 

Klientka: Dobře. 

Sociální pracovnice: ROSA – centrum pro ženy nabízí ženám, 

které se staly oběťmi domácího násilí poradenství. To pora-

denství má několik složek: sociální, právní a samozřejmě obsa-

huje i psychickou podporu. Obsah konzultace je přizpůsoben 

tomu, co která klientka potřebuje. Některá klientka potřebuje 

mluvit o tom, co se jí děje, jiná chce poradit s postupem, jak se 

rozvést, jiná zase neví, jak mluvit s dětmi o tom, co se doma 

děje.  

Klientka: A musí tam být fyzické násilí? Já asi zažívám psychic-

ké násilí, ale nejsem si jistá. Už nevím, co je normální a co ne. 

Sociální pracovnice: Zabýváme se všemi případy, kdy dochází k 

domácímu násilí. Určitě není podmínkou, aby docházelo k fy-

zickým útokům. Klientky řeší různé kombinace psychického, 

fyzického, ekonomického, sexuálního nebo sociálního násilí.  

Klientka. Aha. Já už nevím, co je normální. 

Sociální pracovnice: Říkala jste, že asi zažíváte psychické násilí. 

Od partnera? 

Klientka. Od manžela. Jsme spolu deset let. Máme dvě děti. 

Sociální pracovnice: A jak se k Vám manžel chová? 

Klientka. Nadává mi. Nejdřív jen v soukromí, ale teď už to dělá 

i před dětmi. Pořád mě ponižuje, za nic mě nepochválí, jen kriti-

zuje. Přitom se starám o dům, domácnost, děti. Kvůli každé 

maličkosti, která se mu nelíbí, na mě křičí. 

Sociální pracovnice: Popisujete chování, které je považováno 

za psychické domácí násilí. Je moc dobře, že jste zavolala. 

Klientka: (pláče) Vůbec nevím, co mám dělat. Můžete mi pora-

dit, co mám dělat, aby se manžel choval normálně? 

Sociální pracovnice: Slyším, že pláčete. Musí to pro Vás být 

hodně těžké.  

Klientka: Hlavně kvůli dětem. 

Sociální pracovnice: Kolik je dětem let?  

Klientka: Synovi osm a dceři pět. 

Sociální pracovnice: A vůči dětem se manžel chová jak? 

Klientka: Je na ně hodně přísný. Nejvíc mi vadí, že před nimi 

mluví sprostě, i o mojí rodině. 

Sociální pracovnice: To chápu, že je Vám to nepříjemné. Chtě-

la bych se Vás zeptat, zda byste měla zájem o konzultaci u nás 

v poradně. 

Klientka: Ano, ráda bych přišla. 

Sociální pracovnice: Jen pro úplnost bych ráda dodala, že kon-

zultace jsou hodinové, bezplatné a zcela diskrétní. Určitě Vás 

nebudeme do ničeho nutit. 

Klientka: A musím Vám říct celé jméno? 

Sociální pracovnice: To samozřejmě nemusíte. Je jen na Vás, 

co nám řeknete. 

Klientka: Já bych mohla přijít někdy dopoledne. To jsou děti ve 

školce a ve škole a mohu se uvolnit z práce. 

Sociální pracovnice: Nejbližší volný termín je tento čtvrtek od 

9 hodin. 

Klientka: Ano, tak to bych mohla přijít. Poradna je v ulici Na 

Slupi? 

Sociální pracovnice: Ano, adresa je Na Slupi 14, Praha 2. Je to 

kousek od Botanické zahrady. Jen upozorňuji, že je zde obtížné 

parkování, pokud pojedete autem. 

Klientka: Já přijdu pěšky, pracuju nedaleko. 

Sociální pracovnice: Dobře, jste tedy domluvené na tento čtvr-

tek od 9 hodin. Kdybyste nemohla přijít, tak nám, prosím, dej-

te vědět, abychom mohly termín nabídnout někomu jinému. A 

ještě bych Vám doporučovala, abyste manželovi neříkala, že 

jdete do poradny. Zkuste se vyhnout konfliktním tématům, 

“nenaskočit” na hádku, když vnímáte, že se manžel chce há-

dat. Když je doma dusno, může pomoci jít se projít, nebo ale-

spoň odejít do jiné místnosti. A pokud by Vás napadl nebo 

Vám vyhrožoval, máte právo zavolat Policii ČR - linku 158. 

Klientka: Tak to snad nebude nutné. 

Sociální pracovnice: To já samozřejmě také doufám, že to ne-

bude potřeba. Říkám Vám to jen pro jistotu. 

Klientka: Tak děkuji a na shledanou. 

Sociální pracovnice: Na shledanou. Opatrujte se. 

   

                                                              Mgr. Petra Suchanová  

… Takto začíná mnoho telefonních hovorů do Rosy. Mnoho žen zažívá domácí násilí a mnoho žen neví, na koho se mohou 

obrátit o pomoc. Pokud o možnostech pomoci vědí, mohou váhat s objednáním např. z důvodu studu, nedůvěry (byť v ne-

státní) instituce, strachu z toho, že by se násilný partner o vyhledání pomoci dozvěděl nebo jednoduše ze strachu, že neví, co 

je čeká. Následující příklad objednávacího hovoru by mohl některé obavy rozptýlit. 



 

Avast, globální lídr v oblasti digitální bezpečnosti a ochrany 

soukromí, v novém průzkumu* se společností Behavio zjistil, 

že polovina Čechů a Češek zná hesla k jiným účtům nebo zaří-

zením než svým vlastním. Nejčastěji znají Češi a Češky hesla 

svých současných partnerů (31 %). Ti, kteří jsou zadaní, se také 

v 37 % případů domnívají, že partner zná jejich hesla. Po roz-

chodu si je však mění pouze 36 % z dotázaných. Pokud to neu-

dělají, vystavují se lidé riziku, že bývalý partner či partnerka 

jejich hesla zneužije. 

„Výzkum ukazuje, že svá hesla si po rozchodu s partnerem 

mění pouze 36 % lidí. Bývalý partner tak může mít přístup k 

jejich účtům, aniž by o tom věděli,“ vysvětluje bezpečnostní 

ředitelka Avastu Jaya Baloo. „Sdílení online účtů s partnerem či 

partnerkou je dnes ve vztahu stejně přirozeným krokem, jako 

je například společné bydlení. Ne každý vztah však končí šťast-

ně. Lidé by tak měli myslet na to, že stejně, jako si po rozchodu 

s bývalým partnerem rozdělí společný majetek, by si měli roz-

dělit také své online účty, aby předešli nepříjemným situacím.“ 

Češi a Češky, které znají hesla k jiným účtům nebo zařízením, 

znají nejčastěji hesla svých současných partnerů (61 %), rodičů 

(41 %) nebo dětí (23 %). V 9 % případů znají také přístupové 

údaje svého bývalého partnera nebo partnerky, a to k e-mailu 

(50 %), sociálním sítím (48 %), telefonu nebo počítači (30 %) a 

streamovacím službám (28 %). Ve věkové skupině 18-24 zná 

cizí hesla dokonce 75 % lidí ze všech dotázaných. 

Více než třetina (37 %) lidí ve vztahu věří, že partner nebo 

partnerka zná jejich hesla – nejčastěji k telefonu či tabletu (52 

%), notebooku nebo počítači (45 %), e-mailu (42 %) a interne-

tovému bankovnictví (26 %). Stejně tak je 6 % dotázaných pře-

svědčených, že některá hesla zná i jejich bývalý partner či part-

nerka, konkrétně jde o hesla k e-mailu (39 %), telefonu či tab-

letu (25 %), sociálním sítím (24 %) a notebooku nebo počítači 

(23 %). 

Necelá pětina Čechů a Češek (14 %) uvádí, že se někdy v životě 

musela vypořádávat s důsledky zneužití svého hesla, jako je 

zneužití jejich identity (35 %), obtěžování jich či jejich známých 

(35 %), změna hesla a zablokování přístupu do účtu (29 %), 

nebo dokonce sledování jejich aktuální polohy (11 %). Ve 23 % 

případů byl přitom tím, kdo heslo zneužil, právě bývalý part-

ner. 

Na co po rozchodu nezapomenout? 

Avast radí, jak na bezpečný digitální rozchod: 

E-maily: Zkontrolujte si, jaká zařízení mají k vašemu e-

mailovému účtu přístup a pokud některé z nich není vaše, vy-

mažte jej. Nastavte si nové, silné heslo a dvoufázové ověření, 

abyste se do účtu mohli vždy přihlásit opravdu jen vy. 

Sociální sítě: I v případě sociálních sítí je dobré si ověřit, že k 

vašim účtům nemají přístup žádná nevyžádaná zařízení nebo 

aplikace, a nastavit si nové heslo s dvoufázovým ověřením. 

Kromě toho se ujistěte, že údaje, které používáte pro případné 

obnovení svých účtů na sociálních sítích, jsou opravdu vaše a 

bezpečné. Zvažte, zda neupravit nastavení soukromí na svých 

sociálních sítích tak, aby vás expartneři nemohli sledovat. 

Online bankovnictví: Jestliže má vaše bývalá polovička přístup 

do vašeho online bankovnictví nebo zná údaje vaší kreditní 

karty, vyžádejte si od banky nové přihlašovací údaje a kartu. 

Doporučujeme také zkontrolovat přístupy k dalším platebním 

a finančním aplikacím, jako je např. PayPal, Twisto apod., a 

účty v online obchodech, které jsou na tyto aplikace navázané. 

Pokud k nim má expartner/ka přístup, změňte hesla a zabez-

pečte je dvoufázovým ověřením. 

Streamovací platformy: Pokud jste se svou bývalou polovičkou 

sdíleli např. účet na Netflixu nebo podobné platformě, doporu-

čujeme si vytvořit zcela nový, nebo se ujistit, že se ex-partner/

ka do vašeho účtu v budoucnu už nedostane. Nastavení silné-

ho hesla je zde samozřejmostí. U platforem, kde můžete vytvá-

řet i svůj vlastní obsah, např. playlisty na Spotify nebo v aplika-

ci Soundcloud, zvažte upravení nastavení soukromí tak, aby 

vás dotyčný nemohl sledovat. 

Poloha: Upravte nastavení všech aplikací ve vašem zařízení 

tak, aby vaši polohu využívaly jen ve chvíli, kdy aplikaci skuteč-

ně používáte. Nezapomeňte také na další nástroje a aplikace, 

jako je např. Find My, Google timeline nebo sdílené fotografie, 

které mohou zaznamenávat vaši polohu, aniž byste si to uvě-

domovali. Upravte jejich nastavení tak, aby se k vaší poloze 

nikdo cizí nedostal. 

 

*Kvantitativní průzkum formou dotazování CAWI realizovala 

společnost Behavio pro společnost Avast v období od 10.–14. 

června 2022 na reprezentativním vzorku 1100  lidí z online po-

pulace ČR. 
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Téměř třetina Čechů a Češek zná hesla svých partnerů 

Důvěra je hezká věc. Jenže, většina Čechů se je však po rozchodu nemění, a  leckdy se diví. Se zneužitím hesla se v minulosti 

potýkalo 14 % lidí, nejčastěji od svých bývalých partnerů. Oběti domácího násilí mají podobné zkušenosti. Jejich partneři 

často sledují jejich komunikaci, zneužívají jejich kontakty a sítě, sledují díky zneužití mobilního telefonu jejich polohu. Vše 

jim usnadníme, pokud se nevěnujeme zabezpečení svých hesel a přístupů.  



 

Pošlete to dál:  Bright Sky pomáhá  odhalit násilí 
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Každý máme ve svém okolí někoho, kdo od svého blízkého 

zažívá domácí násilí. Každá třetí žena v ČR se setká během své-

ho života s domácím násilím. Možná to ani netušíte. Oběti to 

nemají napsané na čele. Své trápení často úspěšně tají, prů-

měrně 8 až 10 let. Svou situaci někdy zlehčují, násilnou osobu 

mohou omlouvat, anebo si vše kladou za vinu.  

Vystoupit z kruhu násilí chce hodně odvahy. Díky mobilní apli-

kaci Bright Sky CZ ale můžete udělat první krok. Aplikace fun-

guje jako rozcestník pro každého, kdo má pochybnosti, jestli 

by se on sám nebo někdo z jeho blízkých mohl nacházet 

v násilném vztahu. Hned na začátku se rozděluje do dvou vět-

ví: „Hledám radu pro sebe“ a „Chci pomoci někomu jinému“.  

Na jednom místě nabízí bezpečně a důvěrně všechny potřebné 

informace:  vysvětluje co je domácí násilí a jak může vypadat, 

najdete tu i tříminutový dotazník pro posouzení nebezpečí ve 

vztahu, databázi kontaktů na centra pomoci. Určena je nejen 

pro samotné oběti, ale pro každého, kdo má obavy o svoji ka-

marádku, kolegu, sousedku nebo někoho z rodiny. Díky funkci 

„Můj deník“je možné si bezpečně uchovávat audio, video, 

foto či textové záznamy, které mohou být následně využity 

jako důkazy. Výhodou je, že tyto záznamy nezůstávají 

v telefonu, ale ani se automaticky neodesílají na policii. Přístup 

k nim má jen dotyčný a je na něm, jak s nimi následně naloží.   

Česká verze bezplatné aplikace tu je díky Nadaci Vodafone, 

odborným garantem české adaptace je organizace ROSA – 

centrum pro ženy.  

 S aplikací pracujeme, 

doporučujeme ji i našim 

klientkám. K šíření pově-

domí o aplikaci se ale 

můžete připojit i vy.  
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Bezplatná   krizová   linka    

pro  oběti  domácího a genderově 

podmíněného násilí  

 

800 60 50 80 
 

                             

Newsletter ROSA vydává: ROSA - centrum pro ženy, z.s., ročník XXIV, číslo 2, srpen  2022.   Redakční rada: Mgr. 

Martina Hronová, Marie Vavroňová, Zdena Prokopová, PhDr. Jiří Vavroň  

Kontakt, objednání, odhlášení zpravodaje: info@rosacentrum.cz                        

Podpořte prosím ROSA  centrum pro ženy (azylový dům pro oběti a 

jejich děti, právní a psychologické poradenství, krizovou pomoc).  

Dárcovský účet ROSA :    284869349/0800 

S nadšením pomáháme. Obětem domácího násilí, jejich dětem. Prosíme, podpořte ROSA centrum pro ženy, abychom mohli 

poskytovat služby v nezměněném rozsahu  v azylovém domě,  bytech i krizovém centru. Děkujeme všem za podporu. 

ROSA  - centrum pro ženy, z.s .      WEB  www.rosacentrum.cz,  FB @rosacentrum.cz     IG: rosacentrum 

Hlavní e-mail: info@rosacentrum.cz, E-mailové poradenství: poradna@rosacentrum.cz,  azylový dům 
azyl@rosacentrum.cz.  (Ostatní e-maily jsou ve tvaru: jmeno.prijmeni@rosacentrum.cz)    
SOS linka ROSA 602 246 102,  Poradna 241 432 466,  vedoucí azylového domu 736 739 467  

ROSA hledá kolegyni na pozici sociální  

pracovnice krizové pomoci  
do centra komplexní krizové pomoci  

ROSALIN na Praze 2. Náplň práce: telefo-

nická krizová pomoc, psychosociální, so-

ciálně právní obětem domácího násilí. 

Jde o práci na 12tihodinové směny v non-

stop režimu (37,5 hodiny týdně) pro telefonickou a pobyto-

vou službu. Pracovní smlouva na dobu určitou po dobu trvá-

ní projektu do 31.3.2024. 

Požadujeme vysokoškolské vzdělání (VŠ, VOŠ) a odbornou 

způsobilost dle §110 zákona 108 o soc. službách, samostat-

nost, spolehlivost, zároveň schopnost práce v týmu, schop-

nost spolupracovat, komunikovat, empatii. Nabízíme zdělá-

vání zaměstnanců, supervize, sickdays.  

Maximální celková hrubá mzda pro režim 24/7 denní/noční 

v rozmezí 36-40 tisíc Kč. 

info@rosacentrum.cz  

                             


