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Pan A.se ženil když mu bylo 25 let. Za manželku si 
vzal dívku z Čech, země vzdálené stovky kilometrů od 
jeho vlasti. Seznámili se a zamilovali do sebe během 
její pracovní stáže v zahraničí. Krátce po návratu své 
budoucí manželky do České republiky, se pan A. bez 
jejího vědomí rozhodl, že se za ní odstěhuje. Paní A. 
mu pomocí svých rodičů poskytla přístřeší a našla 
zaměstnání. Ze vztahu však začala být brzy nešťastná. 
O co víc jim to neklapalo, o to více pan A. trval na tom, 
že by se měli vzít. Paní A. se obrátila na odborné 
pracoviště, kde jí psycholožka poradila, aby si 
takového skvělého a inteligentního muže, jako je pan 
A, vážila a neváhala se za něj provdat. Protože si paní 
A. nikdy nebyla jistá sama sebou, svou intuicí a pocity 
udělala to – a doufala, že se některé jeho vlastnosti  
v manželství změní. Zvláštnosti v chování pana A., 
které vykazovaly známky citové manipulace 
a psychického násilí, ale nezmizely ani po té, co paní 
A. neplánovaně otěhotněla. Její citová frustrace 
a strach z nevypočitatelního chování manžela a velká 
odpovědnost vůči dítěti, ji nakonec přivedly 
k rozhodnutí, že se od svého manžela odstěhuje - sílu 
k uskutečnění plánu pocítila nejvíc poté, co se jí 
narodil syn. Oznámila manželovi rozhodnutí žít 
v oddělené domácnosti. 
Než si pan A. uvědomil, že se nejedná jen o 
„poporodní vrtoch“ manželky, která se mu předtím 
vždy přizpůsobila, byla paní A. už odstěhovaná. 
Nevěděla, jestli to bude natrvalo, byla si však jistá, že 
chce, aby byl jejich syn vychováván co nejvíce 
společně, za aktivní přítomnosti otce. Pan A. mohl své 
dítě navštěvovat kdykoli chtěl, mohl si ho brát na 
procházky, a nebyl povinen na něj nijak finančně 
přispívat. Po několika měsících se pan A. začal o syna 
zajímat čím dál méně a soustředil se na vyvolávání 
konfliktů s manželkou. Během návštěv ji pravidelně a 
v přítomnosti dítěte, slovně a fyzicky napadal, ukradl 
společné peníze z účtu v bance a vyhrožoval, že syna 
unese do zahraničí a matka ho už nikdy v životě 
neuvidí. Když byly synovi dva roky, situace se tak 

vyhrotila, že se paní A. musela s dítětem několik týdnů 
schovávat v bytech kamarádek. Pan A. neváhal 
napadat i příbuzné matky, například babičku jednou 
málem strčil do kolejiště metra, když měla jeho syna 
v náručí. Útoky otce dítěte se postupně přenesly na 
půdu rozličných státních, nestátních institucí a soudů. 
Místo aby během mateřské dovolené své bývalé 
partnerky pan A. finančně přispíval na syna, vydával 
obrovské sumy za právníky, kteří připravovali desítky 
lživých obvinění na matku a dokonce i na její rodiče. 
Jako prostředek ubližování své bývalé partnerce si 
vybral její hlavní slabost - starost o dítě. Ignoroval 
lékařská doporučení a návštěvy lékařů a nemocnic, 
kde byl syn v akutním stavu opakovaně hospitalizován, 
jen proto, aby mohl  matku falešně obviňovat, že ho 
neinformuje o zdravotním  stavu jeho syna. Dožadoval 
se styků se synem v situaci, kdy nevyužíval soudem 
dané možnosti, aby vyvolal dojem, že mu bývalá 
manželka  ve styku s dítětem brání. Stížnosti matky, 
která se kvůli nedostatku peněz bránila bez právníků, 
soudy ani odbory sociální právní ochrany dítěte, 
nebraly vážně. Její žádosti o prošetření podmínek 
v jakých se otec stýká se synem, který po návštěvách 
otce přichází ve špatném stavu, nikdo nevyslyšel. 
Sociální pracovnice odbývaly její obavy o dítě s tím, že 
je to „tvrzení proti tvrzení“ a odmítaly se s nimi blíže 
zabývat. Pan A. si své útoky pečlivě plánoval a 
uskutečňoval v době, kdy matka neměla nablízku 
žádné „nezávislé“ svědky. Dobře věděl, že se nedá 
dokázat, když bude matce svého dítěte denně 
dvacetkrát volat, a obtěžovat obsedantními otázkami, 
když jí se smíchem odmítne prozradit, co měl syn 
k večeři, poté, co ho přivede s průjmem a zvracením. 
Když jí bude zvonit v noci na zvonek domu, když se jí 
bude chlubit, že syn spal venku na lavičce 
v desetistupňovém mrazu atd. Namísto toho, aby se 
ale pan A. octl pod drobnohledem úřadů, se z paní A 
v očích soudu a dokonce i zmanipulovaného tisku, 
stala „špatná“ matka, která otci nedůvodně brání ve 
styku s dítětem, ačkoli sama navrhovala styk 
přesahující rámec běžného styku rozvedeného otce 
s dítětem. Situace, škodlivá především pro chronicky 
nemocného chlapečka, se zhoršila poté, co se matka 
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znovu vdala. Pan A. v poslední době stěžuje si do 
Štrasburku u soudu pro lidská práva a nechává se 
fotografovat do novin jako oběť diskriminace otců.  
 
Obecná charakteristika 
Kazuistika pana A. nám může posloužit na první 
pohled jako příklad komplikovaných vztahů mezi 
rozvedenými rodiči. Při hlubší analýze podobných 
případů můžeme najít charakteristiky, které se u 
účastníků těchto sporů vyskytují častěji a pravidelněji, 
než abychom mohli mluvit o náhodě. Tyto 
charakteristiky můžeme shrnout následovně:  
1. Přítomnost psychického nebo fyzického zneužívání 

ve vztahu. 
2. Tolerance k násilí ze strany zneužívaného partnera 

či partnerky.  
3. Opakovaně neúspěšné pokusy o ukončení vztahu 

se zneužívajícím partnerem. 
4. Odmítnutí ukončení vztahu, doprovázeném 

nárůstem psychického a fyzického násilí ze strany 
zneužívajícího partnera. 

5. Odčiňování citové křivdy zneužívajícího partnera 
prostřednictvím společného dítěte jako nástroje 
msty a trestání. 

6. Využívání dítěte jako nástroje k udržení sado-
masochistické vazby s bývalým partnerem nebo 
partnerkou. 

 
Uvedený průběh vztahů a tzv. porozvodových sporů o 
dítě je do velké míry podmíněn osobnostními 
charakteristikami jejich účastníků. Případ pana A. nám 
může pomoci ilustrovat určité typy osobností, které ke 
vzniku výše uvedené sekvence událostí významně 
přispějí, nejsou-li za ně plně odpovědni. 

 
Osobnost zavržených partnerů 
Na první pohled byl pan A. byl milým člověkem, který 
si dokázal získat lidi svou nadprůměrnou schopností 
komunikovat. Vynikal schopností vzbuzovat v lidech 
soucit a lítost, čímž se mu na veřejnosti dařilo zakrývat 
agresivní a sadistické sklony. Pod dojmem „sociální 
geniality“ osobností typu pana A., si málokdo povšimne 
hluboké nejistoty a nedostatku sebevědomí. Nutkavou 

potřebu těchto osobností, které častěji nacházíme 
mezi muži, je potřeba prosazovat svou moc a vůli za 
každou cenu. Tuto vlastnost, povahovou danost či 
sklon, si povšimne pouze odborník nebo člověk, který 
je s nimi v kontinuálním osobním kontaktu, například 
příbuzní nebo partner.  
Podobné typy osob se v důvěrných vztazích chovají 
jako citově závislé, nezralé a naléhavé děti, které si 
pozornost a úctu vynucují fyzickou převahou a citovou 
manipulací. Příčiny podobného chování můžeme 
spolehlivě najít v prožitcích s jejich primárními 
pečovateli, především matkami, které zůstávají 
potlačeny hluboce a nekontrolovaně v jejich nevědomí. 
V důsledku nedostatků v uspokojování svých citových 
potřeb v raném věku, se tito lidé cítí trvale emočně a 
někdy až existenčně frustrováni. Neustálé vyžadování 
pozornosti a dokazování intelektové či fyzické 
dominance slouží k tomu, aby se ubránili vlastním, 
většinou nevědomým pocitům špatnosti a 
nehodnotnosti. Od svých partnerů či blízkých 
spolupracovníků proto vyžadují oddanost a 
porozumění.  
Další typickou známkou těchto osobností je to, že se 
jakoukoli kritikou cítí mimořádně zasaženi a ohroženi. 
K blízkým osobám, ale i institucím, se vztahují jako 
k prostředníkům a potvrzovatelům jejich výjimečnosti a 
ceny. Podle toho, jak jsou lidi schopni jejich hodnotu 
potvrzovat či vytvářet, podle toho je buď nekriticky 
milují a žárlí na ně, anebo je nenávidí a odsuzují. 
Z obdivovaného člověka se stane zrádce, když jej 
například kritizuje nebo v něčem opravuje.  
Nejspolehlivějším spouštěčem nekontrolovaného nebo 
naopak promyšleného agresivního chování 
v partnerském vztahu je situace, kdy se partnerka, 
rozhodne ze vztahu odejít. V extrémních, nikoli však 
výjimečných případech se nenávist může vyhrotit  
natolik, že opuštěný partner investuje veškerou energii 
a schopnosti do fantazií a konkrétních plánů na zničení 
zdroje svého domnělého ponížení a zničené sebeúcty. 
Jedinci s touto a dalšími křehkými mentálními 
strukturami (odborně se jim říká narcistické a hraniční 
poruchy osobnosti) na odchod manžela nebo 
manželky nebo partnerky reagují způsobem, jenž 
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odpovídá hloubce jejich osobního citového zranění, 
která se zdá být bezednou.  

 
Znaky „Syndromu zavrženého partnera“ 
Soubor projevů postojů a projevů v chování a 
emočního prožívání některých jedinců po ukončení 
vztahu ze strany jejich partnera či partnerky lze 
s určitou medicínskou licencí nazvat „Syndromem 
zavrženého partnera“.  
Na základě dlouholetých domácích a mezinárodních 
zkušeností z oblasti medicíny, psychologie dětí a 
dospělých, psychologického poradenství a z oblasti 
sociálně-právní ochrany dítěte můžeme tvrdit, že 
„syndromem zavrženého partnera“ trpí především 
muži, kteří vykazují následující osobnostní, sociální a 
klinické charakteristiky:  

 
Po ukončení vztahu s partnerkou 
1. Prožívají intenzivní pocity nenávisti vůči bývalé 

partnerce. 
2. Jako reakci na odchod partnerky ze vztahu 

vykonávají vůči ní psychický a fyzický nátlak až 
násilí. 

3. V dlouhodobém horizontu (výjimečně celoživotně) 
se soustavně zabývají svým citovým zraněním, 
se kterým se nedokážou vnitřně vyrovnat.  

4. Jako způsob vyrovnání se s citovým traumatem ve 
vztahu a ve vztazích v minulosti používají 
systematickou a promyšlenou agresi vůči osobě, 
která jejich citové zranění měly způsobit. 

5. Agrese směřuje nejen vůči bývalé partnerce, ale i 
proti osobám jí blízkým. 

6. Agresivní tendence proti bývalé partnerce mají 
obsedantně-kompulzivní charakter a projevují se ve 
skrytu, bez možnosti „nezávislého“ svědectví.  

7. V emočně vypjatých situacích mohou ztratit 
vědomou kontrolu na svými agresivními impulsy za 
účelem obnovení vlastního pocitu moci a ovládání. 

8. Intenzitu nenávistných pocitů a útoků na psychickou 
integritu bývalé partnerky zvyšují pocity žárlivosti a 
závisti vůči ní a jejímu nového partnerovi.  

9. Ve svém chování projevují známky exhibicionizmu 
a egocentrizmu, vyhledávají veřejnou pozornost.  

10. Jako prostředek odčinění citového zranění 
používají všechny prostředky, nejčastěji však 
svoje děti, jejichž zájmem a právy se falešně 
zaštiťují.  

 
K těmto deseti nejčastějším charakteristikám jedinců 
trpících „syndromem zavrženého partnera“ můžeme 
v určitých případech přidat vlastnost, která většině lidí 
kolem nich brání vidět v jejich konání a postojích něco 
jiného, než zájem o dítě. Část z těchto jedinců 
s vysokou inteligencí a vysokým sociálním 
potenciálem, vyniká neobvykle rozvinutou schopností 
získávat lidi na svou stranu. Typickým objektem jejich 
manipulace jsou ženy ve středních letech života 
s historií ne zcela úspěšných partnerských vztahů. 
Ženy, které nemají dostatečně potvrzenou svoji 
ženskost a v interakci s muži jsou nejisté anebo 
odmítané. Vůči jiným ženám mohou pociťovat závist a 
nepřátelství, obzvláště, jsou-li samy bezdětné. V jejich 
historii můžeme najít obdivovaného, ale emočně 
vzdáleného otce, nebo emočně chladné matky. Tyto 
ženy pak mohou v úřední interakci se zavrženými 
partnery vytvořit spojenectví založené na nepřátelství 
proti jejich bývalým partnerkám.  
Jako iniciátoři násilí ve vztahu a po jeho ukončení jsou 
tito muži často v lepším psychickém (někdy i fyzickém) 
stavu jako jejich bývalé partnerky. Tato vlastnost je 
nepochybnou předností zejména při vyčerpávajících 
soudních jednáních, kdy jsou jejich oběti vystaveny 
dalšími psychickému nátlaku a nejednou i ponižování. 
Je proto samozřejmé, že první, kdo ztratí koncentraci a 
sílu trpělivě odpovídat a dělat „dobrý dojem“ je adresát 
jejich úporné agrese.  
Míra prožívaného emočního ublížení jedinců trpícím 
„syndromem zavrženého partnera“ zpravidla odráží 
hlubší rány, než jaké jim stihla „uštědřit“ jejich 
partnerka. Ke skutečnému zoufalství a pocitům 
bezmoci a beznaděje je ve skutečnosti přivádí 
psychické trauma, které se stalo mnohem dříve, než 
v dospělosti. Toto trauma souvisí s nedostatky v péči 
jejich rodičů, především matek, zejména v prvních 
letech života. O co méně je toto trauma rozpoznané a 
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zpracované (léčené) například pomocí odborníků, o to 
více ovládá jejich konání.  
Dítě jako oběť 
Následující případ ukazuje, že potřeba převahy ve 
vztahu k ostatním lidem, nutnost vyhnutí se pocitům 
selhání a nedokonalosti a touha po prosazení se za 
každou cenu, může být natolik silná, že překryje 
zdravý úsudek i v případě jejich vlastních dětí. 
Když bylo dívce, můžeme ji nazvat Dana, asi dvanáct, 
byla po rozvodu rodičů svěřena do péče matky. Během 
manželství byla svědkem bezpočtu konfliktů mezi 
rodiči. Mnohé z nich končily fyzickým napadením 
matky a vyhnáním z domova. Během hádek se 
zavírala do pokoje a schovávala pod peřinu. Ze 
strachu o matku nemohla v noci usnout, ve škole pak 
byla často unavená a nesoustředěná. Když se matka 
po několika letech domácího násilí nakonec rozhodla 
od manžela odejít, Daně se ulevilo. Po několika 
týdnech ukrývání se u příbuzných se usadily v novém 
domově a doufaly, že násilí bude konec. Jak otci 
definitivně pohasla naděje, že se k němu manželka 
vrátí, začal obcházet úřady se žádostí o styk s dcerou. 
Násilí vůči matce nepřímo pokračovalo dál. Otec 
v soukromí a bez svědků nadále vyhrožoval, že jí 
unese dítě, že ji a její matku zabije. Při předávání Dany 
bývalou ženu hrubě nadával a urážel. Dana se 
z návštěv u otce vracela s pláčem, protože otec před 
ní matku pomlouval a nutil jí, aby se k němu 
nastěhovala. Pod dojmem těchto zážitků a prožitků 
v rodině se s otcem nadále odmítala pravidelně vidět. 
Než by s ním šla na procházku, raději ze zamkla 
v pokoji anebo na balkoně, kde dokonce vykřikovala, 
že vyskočí, pokud jí k návštěvě otce bude kdokoli nutit. 
Otec tvrdil, že se s ním dcera odmítá stýkat proto, že jí 
bývalá manželka proti němu navádí. Vytrvale 
navštěvoval státní i nestátní instituce, kde se stavěl do 
role oběti zbavené práva pečovat o své milované dítě. 
Zaměstnanci Orgánu sociální právní ochrany dítěte se 
k případu Dany stavěly jako k problému jejích rodičů. 
Když jednou Dana na ulici od otce utekla, sociální 
pracovnice, která byla opatrovnicí dítěte, Daně 
pohrozila, že pokud nepůjde s tátou, umístí ji do 
dětského domova. Místo prošetření skutečného 

dopadu návštěv dítěte u otce na psychiku dítěte, se 
zaměřily na penalizaci matky za to, že dceru „řádně 
nepřipravuje“ na styk s otcem. V současnosti je Dana 
již plnoletá a o svém osudu může rozhodovat sama.  
Uvedený případ je ilustrací toho, jak děti reagují 
v případech domácího násilí i konfliktů rodičů obecně.  
Závěr 
Klinické zkušenosti a výzkumy prokázaly, že dítě má 
na konfliktním vztahu otce a matky i přímou emoční 
účast. Během hádek rodičů prožívá intenzivní pocity 
strachu o své bezpečí, eventuálně o bezpečí svých 
mladších sourozenců. Za neštěstí cítí často vinu a 
přímou odpovědnost, třeba proto, že není dost dobré, 
aby je udělalo šťastnými, nebo za to, že se narodilo.  
V případě násilí mezi rodiči se instinktivně identifikuje 
s rodičem, který mu je citově bližší. Tím je v naprosté 
většině případů matka, což souvisí s průběhem 
přirozeného tělesného a psychosociálního vývoje. 
Matka je pro většinu dětí hlavním zdrojem pocitu 
bezpečí a jistoty, bez kterého by se nemohly zdravě 
vyvíjet po citové ani tělesné stránce. Když je dítě  
přímým svědkem toho, že otec matku ohrožuje, cítí se 
samo být ohroženo. Své pocity nemůže oddělit od 
pocitů matky, ani kdyby si to samo přálo, protože otce 
miluje. Při násilí mezi rodiči dítě nedokáže být 
nestranné a nezaujaté. Náklonnost vůči rodiči, 
například otci, který se choval před dítětem tak, že 
z něho muselo mít přímo či nepřímo strach, nelze 
vynutit izolací dítěte od matky nebo od jejich postojů. 
Domnívám se, že dítě je ve svých postojích a pocitech 
do velké míry autonomní a rozhoduje na základě 
vlastních prožitků. Jsou samozřejmě případy, kdy je 
dlouhodobě jedním z rodičů, například matkou vedeno 
proti otci, tyto případy se však rozhodně nevztahují se 
na situace vykazující znaky „syndromu zavrženého 
partnera“.             

 (autor je psychiatr) 
 
 
 
Děti, které žijí v rodinách, v nichž dochází k násilí, 
jsou často nejen svědky násilí, ale někdy jsou i 
samy týrány. Často se navíc stávají  prostředkem 

Dopady domácího násilí na děti 
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k manipulaci nebo získání kontroly nad obětí. 
Svědky násilí se přitom děti stávají velmi často. To 
jim ale  ubližuje psychicky, tak i emocionálně 
 
Studie prokazují, že jsou v průměru více agresivní 
nebo více bázlivé, častěji trpí depresemi a dalšími 
posttraumatickými symptomy. Mohou za násilí cítit 
odpovědnost, ale i vinu – třeba proto, že nejsou 
schopny násilí zastavit nebo že mají trýznitele rády. 
Cítí stálou úzkost, že k násilí zase dojde a že budou 
opuštěny. V pozdějším věku je pak může víc ohrožovat 
závislost na drogách.  
Ačkoli se navíc může zdát, že tyto dopady se časem 
zmenší, mohou pokračovat i v dospělosti. Bývalé 
dětské oběti mohou v dospělosti stále trpět depresemi 
a posttraumatickými symptomy. Navíc chlapci–svědci 
domácího násilí, sami pravděpodobněji inklinují k násilí 
v dospělosti. 
 
Děti jako prostředek manipulace 
Výzkum ukázal, že existuje vztah mezi týráním dětí a 
domácím násilím. Studie provedené v celém USA 
ukázaly, že 50 % mužů, kteří často napadají své ženy, 
také často útočí na své děti. Studie provedená na 
vzorku více než 900 dětí žen-obětí domácího násilí, 
které nyní žijí v azylech, ukázaly, že téměř 70 % dětí 
bylo samo obětí fyzického týrání nebo bylo 
zanedbáváno. Další výzkum pak ukázal, že 45 % - 
70 % dětí-svědků domácího násilí, je i oběťmi týrání.  
I když navíc není násilí namířeno přímo proti dětem, ty 
mohou být zraněny, jsou-li násilí přítomny: jsou-li 
udeřeny násilníkem a zraněny při ochraně matky. 
Velkým problémem je ale i skutečnost,  že děti bývají 
využívány násilníkem k manipulaci s obětí. Ten může 
hrozit odebráním svěření dítěte do péče, nebo únosem 
dítěte, pokud oběť týrání zveřejní. Někteří pachatelé 
také oběť zastrašují tím, že jí hrozí, že dítěti ublíží nebo 
ho zabijí. Podobné taktiky přitom často následují po 
odchodu oběti od násilníka.  
 
Vliv domácího násilí na děti 
Traumatizující je nejen fyzické napadení dětí.  I 
samotné svědectví domácího násilí je pro ně velikým 

traumatem (podobným, jako kdyby byly samy oběťmi 
týrání). Přitom každý rok je minimálně 3,3 milionu dětí 
v USA svědkem domácího násilí. 
 
- Děti v domácnostech, kde dochází k domácímu 

násilí, jsou fyzicky týrány nebo zanedbávány. 
- Rozsáhlá studie provedená na vzorku více než 

900 dětí bitých žen ukázala, že téměř 70 % dětí je 
samo oběťmi fyzického týrání či zanedbávání. 
Téměř polovina dětí byla fyzicky či sexuálně 
zneužívána, 5 % bylo kvůli týrání hospitalizováno. 
Jen 20 % ale bylo před příchodem do azylového 
domu  chráněno službou na ochranu dětí. Stejná 
studie ukázala, že jsou to v naprosté většině muži, 
kdo děti týrají a bijí, jen v pár případech to byla 
sama matka. 

- Ačkoli týrání dětí silně souvisí s domácím násilím, 
organizace na ochranu dětí věnují souvislosti 
těchto dvou problémů velmi malou pozornost. 

- Přibližně 90 % dětí si je vědomo násilí 
namířeného na jejich matku. 

- Děti jsou přítomny v 40 - 55 % domovů, kam je 
z důvodu domácího násilí zavolána policie. 

- Většina žen, která využívá služeb azylových 
domů, přivádí i své děti. Podle jedné ze studií, 
přivádí své děti 72 % žen, 21 % přitom má 3 a 
více dětí. 

- Děti z domovů, kde dochází k násilí, mohou 
zažívat kognitivní či jazykové potíže, mentální 
zpoždění, stresem vyvolané indispozice (bolesti 
hlavy, vředy…), problémy se sluchem a řečí. 

- Mnoho dětí z rodin, kde dochází k násilí, má 
potíže ve škole, včetně potíží s koncentrací, 
nízkým výkonem a přizpůsobením, tyto děti také 
často chybí. 

- U chlapců svědků násilí je více pravděpodobné, 
že budou v dospělosti bít svoji partnerku než u 
chlapců vyrůstajících v nenásilnických domovech.  

Mgr. Martina Hronová 
 
Zdroj: www.stopwav.org/effects a Womens Rural 
Advocacy Programs: The Effects of Domestic Violence 
on Children 

mailto:rosa@telecom.cz
http://www.rosa-os.cz
http://www.stopwav.org/effects


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
03/2004 

 

Kontakt: ROSA, Podolská 25, 147 00 Praha 4 
Tel./ fax: +420 241 432 466, tel.: +420 602 246 102, e-mail: rosa@telecom.cz, http://www.rosa-os.cz 

6 

.  
 
 
Podle britské ministryně veřejného zdraví, Melanie 
Johnson, je třeba zavést do běžné praxe dotazníky, 
které by se nastávajících matek ptaly na domácí 
násilí. Okolo 30 % domácího násilí totiž začne, 
nebo se prohloubí, právě během těhotenství.  
 
Opatření  má pomoci podchytit domácí násilí už v jeho 
počátcích a zastavit ho, že propukne ve větší míře. 
„Domácí násilí často v těhotenství začne, nebo v tomto 
období zesílí. Následkem je vysoká míra potratů, nízká 
porodní váha novorozenců, předčasné porody, zranění 
plodu, nebo jeho smrt,“ uvedla Melanie Johnson. „Díky 
dotazníkům by zdravotníci mohli rozpoznat, zda je 
žena v ohrožení nebo zda zažívá domácí násilí.“  
V současné době tak už běží pilotní projekt ve 
spolupráci  University of West of England a Bristol NH 
Trust – ukázalo se, že dotazníky k domácímu násilí 
většina žen vnímá velmi pozitivně a že v několika 
případech vedly k odhalení násilí. Odhaduje se přitom, 
že za svůj život domácí násilí zažije každá čtvrtá žena.  
V současné době navíc britským parlamentem 
prochází návrh Domestic Violence, Crime and Victims 
Bill, který zahrnuje velkou řadu opatření, která by měla 
lidem dotčeným domácím násilím poskytnout další 
ochranu a podporu. 

PhDr. Petra Švecová 
Zdroj: BBC News 
 
 
 
V Glasgow začal působit nový soud, určený pro 
případy domácího násilí. Jeho cílem je zavést 
služby, které odpovídají situaci obětí násilí.  
 
Cílem nového projektu je přivést obviněného před 
soud do 40 dnů. Toto opatření by podle jeho 
realizátorů mohlo vést k tomu, že se před soud 
dostane více případů domácího násilí a že se oběti 
nebudou bát tyto případy nahlásit. Oběti domácího 
násilí by zde tak měly získat i informace a podporu, jak 

předložit svou výpověď. Pachatelům přitom může být 
soudem uložena i účast ve speciálních programech 
pro násilníky, nebo zákaz přiblížení k oběti. 
 
Rychlé prošetření pomůže 
Soud zatím neslouží celému město Glasgow, ale jeho 
jižní části, v níž domácí násilí tvoří 10 % případů, které 
se před soudy projednávají. V letech 2002 až 2003 zde 
podle odhadu došlo k 2250 případům domácího násilí.  
Ministr Malcolm Chisholmk zahájení činnosti soudu 
řekl: „Stále více žen tyto případy hlásí policii a tento 
soud umožní velmi rychlé prošetření případu. Ujistí tak 
ženy, že mohou získat odpovídající pomoc, která jim 
v těchto traumatizujících obdobích pomůže. Výsledky 
tohoto soudu budeme pečlivě sledovat a posoudíme, 
zda je tento přístup možné rozšířit na celé Skotsko.“ 

PhDr. Petra Švecová 
Zdroj: BBC News 
 
 
 
 
Jak ukazuje zkušenost obětí, domácí násilí 
většinou nekončí ani po odchodu od násilného 
partnera. V mnoha zemích proto už řadu let fungují 
programy, které se snaží, aby násilní partneři  sami 
pocítili odpovědnost za své chování. Jejich cílem 
tak je okamžité zastavení násilí a tedy podpora 
oběti. Takovýmto programem je i Modelový projekt 
proti domácímu násilí, který běží ve Vídni.  
 
Od roku 1999 spolupracují ve Vídni dvě neziskové 
organizace - Mužské centrum a Intervenční centrum 
proti domácímu násilí na Modelovém projektu proti 
domácímu násilí, financovaném Ministerstvem vnitra. 
V jeho rámci byl přitom zahájen i program pro 
násilníky, který byl začleněn do intervenčního systému, 
jehož cílem je podpora obětí a prevence dalšího násilí. 
 
Genderová podmíněnost partnerského násilí 
Koncept projektu přitom vychází ze skotského modelu 
CHANGE a Minnesotského programu pro násilné 
partnery.  

Vídeňský program proti domácímu násilí 

Velká Británie: 30 % domácího násilí 
začíná v  těhotenství 

Glasgow: nový přístup k domácímu násilí 
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Jednou ze základních myšlenek těchto programů je, že 
„domácí násilí není genderově neutrální problém. 
V heterosexuálních vztazích, ve kterých se vyskytuje 
partnerské násilí, jsou typickými agresory muži a jejich 
oběti ženy.“1 Pro účinnost programů pro násilníky a 
podpůrných programů pro oběti je přitom nezbytné 
zohlednění právě genderové podmíněnosti problému. 
Bez toho se totiž budou „léčit“ pouze symptomy, ale 
nikoli příčina násilí v partnerských vztazích.    
Cílovou skupinu programu pro násilníky tak tvoří 
především muži, kteří se dopouštějí násilí na svých 
partnerkách. Účast na skupině jim může být přikázána 
soudem (v případě porušení docházky či opakování 
násilí jsou poté uplatňovány další legální sankce), 
nebo mohou být doporučeni oddělením sociálně právní 
ochrany dětí v případě, že jsou v ohrožení i děti. Muži 
se mohou do skupiny také přihlásit dobrovolně (ve 
většině těchto případů jsou k účasti přesvědčováni 
svými partnerkami). Chybí jim tedy vlastní motivace a 
míra nedokončení terapeutickém programu je vysoká.  
Od ledna do června 2004 z celkového počtu 56 
násilníků pouze 11 program dokončilo, 17 program 
nedokončilo, 19 se programu účastní a neví se, zda jej 
dokonči či nikoli a 9 je ve fázi „přijímacího řízení“. 
 
Základní pilíře programu 
Vídeňský program stojí na 3 pilířích – za prvé podpora 
obětí a jejich dětí, za druhé skupina pro pachatele a za 
třetí koordinace předešlých dvou aktivit. Podpora pro 
oběti násilí zahrnuje krizovou intervenci v případě, že 
se partner opět dopustí násilí, průběžnou aktualizaci 
bezpečnostního plánu a zjišťování úspěšnosti 
programu pro násilníky – tedy rozhovor s obětí, zda se 
chování partnera mění, zda se nedopouští dalšího 
násilí. Pokud partner přestane program navštěvovat, je 
o tom žena ihned informována. Její podpora přitom 
pokračuje i dále.  
Násilný partner se při přijetí do skupiny zavazuje 
dodržovat dvě základní pravidla – žádné další násilí a 
pravidelnou docházku na skupiny. Program trvá 8 
měsíců a minimem je 30 skupinových sezení. Skupinu 
vede smíšený pár – muž a žena. Cílem programu pak 
je, aby si pachatel uvědomil vlastní odpovědnost za 

násilí a to, že násilí je volba, vědomé rozhodnutí, jehož 
podstatou  je kontrola a moc nad obětí. Poté, co se 
muž přihlásí nebo je poslán do programu, jeho 
pracovníci informují Mužské intervenční centrum. To 
potom kontaktuje jeho partnerku. Tato centra 
vzájemně spolupracují na odhadu nebezpečí pro oběť i 
na rozhodnutí o přijetí muže do programu. Poté 
probíhá minimálně jednou za týden e-mailem výměna 
informací o průběhu terapie a zejména o tom, zda 
došlo k násilnému chování. Jednou měsíčně probíhá 
setkání nad jednotlivými případy. Ochrana oběti a její 
bezpečnost je přitom nejdůležitějším kritériem projektu. 
Podpůrné programy pro oběti násilí tak musí být 
integrální součástí programů pro násilníky a také musí 
být odděleně finančně podporovány.  
Přestože je Rakousko kulturně i historicky České 
republice velmi blízké, v našich podmínkách bohužel 
neexistují organizace, které by založili muži proti násilí 
na ženách. Právě tyto neziskové organizace ale stojí 
ve většině zemí za programy pro násilné partnery. 
V České republice zatím existují spíše neziskové 
organizace, které pomáhají ženám–obětem domácího 
násilí, a vycházejí podobně jako výše zmíněné 
programy z genderové podmíněnosti domácího násilí. 
Tyto organizace mohou čerpat z mnohaleté 
zkušenosti, kterou načerpaly při poskytování pomoci a 
podpory obětem, mohou tak výrazně pomoci při 
budování programů pro násilné partnery v České 
republice. Jejich činnost by měla zároveň přispět 
k tomu, aby tyto programy splňovaly mezinárodní 
standardy.  

Mgr. Branislava Vargová  
Použitá literatura:  
Pence, E., Paymar, M.: Education groups for mean 
who matter, The Duluth model. New York, 1993.  
Logar, R.: Anti- violence programme Vienna. Viena, 
2004.  
 
 
 
V rámci kampaně, kterou o.s. ROSA pořádá za 
podpory Velvyslanectví USA, uspořádala ROSA 
školení v Táboře, Kolíně, Hradci Královém. Setkala se 

ROSA: školení o domácím násilí 
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přitom s velkým zájmem zúčastněných i místního tisku. 
Koncem listopadu se toto školení, určené sociálním 
pracovníkům, policistům a dalším profesionálům, 
uskuteční v Liberci. 
Další jsou plánována na rok 2005 (pro více informací 
kontaktujte ROSU na níže uvedený kontakt). 
 
 
 
Kampaň Amnesty International 
Amnesty International zahájila ve Velké Británii novou 
kampaň proti domácímu násilí - plakáty ukazují 
modelku, která maskuje svá zranění:  
 

 
Nejvyšší soud státu New York: ženám by neměly 
být odebírány děti jen proto, že byly svědky násilí 
Podle usnesení nejvyššího soudu státu New York by 
ženy neměly přijít o svěření dítěte do péče jen proto, 
že byly samy oběťmi domácího násilí a neuchránily 
děti před tím, aby násilí viděly. Podle soudkyně Judith 
Kay takovéto odloučení přinese víc problémů, než 
prospěchu. K rozhodnutí soud vedlo šetření, které 
ukázalo, že řada matek přišla o děti právě proto, že 
byly týrány svým partnerem. Podle soudu byla v těchto 
případech porušena práva matek i dětí. 
 
USA: Nejvyšší soud rozhodne o domácím násilí 
Mohou se oběti domácího násilí soudit s vlastním 
státem za to, že je neochránil před domácím násilím? 
Tuto otázku by měl v USA zodpovědět nejvyšší soud 

Jessice Gonzales. Její bývalý manžel podle zprávy 
Family Fiolence Prevention Fund obdržel zákaz 
přiblížit se k ní a jejím třem dcerám, policii se ovšem 
nepodařilo jej přimět, aby zákaz dodržel. Gonzales 
posléze dcery unesl a bývalé ženě oznámil, kde s nimi 
je. Policie ovšem přes její urgence nic nepodnikla. 
Dcery nalezla zastřelené otcem poté, co přepadl 
policejní stanici. Podle rozhodnutí nejvyššího soudu 
může Jessica Gonzales  žalovat město za to, že 
nedokázalo prosadit dodržování zákazu přiblížení. 
Rozsudek by měl padnou v polovině příštího roku.  
 
 
 
Občanské sdružení ROSA poskytuje komplexní pomoc 
ženám-obětem domácího násilí. Ta zahrnuje 
psychosociální poradenství, právní konzultace 
klientkám a azylové ubytování. ROSA vznikla v roce 
1993 (jako nadace, v roce 1998 došlo k přeregistraci 
na občanské sdružení).  
 
Od roku 1998, kdy otevřela Informační a poradenské 
centrum pro ženy-oběti domácího násilí, do listopadu 
2004 se na ROSU obrátilo 803 nových klientek (tento 
počet nezahrnuje ženy, které vyžadovaly pouze 
telefonní konzultaci), kterým bylo poskytnuto 2250 
konzultací. Na SOS telefon od roku 1999 do 
16.11.2004 zavolalo 5 157 žen-obětí domácího násilí. 
Utajeného azylového bydlení využilo od listopadu 98 
do  r. 2004 75 týraných žen a 76 dětí. 
 
Máte-li zájem občanské sdružení ROSA podpořit, 
můžete tak učinit na číslo účtu 0008399319/0800 
 
Kontakt:  
ROSA 
Tel./fax: +420 241 432 466,  
Krizový telefon: +420 602 246 102 
e-mail: rosa@telecom.cz 
http://www.rosa-os.cz 
 
Zpravodaj byl vydán za podpory projektu financovaného 
Velvyslanectvím Spojených států amerických. 

Informace o občanském sdružení ROSA 

V krátkosti 
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