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Úvodem

Celý uplynulý rok jsme ve spolupráci s našimi partnerskými organizacemi věnovaly  
intenzivní sérii informačních, osvětových a vzdělávacích seminářů zaměřených na Úmlu-
vu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv  Istanbul-
skou úmluvu) a závažný společenský problém, který se tato úmluva snaží řešit: genderově 
podmíněné násilí a domácí násilí  Nedílnou součástí těchto aktivit je i kampaň za urych-
lení přijetí Istanbulské úmluvy Českou republikou vedená pod heslem #ZaIstanbul, a jak 
se zdá z nedávného vývoje, alespoň v tomto bodě se začíná blýskat na lepší časy  Podpis 
a následná ratifikace Istanbulské úmluvy stvrdí vůli České republiky účinně bojovat se 
všemi formami genderově podmíněného násilí a domácího násilí, a její následná imple-
mentace mimo jiné například zlepší postavení oběti, posílí prevenci, přispěje ke sníže-
ní výskytu tohoto typu násilí a doufejme i ke kultivaci veřejného i soukromého prostoru 
až příliš tolerantního k nejrůznějším projevům sexismu a diskriminace  Nebude to jistě 
hned, nebude to ani brzy, ale podstatný krok bude učiněn 

Při diskusích se účastnice i účastníci seminářů často ptali, zda je situace opravdu tak 
špatná a zda je Istanbulská úmluva vůbec zapotřebí, když konkrétně naše trestní právo 
i řízení dnes myslí prakticky na všechno  Nehledě na to, že „lidi jsou lidi, nějaká forma 
násilí je v podstatě normální, partneři se budou vždycky pošťuchovat, kolikrát si za to 
dotyčná osoba může sama, to se týká nakonec i obtěžování, a navíc to až takový problém 
nejspíš není, často si to ženská může vymýšlet a těžko se to dokazuje… a co se vlastně 
nějakou úmluvou může změnit; a hlavně máme určitě daleko důležitější problémy, které 
je nutné řešit “ Ve výčtu námitek je možné pokračovat libovolně dlouho 

Sborník, který držíte v rukou, rozhodně nemá ambici přinést vyčerpávající přehled 
všech forem a aspektů genderově podmíněného násilí  Byl by to hodně tlustý svazek   
Ale věřím, že alespoň na některé z vyřčených i nevyřčených otázek odpovědi přinese  
Tedy vedle konstatování faktu, že v oblasti domácího násilí, násilí na ženách a zranitel-
ných skupinách máme jako společnost docela vážný problém 

Závěrem mi dovolte poděkovat autorkám a autorovi nejen za vypovídající a sil-
né příspěvky, ale i za práci, kterou oni sami i jejich domovské organizace dlouhodobě 
vykonávají  Poděkování patří i Fondu pro nestátní neziskové organizace a Úřadu vlády 
a jeho programu Podpory veřejně účelných aktivit NNO v oblasti rovnosti žen a mužů, za  
finanční podporu projektu, v rámci něhož se všechny výše uvedené aktivity, včetně vydá-
ní tohoto sborníku, mohly uskutečnit 

Mgr. Jana Chržová
předsedkyně Českého svazu žen
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Nulová tolerance ke genderově  
podmíněnému násilí: 

Istanbulská úmluva v kostce
Jana Chržová

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv  
Istanbulská úmluva) je prvním mezinárodním právně závazným nástrojem, jenž předsta-
vuje globální právní rámec zaměřený na prevenci násilí, ochranu obětí a odsouzení agre-
sorů. Úmluva je výzvou k větší rovnosti mezi ženami a muži, jelikož násilí na ženách má 
hluboké kořeny v nerovnosti pohlaví a je živeno patriarchální kulturou a kulturou neteč-
nosti k této situaci. Uvedená úmluva zahrnuje všechny druhy násilí (fyzické, psychické, 
sexuální obtěžování, nucené sňatky, mrzačení ženských pohlavních orgánů, obtěžování, 
nucené sterilizace či potraty), nezávisle na věku, etnickém původu či státní příslušnosti, 
náboženském vyznání, sociálním původu, migračním statusu či sexuální orientaci oběti 1

Platnost úmluvy se vztahuje na členské země Rady Evropy, které k úmluvě přistou-
pí, ale v mezinárodní komunitě proženských a lidskoprávních organizací sílí tlak na to, 
aby se platnost úmluvy (nebo jejího ekvivalentu) rozšířila globálně 2 Jak je řečeno v úvo-
du, úmluva se vztahuje na „ženy a dívky ze všech společenských vrstev, bez ohledu na 
jejich věk, rasu, náboženství, sociální původ, migrační status či sexuální orientaci“ a dále 
uznává, že existují skupiny žen a dívek, jež bývají často vystaveny většímu riziku nási-
lí, a státy proto musí zajistit zohlednění jejich specifických potřeb  Úmluva ale rovněž 
apeluje na státy, aby stejná opatření vztáhly i na jiné možné oběti domácího násilí, 
konkrétně muže, děti či starší osoby 

Úmluva byla přijata Výborem ministrů Rady Evropy 7  4  2011 a k podpisům byla 
otevřena 11  5  2011 v Istanbulu (odtud „Istanbulská úmluva“)  Turecko bylo také prvním 
státem, jenž úmluvu ratifikoval  V platnost úmluva vstoupila po ratifikaci prvními deseti 
státy, dne 1  srpna 2014, a k 31  lednu 2016 ji ze 47 členských států Rady Evropy ratifi-
kovalo 20 států a dalších 19 států ji zatím jen podepsalo  Česká republika mezi signatáři 
stále ještě není, nicméně na jednání vlády České republiky dne 8  2  2016 byl Návrh na 
sjednání Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího nási-

1 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Vymýcení domácího 
násilí páchaného na ženách (stanovisko z vlastní iniciativy); 2012/C 351/05 (15  11  2012) 

2 Podle slov Gerta Westerveena, zástupce UNHC při Radě Evropy, je Istanbulská úmluva od počátku 
navržena tak, aby se mohla stát globálním nástrojem ochrany, protože neevropské země k ní mohou 
také přistoupit  http://www unhcr org/53da56749 html
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lí (Istanbul, 11  5  2011) schválen  A tak lze předpokládat i doufat, že bude dodržen 
i plán postupu a Česká republika Istanbulskou úmluvu podepíše do poloviny letoš-
ního roku a nejpozději do poloviny roku 2018 i ratifikuje. Ideálně bez výjimek či 
výhrad.

Průlomové aspekty úmluvy3

Úmluva považuje násilí vůči ženám za porušení lidských práv a formu diskriminace  
Státy se tak budou muset zodpovídat v situaci, kdy nebudou na takové násilí adekvátně  
reagovat  Je to zároveň první mezinárodní úmluva obsahující definici pohlaví (genderu) 
kdy pro ženy a muže platí nejen biologické rozlišení mužského a ženského pohlaví, ale 
existuje rovněž společensky konstruovaná kategorie pohlaví, jež ženám a mužům určuje 
specifickou roli a chování 

Úmluva také zavádí soubor průlomových definic trestných činů, jako jsou například 
mrzačení ženského genitálu (tzv  ženská obřízka), vynucený sňatek, nebezpečné proná-
sledování (stalking), vynucený potrat a vynucená sterilizace  Státy tedy budou povinny 
do souvisejících právních předpisů zabudovat další závažné přečiny, pokud je již dříve 
neobsahovaly 4

Úmluva vyzývá veškeré relevantní státní orgány a služby, aby se zapojily do řešení 
problému násilí proti ženám a domácího násilí koordinovaně  Významnou úlohu v tomto 
směru přiznává nevládním organizacím / občanské společnosti, a předpokládá, že rele-
vantní subjekty státní správy, regionální a místní samosprávy i občanské společnosti bu-
dou spolupracovat 5

Úmluva má ale i svůj symbolický význam: jednoznačně říká, že genderově podmí-
něné násilí v jakékoliv formě, projevu, či z jakéhokoliv důvodu, je formou diskriminace 
a závažným porušením lidských práv, je nepřípustné a netolerovatelné a vyhlašuje mu 
nulovou toleranci  Tentýž signál pak vysílají i státy, které k úmluvě přistupují 

3 Zdroj: Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí: Informační 
materiál Rady Evropy 

4 Např  ve Velké Británii existuje legislativa zakazující mrzačení ženských orgánů již od roku 1985 
(Prohibition of Female Circumcision Act 1985)  Novely z roku 2003 a 2005 (The Female Genital 
Mutilation Act 2003; the Prohibition of Female Genital Mutilation (Scotland) Act 2005) rozšiřují 
trestnost i na skutky spáchané mimo Velkou Británii jejími státními příslušníky nebo osobami s tr-
valým pobytem ve Velké Británii, a to bez ohledu na to, zda je nebo není „ženská obřízka“ trest-
ným činem v zemi, kam byla dívka/žena za účelem provedení „obřízky“ vyvezena  Což je něco, co 
požaduje i Istanbulská úmluva 

5 Např : Kapitola II – Integrovaná politika a sběr dat, čl  7, 8, 9 

Důležité definice pro účely této úmluvy:6

a)  „násilí vůči ženám“ je chápáno jako porušování lidských práv a forma diskrimina-
ce žen a budou se jím rozumět veškeré činy genderového násilí, jež vyústí anebo 
mohou vyústit ve fyzickou, sexuální, psychickou či ekonomickou újmu či strádání 
žen, včetně hrozeb takovýmito činy, donucování nebo svévolného omezování svo-
body, ať k nim dochází na veřejnosti nebo v soukromí 

b)  „domácím násilím“ se rozumí veškeré akty fyzického, sexuálního, psychického či 
ekonomického násilí, k němuž dochází v rodině nebo v domácnosti anebo mezi 
bývalými či stávajícími manžely či partnery, bez ohledu na to, zda pachatel sdílí 
nebo sdílel společnou domácnost s obětí;

c)  pod pojmem „gender“ se rozumí společensky ustavená role, chování, aktivity a atri-
buty, jež daná společnost považuje za náležité pro ženy a muže;

d)  „genderově podmíněné násilí vůči ženám“ znamená násilí, jež je zaměřeno na ženu 
proto, že je žena, anebo násilí, jemuž jsou vystaveny především ženy;

e)  „obětí“ se rozumí jakákoli fyzická osoba, jež je vystavena chování specifikované-
mu v bodech a) a b);

f)  „ženami“ se rozumí i dívky mladší 18 let 

Co úmluva od států vyžaduje?7

1. Prevenci:

•	  změnu postojů, tradičních rolí pohlaví a stereotypů, díky nimž je násilí vůči ženám 
akceptovatelné;

•	 proškolení odborníků, kteří pracují s obětmi;

•	 zvyšování povědomí o různých formách násilí a jejich traumatizující povaze;

•	  zahrnutí učebních materiálů týkajících se problematiky rovnosti do učebních osnov 
na všech stupních vzdělávání;

•	  spolupráci s nevládními organizacemi, médii a se soukromým sektorem ve snaze 
oslovit nejširší veřejnost 

Strany podniknou nezbytná opatření pro podporu sociálních a kulturních vzorců cho-
vání žen a mužů s cílem vymýtit předsudky, zvyky,  tradice a další praktiky,  jež  jsou 
založeny na předpokladu podřízenosti ženy anebo na stereotypním pojímání rolí žen 
a mužů.8 

6 Kapitola I – Účel, definice, rovnost a nediskriminace, všeobecné závazky: čl  3 
7 Zdroj: Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí: Informační 

materiál Rady Evropy 
8 Kapitola III – Prevence, čl 12 (1) 
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2) Ochranu:

•	 zajistit, aby smyslem veškerých opatření byly potřeby a bezpečnost obětí;

•	  vytvořit specializované podpůrné služby, jež budou obětem a jejich dětem poskyto-
vat lékařskou pomoc a psychologické či právní poradenství;

•	  zajistit dostatečné množství dočasných útulků a zavést bezplatné nepřetržité tele-
fonní linky důvěry 

Strany se zavazují podniknout nezbytné zákonodárné či jiné kroky k ochraně veškerých 
obětí před dalšími násilnými činy.9

Strany také dále zajistí, že opatření učiněná v souladu s kapitolou IV mimo jiné: 
budou vycházet z genderového chápání násilí vůči ženám a domácího násilí, a za-
měří se na lidská práva a bezpečnost obětí; budou vycházet z integrovaného přístupu, 
jenž zohledňuje vztah mezi obětmi, pachateli, dětmi a jejich širším sociálním prostředím; 
ochrání oběti před druhotnou viktimizací; zaměří se na dosažení rovných pravomocí 
a ekonomické nezávislosti pro ženské oběti násilí  Dále například, že poskytnutí služeb 
nebude vázáno na ochotu oběti podat žalobu anebo svědčit proti pachateli 10

3) Stíhání:

•	 zajistit, aby násilí vůči ženám bylo považováno za trestný čin a náležitě trestáno;

•	  zajistit, aby pro žádný násilný čin nemohly být přijatelné výmluvy na kulturu, tra-
diční zvyky, náboženství nebo takzvanou „čest”;11

•	  zajistit, aby v průběhu vyšetřování a soudního řízení měly oběti možnost využít 
speciálních ochranných opatření;

•	  zajistit, aby orgány zajišťující dodržování zákona reagovaly na žádosti o pomoc bez 
prodlení a nebezpečné situace dokázaly adekvátně zvládnout 

Strany učiní nezbytná legislativní i jiná opatření, aby zajistily, že vyšetřování a soudní stí-
hání v souvislosti s veškerými formami násilí spadajícími do působnosti této úmluvy, bude 
provedeno bez zbytečných průtahů a aby na všech stupních trestního řízení byla brána 
v úvahu práva oběti. Strany učiní, v souladu se základními principy lidských práv a s ohle-
dem na genderově pojímané chápání násilí, nezbytná legislativní i jiná opatření pro zajiště-
ní efektivního vyšetření a stíhání přečinů posuzovaných v souladu s touto úmluvou.12

9 Kapitola IV – Ochrana a podpora, čl  18 (1) 
10 Kapitola IV – Ochrana a podpora, čl  18 (3, 4) 

11 Kapitola III – Prevence, čl  12 (5); Kapitola V – hmotné právo, čl  42 – Nepřijatelná ospravedlnění 
zločinů, včetně zločinů spáchaných ve jménu tzv  „cti” 

12 Kapitola VI – Vyšetřování, stíhání, procesní právo a ochranná opatření, čl  49 (1, 2) 

4) Integrovanou politiku:

•	  zajistit, aby všechna uvedená opatření byla součástí komplexního a koordinované-
ho postupu a nabízela ucelenou odpověď na násilí vůči ženám a domácí násilí 

(1) Strany učiní nezbytná legislativní i jiná opatření pro přijetí a prosazování celostát-
ní efektivní, komplexní a koordinované politiky zahrnující veškerá relevantní opatření 
směřující k prevenci a potírání všech forem násilí spadajících do působnosti této úmlu-
vy a zajistí, aby násilí vůči ženám bylo řešeno holisticky. (2) Strany zajistí, aby politika 
zmiňovaná v odst  1 stavěla práva oběti do centra veškerých opatření a aby byla imple-
mentována díky efektivní spolupráce mezi všemi relevantními agenturami, institucemi 
a organizacemi. (3) Opatření přijatá v intencích tohoto článku budou podle nezbytnosti 
zahrnovat všechny relevantní aktéry, například vládní agentury, národní, regionální či 
místní zastupitelské sbory a úřady, národní instituce pro lidská práva a organizace ob-
čanské společnosti.13

V zájmu důsledného naplňování úmluvy je vytvořen specifický monitorovací me-
chanismus  Jedním ze dvou pilířů tohoto mechanismu je Skupina expertů proti násilí 
vůči ženám a domácímu násilí (GREVIO), která bude spoludohlížet na to, aby státy po-
stupovaly v souladu s úmluvou, a zajistí tak její dlouhodobou efektivitu 14 Prvních deset 
členů GREVIO bylo zvoleno 4  5  2015 

Závěrem

Istanbulská úmluva dává do přímé souvislosti vymýcení násilí páchaného na ženách a do-
mácího násilí s dosažením genderové rovnosti  Ve své preambuli Úmluvy uznává struk-
turální de iure i de facto charakter takového násilí, jež je příčinou i důsledkem nerovných 
mocenských vztahů mezi muži a ženami a jež omezuje plnohodnotný rozvoj žen  K pře-
konání této nerovnosti Úmluva požaduje, aby státy prováděly politiky v oblasti rovnosti 
žen a mužů a posilovaly postavení žen  Nejde o to, aby s ženami zacházely jako s bez-
mocnými oběťmi, ale aby zajistily, že budou mít možnost (znovu) své životy vybudovat  
I proto je důležité, aby Česká republika k úmluvě bez otálení přistoupila 

A ještě jedna poznámka závěrem: v kontextu současné migrační krize jsou velmi ak-
tuální ustanovení myslící na obzvláště zranitelné skupiny žen: zvláštní pozornost úmluva 

13 Kapitola II – Integrovaná politika a sběr dat, čl  7 (1, 2, 3) 
14 kapitola IX – Systém monitoringu, čl  66 (GREVIO), čl  67 Výbor stran, druhý pilíř monitorovacího 

mechanismu; čl  70 – Účast parlamentů při monitorování 
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totiž v kapitole VII15 věnuje migrantkám, jejich ochraně a genderově podmíněným žádos-
tem o azyl  Existují ale signály, že právě v tomto bodě může Česká republika zvažovat 
výjimku  Velmi doufáme, že k tomu nedojde a Istanbulská úmluva bude přijata bez 
výhrad 

Začátkem roku Český svaz žen vydal Informační listy k Istanbulské úmluvě 
a otevřel samostatnou info sekci na webu www rovnesance cz  Listy, celý text 
úmluvy v češtině i další související informační materiály jsou na těchto strán-
kách k dispozici ke stažení  Informační listy lze objednat i v tištěné podobě na 
adrese: Český svaz žen, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 

15 Kapitola VII – Migrace a azyl 

Násilí na ženách: historický exkurz
Alžběta Možíšová

Podíváme-li se na domácí násilí jako součást širšího fenoménu násilí na ženách, je zřej-
mé, že se jedná o dlouho zakořeněný problém, který provází společnosti napříč světadí-
ly a různými historickými obdobími  Násilí na ženách vychází ze sexismu a představy 
o „přirozeném“ řádu společnosti, kdy žena je podřízena muži, tudíž násilí je legitimním 
prostředkem jak tuto podřízenost a poslušnost udržovat  Při pohledu do historie vidíme, 
že toto přesvědčení se rovněž promítlo do zákonů a právního systému  Jeden z prvních 
zákonných kodexů, Chammurapiho zákoník (z oblasti Mezopotámie kolem r  1800 př  
n  l ) např  stanoví, že žena je podřízena svému muži, který je tudíž oprávněn trestat ji 
jako člena své domácnosti pro jakýkoli přestupek 16

Podobně římské právo přiznává plnoprávnost pouze otci rodiny, který má absolutní 
moc nad všemi členy rodiny, odvozeným právem je pak absolutní moc manžela nad man-
želkou (tzv  manus) 17 Vůči manželovi měla žena obdobné právní postavení jako dcera  
Ženy neměly právní způsobilost, k důležitým jednáním potřebovaly schválení poručníka  
Ženy byly vyloučeny z veřejných funkcí a veřejného vystupování a jejich úlohou bylo 
vést domácnost a přivádět na svět potomky 18 

Podřízenost žen je zakotvena také ve středověkém církevním právu, které se krom 
otázek víry uplatňovalo také ve věcech týkajících se manželství  Postavení žen zde bylo 
odvozováno od výkladu Bible, který ženy vnímá jako neřestné a trestá je za prvotní 
hřích  Středověké pojetí ženy se přitom pohybuje mezi dvěma extrémními symboly – na 
jedné straně žena coby nositelka hříchu, na druhé straně obraz bohorodičky, který glorifi-
kuje ženu jako matku  Z toho vyplývá rovněž společenské postavení žen, které zdůrazňu-
je jejich mateřskou úlohu, nepřiznává jim však plnohodnotný společenský, duchovní ani 
právní status 19 I ve středověku byla žena v rámci manželství podřízena muži, který měl 
právo na ni dohlížet a vychovávat ji, včetně použití fyzických trestů  „Způsoby, jakými 
lze ženu vychovávat, uvádí Pavel Žídek ve svém spise „Spravovna“ z druhé poloviny 
15  století – ženy nemají být trestány kyji, kordy či noži, bití má být „pouze“ takové, 

16 Womensafe  Overview of Historical Laws that Supported Domestic Violence  http://www women-
safe net/home/index php/domesticviolence?start=3

17 Slovo manus označuje v latině ruku  Z tohoto kořene pak vychází také slovo emancipace, tedy vy-
manit se z područí (manus – ruka, capere – uchopit) 

18 Stará, I  2010  Žena v římském právu  Olomouc: Univerzita Palackého, s  375 – 380 
19 Viola  2009  Postavení žen ve středověku a raném novověku  http://www e-stredovek cz/view php?-

cisloclanku=2009020001
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aby žena nebyla ochromena “20 Teze o právu na „přiměřené“ násilí manžela vůči ženě 
se promítala i do rozhodování církevních soudů, které řešily i spory mezi manžely  Jeden 
z dobových případů je popsán v archivu metropolitní kapituly u sv  Víta, konkrétně v ko-
dexu VI/11: „V roce 1482 žádala o rozvod před soudem pražského administrátora Dorota 
z Miličína, která žalovala svého muže kramáře Vacka pro ublížení na těle, způsobené 
ranou sekyry do hlavy, a žádala také rozvod  Muž doznal, že ženu uhodil sekyrou do hla-
vy a také ji třikrát bil, přičemž jednou proto, že mu nadávala  Prohlásil však, že nežádá 
rozvod, s ženou chce nadále být věrně a právně  Církevní soud rozhodl pro zachování 
manželství, sice připomněl, že muž nemá ženu bít železnými nástroji, ale dodává, že pro 
její špatnost ji může bít prutem či holí, nebo tahat za vlasy “21

Stejné příklady nalezneme i v pozdějším období  Např  počátkem 18  století bylo 
v Anglii kodifikováno tzv  pravidlo palce (law of thumb), které uvádí, že muž zodpovídá 
za chování své ženy a dětí, tudíž mu právo svěřuje moc je trestat přiměřeným způsobem, 
tedy bičem nebo holí, avšak ne širšími než jeho palec 22 

Obdobný přístup soudů lze nalézt až do 19  století také v USA, kde byl však v roce 
1871 vynesen precedentní rozsudek v případu známém jako Fulgam vs  stát Alabama  
Soud rozhodl, že „žena není otrokem svého muže  Výsada, jakkoli odvěká může být, kte-
rá dovoluje muži bít ženu holí, tahat ji za vlasy, škrtit ji, plivat jí do tváře či do ní kopat 
na zemi nebo způsobovat jí jakékoli další ponížení, není již nadále uznávána z pohledu 
našeho práva “ 23

V 19  století se také výrazně aktivizovalo hnutí za práva žen a jedním z jeho klíčo-
vých témat bylo právě násilí vůči ženám  Např  v Deklaraci Shromáždění za práva žen 
v Seneca Falls v roce 1848 se hovoří o státem posvěceném násilí mužů na ženách, které 
se odehrává v manželství, kde „je žena nucena slíbit poslušnost manželovi, které si ve 
všech ohledech stává jejím vládcem, a zákon mu dává moc zbavit ji její svobody a vyko-
návat na ní tresty “ 24

I přes dílčí změny v soudních rozhodnutích, trvalo až do druhé poloviny 20  století, 
než bylo téma domácího násilí nastoleno jako závažný celospolečenský problém, postiži-

20 Viola  2009  Postavení žen ve středověku a raném novověku  http://www e-stredovek cz/view php?-
cisloclanku=2009020001

21 Gjuričová, Š , Kocourková J , Koutek J  2006  Podoby násilí v rodině  Praha: Vyšehrad  2006  s  74–75 
22 Womensafe  Overview of Historical Laws that Supported Domestic Violence  http://www women-

safe net/home/index php/domesticviolence?start=3
23 Library Index  The Abuse of Women–A Worldwide Issue – American Traditions  http://www library-

index com/pages/2031/Abuse-Women-Worldwide-Issue-AMERICAN-TRADITIONS html3
24 Library Index  „The Abuse of Women–A Worldwide Issue – American Traditions “ http://www li-

braryindex com/pages/2031/Abuse-Women-Worldwide-Issue-AMERICAN-TRADITIONS html3

telný také na úrovni zákona  Systematický tlak feministického hnutí na změnu společen-
ských poměrů a postavení žen ve společnosti pokračoval i v průběhu 20  století a vyvr-
cholil v 70  letech, kdy se objevily také první výzkumy domácího násilí, které začaly 
upozorňovat na společenský kontext násilí  V jedné z prvních studií domácího násilí se 
uvádí, že „sexistické uspořádání společnosti a rodiny je jedním z hlavních faktorů vysoké 
míry domácího násilí na ženách“ 25 

V souvislosti s činností feministického hnutí se začala otevírat také první zaříze-
ní pro oběti domácího násilí  První azylový dům pro oběti domácího násilí na světě byl 
otevřen v r  1970 v Chiswicku ve Velké Británii  První legislativa na ochranu obětí byla 
přijata v roce 1976 v Pennsylvánii 26

V následujících letech se začalo téma diskutovat v globálním měřítku  První z těchto 
iniciativ byla Úmluva z roku 1979 o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW), 
která uznává násilí jako součást diskriminace žen  Zásadním mezníkem v přístupu k ná-
silí na ženách byla Světová konference o lidských právech, která se konala v roce 1993 
ve Vídni a která vymezila násilí páchané na ženách jako porušení lidských práv  Souvise-
jící deklarace OSN o odstranění násilí páchaného na ženách byla prvním mezinárodním 
nástrojem, který výslovně definoval a navrhl nástroje k řešení násilí na ženách 27 V roce 
1999 vyhlásila OSN 25  listopad jako Mezinárodní den boje proti násilí na ženách 

Ve většině zemí po celém světě se otázka domácího násilí začala řešit až po roce 
1990  Stejně tak v českém kontextu se domácí násilí jako téma prosadilo do odborného 
i veřejného povědomí až po roce 1993  Ve stejném roce vznikla také ROSA, první organi-
zace na pomoc obětem, která funguje dosud, a postupně se přidaly další organizace 

Podle nedávné studie organizace proFem z roku 2012 v České republice čelilo ně-
jaké formě domácího násilí od 18  roku věku až do současnosti 40 % žen  Přepočteme-li 
to na populaci, vyplývá z toho, že 1,4 milionu žen někdy v životě alespoň jednou zažily 
domácí násilí, kdy se staly přímo ohroženými oběťmi  Z průzkumu dále vyplynulo, že 
v průběhu roku se stalo oběťmi domácího násilí 11% žen  Po přepočtu na ženskou popu-
laci v ČR to znamená, že oběťmi domácího násilí je ročně přibližně 400 000 žen 28

25 Straus, M  A  1978  „Wife Beating: Causes, Treatment, and Research Needs“ in U S  Commission on 
Civil Rights, Battered Women: Issues of Public Policy  Washington, DC: U S  Commission on Civil 
Rights, s  477 

26 St  Martha’s Hall  History of Battered Women’s Movement  http://saintmarthas org/resources/histo-
ry-of-battered-womens-movement/

27 UN Women  „Global Norms and Standards: Ending Violence against Women“  http://www unwom-
en org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/global-norms-and-standards

28 Kunc, K  a kolektiv  2012  Ekonomické dopady domácího násilí v ČR  Praha: proFem 
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V českém právu neexistuje trestný čin s názvem „domácí násilí“, nicméně jeho skut-
kovou podstatu vymezuje v trestním zákoníku (40/2009 Sb ) trestný čin týrání osoby žijí-
cí ve společném obydlí (§ 199 trestního zákoníku)  Zásadní změnu přineslo zavedení in-
stitutu vykázání od r  2007; nově upraveno s platností od 1  1  2009 v zákonu č  273/2008 
Sb , o Policii České republiky, konkrétně v § 44 až 47 „Oprávnění vykázat z bytu nebo 
domu i z jeho bezprostředního okolí“  Ten umožňuje vykázat agresivní osobu po dobu  
10 dnů; maximální doba trvání předběžného opatření (vykázání) je 6 měsíců  Od r  2007 
byl institut v rámci celé České republiky použit přibližně v 9000 případech 

Nejnovějším z řady kroků v boji proti násilí na ženách je Úmluva Rady Evropy 
o prevenci a boji proti násilí páchanému na ženách a domácímu násilí (tzv  Istanbulská 
úmluva), která je nejobšírnější mezinárodní smlouvou, usilující o vyřešení tohoto závaž-
ného problému  Úmluva považuje násilí vůči ženám za porušení lidských práv a formu 
diskriminace a cílí jak na stíhání násilí, tak na prevenci a zajištění pomoci obětem  Do 
ledna 2016 se k Úmluvě připojilo 39 zemí (20 ji ratifikovalo a 19 podepsalo)  Česká re-
publika zatím na seznamu připojených zemí chybí 

Mgr. Alžběta Možíšová

Studuje v doktorském studiu obor sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy uni-
verzitě v Brně  V rámci studia se zabývá výzkumem partnerského násilí v lesbických vzta-
zích a zaměřuje se na témata domácího násilí, coming outu a sexuality  Od r  2007 působí 
v neziskovém sektoru v oblasti genderové rovnosti a LGBT práv 

Násilí na ženách z pohledu  
české legislativy

Adriena Gabrielová

Úvod

Násilí na ženách má mnoho podob  Deklarace Organizace spojených národů (OSN) o od-
stranění násilí páchaného na ženách z roku 1993 jej vymezuje jako „jakýkoliv rodově 
podmíněný čin, který vede, anebo který by mohl vést k fyzické, sexuální či psychické 
újmě, anebo zranění žen, včetně vyhrožování těmito činy, zastrašováním anebo svévol-
nému omezování svobody, a to ve veřejném i soukromém životě “ Formy a projevy násilí 
jsou rozmanité, často navzájem propojené a liší se v závislosti na sociálním, kulturním, 
hospodářském a politickém kontextu 

V roce 2014 představila Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) výsledky 
zatím největšího průzkumu napříč EU týkajícího se násilí na ženách 29 Ze studie plyne, 
že fyzické nebo sexuální násilí zažilo v České republice 32% žen  Obětí nebezpečného 
pronásledování se během svého života stalo 9 % žen, obětí sexuálního zneužívání 12 % 
žen a znásilnění 5 % žen 

Co se týče České republiky, je u nás násilí na ženách pácháno jak v rámci rodiny 
(např  násilí páchané partnery a bývalými partnery, sexuální zneužívání dětí ženského 
pohlaví v domácnosti, znásilnění stálým partnerem), tak i společnosti (např  znásilnění, 
sexuální zneužívání, sexuální obtěžování, zastrašování na pracovišti, na školách i jinde, 
obchodování se ženami a nucená prostituce, násilí páchané na ženách a dívkách v kon-
fliktních a postkonfliktních situacích)  U nás se nejčastěji vyskytuje domácí a sexuální 
násilí, ale s příchodem velké uprchlické vlny se budeme zřejmě i u nás potýkat s násilím 
na ženách, které má původ v jiných náboženských a tradičních zvyklostech 

Určité faktory činí oběti násilí ještě zranitelnější, neboť jsou vystaveny několikaná-
sobné diskriminaci, a to nejen z hlediska pohlaví, ale i z hlediska jejich věku (starší ženy 
nebo naopak velmi mladé ženy), etnické příslušnosti, zdravotního postižení, apod  Násilí 
má nejen závažné dopady na fyzické zdraví obětí, ale především na duševní zdraví a také 
má násilí páchané na ženách velký sociální dopad a ekonomické důsledky  Mezi hlavní 
a často zmiňované příčiny násilí na ženách patří ekonomická nerovnost žen a nedostatek 
jejich nezávislosti 

29 FRA – Agentura Evropské unie pro základní práva, Násilí na ženách: průzkum napříč EU  Dostupný 
z WWW: http://fra europa eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_cs pdf
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Podívejme se blíže, co u nás ženám – obětem domácího a sexuálního násilí nabízí 
české právo 

Co nabízí české právo obětem násilí?

Zákonná ustanovení umožňující eliminaci domácího násilí a násilí na ženách, a to jak 
v oblasti práva soukromého, tak veřejného, prošla v uplynulém desetiletí velkými změna-
mi, včetně rekodifikací stěžejních právních předpisů  V roce 2004 byla novelou trestního 
zákoníku do českého práva zavedena trestnost domácího násilí. Významným mezníkem 
v legislativě v oblasti domácího násilí se s účinností od 1  1  2007 stal zákon č. 135/2006 
Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím  Ochra-
na proti domácímu násilí se opírá o „tři pilíře“, které zajišťují jeho vyváženost jak ve slož-
ce zákonného omezení (vykázání násilné osoby policejním orgánem ze společného oby-
dlí na 10 dnů), tak při sociální pomoci ohrožené osobě v intervenčním centru a v právní 
ochraně poskytované občanskými soudy předběžným opatřením ve věci ochrany proti 
domácímu násilí, které je určeno k ochraně ohrožených osob  Soudní ochrana je posky-
tována také v občanskoprávním řízení  Při naplnění skutkové podstaty trestného činu 
(např  týrání osoby žijící ve společném obydlí, znásilnění, sexuální nátlak, pohlavní zneu-
žití, týrání svěřené osoby) a v případě porušení omezení uložených vykázáním policejní-
ho orgánu nebo usnesením soudu mohou nastoupit i sankce trestněprávní 

Zákon o ochraně před domácím násilím přispěl od roku 2007 ke zvýšení právní 
ochrany osob ohrožených domácím násilím mj  zavedením institutu zvláštního předběž-
ného opatření pro oběti domácího násilí do občanského soudního řádu  Od roku 2014 je 
nárok osoby ohrožené domácím násilím na omezení či vyloučení práva násilné osoby 
na bydlení v domě nebo bytě upraven v novém občanském zákoníku 30  Procesní úprava 
předběžného řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí, v němž je vydáváno před-
běžné opatření, je nyní upravena v zákoně o zvláštních řízeních soudních 31 

Vykázání

Právní institut „vykázání“ 32 opravňuje příslušníky policie k vykázání násilné osoby ze 
společného obydlí a jeho bezprostředního okolí na dobu 10 dnů ode dne jeho prove-
dení, lze-li důvodně předpokládat, zejména s ohledem na předcházející útoky, že se osoba 
dopustí nebezpečného útoku proti životu, zdraví, svobodě nebo zvlášť závažného útoku 
proti lidské důstojnosti  Desetidenní lhůta běží ode dne následujícího po dni, kdy k vyká-
zání došlo 

30 § 751 až 753 zákona č  89/2012 Sb , občanský zákoník 
31 § 400 až 409 zákona č  292/2013 Sb , o zvláštních řízeních soudních 
32 § 44 až 47 zákon č  273/2008 Sb , o Policii české republiky 

Vykázaná osoba je povinna:

•	 neprodleně opustit vymezený prostor,

•	 zdržet se vstupu do vymezeného prostoru,

•	 zdržet se styku nebo navázání kontaktu s ohroženou osobou,

•	 vydat policistovi všechny klíče od společného obydlí 

Vykázaná osoba má právo:

•	 vzít si ze společného obydlí osobní věci, cennosti a doklady,

•	  jedenkrát v průběhu vykázání si – za asistence policie – vzít věci nezbytné pro její 
podnikání nebo výkon povolání,

•	 být ze strany policie informována o možnostech ubytování 

Během desetidenní lhůty vykázání může oběť domácího násilí podat u přísluš-
ného soudu návrh na vydání předběžného opatření (podrobnosti viz dále) 

Oběť se může obrátit o pomoc na intervenční centrum 33, které je v každém kraji  
Vzhledem k tomu, že policie má povinnost doručit úřední záznam o vykázání i tomuto 
pracovišti do 24 hodin po jeho uskutečnění, pracovníci intervenčního centra kontaktují 
osoby ohrožené domácím násilím sami a nabídnou jim svou pomoc  Sociální pracovníci 
zde poskytnou obětem psychologickou podporu, sociálně-právní pomoc a dostatek infor-
mací pro uvážlivé rozhodnutí o dalších krocích a případně zprostředkují pomoc dalších 
pomáhajících služeb  Tyto služby jsou nabízeny zdarma 

V případě přítomnosti nezletilých dětí v rodině doručuje policie v této lhůtě úřední 
záznam o vykázání i místně příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Předběžné opatření v občanskoprávním řízení

Hlavním účelem předběžného opatření je poskytnout osobě ohrožené domácím násilím del-
ší dobu na to, aby se mohla (bez přítomnosti a vlivu násilné osoby) rozhodnout, jak bude 
celou situaci dále řešit  Tím může být např  rozvod manželství nebo u partnerů, kteří nejsou 
manželé, podání návrhu na vypořádání podílového spoluvlastnictví ohledně nemovitosti, 
v níž společně bydlí  Tato úprava předběžného opatření navazuje na úpravu ochrany před 
domácím násilím v občanském zákoníku34  Předpokládá, že osoba ohrožená domácím ná-
silí podá během trvání předběžného opatření návrh ve věci samé (rozvod, o úpravě poměrů 
nezletilých dětí, vypořádání společného bydlení či majetkových vztahů) 

33 § 60a zákona č  108/2006 Sb , o sociálních službách 
34 § 751 an  zákona č  89/2012 Sb , občanský zákoník 
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Stane-li se další společné bydlení manželů v domě nebo bytě, v němž se nachá-
zí rodinná domácnost manželů, pro jednoho z nich nesnesitelné z důvodu tělesné-
ho nebo duševního násilí vůči manželovi nebo jinému, kdo v rodinné domácnosti 
manželů žije, může soud na návrh dotčeného manžela omezit, popřípadě i vyloučit 
na určenou dobu právo druhého manžela v domě nebo bytě bydlet 

Totéž se týká i manželů rozvedených či společného bydlení jiných osob, než jsou 
manželé, a případů, kdy dotyční bydlí jinde než v rodinné domácnosti  Této ochra-
ny se může domáhat také každá jiná osoba, která s nimi společně žije 

Podáním návrhu na předběžné opatření se lze domáhat zejména, aby násilná osoba:
a)  opustila společné obydlí, jakož i bezprostřední okolí, nezdržovala se ve společ-

ném obydlí nebo do něj nevstupovala,

b)  nevstupovala do bezprostředního okolí společného obydlí nebo obydlí navrhova-
tele a nezdržovala se tam,

c)  zdržela se setkávání s navrhovatelem, nebo

d)  zdržela se nežádoucího sledování a obtěžování navrhovatele jakýmkoliv způsobem 

Soud o takovém návrhu rozhodne do 48 hodin bez nařízení jednání  Podáním ná-
vrhu v průběhu vykázání policejním orgánem se doba vykázání prodlužuje do dne 
nabytí právní moci předběžného opatření  Návrh na předběžné opatření lze ale po-
dat, i když k vykázání nedošlo 

Pro rozhodnutí o návrhu na předběžné opatření je příslušný okresní (obvodní) soud, 
v jehož obvodu má navrhovatel bydliště  Při podání tohoto návrhu navrhovatel neskládá 
žádnou jistinu ani neplatí soudní poplatek 

Návrh na nařízení předběžného opatření musí obsahovat vylíčení rozhodných 
skutečností a označení důkazů, které osvědčují, že je společné bydlení navrhovatele a od-
půrce v domě nebo bytě, ve kterém se nachází společná domácnost, pro navrhovatele 
nesnesitelné z důvodu tělesného nebo duševního násilí vůči navrhovateli nebo jinému, 
kdo ve společné domácnosti žije, anebo vylíčení skutečností, které osvědčují nežádoucí 
sledování nebo obtěžování navrhovatele  Musí z něj být patrno, čeho se navrhovatel do-
máhá  Návrh je možné podat také ústně do protokolu v příslušné kanceláři soudu v místě 
bydliště navrhovatele  Pokud návrh nebude obsahovat všechny náležitosti, soud vyzve 
toho, kdo ho podal, k jeho doplnění  Nedojde-li k doplnění, soud návrh odmítne  Vzhle-
dem ke lhůtě pro vydání rozhodnutí (48 hodin) se doporučuje uvést do návrhu i telefonní 
kontakt, aby si soud mohl vyžádat potřebné informace bez větších průtahů 

Kdo může podat návrh na předběžné opatření?

Účastníkem řízení je navrhovatel a násilná osoba jako odpůrce, popřípadě osoba, vůči níž 
násilí směřuje  K podání návrhu na vydání předběžné opatření je oprávněn:

•	  dotčený manžel nebo rozvedený manžel, i když násilí směřuje proti další (třetí) 
osobě žijící v rodinné domácnosti;

•	  každý, vůči komu domácí násilí směřuje a žije s násilnou osobou v rodinné domác-
nosti;

•	 osoba žijící společně s násilnou osobou a obětí v rodinné domácnosti 

Pokud je navrhovatelem nezletilý, podává jeho jménem návrh zákonný zástupce, 
orgán sociálně-právní ochrany dětí nebo advokát na základě plné moci, má-li nezletilý 
k udělení plné moci přiměřenou rozumovou a volní vyspělost  Nezletilý starší 16 let má 
pro toto řízení plnou procesní způsobilost, takže může také podat návrh sám  Ve věci do-
mácího násilí může také podat návrh na zahájení řízení i státní zastupitelství nebo může 
do již zahájeného řízení vstoupit 

Soud po vydání usnesení o předběžném opatření bezodkladně zajistí jeho výkon35  
Pokud již nedošlo k vykázání policejním orgánem, soud v součinnosti s policií provede 
vykázání na základě rozhodnutí o předběžném opatření a postupuje obdobně jako při 
policejním vykázání (viz výše)  Pokud by násilná osoba uložené předběžné opatření po-
rušila, mimo trestně právní důsledky, které jí v takovém případě hrozí (trestný čin „Maře-
ní výkonu úředního rozhodnutí a vykázání“ 36), soud či policie v době trvání předběžného 
opatření vykáže násilnou osobu z obydlí opětovně 

Předběžné opatření trvá 1 měsíc od jeho vydání, soud však může jeho trvání na 
návrh na nezbytně nutnou dobu prodloužit37  K tomu je potřeba, aby navrhovatel podal 
návrh na prodloužení doby jeho trvání  V tomto řízení je třeba prokázat majetkové či jiné 
poměry, včetně vlastnických a jiných vztahů ke společnému obydlí, pokud se tak nestane, 
soud může trvání předběžného opatření prodloužit jen z důvodů zvláštního zřetele hod-
ných  K rozhodnutí o prodloužení trvání předběžného opatření se zpravidla již nařizuje 
ústní jednání před soudem, soud rozhodne do 2 měsíců od podání návrhu  Neomezené 
prodloužení předběžného opatření není možné  Předběžné opatření zanikne nejpozději 
uplynutím 6 měsíců od okamžiku jeho vydání.

35 § 492 až 496 zákona č  292/2013 Sb , o zvláštních řízeních soudních 
36 § 337 zákona č  40/2009 Sb , trestní zákoník 
37 § 410 až 413 zákona č  292/2013 Sb , o zvláštních řízeních soudních 
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Návrh ve věci samé

V rozhodnutí o předběžném opatření soud poučí navrhovatele o dalších vhodných opatře-
ních směřujících k jeho ochraně, zejména o právu podat návrh na zahájení řízení ve věci 
samé  Tento návrh může osoba ohrožená domácím násilím podat rovnou i bez předcho-
zího návrhu na vydání předběžného opatření, nicméně řízení ve věci samé trvá déle než 
řízení o vydání předběžného opatření  Tento návrh tedy není vhodné podávat při potřebě 
rychlého řešení krizové situace, ale pouze v okamžiku, kdy momentálně nehrozí od násil-
né osoby nebezpečí či již bylo nařízeno předběžné opatření 

Návrhem ve věci samé je možné se domáhat, jak již bylo uvedeno výše, např  rozvo-
du, úpravy poměrů k nezletilým dětem, vypořádání společného bydlení či majetkových 
vztahů  Významné je, že se lze domáhat i toho, aby soud omezil, popř. i vyloučil na 
určenou dobu právo manžela či jiné společně žijící osoby v domě nebo bytě bydlet  
Omezení či vyloučení práva bydlení soud v tomto řízení určí nejdéle na dobu šesti měsí-
ců, a pokud jsou pro to závažné důvody, rozhodne na návrh opětovně 

Přestupkové řízení

Samotné přestupkové řízení nemá bohužel většinou z důvodu nedostatku důkazů velkou 
šanci na úspěch  Přestupky, kterými je možno postihnout domácí násilí, bývají páchány 
mezi osobami blízkými, a z tohoto důvodu patří mezi tzv  přestupky návrhové 38  To 
znamená, že se projednávají jen na návrh postižené osoby 

Návrh je potřeba podat do 3 měsíců u příslušného správního orgánu, obecního úřadu 
v místě bydliště, pokud nedošlo ke spáchání přestupku jinde  Lhůta běží ode dne, kdy se 
navrhovatel dozvěděl o přestupku (tedy většinou ode dne, kdy k přestupku došlo) nebo 
kdy se dozvěděl, že policejní orgán postoupil její oznámení obci  Nestačí tedy uvést na poli-
cii „souhlasím s projednáním přestupku“, ani podat návrh už na policii  Návrh musí ve zmí-
něné lhůtě správnímu orgánu skutečně dojít, nestačí jeho odevzdání k poštovní přepravě 

V praxi je časté zmeškání lhůty v případě, že policejní orgán nezahájí trestní stíhání 
pachatele pro podezření ze spáchání trestního činu a oznámí, že věc odevzdává přísluš-
nému orgánu k projednání přestupku  Tříměsíční lhůta k podání návrhu na přestupek stále 
běží ode dne, kdy k přestupku došlo 

V návrhu na projednání přestupku je potřeba uvést, kdo je postiženou osobou, koho 
označuje za pachatele, a kde, kdy a jakým způsobem byl přestupek spáchán  Je dobré co 

38 § 68 zákona č  200/1990 Sb , o přestupcích 

nejpřesněji popsat přestupek, označit a přiložit důkazy (např  potvrzení o vykázání, zprá-
vu od Policie ČR, nahrávku z volání na linku 158, lékařskou zprávu, fotografie zranění, 
jména svědků atd ) 

Navrhovatel má právo být informován o všech procesních úkonech, právo navrho-
vat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení, právo na vyjádření svého stanoviska 
a právo na informace o řízení, právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí (tedy po ukon-
čení dokazování) k jeho podkladům, právo nahlížet do spisu (v plném rozsahu) a právo 
činit si výpisy a pořizovat si kopie spisu nebo jeho částí 39

Návrhovými přestupky bývají v případech domácího násilí často přestupky proti 
občanskému soužití 40 

Protokoly o zákrocích policie a návrhy na zahájení přestupkového řízení včet-
ně jejich výsledků lze později použít jako důkazy o opakovaném domácím násilí pro 
případ pozdějšího rozvodového nebo trestního řízení.

V r  2015 proběhla novelizace přestupkového zákona41, která přináší novinku v po-
době zřízení celostátní evidence vybraných přestupků, kterou povede Rejstřík trestů  Do 
této evidence budou spadat pouze přestupky, o kterých to stanoví zákon (např  pravomoc-
ná rozhodnutí o přestupcích na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikoma-
niemi, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku)  Zavedení 
této evidence bude umožňovat také ukládání vyšších sankcí při opakovaném spáchání 
stejného přestupku (pokud k němu dojde do 1 roku od právní moci předchozího roz-
hodnutí o přestupku)  Aby bylo možné tuto „recidivu“ posuzovat, stanoví se nově, 
že v řízení o některých přestupcích (např  proti veřejnému pořádku, proti občanské-
mu soužití či proti majetku) si bude muset orgán příslušný k projednání přestupků 
vždy vyžádat opis z evidence přestupků o předchozích přestupcích obviněného  Také 
se upraví formulace přestupků proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití 
a proti majetku (a to i s ohledem na možnost zvýšení sankce při jejich opakování), 
bylo doplněno vymezení poškozeného coby účastníka řízení (vedle osob, kterým byla 
přestupkem způsobena majetková škoda, se může jednat i o osoby, kterým byla způ-
sobena újma nemajetková) 

39 § 4 odst  3, § 36 odst  1, 2, 3, § 38 odst  1 a 4 zákona č  500/2004 Sb , správní řád  Kopie jsou 
v přestupkovém řízení účastníkům řízení, tedy včetně navrhovatelky, poskytovány bezplatně – viz 
§ 2 odst  2 zákona č  634/2004 Sb , o správních poplatcích

40 § 49 zákona č  200/1999 Sb , o přestupcích
41 Zákon č  204/2015 Sb , kterým se mění zákon č  200/1990 Sb , o přestupcích, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č  269/1994 Sb , o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další 
zákony 



24 25 

Trestněprávní ochrana

Do poloviny roku 2004 v českém právním řádu neexistovala samostatná skutková pod-
stata trestného činu vykazujícího specifické znaky domácího násilí  Pokud byl tento čin 
(resp  jednotlivé útoky pachatele) vůbec stíhán a trestán, pak pouze jako jiné trestné činy 
(převážně ublížení na zdraví, násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci, vydírání 
nebo omezování osobní svobody)  S účinností od 1  6  2004 byl do trestního zákona vlo-
žen trestný čin Týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě  S účinností 
nového trestního zákoníku od 1  1  2010 se tento trestný čin nazývá Týrání osoby žijící 
ve společném obydlí42. Nový trestní zákoník také zavedl novou skutkovou podstatu trest-
ného činu nebezpečné pronásledování43.

V případě trestného činu Týrání osoby žijící ve společném obydlí není zahájení 
trestního stíhání podmíněno souhlasem poškozené osoby blízké, ale zahajuje se z úřed-
ní povinnosti (ex offo)  Přesto problematickým stále zůstává § 163 trestního řádu, který 
podmiňuje zahájení trestního stíhání trestných činů v tomto ustanovení vyjmenova-
ných, souhlasem oběti  Pokud je oběť vůči pachateli osobou blízkou (nebo u trestného 
činu znásilnění pokud je pachatel manželem, partnerem nebo druhem), bude orgán činný 
v trestním řízení vyžadovat její souhlas se zahájením, eventuálně pokračováním v trest-
ním stíhání  Tohoto souhlasu není třeba u pokusu o vraždu, u trestného činu těžkého 
ublížení na zdraví, znásilnění s těžkými následky, týrání svěřené osoby, týrání osoby ži-
jící ve společném obydlí  Souhlas s trestním stíháním se nevyžaduje, byla-li některým 
z trestných činů způsobena smrt, poškozenou osobou je dítě mladší patnácti let a souhlas 
nebyl dán poškozenou osobou v tísni vyvolané výhrůžkami, nátlakem, závislostí nebo 
podřízeností 44 To se ale v praxi velmi těžko prokazuje a dlouhodobě se upozorňuje na 
potřebu revize tohoto ustanovení 

Ochrana obětí trestných činů

Právní úprava ochrany obětí trestných činů byla u nás velmi roztříštěná  Procesní a ně-
která neprocesní práva obětí trestných činů v trestním řízení, ve kterém mají postavení 
poškozených, jsou upravena v trestním řádu  Stále u nás ale chyběla úprava postavení 
oběti jako objektu zvláštní péče ze strany státu  To bylo odstraněno přijetím nového zá-
kona o obětech trestných činů45, který rozšířil práva obětí, posílil pomoc obětem a zpře-

42 § 199 č  40/2009 Sb , trestní zákoník 
43 § 354 č  40/2009 Sb , trestní zákoník 
44 § 163 a 163a zákona č  141/1961 Sb , o trestním řízení soudním (trestní řád) 
45 Zákon č  45/2013 Sb , o obětech trestných činů 

hlednil právní úpravu v této oblasti  Zákon upravuje zejména právo obětí na poskytnutí 
odborné pomoci, kterou se rozumí psychologické a sociální poradenství, poskytování 
právních informací, restorativní programy a právní pomoc, kterou obětem poskytují ne-
vládní neziskové organizace, Probační a mediační služba a advokáti  Ta je zvlášť zranitel-
ným obětem poskytována bezplatně  Těmi jsou např  děti, osoby s fyzickým nebo men-
tálním hendikepem, oběti obchodování s lidmi a oběti sexuálních trestných činů  Dále je 
to právo na informace, kdy je potřeba oběti podat informace především srozumitelným 
způsobem, právo na ochranu svého soukromí, právo na ochranu před sekundární 
viktimizací ze strany orgánů činných v trestním řízení (např  právo na omezení kontaktu 
s pachatelem a speciální pravidla pro provádění výslechu oběti – výslech speciálně vy-
školenými osobami, povinnost respektovat intimní oblast oběti, právo na doprovod při 
procesních úkonech důvěrníkem – tj  libovolnou osobou, kterou si oběť sama zvolí, 
a která jí poskytuje potřebnou, zejména psychickou pomoc)  Významné je též právo 
na peněžitou pomoc od státu (tzv  odškodnění), o které rozhoduje Ministerstvo spra-
vedlnosti  Hlavním účelem této pomoci je pomoci oběti překlenout zhoršenou sociální 
situaci způsobené oběti trestným činem, a to bezprostředně po trestném činu a také re-
parace újmy, která jí byla způsobena 

Tento zákon také přinesl rozsáhlou novelizaci trestního řádu, přičemž nejpodstatněj-
ší změnou týkající se obětí bylo zavedení institutu předběžných opatření do trestního 
řádu 46 Jejich účelem je ochrana života, svobody nebo lidské důstojnosti obětí trestných 
činů, ochraně osob jim blízkých a ochraně společnosti jako celku  Tato předběžná opat-
ření v praxi dobře slouží především k ochraně obětí domácího násilí a tzv  stalkingu (ne-
bezpečného pronásledování)  Obviněnému lze tak již od zahájení trestního stíhání uložit 
např  zákaz styku s poškozeným, osobami jemu blízkými nebo s jinými osobami, zejmé-
na svědky47 a zákaz vstoupit do společného obydlí obývaného s poškozeným a jeho bez-
prostředního okolí a zdržovat se v takovém obydlí 48  Předběžná opatření jsou ukládána 
z úřední moci (ex officio), oběť nebo poškozený může ale podat příslušnému orgánu pod-
nět k jeho uložení  V přípravném řízení rozhoduje o uložení předběžného opatření státní 
zástupce nebo na návrh státního zástupce soudce, v řízení před soudem předseda senátu  
Pokud obviněný poruší povinnosti uložení mu předběžným opatřením, lze mu uložit po-
řádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč nebo rozhodnout o uložení jiného druhu před-
běžného opatření  Při závažném porušení předběžného opatření se může rozhodnout až 
o vzetí obviněného do vazby 

46 § 88b až 88o trestního řádu 
47 § 88d trestního řádu 
48 § 88e trestního řádu 
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Závěr

Legislativně je v České republice oblast domácího násilí a násilí na ženách ošetřena rela-
tivně dobře  V praxi stále ale přetrvává řada problémů, jako je např  přílišná délka soud-
ních řízení, stále nedostatečná síť návazných služeb pro oběti násilí (utajené azylové domy, 
sociální bydlení a terapie pro ženy i děti) a dosud nedostatečná informovanost a citlivost 
u části osob, které s oběťmi násilí pracují v rámci vyšetřování, soudních řízení a sociální 
práce  Zvláště negativně se to projevuje v případech sexuálního násilí  Chybí profesionál-
ní přístup odborného zdravotnického personálu v práci s oběťmi  Zdravotní pojištění ne-
hradí v případě znásilnění tzv  potratovou pilulku ani testy na pohlavně přenosné nemoci  
Je nedostatek podpůrných služeb pro oběti sexuálního násilí 

Česká republika také dosud nepřistoupila k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a po-
tírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv  Istanbulská úmluva)  Úmluva dle svého  
čl  75 vstoupila v platnost 1  srpna 2014, poté co ji ratifikovalo 10 států  Úmluvu dosud 
(k 15  1  2016) podepsalo 39 zemí Rady Evropy, ČR patří ke zbývajícím osmi zemím 
Rady Evropy (přičemž tři z nich jsou země Evropské unie – kromě ČR také Bulharsko 
a Lotyšsko), které Úmluvu zatím nepodepsaly 

Mgr. Adriena Gabrielová

Vystudovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze  Problematice násilí na že-
nách, zejména domácího násilí a právní pomoci jeho obětem se věnuje od roku 2007  Od  
r  2008 je členkou Výboru pro prevenci domácího násilí při Radě vlády pro rovné příleži-
tosti žen a mužů 

Domácí násilí 
– ano, může se to stát i vám

Daria Čapková

Téma domácí násilí se dnes dostává do popředí veřejného zájmu  Veřejnost bere závažnost 
tohoto celospolečenského jevu vážněji až po vypracování legislativy, která se snaží oběť 
před násilníkem chránit v co největší míře  49

Musíme konstatovat, že domácí násilí již tady bylo od nepaměti  Ve starověku byly 
ženy v područí svých mužů, kteří je brali jako majetek  Ženy musely poslouchat a pl-
nit manželova přání a potřeby  Nikdo se nepozastavoval nad modřinami, zlomeninami 
a špatným psychickým stavem týraných žen  Proto často používáme ve spojitosti s domá-
cím násilím pojem „týrání“, kdy se společné soužití stává nesnesitelné 

Specifikum domácího násilí je to, že se odehrává doma „za zavřenými dveřmi“  To 
je hlavní příčina, proč zůstává často i celou řadu let utajeno a je to nejpodstatnější důvod, 
proč se o něj lidé příliš nezajímají  Považují to za soukromou záležitost  K odbourávání 
mýtů o domácím násilí nám naší cestu neusnadňují zažité stereotypy: „Co se doma uvaří, 
to se doma sní “, „Každá žena si občas zaslouží pár pohlavků, jinak neví, kde je její mís-
to “ nebo „Všude je něco “

Změna k rovnoprávnému rodinnému soužití začala přicházet, až s příchodem nové-
ho tisíciletí a s příchodem emancipace  Česká republika je v rámci rovnoprávnosti až na 
81  místě v celospolečenském žebříčku na světě  V dnešní době si ženy budují svoji pozi-
ci na trhu práce tak jako muži  Mnoho současných mužů není ochotno se smířit s tím, že 
to může být právě jejich partnerka, která dosáhne většího společenského nebo pracovního 
úspěchu  Dnešní statistiky ukazují na nový fenomén domácího násilí, kdy oběťmi násilí 
se často stávají úspěšné ženy 

Základním znakem domácího násilí je, že je to opakované násilné chování nebo vy-
hrožování, kterým je ohrožena svoboda, zdraví, lidská důstojnost a v některých případech 
i život jedince 

K násilí dochází mezi osobami v rodinném nebo blízkém vztahu, kteří spolu žijí ve 
společné domácnosti  Jedná se vždy o situaci, kdy jedna osoba má převahu nad druhou  
Tyto role jsou vždy neměnné 

49 Zákon 135/2006 Sb , kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím 
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Domácí násilí je zejména fyzického, psychického, ekonomického, sociálního nebo 
sexuálního charakteru, ke kterému dochází mezi blízkými osobami  O domácí násilí se 
jedná i v případě, že je přítomen jen jeden z těchto znaků  Ve většině případů se ale vzá-
jemně prolínají  Důležitými znaky domácího násilí jsou opakovanost a dlouhodobost, es-
kalace (násilí se stupňuje), jasně rozdělené neměnné role a neveřejnost (nejen, že se děje 
za zavřenými dveřmi, ale je stranou veškeré společenské kontrole) 

Pokládáme si otázku: PROČ JE DOMÁCÍ NÁSILÍ NEBEZPEČNÉ? Především, jak 
už jsme zmiňovali, je ukryté před zraky veřejnosti i státních orgánů, a proto se mu lze po-
měrně těžko ubránit, jelikož osoba ohrožená má s násilníkem mnoho společného (obydlí, 
majetek, rodinu, přátele)  Domácí násilí má velmi negativní vliv na děti, které jsou u toho 
často přítomné  Násilí narůstá pozvolna a ohrožená osoba obtížně pozná dobu, kdy je 
vztah nebezpečný a může dojít až k útokům ohrožujících její život  Musíme si uvědomit, 
že domácí násilí samo od sebe neskončí, naopak má nebezpečnou tendenci eskalovat  
Ohrožené osoby potřebují včasnou a účinnou pomoc, podporu a ochranu 

Když se dlouhodobě necítíte ve vztahu bezpečně a nemáte „odvahu nebo nejste připra-
veni“ požádat o pomoc, zvažte alespoň možnost ochrany pro případ dalšího násilného útoku 

Připravte si bezpečnostní plán:

•	  Shromážděte důležitá telefonní čísla pro případ potřeby (známí, policie, intervenč-
ní centrum, azylový dům, viz kontakty uvedené) 

•	  Informujte rodinu, přátele či sousedy, kteří by Vám v případě potřeby mohli pomo-
ci (např  poskytnutím krátkodobého úkrytu) 

•	  Zvažte možné únikové cesty v případě násilného jednání, např  nenechejte se zavřít 
v části obydlí bez oken a východu, ale vymyslete, kam se lze v násilné situaci uchýlit 

•	  Smluvte si znamení pro sousedy v případě ohrožení (je důležité sousedům vysvětlit, 
v jaké jste životní situaci a obraťte se jen na ty, kteří Vám jsou schopni a ochotni pomoci) 

•	  Mějte bezpečnostní zavazadlo pro případ nenadálého odchodu z obydlí, kde bu-
dou uloženy všechny potřebné věci (doklady – průkaz totožnosti, rodný list, prů-
kaz zdravotního pojištěnce apod ; důležité dokumenty – k účtům, k bytu, pracovní 
smlouvy, rozhodnutí soudu apod ; léky; věci denní potřeby pro sebe a případně pro 
děti – oblečení, hygienické potřeby, hračky; klíče od obydlí; peníze; kreditní kar-
tu, jízdenky  Zavazadlo je možné nechat si i mimo obydlí na místě, kde se k němu 
můžete snadno dostat 

Často si klademe otázku jakou formou změnit smýšlení o domácím násilí  Je to v osvětě 
široké veřejnosti, působením médií, kampaní, letáků, přednášek nebo konkrétním příbě-
hem s konkrétním jménem a tváří? Nejvíce se asi umíme vžít do pocitů druhých, do jejich 
životních situací a prožívat s nimi radosti a starosti 

Můj osobní příběh

Chtěla bych na svém osobním příběhu popsat vlastní zkušenost s domácím násilím  Když 
jsem se před 19 lety vdávala, tak jsme si říkala, že mně se to stát nemůže  Byla jsem pře-
svědčena o tom, že s naprostým přesvědčením VÍM, KOHO SI BERU  A čas ukázal, jak 
hluboce jsem se spletla 

Jmenuji se Daria Čapková  Můj bývalý manžel byl odsouzen k nepodmínečnému 
trestu v odnětí svobody 3 let se 4 letou podmínkou za týrání osoby žijící ve společné do-
mácnosti  Svého dnes již bývalého manžela (pana X) jsem si vzala z velké lásky  Chodili 
jsme spolu asi 8 let a měla jsme pocit, že je to ten pravý na celý život (zodpovědný muž 
a asi nejlepší táta pod sluncem pro naše děti)  Žili jsme si jako v pohádce  Měli jsme díky 
pracovitosti pana X dostatečné finanční zázemí a po dvou letech manželství se nám naro-
dila dcera, po dalších čtyřech letech syn  Děti byly zdravé, dobře se učily, byly sportovně 
aktivní  Společně jsme trávili volný čas, dovolené, výlety apod  Měli jsme hodně zná-
mých a náš život byl takový barevný veselý kolotoč  Měla jsme pocit, že žiju s princem  
Asi jsem to i sama tak chtěla vidět 

Postupně, když jsme byli sami, začal být pan X doma podrážděný a začal mi vyčítat 
v podstatě všechno  Když jsem chtěla jít jednou za dva měsíce do společnosti, tak to bylo 
vždy s výčitkami, že on je doma sám a já se mu nevěnuji  Musela jsem přijít na čas (max  
do 23 00 hodin), jinak jsem měla druhý den nebo ještě ten den proslov od pana X jaká jsem 
špatná manželka a takového muže si nezasloužím  A to i v případě, že jsem přišla o deset 
minut déle  Ze začátku jsem se bránila argumenty, ale posléze jsem rezignovala a dělala to, 
co pan X chtěl  Cítila jsem, že potřebuji, abych já i děti žily v klidu  O harmonickém soužití 
se nedalo mluvit  Byl to pocit relativního, umělého klidu, když nebyl pan X doma  Když 
přišel domů, nic nebylo dobře  To byla snad jediná jistota, kterou jsme zažívaly 

Jediné, co mne drželo při životě, byly děti  V roce 2011 se nám narodil druhý syn 
a já měla pocit, že u nás zase zavládla spokojenost  Bylo to ale opět jen na chvilku  Ro-
dinná atmosféra byla tak neúnosná, že jsem začala mít i velké zdravotní problémy  Pře-
stávala jsem mluvit a začalo se mi špatně dýchat 

Od podzimu roku 2012 mne začal pan X i fyzicky napadat  Měla jsem vytrhané vla-
sy, podlitiny na těle, nalomený prst, do teďka mám jizvu na zádech od toho, jak mi strhl 
řetízek z krku  Fyzické útoky byly stále častější a brutálnější  Pamatuji si na jeden silný 
zážitek, který zaktivoval moje obranné mechanismy  Stála jsem u zdi v garáži a on mlátil 
dřevěnou tyčí okolo mě  Já jsem si v tu chvíli přála, aby mě zabil a všechno by skončilo  
Můj vnitřní pocit, že jedině smrt mě vysvobodí, mě překvapil  Do té doby jsem si mysle-
la, že mám dostatek sil se mu bránit a ochraňovat naše děti před jeho chováním  Zbytek 
dne jsem přemýšlela o tom pocitu, že jedině smrt mi pomůže a o tom, zda mám právo na 
takové řešení  Stále jsem si opakovala, že mám zodpovědnost za tři děti 
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Druhý den jsem se pokusila začít nějak řešit situaci  Volala jsme na linku obětem 
domácího násilí a jejich profesionální přístup mi hodně pomohl  Uvědomila jsem si, že 
řešení musím najít sama, ale slova pracovnice linky mi dodala odvahu  V tu chvíli jsem 
potřebovala, aby mě někdo nestranný vyslechl a řekl, že to, co zažíváme, není normál-
ní  Začala jsem si připravovat i bezpečnostní plán (peníze, doklady apod )  S pracovnicí 
linky pro oběti domácího násilí jsem mluvila před koncem dubna roku 2013 a pan X byl 
poprvé vykázán ze společného obydlí dne 1  5  2013  Od května 2013 byly děti soudem 
svěřeny do mé péče  Na doporučení odborníků jsme se v červnu 2013 pokusili situaci ře-
šit za pomoci psychologa  Vypadalo to, že si pan X svoje chování uvědomil, ale čas uká-
zal, na jak krátkou dobu to bylo  Dne 8  11  2013 proběhlo další napadení a byla zavolána 
Policie ČR  Od jara 2014 stále nadávky, ale fyzické útoky byly v menší míře  Život byl 
opravdu nesnesitelný pro mě i děti  Dne 1  12  2014 jsem podala žádost o rozvod a dne 
9  12  2014 byl pan X vykázán  Vykázání bylo postupně prodlužováno, ale v lednu 2015 
mě fyzicky napadl  Na rozhodnutí státní zástupkyně byl vzat do vazby  Ve vazbě byl až 
do soudu, který ho dne 5  5  2015 odsoudil za týrání osoby ve společné domácnosti  Dne 
25  6  2015 nás Okresní soud v Havlíčkově Brodě rozvedl  Musím přiznat, že odejít od 
násilníka není cesta jednoduchá a rozvodem to nekončí, ale najít v sobě odvahu být zod-
povědná za svůj život, najít odvahu s nespravedlností bojovat, stojí za to 

Svůj příběh jsem popsala pouze v krátkosti v několika odstavcích, ale přiznávám, že 
bych mohla napsat i knihu  Když jsem se připravovala napsat tento článek, probírala jsem 
se množstvím papírů z výslechů, psychologických vyšetření, soudních zápisů a některé 
věty mi přišly i po delší době opravdu silné 

Část zprávy ze znaleckého psychologického posudku:

Kolikrát Vás manžel fyzicky napadl (možná ani ne strčení v afektu, ale to, co vnímáme 
jako útok) – kdy, na jakou část těla. 
To nejde spočítat  Bylo toho tolik, že kdybych to měla sčítat tak bych se už sama před 
sebou musela stydět, že jsem toho tolik podstoupila, než mi spadla ta moje léty budovaná 
životní hodnota – máma, táta a spokojené děti 
Na jakou část těla – vyrvané vlasy, modřiny po celém těle, naštíply prst, jizva zezadu na 
krku – jak ze mě serval ve vzteku řetízek 

Jak se to vše na Vás podepsalo, máte nějaké následky?
Mám hrozný strach, co bude  Stále se doma zamykám, aby se náhodou manžel neobjevil 
a nezačal další životní horor  Mám stále strach, že mě manžel bere jako majetek a nikdy 
se ho nebude chtít vzdát i když je mu k ničemu  Mám opravdový strach z manžela, že mi 
nikdy nedovolí od něho odejít, že mi raději něco udělá 

Následky – strach, zdravotní problémy  Mám pocit, že moje hlasivky nejsou v takovém stavu 
jenom důsledkem viru, ale že jsou to i psychosomatické projevy (nemohu dýchat, polykat) 

Dotírající vzpomínky a sny na agresivní události spojené s manželem, 
znovuprožívání traumatických vzpomínek.
Vzpomínky se mi stále vrací, vrací se pocity bezmoci a znovu prožitých situací  Snažím 
se myslet na jiné věci, ale tyto myšlenky se stále vrací 
V noci se budím a první myšlenka je na věci, které se mi staly  V noci musím chodit jíst 
a začínám mít pocit, že jídlo je pro mě nějaký „terapeutický“ prostředek 

Epizody opakovaného znovuprožívání traumatických událostí ve vzpomínkách.
Vzpomínky jsou stále – když jdu po domě nebo po zahradě objevují se přede mnou znovu 
a znovu prožité situace  Snažím si pak sednout a myslet na něco pozitivního a vědomě se 
ujišťovat, že tento koloběh vzpomínek mě ničí  Minulost už nepředělám, proto musím mít 
sílu žít přítomností 

Vyhýbání se situacím, které vzpomínky připomínají.
Snažím se 

Vyhýbání se hovoru na toto téma v běžném životě.
Raději o tom už nechci mluvit  Mluvení na toto téma stále dokola mi ubližuje a opět se 
mi vrací pocity bezmoci, křivdy, ponížení lidské důstojnosti, pocity nulové hodnoty jako 
ženy, manželky, matky 

Snaha na tyto situace nemyslet, „mentální vyhýbání se“.
Mám snahu nemyslet na prožité situace 

Poruchy spánku, skleslost, snížení vitality, aktivity.
Jsem poměrně hodně unavená  Musím chodit spát okolo poledne a večer usínám okolo 
osmé hodiny, ale v noci se několikrát budím a jdu jíst  V některých částech dne zažívám 
pocity sklíčenosti, nemám chuť pracovat a dělat věci, které jsem dělala ráda 

Byla jsem poměrně aktivní člověk, ale nemám teď sílu aktivně žít tak, jak jsem žila před-
tím  Sama mám radost, že jsem se dokázala postavit domácímu teroru  Našla jsem v sobě 
odvahu si říci o pomoc  Když už jsem věděla, že by mě tato situace úplně zničila, ale veš-
kerá legislativa, která je s tím spojená, mě neuvěřitelně ničí  Ničí mě i výpovědi manžela, 
kde popírá celou situaci a nesmyslné obviňování jeho obhájce, kdy mám dojem, že žádný 
prostředek na očištění jeho platícího klienta není špatný  Mrzí mě, že neexistuje jednodu-
chá rovnice  Někdo se tak chová a měl by za to nést zodpovědnost  Já sama si svoji zod-
povědnost nesu v tom, že jsem nad mnoha věcmi zavírala oči 
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Důvěra v dobrou budoucnost.
Musí být 

Pocity viny spojené s hádkami či napadáním.
Měla jsem je větší, ale snažím se pracovat na odpuštění sama sobě  Musela jsem projít 
peklem, abych si uvědomila, že manžela nezměním a plno věcí není moje zodpovědnost  
Brala jsem si problémy manžela za své a z toho vznikl pocit viny 

Mějte okolo sebe skvělé lidičky, kteří Vám pomohou zvládnout těžkou životní situaci.

Foto: Daria Čapková (vlevo) a Anna Machátová

Velké poděkování patří Aničce Machátové, která mi byla po celou dobu oporou a nyní 
se aktivně snažíme pomáhat obětem domácího násilí a měnit celospolečenské smýšlení 
o tomto problému 

I VY OTEVŘETE OČI A SVÁ SRDCE, PROTOŽE TO, 
CO SE DĚJE ZA ZAVŘENÝMI DVEŘMI U SOUSEDŮ, 
KAMARÁDŮ, PŘÍBUZNÝCH JE I VAŠÍ VĚCÍ  
MŮŽETE SE I VY STÁT OBĚTÍ DOMÁCÍHO NÁSILÍ 

 

Kde hledat pomoc

Policie ČR 158 Tísňová volání 112

Městská policie 156 DONA linka/Bílý kruh bezpečí 251 511 313

Záchranná služba 155 Senior linka 800 157 157

Intervenční centra: www domaci-nasili cz
Azylové domy: www azylovedomy cz
Obvodní oddělení PČR: www policie-cr cz
Probační a mediační služba ČR: www pmscr cz
Specializovaná zařízení pro oběti domácího násilí: www koordona cz
Občanské poradny: www obcanskeporadny cz
Manželské a rodinné poradny: www amrp cz

Bc. Daria Čapková

Je lektorkou kurzů Etika práce s rodinou, Gender problematiky a Slaďování ro-
dinného a pracovního života  Na základě své osobní zkušenosti působí v projektu  
ProŽeny jako koordinátorka Proti násilí  Projekt realizuje za grantové podpory z Norských 
fondů Třebíčské centrum o s  Od roku 2006 je krajskou koordinátorkou Sítě mateřských 
center o s  v Kraji Vysočina 
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Dopady násilí na zdraví žen
Martina Hronová

Důsledky domácího a partnerského násilí na zdraví žen a následně i na zdravotní péči jsou 
celosvětově vysoké  Kromě okamžitých traumat způsobených týráním, zneužíváním, ná-
silím, přispívá soužití s násilným partnerem i k chronickým zdravotním problémům jako 
jsou deprese, posttraumatická stresová porucha, závislosti (zejména na alkoholu)  Život 
v násilném vztahu má ale vliv i na vznik nemocí jako je hypertenze či diabetes 

Většinu obětí domácího násilí tvoří ženy (95 %) 50, přičemž pachateli jsou součas-
ní nebo bývalí partneři  V případě domácího násilí hovoříme o cíleném chování jednoho 
z partnerů, který za použití moci a kontroly vyvolává u druhého z partnerů strach  Opa-
kované studie ve světě říkají, že obětí domácího násilí je zhruba každá třetí žena  Podle 
první reprezentativní studie v ČR na téma domácí násilí, zažije některou z forem domácího 
násilí během svého života 38 % žen v ČR 51 Podle mezinárodní agentury FRA (Agentura 
Evropské unie pro základní práva) z roku 2014 zažívá některou z forem násilí v ČR až 32% 
žen  Zkušenost s fyzickým násilím ze strany partnera má v ČR 21% žen (průměr v EU 22% 
žen)  Zkušenost s psychickým násilím ze strany partnera má dle této studie v ČR 47% žen 
(v EU 43% žen) 52 Podle výsledků Sociologického ústavu AV ČR násilí páchané v partner-
ském vztahu je četnější, charakteristické těžšími formami a vede k závažnějším důsledkům 
v podobě fyzických zranění a i psychických následků než agrese „zvenčí“  Mezi oběťmi 
převládá nedůvěra v práci policie charakteristická nízkým počtem žen, které násilný čin 
ohlásí  Až čtvrtina žen o násilné zkušenosti vůbec s nikým nehovoří 53 

Proč nikde nejsou sečteny a vyčísleny veškeré následky genderově podmíněného ná-
silí? Nemoci, zranění a diagnózy nejsou a nemusí být vztahovány k násilí, neexistuje scree-
ning domácího násilí a jeho dopadů  Některé ženy neuvádějí skutečnost, že doma dochází 
k násilí, i faktická zranění často nejsou hlášena jako zranění v důsledku domácího násilí 
z obav z partnera a eskalace násilí  Oběti se z obav ze stigmatu a viktimizace obávají násilí 
zveřejnit, a tak absolutní počet dopadů násilí na zdraví je zatím jen odhadem 

Spojitost domácího násilí a týrání byla jednoznačně potvrzena na základě předcho-
zích screeningů v USA, kde náklady na partnerské násilí přesahují 5,8 miliard dolarů 

50 M Vavroňová, Z Prokopová, Intervence v případech domácího násilí, str  3, citace zprávy OSN 
51 S  Pikálková, Mezinárodní výzkum násilí na ženách, Sociologický ústav AV ČR, 2003 
52 http://fra europa eu/en/survey/2012/survey-gender-based-violence-against-women
53 S  Pikálková, Mezinárodní výzkum násilí na ženách, Sociologický ústav AV ČR, 2003 

každý rok 54 Výzkum ukázal, že intervence zaměřená na domácí násilí již v nemocnicích 
může snížit náklady na zdravotní péči nejméně o 20 procent  Celkem 37 % žen, které byly 
v USA ošetřeny na oddělení akutního příjmu, mělo úrazy v následku domácího násilí 55 
V dalších studiích se uvádí, že 11–30 % zraněných žen bylo podle mechanismu zranění 
jednoznačně zbito partnerem  Týrané ženy byly mnohem častěji zraněny na hlavě, obliče-
ji, krku, hrudníku, prsou a břichu než ženy zraněné jinými způsoby 

TABULKA 1: Nejčastější důsledky domácího násilí 56 

FYZICKÉ DŮSLEDKY PSYCHICKÉ DŮSLEDKY

Modřiny Úzkost, strach

Tržné / řezné/ bodné rány Deprese

Pohmožděniny, distorze Sebevražedné pokusy/sebevražda

Zlomeniny Zvýšené riziko abúzu alkoholu či jiných návyko-

vých látek, případně předepsaných léků

Gynekologické problémy Poruchy spánku

Sexuálně přenosné nemoci Poruchy příjmu potravy

Potrat Posttraumatická stresová porucha

Předčasný porod Panické poruchy

Chronická bolest Pocity bezmoci

Zvýšená únava Ztráta sebevědomí

Protržení ušního bubínku Pocity viny

Otřesy mozku Poruchy koncentrace

Popáleniny

 
Zdravotní následky intimního násilí ale pokračují dlouho po ukončení násilí  Kromě pří-
mých úrazů jsou jeho následky i artritidy, chronické bolesti zad, páteře, migrény, časté 
bolesti hlavy, zadrhávání v řeči, potíže se zrakem, chronické pánevní bolesti, žaludeční 
vředy  Například v USA je každý rok 324 tisíc těhotných žen týráno jejich intimní-
mi partnery  V Rose pozorujeme nárůst žen týraných v těhotenství z 15 procent v roce 
2009 na 23 procent v roce 2014  Z toho třetina těhotných žen byla surově zbita v po-
kročilém stadiu těhotenství  Nešlo přitom jen o „uhození, strkání, facky“ ale i surové 
útoky včetně zkopání 

54 Cost of intimate Partner Violence Against Women in United States  2003  Centers for Deseases Con-
trol and Prevention 

55 Burke, E  Kelley, L , Rudman, W  Ph  D & MacLeod  Initial Findings from the Health Care Cost 
Study on Domestic violence 

56 Marvánová-Vargová, B , PhDr , Intervence v případech domácího násilí  Manuál pro zdravotníky, 
ROSA, 2016 
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Dalšími zdravotními následky násilí jsou preeklampsie, gestační diabetes, a další 
komplikace jako nízká porodní hmotnost dítěte, anémie, infekce  Ženy mají různě těžké 
formy deprese, suicidální tendence  V roce 1999 studie zveřejněné v časopise Journal of 
American Medical Association přitom zjistila, že pouze deset procent lékařů primární 
péče se rutinně dotazuje na domácí násilí 57 

Zranění, strach a stres spojený s intimním partnerským násilím může vést k chronic-
kým zdravotním problémům, jako je chronická bolest (např  bolesti hlavy, bolesti zad), 
nebo opakované symptomy onemocnění centrálního nervového systému, včetně příznaků 
mdlob a záchvatů  Přesný mechanismus tohoto vlivu nebyl stanoven, ale může zahrno-
vat opakující se zranění i stres, změny v neurofyziologii, nebo obojí  Například týrané 
ženy často uvádí, že byly dušeny, škrceny, udeřeny na hlavě, což vedlo ke ztrátě vědomí  
To může vést k závažným zdravotním problémům, včetně neurologických následků  Týra-
né ženy mají také mnohem více gastrointestinálních symptomů (např  ztráta chuti k jídlu, 
poruchy příjmu potravy) a diagnózu funkční gastrointestinální poruchy (např  syndrom 
chronického dráždivého tračníku spojený s chronickým stresem) 58

Poruchy se mohou akutně projevit během násilných činů, ale například následné 
funkční poškození střev může trvat mnohem déle, než samotný násilný vztah  I hyper-
tenze a bolest na hrudi mohou mít spojitost s intimním násilím  Předpokládá se interakce 
mezi genetickými sklony k hypertenzi, riziku životního stylu (například kouření), a stre-
sem z násilných vztahů  Potlačení imunitního systému v důsledku stresu a depresí jsou 
zatím hypotézou  59 Vynucený sex má za následek prokazatelně gynekologické problémy: 
vaginální krvácení nebo infekce, myomy, pokles sexuální touhy, bolest při pohlavním sty-
ku, chronickou pánevní bolest, a infekce močových cest 

Nezanedbatelné jsou i psychické důsledky násilí  Ženy, které jsou opakovaně na-
padány, fyzicky týrány, sexuálně zneužívány, jsou ohroženy suicidálními tendencemi  
Sebevražda může být řešením, jak uniknout ze vztahu, když mají oběti násilí pocit, že 
není jiné východisko  Ženy oběti násilí páchají sebevraždu pětkrát častěji než ženy, které 
nezažily ve vztahu násilí  Týrané ženy jsou vystaveny enormnímu psychickému strádání 
v důsledku násilí  Trpí depresemi, úzkostmi, posttraumatickou stresovou poruchou  Trpí 
chronickou únavou, nespavostí, nočními můrami, flashbacky prožitých událostí, mají po-
ruchy příjmu potravy, stávají se závislými na alkoholu, nadužívají léky na spaní, léky na 
tlumení bolesti 

57 http://www endabuse org/userfiles/file/Children_and_Families/HealthCare pdf
58 Campbell Jacquelyn C , Health consequences of intimate partner violence, Violence against women 

II, http://www nnvawi org/pdfs/alo/Campbell_1 pdf
59 Campbell Jacquelyn C , Health consequences of intimate partner violence, Violence against women 

II, http://www nnvawi org/pdfs/alo/Campbell_1 pdf

V České republice zatím neexistují souhrnná statistická data o tom, s jakými forma-
mi domácího násilí se mohou lékaři a zdravotníci ve své praxi nejčastěji setkat  ROSA ale 
opakovaně sbírá anonymní data klientek, ze kterých vyplývá, že až 75 % klientek má kaž-
doročně zkušenost s fyzickým násilím  Jeho důsledky vůbec nejsou jen drobná zranění 

GRAF 1: Formy násilí na ženách, ROSA, 2010 – 2014

S fyzickým násilím se setkává opakovaně 75% klientek, obětí partnerského násilí  Nej-
více žen se setkává s opakovaným fackováním, s bitím a ranami pěstmi, časté je škrcení, 
sražení, zkopání  Ženy zažívají bití páskem, polévání vařícím čajem, ledovou vodou atd  
Výsledkem fyzický útoků jsou tržné rány, zhmoždění obličeje, hematomy po celém těle, 
zlomené čelisti, otřesy mozku, zlomeniny prstů, vyražené zuby, riziková těhotenství, zlo-
mená žebra, kontuze, prasklé ušní bubínky, potrat  U mnoha žen je každoročně diagnos-
tikována posttraumatická stresová porucha, diagnózami jsou deprese, panické úzkosti, 
oběti projevují suicidální tendence  60

TABULKA2: Formy násilí na ženách, ROSA, 2010 – 2014

FORMA V %

PSYCHICKÉ NÁSILÍ celkem 98 %

ponižování 98

vydírání, zastrašování 73,4

výhrůžky zabitím 40,8

Výhrůžky „seberu ti dítě“ 20,7

Výhrůžky „dostanu tě do Bohnic“ 2,9

nadávky, vulgarismy 63,5

kontrola, zákazy 58,1

60 Hronová,M ,Mgr , statistiky ROSA 20010 – 2014, www rosa-os cz 
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FORMA V %

omezování, izolace 45,8

křik 47,3

žárlivost 57,6

stalking 2

Partner vyžaduje naprostou poslušnost 42,8

Partner vyhrožuje sebevraždou 26,6

Partner vyhrožuje zbraní 16,7

FYZICKÉ NÁSILÍ celkem 74,9 %

fackování 40,8

bití, rány pěstí 29,5

rány do hlavy 18,2

škrcení 30,5

kopání do těla 20,2

strčení, sražení k zemi 29

bití v těhotenství 23

strkání, cloumání, třesení 21

napadení se zbraní (nožem, pistolí) 8,4

trhání vlasů 7,4

kroucení rukou 7,9

Ničení věcí 13,3

Zranění zvířete 3,9

Bití pravítkem, páskem 1

Polití vodou, šťávou, medem 2,5

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ celkem 42,8 %

vynucovaný styk 37,4

nepříjemné praktiky 16,7

znásilnění v manželství 7,8

Z výše uvedené statistiky Rosy vyplývá, že nejčastěji se setkáme se stopami po bití do 
různých částí těla či se stopami po škrcení  Méně často s násilím, kde byla použita jaká-
koli forma zbraně (tyč, basebalová pálka, nůž, střelná zbraň)  Pro správnou identifikaci 
následků partnerského násilí je proto důležitým úkolem a výzvou pro zdravotníky vy-
šetřovat oběti násilí systematicky a nezaměřovat se zkratkovitě jen na viditelné aktuální 
poranění 

Vedle tělesných následků (podlitiny, řezné rány, zlomeniny) mají ženy řadu psy-
chosomatických onemocnění (migrény, úzkosti, bolesti žaludku, pánve, krvácení, astma, 
vysoký tlak apod , zvracení, úbytek na váze, mohou trpět řadou syndromů od depresiv-
ního (chorobně smutná nálada, doprovázená úzkostí, poklesem výkonnosti, změny chuti 
k jídlu, sebevražedným myšlenkám apod ) po anxiózní (převládá úzkostná nálada)  U žen 
je viditelná nervozita, tlak na hrudi, uvádějí fobické pocity, strach z lidí, uzavřených pro-
stor, často se měnila nálada žen  U části klientek se i v důsledku dlouhotrvajícího stresu 
objevilo nádorové onemocnění (rakovina prsu, dělohy) 

Bez vlivu totiž nemůže zůstat ani násilí psychické, které jak některé oběti uvádějí, 
může být někdy mnohem horší než fyzický útok  Psychické násilí má nejčastěji podobu 
ponižování, zesměšňování, snižování a shazování  Ženy se setkávají i s hrubými a vulgár-
ními nadávkami, kontrolou, omezováním (nesmí chodit k příbuzným, nesmí mít přátele, 
některé nesmí chodit do práce, jejich cesta z práce domů je kontrolována, je jim kont-
rolován telefon, spodní prádlo, obsah kapes, kabelky, počítač, e-maily, partner je sledu-
je, natáčí, odposlouchává telefon), musí poslouchat příkazy a zákazy  Jejich partner jim  
vyhrožuje zabitím, sebevraždou, sebráním dětí  Mnoho žen je vydíráno, zastrašováno  
(74 %)  Výhrůžky zabitím slyší 41 % žen  Kontroly, zákazy a příkazy poznalo téměř 60 % 
žen  S omezováním a izolací má zkušenost 46 % žen  Ženy, oběti psychického násilí často 
slyší: „jsi nic, kurvo, šlapko, svině, jestli nezačneš pořádně vařit, setkáme se na sociálce, 
jestli mě někde ohlásíš – zabiju tě- klidně si půjdu sednout, řeknu že máš milence a bereš 
drogy, děti půjdou do ústavu…, nikam nepůjdeš, zamknu tě, požádám o střídavou péči, 
zastřelím tě, vyhodím tě z okna, dostanu tě do blázince, zatočím s tebou socko, uvidíš – 
budeš hlásit kam přesně jdeš a kdy se vrátíš, zrůdo, jsi neschopná, líná, unesu ti dítě, ty 
svině já tě odtud vykopu, pokud podáš rozvod jsi mrtvá, kdo ti volal, ukaž mobil…, budeš 
nosit kalhoty ty kurvo, zničím tě, stejně skončíš v Bohnicích o to se postarám, jsi tlustá, 
podívej se na sebe, všichni u vás v práci jsou debilní, buď zticha nebo tě zabiju, ty stará 
flakso co bys chtěla, neotravuj“… Ženy, oběti násilí se nesmí stýkat s rodiči, přáteli, do-
chází k zamykání prostor, muž vysype obsah skříně – žena ji musí za trest srovnat, ženy 
jsou kontrolovány co jí, vaří, co si smí koupit – předloží účtenky, muž rozhoduje o po-
hybu partnerky, dětí, muž je zamyká v bytě – sebere klíče, muž schová doklady, odpojí 
kamna, elektřinu, klientka se nesmí dát ostříhat, malovat se, musela vykonávat přesně na 
minutu uložené práce a dokumentovat je písemně 

Ale zatímco lékařskou pomoc vyhledalo ještě v roce 2010 jen 36 % žen, které byly 
fyzicky týrány, nyní se tento poměr obrátil  Některé ženy odmítaly spolupráci se zdravot-
níky, jiné odmítaly možnou nálepku „psychiatrie“  Tu jim často připisoval partner slovy 
„jsi blázen, jdi se léčit, za všechno můžeš ty “ Celých 64 % žen, které byly zraněny, v roce 
2010 nevyhledaly lékařskou pomoc, často i proto, že jim pachatel nedovolil opustit byt, 
některé měly strach, že násilí bude ještě horší, jak je zdravotníci přijmou, některé již měly 
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zkušenost s ošetřením po napadení (nepříjemná, nešetrná poznámka personálu)  Některé 
ženy se dostavily k lékaři až po mnoha týdnech, kdy nesdělily, že zažívají doma násilí, ale 
„bolí je žaludek, nemohou spát“  Podle výzkumu Rosy je v roce 2015 tento poměr opačný 

GRAF 2: Vyhledání lékařské pomoci po napadení, ROSA, 2015

Vyhledala klientka po napadení partnerem lékařskou pomoc?

Svou roli sehrává i prevence násilí  A to jak mezi širokou veřejností, potenciálními oběť-
mi, ale zejména i mezi pomáhajícími profesemi včetně zdravotnického personálu  Napří-
klad ROSA od května 2015 do dubna 2016 realizuje projekt „Stop násilí pro zdravotnic-
tví“ podpořený Norskými granty, jehož součástí je vzdělávání zdravotníků a studentů, ale 
i výzkum a statistická data, jejichž první výsledky jsou zřetelné na uvedených grafech  
Pro všechny oběti domácího násilí je důležité najít pomoc včas  A to hned tu první  Pokud 
první reakce není adekvátní, těžko se oběť bude chtít svěřovat dál a hledat řešení 

GRAF 3: Vyhledání péče, ROSA 2015

Pokud jste vyhledala zdravotnické zařízení, byla to péče:

GRAF 4: Zranění klientek, ROSA 2015

Zranění klientek v důsledku napadení partnerem, ROSA 2015

GRAF 5: Zdravotní dopady prožitého násilí, ROSA, 2015 (viz strana 42)

Oběti si přejí, aby byli zdravotníci iniciativní  I z provedeného šetření mezi klientkami 
ROSA jasně vyplývá, že ženy ohrožené domácím násilím si přejí, aby se jich na jejich 
zkušenost s násilím ve vztazích zdravotníci otevřeně zeptali 61 Úkolem zdravotníků není 
rozhodovat o tom, zda někdo je či není obětí domácího násilí, ale primárně poskytnout 
zdravotní péči, informace a podporu všem ženám, které o své zkušenosti s násilím hovo-
ří, stejně jako těm, u kterých vidí přítomnost rizikových faktorů a zranění typických pro 
domácí násilí, avšak násilí v rodině popírají a stydí se o něm hovořit 

 

Příloha 1: Příklady klinických projevů a stavů spojených s možnou přítomností do-
mácího násilí, kterých by si měl zdravotnický personál všímat:

•	  Symptomy neurotických, stresových a somatoformních poruch dle MKN-10 
(F40-F48, zejména symptomy deprese, úzkosti, posttraumatické stresové poruchy, 
poruchy spánku, sebevražedné tendence, sebepoškozování)

•	  Zvýšená konzumace alkoholu či závislost na alkoholu či jiných návykových látkách

•	 Nespecifické chronické gastrointestinální symptomy

•	  Opakované vaginální krvácení a sexuálně přenosné choroby, nespecifické bolesti 
v pánevní oblasti, sexuální dysfunkce

•	 Chronická bolest (bez specifické příčiny)

•	  Traumatická zranění, zvláště pokud jsou opakovaná a pacient je vysvětluje jen vág-
ně či uvádí nepravděpodobný způsob vzniku

61 Marvánová-Vargová, B  PhDr , Intervence v případech domácího násilí  Manuál pro zdravotníky, 
ROSA, 2016 
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•	  Potíže spojené s centrálním nervovým systémem – bolesti hlavy, poruchy koncen-
trace, zhoršení sluchu

•	  Opakovaná vyšetření a konzultace s lékaři bez jasné diagnózy

•	  Somatizace, pacient přichází s obtížemi, které nelze vysvětlit na základě byť sebe-
pečlivěji provedených vyšetření 

•	  Partner či manžel, který se neodbytně dožaduje přítomnosti při vyšetření a lékařské 
konzultaci

Příloha 2: Indikátorem možného domácího násilí mohou být také určité projevy 
v chování:

•	 Často se objednává kvůli vágním a neurčitým problémům a symptomům

•	 Zranění neodpovídají uváděnému způsobu jejich vzniku

•	  Pacientka se snaží zranění zakrývat (např  oblečením nebo odmítá odhalit určité 
části těla) či minimalizovat jejich rozsah

•	  Partner svou partnerku doprovází k lékaři, dožaduje se přítomnosti jak během po-
řizování vstupní dokumentace, tak během vlastního vyšetření

•	 Žena je zdrženlivá nebo nechce odpovídat před partnerem

•	 Pacientka nedodržuje předepsanou léčbu

•	 Pacientka se často nedostaví na objednané vyšetření či konzultaci

•	 Vícečetná zranění v různých stádiích hojení

•	  Pacientka působí vystrašeně, přehnaně úzkostně či depresivně (např  lekne se, když 
někdo otevře dveře a vstoupí, lekne se při neočekávaném zvuku apod )

•	  Doprovázející partner působí dominantně či agresivně, odpovídá za ženu nebo od-
mítá odejít z vyšetřovny

•	 Časté reversy a předčasné ukončení hospitalizace

•	 Pacientka nedochází na pravidelné kontroly a vyšetření v průběhu těhotenství

Mgr. Martina Hronová

Absolventka FSV UK, sociální komunikace a politologie  Od roku 2004 pracuje v občan-
ském sdružení ROSA  Je (spolu)autorkou řady publikací z oblasti domácího násilí a pre-
vence, vč  jeho vlivu na děti 

GRAF 5: Zdravotní a psychické obtíže obětí násilí v důsledku prožitého násilí 
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Seznámení s dosud neuvedenou 
příčinou k páchání domácího násilí, 

kterou lze v dětském věku úspěšně léčit
Eva Hurychová

Ve výzkumech k domácímu násilí, kterými jsem se zabývala zhruba pět let, se mi u jeho 
páchání podařilo prokázat další příčinu  Předtím ji nikdo s domácím násilím nespojil, což 
se ověřilo rešeršemi v našich a zahraničních publikacích  Je prezentována v mých socio-
logicko-empirických, kvalitativních studiích  Týkají se nového výzkumného problému, 
který nebyl v souvislosti s pachateli domácího násilí zatím zkoumán  Ověřenou příčinou 
je perzistence neboli přetrvávání negativních povahových rysů syndromu ADHD 
a jeho komorbidních, tedy současně se vyskytujících poruch, jako je např  porucha 
opozičního vzdoru nebo hyperkinetická porucha chování  Je potvrzeno, že se přetrvávají-
cí rysy z těchto poruch až do dospělého věku mohou stát relevantním základem pro týrání 
osoby ve společném obydlí 

Ve výzkumu k diplomové práci jsem využila expertní (delfskou) výzkumnou  
metodu, při níž se špičkoví experti u nejdůležitější výzkumné otázky, zda může být 
perzistence povahových rysů ze syndromu ADHD a jeho komorbidních diagnóz 
důvodem k páchání domácího násilí, stoprocentně shodli. Jejich kladné odpově-
di potvrdily mé hypotéze validitu  Pro značnou latenci uvedené perzistence není mož-
né přesně stanovit četnost těchto pachatelů, lze předpokládat menší, avšak nikoli za-
nedbatelné spektrum  Pokud ze zmíněné příčiny probíhá domácí násilí, výrazně mění 
jeho dříve definované cykly  Při uvedené příčině je u chování zřetelná permanen-
ce bez předvídatelných pauz, které bývají anticipovány u jiných příčin a spouštěčů  
Lze to vysvětlit na jednoduchém příkladu  Jestliže je domácí násilí pácháno na zákla-
dě alkoholismu, v době, kdy agresor není pod jeho vlivem, dochází k omluvám, usmi-
řování a klidnějšímu cyklu soužití  Perzistence zmíněných poruch ale znamená nepře-
tržitost možného negativního chování, což je mnohem větší zátěž pro oběti  Navíc si 
nedokážou vysvětlit, proč od jejich partnerů pramení agresivita, u které neznají příčinu 
a mnohdy obviňují samy sebe  Z trvalého napětí u nich většinou vzniká traumatická neu-
róza nebo jiné poruchy  Setkání s těmito oběťmi není zdaleka ojedinělé 

Výsledek mých studií v žádném případě neznamená generalizaci, že všichni pa-
chatelé domácího teroru museli prodělat zkoumané poruchy s perzistencí  Častějších 
příčin je mnohem víc a nelze opomíjet ani kombinaci různých činitelů 

V současnosti je v dětské populaci vysoká incidence syndromu ADHD a jeho ko-
morbidních poruch, které je možné léčit  Pokud se poruchy podaří podchytit v raném 
stadiu, a dítě se dostane do péče odborníka co nejdříve, léčba bývá úspěšná  Ne vždy se 
ale tyto diagnózy zjistí včas a kolikrát z různých důvodů k léčení nedojde  Nejednou si 
rodiče řeknou, že dítě ze svých záporů vyroste, což se právě nemusí podařit  U poruch 
dojde k přetrvávání a v dospělosti vznikají vážné následky pro samotné jedince i jejich 
blízké okolí  Je potřebná větší osvěta rodičům, aby při déle trvajícím neadekvátním cho-
vání dítěte (zhruba půl roku) navštívili odborníka, který by erudovaně posoudil jeho stav 

Dle zahraničních i našich publikovaných výzkumů dochází k přetrvávání uvedených 
poruch ve 40–60 % případů  Biedermanova studie uvádí dokonce až 85 % (Drtílková, 
et al  2009, s  5)  Volně je dále zpracováno z knihy Poruchy pozornosti a hyperaktivita, 
kde intenzivní výzkumy explicitních diagnostických kritérií uvádějí, že ADHD je dle In-
dex Medicus nejcitovanější dětskou poruchou  Z dalších informací vyplývá, že se u této 
poruchy předpokládá biologická příčina, kterou je možné úspěšně léčit (Munden 2002,  
s  12)  Parafrázuji, že počty případů ADHD výrazně rostou, u některých osob příznaky 
přetrvávají do dospělosti a v Británii následná péče léčby dospělých výrazně pokulhává 
za možnostmi léčby u dětí a dospívajících (Munden 2002, s  105) 

U perzistence negativních rysů z těchto diagnóz ve spojitosti s domácím násilím jde 
o nové souvislosti  Na základě etopedie jsem se při sociologicko-empirických a kvalita-
tivních studiích zabývala hlavně poruchou opozičního vzdoru, označenou dle MKN (Me-
zinárodní klasifikace nemocí) symbolem F91 3  Z psychiatrických dětských diagnóz je  
nejčetnější, proto jsem se na ni začala dívat z širšího, plastického úhlu, včetně všech násled-
ků  K její základní konativitě patří impulzivita, týrání druhého, nepřátelský postoj, mstivost, 
neakceptace a podrývání autority, nekooperativnost, snížená frustrační tolerance, nálado-
vost, obviňování druhých, hádavost, hrubé nadávky a jiná negativa  Porucha opozičního 
vzdoru je poruchou se špatnou prognózou a odborná literatura ji uvádí ve frekventované 
koexistenci s ADHD  Oběti o poruchách partnerů v dětství většinou nic nevědí 

Při prvním empiricko-kvalitativním průzkumu bylo mezi oběťmi domácího násilí zjiš-
těno, že mnozí pachatelé, kteří je týrali, mají s kritérii poruchy opozičního vzdoru výraznou 
kongruenci  Odborníci z této poruchy často předpokládají nesocializovanou poruchu chování 
(s kódem MKN F91 1)  U agresorů domácího násilí se ale téměř neprokázala  Do její pa-
lety totiž patří i brutální násilí páchané na zvířatech, vysoká izolace a nedostatek přátel  
Jenže – s těmito atributy se pachatelé domácího násilí vyskytují minimálně, nejčastě-
ji nejsou vůbec izolovaní, na okolí budí sympatický dojem a přátel mají naopak dostatek  
Při násilí nepraktikují nejhrubší fyzickou agresi, nejvíc jde o facky, hrubé odstrkování, 
plivání po oběti, včetně stálého psychického teroru s urážením, zesměšňováním a užitím 
vulgárních výrazů 
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Na základě studie lze proto mluvit o perzistenci rysů poruchy opozičního vzdo-
ru a nikoli vždy o její přímé transformaci do nesocializované poruchy, ke které jistě 
ale také dochází.

V druhém výzkumu jsem proto definovala nový výzkumný problém a využila ex-
pertní (delfskou) metodu, ve které špičkoví experti potvrdili mé předpoklady  Určit čet-
nost pachatelů s perzistencí zkoumaných poruch je ale komplikované, protože přetrvávání 
jejich povahových rysů má nezměrnou latenci  Absentují longitudinální studie, včetně 
sociálních diagnóz, jež by celkově mnohé situace upřesňovaly 

Biochemicko-genetické a klinické studie prof  Paclta, jež byly u nás prováděny te-
prve nedávno, zjistily při těchto diagnózách plazmatickou aktivitu enzymu DBH (gen 
pro enzym dopamin beta hydroxyláza, který přeměňuje dopamin v noradrenalin)  Studie 
prof  Paclta napomohly k řešení otázek v etiologii a léčbě ADHD (Paclt 2009, s  73)  Mo-
lekulárně-genetické asociační výzkumy prof. Drtílkové mohly být prováděny pouze 
u chlapců, u dívek je výskyt těchto poruch nedostatečný. Daný fakt lze podpořit citací 
jiného odborníka: Následný výzkum však doložil významný genetický vliv, jenž se proje-
vuje otrlostí a bezcitností, tedy dvěma charakteristickými znaky psychopatie, u „chlapců 
s poruchou chování“ (conduct disorder, což je antisociální chování v dětském věku) již 
v sedmi letech. U dívek prokázán dosud nebyl (Koukolík 2010, s  67)  Poslední větu z ci-
tace jsem si dovolila zvýraznit, protože mužští pachatelé domácího násilí se dle statistik 
vyskytují v 95 %  Pět procent žen tedy páchá domácí násilí z jiných důvodů, než je pře-
trvávání uvedených diagnóz  Závěry ze studií prof  Drtílkové shrnují, že molekulárně ge-
netické výzkumy našly u řady chlapců při uvedených poruchách anomálie ve frontálních 
oblastech mozku a ve frekvenci alel 1 (alela je dědičný znak)  Lze říci, že Alela 1 a ge-
notyp A1A1 jsou u mužského rodu dispozicemi pro vývoj hyperkinetické poruchy, jež 
vzniká v dětském věku  U české populace nelze vycházet ze zahraničních studií, neboť 
různé národnosti mívají různé frekvence alel jednotlivých polymorfizmů (polymorfizmus 
je existence dvou nebo více alel)  Pro velké rozdíly v normě se tyto poruchy hůře rozpo-
znávají  V jiných etnikách také často bývají jiné normativní hodnoty v jednáních 

Odborníci označují ADHD za multigenní onemocnění s dominantním vlivem genů, 
jejichž podíl moduluje vliv dalších polymorfizmů  K patogenezi hyperkinetické poruchy 
významně přispívá i serotoninový přenašeč  U zkoumaných poruch se nejednou vyskytu-
je leváctví, záměna zrcadlových tvarů, horší pravolevá orientace, pohybový neklid nohou 
apod  Na druhou stranu se mezi těmito jedinci rovněž objevují talentované typy s různými 
kreativními schopnostmi  Důležité je sdělení, jež parafrázuji, že u impulzivity je nutné 
rozlišovat, jestli není kognitivním stylem, který neznamená totožnou impulzivitu, viditel-
nou v chování hyperkinetických dětí (Drtílková, et al  2006, s  119) 

Je třeba neopomíjet kombinaci různých činitelů a spouštěčů, to vše hraje pro mani-
festaci těchto poruch významnou roli  Patří k ní vliv bazální rodiny, sociálního prostředí, 
závislost na alkoholu či psychotropních látkách, nebo jiné závislosti, včetně gamblerství  
Nelze vyjmout chorobnou žárlivost, ani charakterové vlastnosti s uplatňováním bezpráv-
ně vynucené moci  Dále ontogenetický vliv v souvislosti s psychickým vývojem, nevě-
domě zafixované vzorce chování a také jejich vědomě převzaté modely s odpozorovanou 
komunikací, nebo případně vliv nezpracované separační fáze  Zajímavá je v tomto směru 
další citace: V pozadí naučené útočnosti bývá odchylné zpracování sociálních informací, 
čímž se dítě naučí být agresivním jedincem (Koukolík, et al  2006, s  198) 

Mimo genetických zátěží má nespornou působnost i nestabilita rodin, která se pro-
mítá do generačních koloběhů s mezigeneračními dopady  Ke zkoumané diagnóze s kó-
dem F91 3 chci uvést další citaci: U poruchy opozičního vzdoru se často vyskytuje rozbi-
tý domov, nevhodné a nestimulující sociální prostředí, selhávání ve škole (Pešatová 2006,  
s  39)  Když si k tomuto faktu představíme naše aktuální rozvodové statistiky, že je rozve-
deno každé druhé manželství, a téměř každá čtvrtá až třetí žena v České republice zažila 
nějakou formu domácího násilí, jde o alarmující bilanci jak podnětů, tak konkrétního stavu 

Ohledně nově potvrzené příčiny domácího násilí z mých výzkumů je nutná násle-
dující a velmi důležitá citace, proto jsem ji zvýraznila: V České republice tvoří dospělí 
jedinci s hyperkinetickou poruchou do značné míry „larvovanou“ skupinu, která ke své 
specifické psychopatologii přesahuje čistě medicínskou oblast a zasahuje též do oblasti 
negativních sociálních jevů (Drtílková, et al  2009, s  6) 

Všechny sociální vazby mají rozhodující vliv na každého jedince a jeho stav, k če-
muž parafrázuji ze Sociální pediatrie, že sociální vztahy jsou pro člověka jako společen-
ského jedince dominující v mnoha směrech, a to nejen pro děti, ale i pro dospělé (Dunov-
ský 1999, s  52)  Z jiné publikace volným zpracováním ještě doplňuji, že vnější i vnitřní 
příčiny se podmiňují a nelze je dělit (Hort, et al  2000, s  109) 

Nyní ocituji a opět zvýrazním závěrečnou pasáž: Sociální kontext je ale vždy první 
diagnostickou kategorií a má velkou roli ohledně kontinuity a diskontinuity vývoje cho-
vání, a proto je kontextem zásadním (Hort, et al  2000, s  111) 

Nejen pro potvrzenou další příčinu, ale právě v celém zásadním kontextu by se u pa-
chatelů domácího násilí měly vytvářet a zohledňovat sociální anamnézy  Je velmi dů-
ležité, nebo dokonce stěžejní, mluvit a pracovat nejen s oběťmi, ale i s násilníky  Tento 
postup je nezbytnou cestou, byť ji ještě všichni z pomáhajících profesí zcela nepřijali  
I proto chci svůj příspěvek uzavřít pravdivým faktem: NÁSILÍ ZE SPOLEČNOSTI 
SAMO OD SEBE NIKDY NEZMIZÍ.
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Pro současné sociální problémy, 
včetně domácího násilí, je nutné 
zavedení školské sociální práce

Eva Hurychová

V České republice není stále legislativně vymezena profesní pozice školské sociální 
práce, která je pro všechny žáky důležitá, což potvrzují desítky zemí. Nejen pokud 
děti vyrůstají v rodinách s domácím násilím, jichž je bohužel neustávající počet, ale 
pro stále vzestupnou tendenci některých sociálně-patologických jevů. Ke školské 
sociální práci jsem studiem na Technické univerzitě v Liberci získala speciální od-
bornost, proto jsem se jejím tématem zabývala i při výzkumu ohledně další příčiny 
k páchání domácího násilí.

Většina lidí se s pojmem školské sociální práce zatím asi nesetkala a neví, jak tuto 
profesi určit  ŠSP, čili školská sociální práce, je aplikovaná sociální práce ze sociální 
vědy  V příspěvku také zmíním něco z její historie  Argument, že by byla pro české škol-
ství finančně náročná, je pseudoargument. Psycholog ve škole znamená daleko náklad-
nější finance, přitom ŠSP ho může v začátku stejně dobře nahradit 

Dnešní děti mají mnoho sociálních problémů, současnost disponuje řadou prvků, 
jež mohou dětem ve vývoji přinášet i výrazná strádání  Často se jedná o hluboký, citový 
aspekt – kdo například mluví s dětmi, když vyrůstají v rodinách, kde probíhá domácí ná-
silí? Dle nedávných statistik jde v České republice o každou čtvrtou až třetí rodinu  Kdo 
pomáhá dětem, pokud se jejich rodiče rozvádějí? Statistika uvádí každé druhé manželství  
Kdo dnes s dětmi sdílí všechny jejich strasti a problémy? Kdo jim dokáže poradit, jak 
předcházet, nebo se ubránit negativním vlivům dnešní doby? A jak mají řešit a zvládat 
cokoli, co může někdy rodičům prokluzovat pod rukama?

Pro legislativní oporu ŠSP je nutné upozorňovat na mnoho kazuistik s deprivacemi 
žáků, které vyplývají z celé šíře sociálně-patologických fenoménů  S trvalým vzestupem 
u čím dál mladších dětí registrujeme záškoláctví, neadekvátní postoj k autoritám, šika-
nu, závislosti na návykových látkách, gamblerství, semideviace, delikvenci  Nelze vyne-
chat časté poruchy s učením, oslabení vlastní identity, sociální a zdravotní znevýhodnění  
U záškoláctví chci rovněž poukázat na tzv  skryté záškoláctví, za jehož pozadím stojí 
učitel, rodič a lékař  Všechny uvedené aspekty prezentují současný reálný status v našich 
školách 
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ŠSP má dnes v 50 zemích světa mnoholeté legislativní ukotvení. U nás je až nyní 
jen v několika školách pouze její aktivizační zavedení  Pro společnost, v které stále 
ubývají a zanikají mnohé hodnoty, je ŠSP svými pozitivními důsledky nedocenitel-
ná. Rodina dnes přestává být samozřejmostí, ve vzájemných vztazích jsme postaveni před 
jiná kritéria, učíme se je tolerovat, akceptovat  S lítostí je nutno říci, že dnešní postmo-
dernismus také mění stav dětství a saturaci jeho potřeb. Převládající komercializace 
podporuje ztrátu vlastní identity s dysfunkcí řady vazeb, což se negativně odráží ve 
vývoji jedinců a jejich budoucnosti 

Děti žijící v rodině s domácím násilím, u něhož bývají svědky až v 90 procen-
tech, jsou dnešní optikou platně považovány za stejné primární oběti. Rada Evropy 
tuto skutečnost klasifikuje jako formu psychického týrání dítěte s možnými vážnými 
následky (Ševčík 2011, s. 18–19). Dítě pocitově vnímá danou situaci totožně s obětí, 
někdy se navíc obviňuje, že je příčinou konfliktu  Při rozvodu rodičů je u nezralých po-
tomků často prokázán distres, různé deprivace nebo somatické problémy, které vyplývají 
z psychických příčin 

Jak často dnes dítě nemá jednu mámu a jednoho tátu? A kdo s nimi o tom mlu-
ví? Zátěžové situace mnohdy děti nemají s kým sdílet, začnou hledat jiná zázemí, inklino-
vat k partám, nástrahám sociálních sítí, čemukoli  Nejednou prožívají dlouhodobé emoční 
stresy, duševní nebo tělesné týrání, někdy i s celkovým zanedbáváním (syndrom CAN) 

Mezi spolužáky je běžným jevem šikana, exkluze, diskriminace  Mnohé jiné poru-
chy od bulimie, anorexie, automutilace až k suicidiálnímu jednání mají původ a příčiny 
v neutěšeném rodinném zázemí, nebo vztazích  K problematice školních dětí také patří 
všechna další znevýhodnění od nutnosti speciálních potřeb, výchovy v bilingvních rodi-
nách a rovněž nadprůměrná inteligence  Žáci s uvedenými a ještě mnohými dalšími fak-
tory potřebují pomoc  Rozpětí této pomoci je obrovské a nejúžeji spadá do ŠSP  Jejím 
cílem je tvořit symbiózu všech prvků školy a školského ekosystému  Pro práci s živým 
sociálním prostředím neexistuje univerzální model  Intervence musí být vždy každému 
na míru, což platí u jakékoli pomoci  ŠSP se od práce pedagoga, metodika prevence a vý-
chovného poradce zcela liší  O trochu blíž má k sociální pedagogice, ale ta je na hranici 
pedagogiky a sociologie  Nemůže se tedy plně propojit se ŠSP, která empiriemi stěžejně 
vychází z celého kontextu „osoba v prostředí a v situaci“, s jasným záměrem zlepšit soci-
ální fungování, což je rovněž poradenské paradigma sociální pomoci 

Kolikrát je u žáka a jeho rodiny nezbytná sanace? Rodiny jsou dalšími prvky 
školy a jeho ekosystému, včetně všech podsystémů a provázaností zpětných vazeb s pří-
slušnými interakcemi  Ohledně rychlosti evoluce života společnosti v porovnání s vývo-
jem ve školství si u něj prof  Helus všímá relativně pomalého vývoje se zdráhavostí a ne-
průrazností (Helus 2008, s  187) 

Není-li u nás zavedena ŠSP, kdo ve školách vychází ze znalostí o člověku a jeho 
sociálním prostředí? S ním je celé školství nejpevněji propojený ekosystém a žádný 
prvek v něm není nezávislý  Na rozhraních prvků jsou trvalá vzájemná působeni a nej-
častěji s tenzemi  Sofistikovaná součinnost školy s prostředím je nejlepší podporou žáka 
v adaptaci ke vzdělávání, výchově a potřebné pomoci  Rodina ji vždy nezajistí a škola 
nemůže časově ani rámcově obsáhnout 

Něco málo z historie ŠSP  Vznikla v USA před více jak 100 lety na bázi dobro-
volnosti  Začínala v roli tzv  navštěvujících pracovníků v sociálně slabých rodinách  Po-
máhali žákům s učením, úkoly, stravováním a vším, co bylo nutné  ŠSP se pro skutečný 
prospěch školním dětem v mnoha zemích rychle rozšířila a etablovala  Stala se pevnou 
integrální složkou ve školách a podle SSWAA School Social Work Association of Ameri-
ca (Americké asociace školské sociální práce) je školský sociální pracovník vybaven širo-
kou škálou znalostí, dovedností  Musí disponovat vědomostmi o člověku a jeho prostředí, 
včetně všech vzájemných vztahů  Má přesah nad rámec školy, propojuje mimoškolní ak-
tivity se školou jako se sociálním ekosystémem  Podporuje a zajišťuje co největší shodu 
prvků ve prospěch všech  Pomáhá s motivací žáků, edukací jejich rodin a komunit, pří-
padně tvorbou komunitních škol 

Rozpětí ŠSP se nemůže vtěsnat do žádné pedagogické profese  Svým vysokým po-
tenciálem dokáže řešit různé stávající i narůstající obtíže, které se vyskytují při všech pro-
cesech školních dětí, na něž dnešní rodiče nemají vždy dost času  Za zmínku ještě stojí 
letitá zkušenost, že dítě se o domácím násilí nebo jiných problémech v rodině, které se na 
něm podepisují, nikdy samo nesvěří  A bohužel se potom danou situací trápí samo 

Zákon č  82/2015 Sb , jenž mění školský zákon č  561/2004 Sb  uvádí v § 19 bodu 
f) pravidla spolupráce školských poradenských zařízení se školami  Této součinnosti je 
u nás ale tak málo, že škoda slov  Podle nedávného zjištění současné ministryně MŠMT 
má pouze 14 % škol výchovného poradce, což je alarmující stav.

Erudovaný sociální pracovník se zabývá všemi obtížemi ve vzdělávacích a výchov-
ných procesech pro celé sociální fungování  Zákon o sociálních službách č  108/2006 Sb  
sice připouští možnost této profese ve školách, a protože má široké rozmezí, může spa-
dat do gesce MŠMT i MPSV  Z národní asociace sociálních pracovníků USA (NASW) 
vzešel také Speciální výbor pro školskou sociální práci. Stanovil jednotné standardy 
ŠSP k rozvoji zdravého prostředí ve školách, s multikulturní a multifunkční platfor-
mou pro akceptaci všech unikátních individualit žáků 

Účelem je stimulovat jejich potenciál s podporou kladných emocí, otevřené komu-
nikace s upřednostněním kooperace, genderové rovnosti, spravedlnosti, respektu k diver-
sifikaci s dodržováním etického kodexu a lidských práv  ŠSP znamená opravdové spo-
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lusdílení problémů žáků, kteří následně vrůstají do společnosti, jež vždy usiluje o co 
nejlepší societu 

V komplexní náplni ŠSP je primární, sekundární a terciární prevence, pomoc 
k integraci, inkluzi, pochopení globalizace, etnických a všech dalších rozdílností. 
Souhrn jejích dovedností vychází z mnoha pracovních pozic, od preventisty, včasného 
diagnostika se znalostmi etiologie sociálně-patologických jevů, krizového interventa, ad-
vokáta, ombudsmana, manažera, vyjednavače, koordinátora  Provádí depistáže, tvoří 
kazuistiky, individuálně pracuje s jednotlivými žáky, jejich rodinami, komunitami. 
Pomáhá v hmotné či sociální nouzi a jiných úskalích. Mapuje riziková chování, po-
dílí se na výchovných programech. Tvoří sociální diagnózy, anamnézy, katamnézy, 
využívá multidisciplinární postupy s týmovým síťováním. Účinně se rozvíjí a inovu-
je dle nárůstu sociálních problémů  O legislativní oporu ŠSP usiluje i Slovensko, jeho 
školský zákon č  245/2008 Z  z  zmiňuje při výchovném poradenství a prevenci sociální 
činnost formou sociálního poradenství a socioterapie, ale profesi ŠSP nevymezuje  Dů-
ležitost a nutnost legislativního ukotvení ŠSP je třeba chápat i z hlediska axiologie, kdy 
jsme v současném dění postaveni před mnoho odlišných a rozporuplných hodnot, s nimiž 
se musíme učit vyrovnávat  Ani dospělým to nejde vždycky snadno, natož dětem, kterým 
je třeba maximálně pomáhat 

V závěru a doporučení si dovolím zdůraznit, že celý život člověka se od narození 
až k úmrtí pojí se sociální pomocnou rukou. O to víc a komplexně je nutné ji podat 
při vývoji žáků v ekosystémech škol, kde tráví tolik let větší polovinu dne. Děti jsou 
nejohroženější a nejzranitelnější skupinou, stát má povinnost je chránit  A jen samotný 
příjemce může posoudit, zda je pomoc skutečnou pomocí (Úlehla 2009, s  19)  Proto 
by legislativní vymezení ŠSP mělo dát žákům a jejich rodinám alespoň šanci k jejich 
vlastnímu posouzení a zhodnocení.
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Genderově podmíněné násilí  
na seniorech

Jaroslav Lorman

Je pátek, květnový večer, a na lince důvěry Seniortelefon se ozývá unavený ženský hlas  
Stěžuje si na vztah se synem: „Syn mi sliboval, že když na vnuka napíšu byt, tak mi bude 
pomáhat s domácností  A teď se do bytu chodí jen vyspat, dělá nepořádek, a když se ozvu, 
tak akorát řekne, že když se mi to nelíbí, nemusím tu být  Na koho se mám obrátit, aby 
klukovi domluvil?“62

Jindy volá jiná seniorka pečující o svého nemocného manžela: „Manžel je upoutaný 
na lůžko, nesmím se od něho hnout ani o krok, o kafi s kamarádkou si mohu nechat jen 
zdát  Nadává mi pokaždé, když věc není udělána podle jeho představ  Dříve měl plno zá-
jmů, teď má jen mě a náladu pod psa “63

Dva příklady z bohaté ‚sbírky‘ linky Seniortelefon organizace Život 90  Oba o že-
nách, oba spadají do rámce zneužívání či násilí  Jedná se však o násilí genderově pod-
míněné, jak žádá tato publikace? V obou případech ke zneužívání dochází v rámci vzta-
hu muže a ženy, i když jednou se jedná o vztah syna a matky, podruhé o vztah partnera 
a partnerky  V obou případech je objektem násilí žena! A v obou případech je dotyčná 
žena v seniorském věku, tedy 60+ 

Z obou příkladů je zřejmé, že přesnější kategorizace je obtížná  Snad ani není ne-
zbytná: v obou případech se jedná o člověka, který potřebuje pomoc ve svém nevýhod-
ném, slabším postavení  Příběhy obou žen vykazují prvky typické pro domácí násilí: 
dlouhodobost a opakovanost, jasné rozdělení rolí (násilná osoba – osoba ohrožená) a ne-
veřejnost, respektive ubližujícího jednání se dopouští osoba blízká (syn, partner) 64 Na 
druhou stranu se však ani jeden z násilníků nedopouští otevřené fyzické agrese  Jedná 
však způsobem, který by si nikdo z nás nepřál pocítit na ‚vlastní kůži‘, tedy způsobem 
nerespektujícím druhou osobu, v tomto případě blízkého rodinného příslušníka 

62 Převzato z ŽIVOT 90, Domácí násilí a týrání páchané na seniorech  Příručka pro pečující – jak násilí 
předcházet a jako ho řešit, Praha s  a , s  16 

63 Tamtéž, s  6 
64 Srv  Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018, s  8 

Jak posoudit následující svědectví Tomáše Didunyka: „Pan Antalovský se počůrá-
vá  Trápí ho to  Před mnoha lety byl na neurologii uznán nemocným chorobou zvanou 
skleróza mozku (dle p  Antalovského)  Domnívá se, že právě to je příčinou jeho trápení  
Oslovuje paní doktorku  Je vizita  Pan Antalovský je počůraný  „Já bych se chtěl objed-
nat k neurologovi  Pan profesor Vaněk mi určil jako diagnózu sklerózu mozku “ „Pane 
Antalovský, podívejte, vždyť vy jste úplně počůranej! Na neurologii vás objednám, až se 
přestanete počůrávat “65

V tomto případě už přiřazení k tzv  „domácímu násilí“ tak zřejmé nebude  Opět 
máme co do činění se vztahem mezi mužem a ženou, ovšem tentokrát je slabší muž  Ne-
jde však o ubližování od blízké osoby, ubližující osoba je v tomto případě v roli lékařky  
Jedná se o genderově podmíněné násilí, pokud jeho objektem není žena, nebo jde „jen“ 
o porušení lékařské etiky, zneužití role silnějšího, které by stejně tak mohlo proběhnout 
ve vztahu lékařky a pacientky?

Co lze tedy myslet ‚genderově podmíněným domácím násilím‘? A nakolik lze ten-
to koncept spatřovat naplněný v případech zneužívání seniorů? To jsou hlavní otázky, na 
které tento příspěvek hledá odpověď 

Problematika „domácího násilí“

Problematice domácího násilí se věnuje pozornost od 70  let minulého století  U zro-
du zájmu stála – jak známo – druhá vlna feminismu, který tradičně akcentuje násilí na 
ženách jako projev institucionalizované genderové asymetrie  Podle myšlenkových stou-
penců tohoto hnutí tvoří podhoubí pro ubližující jednání mužů vůči ženám právě sociální 
institucionalizace, tedy jakési společenské usazení nerovně nastavených genderových ste-
reotypů, projevujících se v celé řadě aspektů (znevýhodnění žen v přístupu ke vzdělání, 
na trhu práce aj )  Aktivita v oblasti ochrany žen před násilím a snaha rozkrývat nespra-
vedlivě nastavené společenské struktury byla (a bohužel stále je) bezesporu velmi důleži-
tým projevem společenské odpovědnosti a mravního povědomí 

Specifikem a zároveň slabinou tohoto přístupu je nereflektované převzetí genderové 
binarity, tedy heterosexuálního rámce konceptu, jako by násilí existovalo jen mezi po-
hlavími  Koncept navíc sklouzává k jisté paušalizaci: ženy jsou obecně považovány za 
objekty násilí, zatímco muži za agresory  Za hranicí vysvětlitelnosti proto zůstává násilné 
jednání v rámci stejnopohlavních párů, tematizované až od konce 80-tých let, ale také 
projevy zneužívání mužů ženami 

65 Tomáš Didunyk, Obyvatelé, in: Souvislosti 2/1997 (http://www souvislosti cz/297did html, 10  01  2016)
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Ani spojení sexuality a genderu není mnohdy bez problémů: je-li domácí násilí cha-
rakterizováno jako násilí mužů vůči ženám, je otázkou, zda se v pozadí neskrývá netema-
tizovaná biologicistně pojatá sexuální identita? Nedochází, byť nechtěně, ke ztotožnění 
kategorií sexu a genderu, a tedy k nežádoucí esencializaci genderové identity? To jsou 
jistě relevantní otázky, protože by tomuto směru bádání výrazně ubíraly na důvěryhod-
nosti  Avšak hledání vhodných odpovědí překračuje cíle tohoto příspěvku 

Ať tak či onak je přínos feministické konceptualizace problematiky „domácího ná-
silí“ nepopiratelný  Jakkoliv reduktivní a paušalizující může být jeho pojetí, odhalované 
souvislosti jsou závažné  Spojení sexuality, genderu, násilí, moci a kontroly totiž umož-
ňuje překročit rámec jednotlivého případu coby projevu ojedinělé patologie, a nutí uvážit 
oprávněnost a možnou škodlivost jistých sociálních struktur  V případě prokázaných ne-
žádoucích dopadů je pak nezbytně nutné usilovat o jejich změnu, ať už prostředky zákon-
ných úprav, změn ve výchovném a vzdělávacím systému či v mediálním prostoru, nebo 
aktivizující činností neziskového sektoru  Tematizace kontroly a moci agresora nad obětí 
je inspirativní i pro jisté formy zneužívání seniorů, zejména pro medikační a ekonomické 
zneužívání 

Feministický přístup k problematice tzv  domácího násilí však nezůstal jediný  Už 
v 80  letech se objevuje jeho kritika, jako přístupu příliš paušalizujícího, a tedy neade-
kvátního, neoprávněně sugerujícího obraz ženy coby nevinné, pasívní trpitelky (Flax, 
1987)66, nebo obecného mužského tyrana (Segal, 1993)67 

Už od 70  let 20  století však vznikají zejména v USA odlišné, sociologické kon-
cepty genderově podmíněného „domácího násilí“ (Straus – Gelles, 1976)68, navazující na 
feministické koncepty  Jejich silnou stránkou bylo překročení redukovanosti problema-
tiky „domácího násilí“ na násilí mužů vůči ženám  Stoupenci sociologických konceptů 
zastávají v otázce počtu aktérů‚ domácího násilí genderovou symetrii a tvrdí, že ženy jsou 
disponovány k tomu stát se agresory stejně jako muži  Heterosexuálně bipolární model 
„domácího násilí“ nahradili pojmem „násilí v rodině“, čímž zdůraznili jistou svébytnost 
rodinného systému  A to i za cenu tvrzení, že určitá míra násilí ve vztazích bude přítom-
ná vždy, což jim přivodilo vlnu kritiky  Zohlednění vztahů v sociálním systému rodiny, 
zviditelnění aspektu mezigeneračního soužití, ale i vypracování klasifikace projevů násilí 
(tzv  škála taktik konfliktu – Conflict Tactics Scale) umožnilo formulovat nástroje vhod-
nější i pro tematiku násilí na seniorech 

66 FLAX, Jane, Postmodernism and gender relations in feminist theory, in: Signs (1987), vol  12, No  
4, 621 – 643 

67 SEGAL, Lynne, Changing men: Masculinities in Context, in: Theory and Society, vol  22, 625 – 641 
68 STRAUS, Murray Arnold, Sexual inequality, cultural norms, and wife-beating, in: Victimology 1 (1), 

54 – 76 

Zneužívání seniorů

Od 70-tých let minulého století se dostává do zorného pole odborníků, aktivistů i laic-
ké veřejnosti také problematika násilí na seniorech  Kanadské badatelky Myrna Reisová 
a Daphne Nahmiashová se na základě rozsáhlého šetření snažily vystopovat rizikové zna-
ky možného zneužívání  Ve své dnes už klasické studii rozlišily tři kategorie rizik: A  in-
trapersonální problémy pečující osoby, B  interpersonální problémy pečovatele/pečovatelky 
a C  nedostatky v podpoře příjemce péče a jeho zneužívání v minulosti 69 Do první katego-
rie intrapersonálních problémů spadá mentální zdraví pečující osoby, potíže s chováním, ale 
také alkoholismus a zneužívání návykových látek  Do druhé skupiny pak patří manželské 
a rodinné konflikty pečovatelky či pečovatele, ale také špatné vztahy obecně, tedy i špatné 
vztahy se seniorem samotným  Třetí kategorie zahrnuje seniora coby příjemce péče a jeho 
životní zkušenost  Genderová problematika do jejich zorného pole nespadala 

Tematice zneužívání seniorů věnuje pozornost zvláštní číslo Policy Brief Evropské 
hospodářské komise OSN z října 2013  Tento dokument navazuje na Madridský meziná-
rodní akční plán pro problematiku stárnutí (2002)70 a na Vídeňskou ministerskou dekla-
raci: Společnost pro všechny generace (2012)71: Podpora kvality života a aktivního stár-
nutí  Evropská hospodářská komise varuje před problémy, které může vyvolávat stárnutí 
evropské populace  Zvyšující se napětí ve společnosti se lehce obrací proti těm slabším, 
tedy i vůči seniorům, kteří se tak mohou snadno stát terčem zneužívání ze strany rodin 
i pečovatelů  Navíc se pro ně zvyšuje nedostupnost služeb  Mnohde je stále patrná snaha 
seniory zbytečně institucionalizovat, tedy posílat do domovů pro seniory či léčeben pro 
dlouhodobě nemocné i ty staré lidi, kteří by při vhodné péči mohli být soběstační a nemu-
seli by opouštět své domovské prostředí 

Definice

Dokument Evropské hospodářské komise OSN také používá definici zneužívání seniorů 
Světové zdravotnické organizace (WHO): „Zneužívání seniorů je jednotlivý nebo opa-
kovaný akt nebo nedostatek vhodného jednání, vyskytující se v rámci vztahu, v němž se 
očekává důvěra, způsobující ublížení nebo tíseň starší osobě “72 

69 Myrna REIS – Daphne NAHMIASH, Validation of the Indicators of Abuse (IOA) Screen, in: The 
Gerontologist, vol  38, No  4, 471 – 480, zde 478 

70 Political Declaration and Madrid International Plan of Action on Ageing (http://www un org/en/
events/pastevents/pdfs/Madrid_plan pdf; 10  01  2016)

71 Vienna Ministerial Declaration: Ensuring a society for alla ges: Promoting quality of life and active ageing 
(http://www euroblind org/media/lobbying/Vienna-Ministerial-Declaration-as_adopted pdf; 10  01  2016) 

72 UNECE, Policy Brief on Ageing, No  14, s  2  „Elder abuse is a single, or repeated act, or lack of 
apporpriate action, occurring within any relationship where there is an axpectation of trust which 
causes harm or distress to an older person “
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Tato původně britská definice73 jmenuje několik důležitých aspektů násilí na senio-
rech  Předně: Evropská hospodářská komise (stejně jako Světová zdravotnická organiza-
ce) neužívá pojem násilí, ale širší pojem zneužívání (abuse)  Domnívám se, že je to z toho 
důvodu, že násilí evokuje aktivní vystoupení vůči druhému člověku projevující se nási-
lím  Tzv  násilí vůči seniorům může však mít – podobně jako u dětí – podobu nedbání, 
netečnosti, opouštění  Stejně tak sem patří jiné projevy nepřátelství, například obelhávání 
a oklamávání 

V závěru definice se setkáváme s jedním kritériem toho, co považovat za nepřija-
telné jednání se seniorem: totiž cokoliv, co mu ubližuje a (nebo) způsobuje tíseň  Obě 
anglická slova „harm and distress“ mají široká sémantická pole: ublížení (harm) zname-
ná také újmu, škodu  A tíseň (distress) zahrnuje také ohrožení, strádání a utrpení  Tyto 
charakteristiky se snaží obecně vyjádřit nechtěné důsledky špatného jednání  Nikdy totiž 
nemůže být podán úplný výčet všech možných projevů nepřátelství vůči druhému, tedy 
i starému člověku  Všechny výčty budou pouze přibližné 

Bližší charakteristika takového nepřijatelného jednání, obsažená v definici, vyjad-
řuje vyjádření, že zneužívání nemusí být pouze aktivní, pouze jednáním vůči druhému 
člověku, ale že může mít řekněme pasívní podobu nedbání, nedostatku vhodného a oče-
kávaného jednání  Jedná se o projevy sociální exkluze starého člověka, který je ponechá-
ván druhými o samotě  Projevem zneužívání může být opomíjení, nenavštěvování, nezvá-
ní nebo odmítání starého člověka, ale i také odmítnutí pomoci starému člověku, aby byl 
schopen se do společnosti, na setkání s druhými dostat  Vzhledem k často zhoršené fy-
zické kondici se i vzdálenosti, které člověk ve středním věku urazí bez potíží, mohou stát 
těžkou překážkou  Projevem zneužívání seniora je proto i „nedostatek vhodného jednání“  
Je dobré si uvědomit, že se tento projev nemusí týkat pouze seniora žijícího ve svém bytě 
či dokonce se svou rodinou, ale že může jít i o projevy institucionálního nedbání, kdy se 
senioři ve zdravotnických či sociálních zařízeních nechávají, třeba z důvodu nedostatku 
personálu, jen ležet na pokojích nebo je jim odepřena poradenská činnost, běžně nabízená 
mladším generacím  Podobným projevem může být podávání horšího léku s postojem, že 
podat dražší nebo lepší lék se už nevyplatí 

Zneužívání seniora může být opakované, ale může podle této definice také jít o jed-
norázový akt  Jednorázovost takového (ne)jednání je však problematickým prvkem, který 
odporuje i charakteristice „domácího násilí“ v Akčním plánu prevence domácího a gen-
derově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018  Ten na str  8 v kapitole 2 uvádí, jak už 
bylo poznamenáno výše, tři, resp  čtyři základní aspekty tohoto jevu, totiž opakovanost, 
dlouhodobost, cykličnost a případně tendenci k eskalaci problému  Jednorázovosti an-

73 Zformulována a publikována poprvé 1995 Action on Elder Abuse 

glické definice je tedy třeba rozumět tak, že tyto charakteristiky nemusí být naplněny 
všechny beze zbytku 

Poslední aspekt definice, který zmíníme, je rámec vztahu, ve kterém ke zneužívá-
ní došlo či dochází: totiž vztah, v němž se očekává důvěra  Může se tedy jednat o vztah 
s některým rodinným příslušníkem, s partnerem či partnerkou, ale může se také jednat 
o vztah s pečovatelem, nebo také o rámec jednání s bankovním úředníkem  Aspekt oče-
kávané důvěry se stává v této definici klíčový  Ten totiž vyjadřuje „vydanost“ starého člo-
věka v takových vztazích, jeho odkázanost na informace, kterých se mu dostává ve světě, 
který je pro něho stále složitější, a tedy hůře přístupný 

Typologie zneužívání

Výše jsem uvedl, že každý výčet typů jednání ubližujících seniorovi bude jen přibližný  
Dokument Evropské hospodářské komise uvádí následující nejrozšířenější typy zneužívá-
ní seniorů: fyzické zneužívání (physical abuse): násilné jednání, brutalita působící zranění, 
fyzickou bolest či neklid, zahrnující bití, plácání či strkání  Patří sem však také projevy, 
které bychom s kategorií zneužívání očekávali méně, jako je bezdůvodné či nepřiměřené 
omezování a lékové zneužívání, kdy jsou senioři třeba v rámci zdravotnického zařízení 
utlumováni pomocí léků, aby byli pro personál méně nároční  Jiným projevem, který není 
bohužel ani zdaleka tak zřídkavý, je zbytečné používání plen, aby personál pečovatelské-
ho domova či léčebny pro dlouhodobě nemocné nemusel pomáhat seniorovi s cestou na 
záchod nebo vykonáváním potřeby na lůžku  Důsledkem je ještě větší, často už jen těžko 
napravitelná pasivita seniora, jeho ochabnutí a ztráta motivace se o sebe samého postarat 

Druhým typem je psychologické zneužívání (psychological abuse), zahrnující emoč-
ní, mentální a verbální zneužívání  Jedná se o aktivity způsobující mentální utrpení (men-
tal pain), úzkost nebo tíseň pomocí slov, nebo i bez nich  Patří sem užívání nevhodného 
jazyka, kterým se na seniora mluví  Leckdy se setkáme s tím, že pečující osoby, ale i třeba 
pracovníci v bankách či obchodech oslovují seniora familiárním způsobem, který napros-
to neodpovídá typu vztahu, který je se seniorem pojí, a který by si vůči svým věkovým 
vrstevníkům nedovolili  Patří sem však také manipulativní jednání, šikana starého člově-
ka, vyhrožování, ponižování nebo jeho izolace 

Třetím typem je sexuální zneužívání (sexual abuse), tedy fyzický kontakt, se kterým 
starý člověk nesouhlasí a který je pro něho nežádoucí  Může se jednat o znásilňování 
v podobě nechtěného sexuálního aktu, v lehčí podobě ale i o nechtěné dotýkání či líbání 

Další typem je finanční či materiální zneužívání (financial / material abuse), tedy 
užívání finančních či materiálních prostředků bez souhlasu seniora nebo v jeho nepro-
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spěch  Může se také jednat o krádež peněz či předmětů z majetku starého člověka, nátlak 
v oblasti dědictví či poslední vůle  Může také jít o manipulativní jednání, a tedy zneuží-
vání postavení právního zástupce staršího člověka 

Jiným typem zneužívání je nedbání (neglect): úmyslné či neúmyslné odmítání nebo 
neplnění povinnosti o seniora se postarat, a to třeba nepodáváním dostatečného množství 
potravy, pomoci při úkonech osobní hygieny, či poskytování zdravotní péče nebo i jen 
nechávání seniora samotného a odmítání dělat mu společnost 

Šestou podobou zneužívání je podle dokumentu Evropské hospodářské komise se-
bezanedbávání (self-neglect), tedy odmítání, ale také neschopnost postarat se o vlastní 
zdraví či bezpečnost 

Posledním uvedeným typem zneužívání je diskriminace (discrimination), založená 
na ageismu, rasismu, sexismu či seniorově invaliditě 

Tyto typy zneužívání seniorů nemusí být v daném případě přítomny výlučně  Mnoh-
dy se může jednat o jejich kombinaci 

Genderově podmíněné zneužívání seniorů

Stabilním tématem výzkumů zneužívání seniorů je konstatování, že veliká část případů 
zůstává nenahlášena  I Evropská hospodářská komise připomíná, že dosud neexistuje do-
statek relevantních dat, která by umožňovala mezinárodní srovnání 

Platí-li toto v problematice zneužívání obecně, oč víc pak v oblasti genderově pod-
míněného zneužívání seniorů  Této problematice nebyla dosud v České republice věno-
vána takřka žádná pozornost  Existují výzkumy i organizace, které se věnují násilí na 
ženách, ale v nich nebývají seniorky výslovně zohledněny  A existují výzkumy a organi-
zace, které tematizují zneužívání seniorů  Ale v jejich rámci zase zaniká skupina žen, ane-
bo – pokud bychom pojali problematiku genderově podmíněného násilí šířeji, tedy nejen 
jako násilí realizovaného muži na ženách – nebývá zohledněn genderově laděný aspekt 

Při reflexi genderově podmíněného násilí na seniorech jsme tedy odkázáni na zahra-
niční výzkumy, které upozorňují na některé zajímavé aspekty genderové nevyrovnanosti  
Z nich vyplývá, že ženy seniorky jsou zneužívání vystaveny velmi často  Hovoří se o tom, 
že „starší ženy jsou neviditelné“ 74 Důvodem je stud a pocit ponížení, zvlášť jsou-li zneuží-

74 Jill Hightower, Age, Gender and Violence: Abuse Against Older Women, in: Geriatrics – Aging (2004), 
vol  7, No  3, str  60 – 63, zde 60; http://www elderabuseontario com/wp-content/uploads/2014/03/
Age-Gender-and-Violence-Abuse pdf (09  01  2016) 

vány vlastními dětmi či vnoučaty  Proto zpravidla tyto skutečnosti nenahlásí  Jiným důvo-
dem bývá, že se nepovažují za součást cílové skupiny, pro kterou jsou organizace věnující se 
pomoci obětem zneužívání či domácího násilí určeny  Často mají dojem, že nemohou odejít 
do azylového domu pro týrané ženy  Nacházejí se jakoby na průniku dvou identit 

Vzhledem k této skutečnosti je zřejmé, jak důležitá je informovanost a osvěta  A to 
předně pro oběti zneužívání samotné: aby se setkávaly s možnostmi, kde se mohou o své 
situaci svěřit  Jistě je důležitá informovanost i pro praktické lékaře a zdravotnický perso-
nál, který má privilegovanou možnost rozpoznat příznaky zneužívání (zejména fyzického 
a sexuálního)  Podle statistik trpí oběti násilí mnohem častěji různými zdravotními obtí-
žemi, a navštěvují proto praktické lékaře  Důležitým prvkem prevence zneužívání senio-
rů je překonání rizika jejich sociální exkluze, tedy zapojení seniorů do skupin vrstevníků 
a dalších lidí  Právě tyto skupiny mohou být místem, kde se o svém trápení sdělí  Právě 
osamělost a izolovanost jsou aspekty, které výrazně zvyšují možnost zneužívání 

Závěr

V kontextu tematiky násilí páchaného na seniorech se jako přiměřenější ukazuje socio-
logický rámec, který vyvádí koncept domácího násilí z feministické redukce a tradičně 
hovoří o rodinném násilí  Ten by bylo vhodné ještě rozšířit o aspekty institucionálního či 
systémového násilí  Vůbec pojem násilí se v kontextu seniorské problematiky jeví jako 
zavádějící, a bylo by proto lepší nahradit jej pojmem zneužívání (abuse) 75 

Hlavním aspektem zneužívání seniorů je nerespektování jejich zranitelnosti, řekně-
me křehkosti způsobené věkem  Klíčovým prvkem tedy není v první řadě soukromá po-
vaha zneužívání nebo (často poly-)morbidita seniora, nýbrž neschopnost snášet průvodní 
jevy stařecké křehkosti a slabosti druhého (pomalost, navyklost určitého typu jednání…), 
které jsou pro blízkou osobu (a to často pečující osobu) obtěžující, a to ať už fakticky, 
nebo i jen myšleně  K neschopnosti unést odlišnost druhého se může přidružit neochota 
o tuto schopnost usilovat  Blízká osoba se považuje za přetíženou, a tedy neschopnou brát 
na sebe další zvýšené nároky 

Snad nebude příliš říci, že závažnost „genderově podmíněného domácího násilí“ je 
v případě zacházení se seniory patrnější než v případě násilí mezi osobami produktivního 
věku, ba dokonce i než v případě násilí na dětech  Aniž bychom chtěli tematiku zneužívá-
ní jakkoliv bagatelizovat, je v případě násilí mezi dospělými osobami tzv  produktivního 
věku matoucí otázka oprávněné sebeobrany aktérů zneužívání (tedy nakolik je jednání 

75 Srv  Policy Brief on Ageing UNECE č  14 z října 2013 užívá vedle pojmu zneužívání (abuse) ještě 
pojem zanedbávání (neglect) 
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např  mužského partnera vyvoláno provokativním vystupováním partnerky)  V případě 
násilí na dětech je problematika zastírána neexistujícím společenským konsensem ohled-
ně adekvátní výchovné praxe, o čemž svědčí diskuse kolem možného zákonného zákazu 
fyzických trestů  V případě seniorů tyto aspekty slábnou či zcela odpadají 

Koncept tzv  genderově podmíněného domácího násilí je však v jejich případě tře-
ba vyvést z jakékoliv redukovanosti  Jak jsem už naznačil výše, je lépe hovořit třeba  
o genderově podmíněném rodinném, institucionálním a systémovém zneužívání  Kon-
cept „genderové podmíněnosti“ je podle mne třeba užít jako nástroj, který umožnil ve své 
době zahlédnout důležitý, a snad základní aspekt zneužívání, tedy ublížení slabší a zra-
nitelnější osobě usnadněné společenskými stereotypy a mírou jejich institucionalizace  
Senior se totiž v mnoha případech nemůže bránit z důvodu stařecké křehkosti  Agresor 
může být ve svém špatném zacházení se seniorem posilován stereotypními představa-
mi umocněnými absencí základní „gerontologické gramotnosti“  Svou roli mohou hrát 
také vlastní předchozí životní zkušenosti s dotyčnou osobou, které mohou skýtat celou 
řadu nezpracovaných zranění a více či méně uvědomělých křivd a výtek, jež se v určitých  
situacích přetavují do aktivního jednání s např  vlastním rodičem, sourozencem či part-
nerem 

Zohlednění kategorie věku zviditelňuje v problematice „domácího násilí“ nové as-
pekty: předně dějiny vztahu mezi aktéry zneužívání  Může se jednat o specifické problé-
my daného konkrétního vztahu, např  dospělý syn, který sám ve svém dětství zakoušel ne-
citlivé zacházení ze strany vlastní matky, je nyní v pozici neformálního pečovatele, a má 
být vůči své matce vlídný a trpělivý  Nebo seniorka pečující o svého manžela na pozadí 
nevydařeného partnerského vztahu zatíženého mnohočetnými nevěrami a ponižováním  
Kvalita daného vztahu bude nutně záviset na míře, v jaké je zatěžující minulost vztahu 
zpracovaná a uzdravená  Svou roli jistě hraje i navyklý způsob vzájemné komunikace 
v dané rodině 

Specifické životní zkušenosti se však mohou přenášet i na jiné vztahy mimo danou 
rodinu  Špatné zkušenosti s osobami seniorského věku z vlastní rodiny, často posílené 
stereotypními představami např  o seniorské neužitečnosti, mohou ztížit přístup k senio-
rům v profesních vztazích (např  ošetřovatel – senior)  I zde hrají roli strukturální aspekty 
postavení seniorů ve společnosti (např  v nevýhodném materiálním zajištění), jejich me-
diální obraz a celková kultivovanost vzájemné společenské komunikace 

Závěrem je však nutno konstatovat, že problematice seniorského zneužívání byla do-
sud věnována nedostatečná pozornost  Neexistuje dostatek dat, která by umožňovala vy-
váženou interpretaci problematiky v českém prostředí  Stranou zůstává otázka zneužívání 
obráceného proti mužským obětem  Stranou také zůstává otázka, nakolik je možné spat-

řovat oběti zneužívání mezi rodinnými příslušníky dotyčného seniora, tedy nakolik jsou 
projevy zneužívání nepřiměřenou, a tedy neobhajitelnou reakcí na do jisté míry násilné 
jednání ze strany dotyčného seniora  Bez těchto výstupů bude jakákoliv reflexe zůstávat 
na rovině fragmentu 

Jaroslav Lorman, Th.D.

Etik, katolický teolog a překladatel  Pracuje jako manažer sociálních služeb organizace 
ŽIVOT 90  Předmětem jeho dosavadního akademického zájmu byla kromě specifik nábo-
ženské etiky také etika rodiny a partnerských vztahů 



64 65 

Partnerské násilí  
v gay a lesbických vztazích

Alžběta Možíšová

Domácí násilí se může odehrávat mezi lidmi jakéhokoli věku či pohlaví, a v případě násilí 
v partnerských vztazích platí, že i v jakémkoli typu partnerského vztahu  Přesto je jed-
ním z dosud přehlížených témat v rámci problematiky domácího násilí partnerské násilí 
ve vztazích osob stejného pohlaví  Ačkoli tomuto tématu se v zahraničí začala věnovat 
výzkumná a postupně i společenská pozornost již od konce 80  let 20  století, v České 
republice zůstává toto téma dosud opomíjené 

Zahraniční výzkumy ukazují, že výskyt násilí ve stejnopohlavních vztazích je při-
bližně stejný jako v heterosexuálních vztazích  Údaje o četnosti výskytu násilí se ve vý-
sledcích nejrůznějších studií pohybují v širokém rozpětí 11–50 %  Podle odhadu Národní 
koalice proti domácímu násilí (USA) se partnerské násilí vyskytuje ve 25–33 % stejno-
pohlavních vztahů 76 Velké rozpětí v číslech je dáno rozdíly ve výběru výzkumného vzor-
ku a odlišnostmi v měření a definici domácího násilí v závislosti na užité metodologii 
výzkumu  Tyto údaje je tak potřeba interpretovat obezřetně, protože skutečnou četnost 
výskytu násilí nelze přesně změřit, aniž by byl použit velký vzorek zkoumané populace, 
u níž však neznáme velikost základního souboru (tedy neznáme celkovou populaci gayů 
a leseb či obecně osob, žijících v partnerském vztahu s osobou stejného pohlaví) 

Bez ohledu na čísla je však třeba zabývat se všemi případy, kdy se lidé stávají oběťmi  
násilí a potřebují pomoc  Přitom je třeba brát do úvahy jejich rozdílné zkušenosti a potře-
by, které vyplývají z konkrétní situace a typů násilí a vztahu  V případě násilí v jakémkoli 
partnerském vztahu platí, že se jedná o zneužívání moci a uplatňování kontroly v intim-
ním vztahu ze strany agresivní osoby prostřednictvím fyzického, sexuálního, citového, 
psychického, ekonomického či sociálního násilí  Násilí přitom může nabývat různých 
forem a podob, od jednorázových útoků po dlouhodobý, systematický teror; a může vy-
kazovat obdobnou dynamiku (cyklus násilí) 77 Ačkoli formy či průběh násilí můžou být 
obdobné jako v heterosexuálních vztazích, násilí ve vztazích osob stejného pohlaví má 
specifické aspekty, které vyplývají především ze společenského přístupu k homosexualitě 
jako takové  Specifikem partnerského násilí ve stejnopohlavních vztazích je to, že se jeho 

76 Peterman, L M , Dixon, C  G  2003  „Domestic violence between same-sex partners: Implications 
for counseling “ Journal of Counseling and Development 81(1): 40-47 

77 Murray, C  E , Mobley, A  K , Buford, A  P , & Seaman-DeJohn, M  M  2006/2007  Same-sex inti-
mate partner violence: Dynamics, social context, and counseling implications  The Journal of LGBT 
Issues in Counseling, 1(4), 7-30 

oběti musejí potýkat nejen se samotným týráním ze strany partnera/partnerky, ale také 
s předsudky okolí  Míra společenského ne/přijetí gay a lesbických vztahů tak vytváří spe-
cifický kontext pro osoby, které se v takovém vztahu setkají s násilím 

V následující části textu představím základní mýty, které se k násilí ve stejnopohlav-
ních vztazích vážou, a na příkladech z prvního českého výzkumu násilí v lesbických vzta-
zích78 poukážu na specifika a problémy, se kterými se oběti násilí v těchto vztazích potýkají 

Mýty o násilí ve stejnopohlavních vztazích:

•	  Násilí je „přirozený“ projev mužů; ženy se nechovají násilně, a pokud ano, nejedná 
se o závažné násilí
Jedním ze základních mýtů je představa, že násilí je vlastní mužům, a ženy se tedy 
neprojevují agresivně či násilně  Tento předpoklad vyplývá ze způsobu chápání 
mužskosti a ženskosti v naší společnosti  Vychází z genderových stereotypů, které 
muže vnímají jako ty, jež jsou dominantní, silní a agresivní, zatímco ženy jsou sla-
bé, nenásilné a pasivní  V důsledku tento pohled vede k tomu, že násilí ve vztahu 
dvou mužů je vnímáno jako „přirozený“ způsob řešení konfliktu – vyplývá z před-
stavy, že muži řeší spory fyzickým násilím a že se jedná o „bitku“ dvou rovnocen-
ných stran  Zatímco násilí mezi dvěma ženami je přehlíženo, a pokud už se vyskyt-
ne, je zesměšňováno či bagatelizováno  Tento mýtus podporuje také představa, že 
ženy si lépe rozumějí a idealizace vztahů mezi dvěma ženami jako rovnostářských 
a nenásilných  Násilí však může nastat v jakémkoli vztahu a i mezi ženami může 
docházet k uplatňování celé škály forem násilí, včetně brutálního týrání 79

„A pak už jsem čekala jenom na to, jestli ten incident bude horší než ten předcho-
zí. Pak už to nebylo, jestli přijde, ale kam až to dojde… Když mě mlátila, tak jsem 
doufala, že mě zabije “ (Monika)

•	  Násilí mezi lidmi stejného pohlaví má podobu vzájemného násilí
Tento mýtus navazuje na předchozí stereotyp a je dále posilován představou, že 
osoby stejného pohlaví se méně liší svou fyzickou konstitucí (výška a síla) a také 
skutečností, že oběti ve stejnopohlavních vztazích se častěji brání ve srovnání se 
ženami v heterosexuálních vztazích80, což odporuje představě pasivní oběti  Sebe-
obrana však neznamená, že se jedná o vzájemné násilí 

78 Text vychází z autorčina výzkumu násilí v lesbických vztazích, který zpracovává v rámci své diser-
tační práce v oboru sociologie na Masarykově univerzitě 

79 Hassouneh, D, Glass, N  2008  „The Influence of Gender Role Stereotyping on Women’s Experienc-
es of Female Same-Sex Intimate Partner Violence “ Violence Against Women 14(3): 310-325 

80 Viz např  Renzetti (1989), která popsala sebeobranu obětí v 78 % případů násilí v lesbickém vztahu  
Renzetti, C  M  1989  „Building a Second Closet: Third Party Responses to Victims of Lesbian Part-
ner Abuse “ Family Relations 38(2): 157-163 
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•	 Obětí je ta osoba, která je více „femininní“
Tento pohled souvisí s naším vnímáním rolí žen a mužů a nahlížením na domácí 
násilí jako násilí mužů na ženách  Pokud je aplikován na osoby stejného pohlaví, 
automaticky se předpokládá, že ta osoba, která je vnímána jako silnější či masku-
linnější, je v daném vztahu osobou násilnou, zatímco osoba, která je vnímána jako 
femininní, je obětí  Tento předpoklad však neodpovídá skutečnosti a může vést 
k chybnému posouzení toho, kdo je v daném vztahu osobou násilnou, a kdo obětí 

[Ty sama ses nějak bránila?]
„Skoro vůbec. Protože jsem se bála, že bych jí nějakým způsobem ublížila. Ona 
byla taková hodně hubená, subtilní, malá blondýnečka  (…) Já jsem v té době dě-
lala box, a jí přišlo strašně vtipné, že se neubráním.“ (Monika)

•	 Pro oběti násilí ve stejnopohlavních vztazích je snazší odejít
Každý příběh domácího násilí je specifický a vždy záleží na okolnostech a život-
ní situaci konkrétních osob  Pro oběti v lesbickém či gay vztahu naopak může být 
těžší vztah opustit vzhledem k naprostému mlčení o tématu, absenci podpůrného 
zázemí či podpory okolí a také nedostatku služeb, které by byly proškoleny pro 
práci s LGBT klientelou 

Jsem si říkala‚ já od ní ale nemůžu odejít, já prostě nemůžu pryč‘, protože jsem ne-
měla kam jít. „ (…) To byla hlavně věc, která mě tam držela, dodělat si školu. A jak 
bych vlastně přišla o tu přítelkyni, tak bych neměla kde být, a tu školu bych prostě 
nedodělala. (Iva)

Specifika násilí ve vztazích osob stejného pohlaví:

Základními aspekty, které odlišují zkušenost násilí v partnerském vztahu osob stejného 
pohlaví od násilí v heterosexuálním vztahu, jsou coming out (míra přijetí své sexuální ori-
entace a její přijetí ze strany okolí) a společenské postoje vůči sexualitě a gay/lesbickým 
vztahům, a to v několika ohledech:

•	 Hrozba prozrazení sexuální orientace jako nástroj psychického násilí
Jednou ze specifických forem násilí, která se v heterosexuálních vtazích nevysky-
tuje, je hrozba prozrazení sexuální orientace oběti jejímu okolí (např  v rodině či 
v práci), která se stává nástrojem k vydírání a vyhrožování oběti  Ti, kteří prošli 
částečným coming outem (sdělili to některým blízkým osobám, ale dále skrývají 
svou orientaci před okolím), mlčí také o svém vztahu, tudíž i o případných problé-
mech v něm  Skrývání sexuální orientace tak posiluje izolaci obětí, které jsou uza-
vřeny v násilném vztahu, aniž by měly možnost obrátit se na pomoc 

•	 Nepřijetí sexuální orientace ze strany okolí
Zásadní vliv má míra ne/přijetí sexuální orientace ze strany rodiny a nejbližšího 
okolí  Osoba, kterou její blízcí zavrhnou, se nemá kam obrátit v případě, kdy se 
ve vztahu vyskytnou problémy, včetně násilí  Oběť se tak dostává do izolace a má 
velmi ztížené možnosti pro opuštění vztahu 

Zavržení člena rodiny na základě jeho sexuální orientace obecně přenáší tlak na 
emocionální a materiální podporu do oblasti partnerského vztahu, který se stává je-
diným zázemím  To se může promítnout ve vzrůstajících konfliktech v rámci vzta-
hu a posilovat závislost partnerů na sobě navzájem a jejich izolovanost od okolí, 
což je živnou půdou pro vznik a eskalaci konfliktů 

„My jsme spolu už bydlely poměrně brzo a myslím si, že to byla jedna z chyb, ale 
nějak nám nic jiného nezbylo… My jsme spolu začaly bydlet vlastně z nouze.“ (Ve-
ronika)
„Vlastně odešla kvůli mně od rodičů. Ti neschvalovali to, že žije se ženou. A taky to 
byl jeden z důvodů, proč jsem pořád s ní zůstávala. Jsem si říkala: ‚Tak s kým bude, 
když je nemocná a když je na holky?‘“ (Monika)

•	 Přijetí vlastní sexuální orientace a míra zkušenosti s gay/lesbickým vztahem
Odlišná míra zkušenosti a zpracování procesu coming outu jsou jedním z faktorů, 
který mohou mít vliv na výskyt násilí ve vztahu  Přijetí vlastní sexuality je proces, 
který prochází různými fázemi a je výrazně ovlivňován tím, jaké postoje zaují-
má okolí a společnost, ve které se jedinec nachází  Negativní společenské postoje 
k homosexualitě mohou vést k vnitřnímu nesouladu, nízkému sebevědomí a ne-
schopnosti navázat funkční vztahy s ostatními osobami, což se může projevit na 
straně agresivní osoby, i na straně oběti, která může vnímat násilí na ní páchané 
jako něco, co si zaslouží a co je přímým důsledkem její sexuální orientace 81 

Výzkumy poukazují také na to, že pokud se jedná o první stejnopohlavní vztah, 
především pak, je-li to s osobou zkušenější a starší, může to být rizikový faktor 
pro výskyt násilí ve vztahu 82 Zkušenější partner/partnerka má mocenskou převahu 
(s ohledem na znalost prostředí, přístup k informacím a kontaktům), která se může 
stát zdrojem uplatňování moci v rámci vztahu 

81 Balsam, K  F , Szymanski D  M  2005  „Relationship Quality and Domestic Violence in Women’s Same-
Sex Relationships: The Role of Minority Stress “ Psychology of Women Quarterly 29(3): 258-269  Miller, 
D  H  et al  2001  „Domestic Violence in Lesbian Relationships “ Women & Therapy 23(3): 107-127 

82 V kanadském výzkumu násilí v lesbických vztazích se v téměř polovině (49 %) případů násilí 
odehrálo v prvním lesbickém vztahu; nejčastěji s partnerkou, která již prošla coming outem před 
delší dobou nebo byla starší  Ristock, Janice  L  2002  No more secrets: Violence in lesbian relation-
ships  New York: Routledge 
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„Vlastně až po dvaceti letech manželství jsem přišla na to, proč to manželství ne-
fungovalo tak, jak by mělo fungovat. Prostě jsem to nevěděla nebo nevěděla jsem 
tu svoji orientaci. (…) Takže ona, si myslím, že toho asi využila, že to je moje první 
zkušenost. Protože ona byla opravdu moje první zkušenost se ženou, nějaký milost-
ný vztah. Takže já jsem byla do ní úplně zblázněná.“ (Eliška)
 
„To byl vlastně můj první vztah s holkou…docela jsem si toho vážila, právě že 
když už konečně někoho mám, tak jsem v tom byla docela uvězněná. Ale sama kvůli 
sobě. Protože jsem si říkala: ‚Ty jo, tak už se nebudeme rozcházet, už spolu bydlí-
me‘ a tohle.“ (Daniela)

•	 Snaha udržet pozitivní obraz stejnopohlavních vztahů
S ohledem na negativní společenské postoje vůči homosexualitě se může projevovat 
snaha vybudovat a zachovat pozitivní obraz ve společnosti a mlčet tak o problémech, 
včetně domácího násilí  Oběti se tak dostávají do dvojí izolace – ve vlastní komunitě 
i ve většinové společnosti  Mnoho obětí nemluví o násilí, které zažívají, protože chtě-
jí udržet obraz „perfektního“ vztahu, kterým bojují proti stigmatu homosexuality 83

„Nechtěla jsem se s tím nikomu svěřit, protože se mi to nechtělo vysvětlovat. Měly 
jsme společné přátele, celá místní komunita nás znala a všichni znali ji, věděli jaká 
je a přehlíželi to. Měla jsem pocit, že jsem v tom sama. (…) Nikdy jsem neskrývala, 
že jsem lesba, všichni to o mně vědí. Ale přiznat, že ve vztahu máme takový problém 
a muset to všem těm lidem, co nás znali, vysvětlovat, to jsem si neuměla předsta-
vit “ (Andrea)

•	 Stereotypy v nahlížení na domácí násilí
Obecné pojetí domácího násilí předpokládá, že ve většině případů je násilníkem 
muž a obětí žena  Tento předpoklad ztěžuje posouzení a rozpoznání násilí, kdy 
agresorkou je žena, či případů, kdy obětí je muž  Mnohdy i pro samotné oběti je 
obtížné svou situaci nahlédnout jako domácí násilí právě proto, že nezapadají do 
standardního modelu 
 
Pokud je vůbec připuštěna možnost, že se takové násilí vyskytuje, pak často je 
ovlivněna představou, že obětí je osoba „femininní“, zatímco agresivní osobou musí 
být osoba „maskulinní“  Tohoto předpokladu mohou využít násilné ženy v lesbic-
kém vztahu k sebeprezentaci jako oběti, především v kontaktu s oficiálními orgány 
(policie, soud), naplněním rolově stereotypních očekávání (hysterie, pasivita), což 

83 Balsam, K  F , Szymanski D  M  2005  „Relationship Quality and Domestic Violence in Wom-
en’s Same-Sex Relationships: The Role of Minority Stress “ Psychology of Women Quarterly 29(3): 
258-269  Rohrbaugh, J  B  2006  „Domestic Violence in Same-gender Relationships “ Family Court 
Review 44(2): 287–299 

vede ke zkreslenému posouzení situací násilí 84 Stereotypní chápání domácího násilí 
a partnerských rolí tak komplikuje rozpoznání různorodosti případů domácího násilí, 
které se těmto očekávání vymykají, a poskytnutí účinné pomoci dotčeným osobám 

•	 Nerovnoprávnost a nedostatečný legislativní rámec stejnopohlavních vztahů
Pro oběti ve stejnopohlavních partnerstvích může být těžší vztah opustit také s ohle-
dem na odlišný legislativní rámec jejich vztahu – např  chybějící úprava majetko-
vých poměrů v rámci registrovaného partnerství či absence práv ve vztahu k dětem 
v případě nebiologického rodiče  Pokud jsou ve vztahu přítomné děti, v případě 
kdy agresivní osobou je biologický či adoptivní rodič, může hrozbu ztráty kontaktu 
s dětmi využívat jako další z taktik manipulace 

•	 Mlčení, chybějící informovanost, neexistence služeb a homofobie
Téma násilí v gay/lesbických vztazích je v našem prostředí dosud tabu, a to nejen 
na úrovni společenské debaty, ale také u odborné veřejnosti  Systém řešení do-
mácího násilí je implicitně nastaven na násilí v heterosexuálních vztazích a nezo-
hledňuje specifické potřeby obětí ve stejnopohlavních vztazích – např  neexistu-
jí zařízení (azylové domy) pro muže-oběti; lesbické ženy zase mohou mít obavu 
z bezpečnosti (např  že násilné partnerce se podaří do zařízení určeného pro ženy 
dostat)  Chybí informovanost pomáhajících osob o specificích násilí v lesbických 
a gay vztazích a v tématech souvisejících se životem LGBT osob (např  povědomí 
o procesu coming outu, legislativních omezení týkajících se LGBT osob, či pro-
blematice trans* osob 85)  Oběti se bojí obracet o pomoc z obavy z negativních re-
akcí či přímé diskriminace  Některé zkušenosti tyto obavy bohužel potvrzují jako 
oprávněné, kdy dochází k sekundární viktimizaci oběti 

„Člověk je svým způsobem vyděděný z té společnosti tím, že má jinou sexuální ori-
entaci, a navíc ještě se mu děje doma tohle. Takže tam si myslím, že ti lidi to dávají 
určitě míň… míň s tím vylezou. Když si vezmu třeba nějaké ty linky bezpečí, tak 
když si představím, že já bych tam měla volat a ještě bych jim měla říkat, že nemám 
za partnera muže, ale ženskou, tak bych se asi bála, že by se mně třeba vysmáli, že 
by mně nevěřili nebo že by to nebrali na stejnou váhu, protože ‚ale jak může ženská 
ublížit ženské?‘“ (Daniela)

84 Hassouneh a Glass (2008: 321) popisují případ agresivní ženy, která při příjezdu policie na místo 
využila očekávaného vzorce chování a „zahrála“ roli oběti, kterou jí policie uvěřila a zatkla její part-
nerku, která byla skutečnou obětí  Hassouneh, D, Glass, N  2008  „The Influence of Gender Role 
Stereotyping on Women’s Experiences of Female Same-Sex Intimate Partner Violence “ Violence 
Against Women 14(3): 310-325 

85 Pojem trans* slouží jako souhrnné označení pro transsexuální osoby (sebepojetí transsexuálního 
člověka se neshoduje s tím, jaké pohlaví mu bylo přiděleno při narození) a další osoby, jejichž gen-
derová identita (jak sami sebe pojímají ve vztahu ke kategoriím mužství a ženství) neodpovídá jejich 
biologickému pohlaví a pohlavní kategorii muž / žena 
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„Tak to moje paní doktorka s tím má teda očividně problém. Už tam i zaznělo něco ve sty-
lu: ‚Kdybyste byla s chlapcem, tak se vám to nestane.‘“ (Monika)

Závěrem

Výše uvedené příklady a ilustrace z příběhů žen ukazují, že ačkoli je toto téma dosud pře-
hlížené, týká se reálných zkušeností osob, které násilí ve vztahu zažily a zažívají  Řešení 
problematiky domácího násilí v České republice urazilo za poměrně krátký čas dlouhou 
cestu  Avšak stále zůstávají výzvy a témata, která je potřeba řešit, a specifika v různých 
typech partnerského násilí, včetně násilí ve vztazích osob stejného pohlaví, jsou bezpo-
chyby jedním z nich 

Domácí násilí páchané na mužích
Kristýna Pešáková

Mluvíme-li o mužích a násilí, je důležité na úvod poznamenat, že nejčastější násilnou 
aktivitou je násilí páchané mužem na muži  Muži v České republice tvoří většinu pacha-
telů trestných činů, ale také jeho obětí86  Přičemž se nejčastěji stávají obětí násilí ve sféře 
veřejné (v rámci pouličního násilí či násilí v mužských kolektivech, ale i v oblasti prá-
ce), ve srovnání s ženami a dětmi, které se oběťmi stávají nejčastěji ve sféře soukromé  
V souvislosti s násilím na ženách se často hovoří o genderové podmíněnosti násilí  Také 
o násilí páchaném muži na mužích můžeme ale hovořit jako o násilí genderově podmíně-
ném, neboť souvisí s tím, jaké role jsou v naší společnosti ženám a mužům připisovány 
a jaká očekávání od žen a mužů z toho plynou87  Toto genderově podmíněné násilí souvisí 
s ideální normou pro mužské chování, která je spojována s mocí a agresivitou a nadřaze-
ností vůči ženám a těm mužům, kteří neodpovídají ideálu mužskosti (např  gayové, muži 
migranti apod )  A jedním ze způsobů, jak svou nadřazenost ukázat, je právě použití ná-
silí  To ovšem neznamená, že by se všichni muži, kteří se násilí dopouští, vždy cítili silní 
a mocní  Naopak, nezřídka popisují v situacích, kdy se násilí dopouští, bezmoc  Násilí je 
součástí mužské socializace a chlapci a mladí muži se tak učí, že by měli být mocní a že 
mohou násilí používat už proto, že jsou muži88 

Vrátíme-li se ale zpět ke sféře soukromé a domácímu násilí, tak i zde se může muž 
stát obětí  A to v roli sourozence, rodiče, seniora, dítěte, ale i partnera, ať již v homosexu-
álním, či heterosexuálním vztahu  Domácí násilí páchané na mužích je problém, o kterém 
se dlouho nemluvilo  V posledních letech o něm ale i v České republice začínáme stále 
více slyšet  Vznikají první články na toto téma, odborné publikace o domácím násilí již 
zmiňují nejen ženské, ale i možnost mužských obětí, o tématu veřejně mluvil i ministr pro 
lidská práva, rovné příležitosti a legislativu  I přesto ale stále chybí dostatečné výzkumné 
zpracování problematiky  V České republice doposud vznikly dva výzkumy, které se za-
měřily právě na násilí páchané na mužích v intimních vztazích  Výstupem prvního z nich 
je publikace J  Buriánka a kolektivu s názvem „Domácí násilí – násilí na mužích a seni-
orech“, vydaná v roce 2006 89 Ve druhém výzkumu, publikovaném v roce 2014, figuruje 
stejný autor a nese název „Násilí na mužích: sonda do zákoutí partnerských vztahů“90 

86 ČSÚ  2015  Ženy a muži v datech 2014  Praha: Úřad vlády ČR 
87 Scambor, E , Wojnicka, K , Bergmann, N , eds  2013  The Role of Men in Gender Equality - Europe-

an strategies & insights  Study on the Role of Men in Gender Equality  Belgium: European Union 
88 Tamtéž 
89 BURIÁNEK, J  et al  2006  Domácí násilí – násilí na mužích a seniorech  Praha/Kroměříž: TRITON 

90 BURIÁNEK, J , PIKÁLKOVÁ, S , PODANÁ, Z  2014  Násilí na mužích: sonda do zákoutí partner-
ských vztahů  Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 
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V souvislosti s mužskými oběťmi domácího násilí můžeme mluvit o dvojí stigmati-
zaci mužů  Muži jsou stigmatizováni jednak stereotypy o domácím násilí (např  násilí se 
děje pouze v problémových rodinách), jednak genderovými stereotypy (např  muž by se 
přeci ubránil, násilí by nedopustil)91  Mužské oběti domácího násilí jsou typické tím, že si 
domácí násilí často vůbec neuvědomují, případně zlehčují jeho závažnost  Ti muži, kteří 
se jako oběti identifikují, se často za tuto situaci silně stydí a velmi se zdráhají se s tím 
někomu svěřit, případně se obrátit někam s žádostí o pomoc 

Muži přitom trpí obdobnými formami násilí jako ženy: násilím psychickým (výčitky, 
nadávky), fyzickým (házení předmětů, údery do slabin, použití nože…), sociálním (zákaz 
styku s přáteli, kolegyněmi apod ) či sexuálním (nucení k sexuálnímu styku, zesměšňová-
ní mužské potence apod )  Zaznamenáno bylo i buzení a násilí ve spánku či extrémní kon-
trola92  Výraznější odlišnost ve srovnání s ženskými oběťmi je možné vidět v souvislosti 
s dětmi  Muži bývají nezřídka násilnými partnerkami vydíráni, že se nebudou moci stýkat 
se svými dětmi, pokud partnerku opustí a že po rozvodu stejně děti připadnou partnerce 
(čemuž nahrává výrazně častější svěřování dětí do péče po rozvodu právě matkám)  Spe-
cifické je také vyhrožování násilných partnerek, že přivolá-li muž pomoc či násilí ohlásí, 
označí jej za pachatele 

Pro muže není snadné vyrovnat se s násilím ze strany partnerky  V odborné literatuře 
byly zaznamenány např  následující psychické reakce mužů na násilí: emocionální strádá-
ní, nízké sebevědomí, strach z agrese partnerky, stud, zatajování situace, sociální izolace, 
strach o děti, akceptace role slabocha, sice fyzická převaha, ale emocionální závislost, 
neoplácení násilí, přičemž psychické formy násilí jsou vnímány jako horší než fyzické 
(nejhorší pak pokoření muže před jiným mužem)93  Mužské, obdobně jako ženské oběti 
spojuje často také zážitek násilí z vlastního dětství 

Muži využívají různé strategie, jak násilí zvládat  Např  podle rakouské zprávy o sta-
vu násilí94 muži méně často než ženy volí strategii „vyvození důsledků“, tedy např  od-
mítnutí či rozchod  Málo často také tzv  mobilizují zdroje a vyhledají pomoc třetích osob  
Podle této zprávy je u mužů nejčastější tzv  strategie normalizace, tedy přizpůsobení se 
násilné situaci, ospravedlňování násilí a jeho bagatelizace 

91 HAMRLOVÁ, M  2008  Domácí násilí na mužích – poznámky k diskusi  Příspěvek určený pro Gen-
derové konfrontace – nepublikovaný rukopis 

92 Viz např  Cook, 1997; Čírtková, 2011; Heitmeyer, Schröttle, Hrsg , 2006
93 Kashobera Crawford, 2006; Gemünden, 1996 in Cizek, et al , 2002; Cizek et al , 2002; Heitmeyer, 

Schröttle, 2006, Hrsg 
94 Cizek et al , 2002 

Pachatel/ka násilí je charakterizován/a snahou o kontrolu partnera  V souvislosti 
s násilím na mužích bývá diskutována otázka, že se ženy dopouští násilí na muži pouze 
v sebeobraně  Čírtková95 toto zpochybňuje  Pouze 5-15 % agresivních žen podle Čírtko-
vé96 vysvětluje násilí svou sebeobranou, ale 50 % svým vztekem anebo touhou panovat, 
tlačit partnera  Čírtková97 také hovoří o nárůstu agresivity u dívek a s tím související mož-
ností nárůstu násilí páchaného ženami na mužích 

Zaměříme-li se na možnosti pomoci mužským obětem násilí, německý odborník Lenz, 
který se problematikou násilí páchaného na mužích dlouhodobě zabývá, spatřuje hlavní 
problém v pomoci mužských obětem násilí ve skrytosti této problematiky a neschopnosti 
přijmout mužskou zranitelnost  „Zatímco je násilí páchané ženami kulturně odsuzováno, je 
násilí u mužů za určitých okolností akceptováno a předpokládá se “98 Zatímco u dívky či 
ženy vyvolá modřina podle Hagemann-White zděšení a následuje pomoc a ochrana, u muže 
málokoho modřina zneklidní a je vnímána spíše jako následek rvačky99 

Vzhledem ke skrytosti problematiky násilí páchaného na mužích může být jedním 
z problémů při snaze o poskytnutí pomoci týranému muži ze strany sociálního pracovní-
ka či pracovnice nedostatečná institucionální podpora pro mužské oběti násilí  V České 
republice je sice legislativa na ochranu osob před domácím násilím genderově neutrální 
a muže tak z ochrany a služeb nevylučuje, nicméně se zapomíná na to, že násilí na mu-
žích má svá specifika a že mužské a ženské oběti násilí mají rozdílné potřeby  Také se 
ukazuje, že sociální pracovníci a pracovnice často nejsou na mužské oběti připravení, 
jejich znalost problematiky násilí páchaného na mužích je často malá a někdy ve vztahu 
k mužským klientům podléhají genderovým stereotypům (např  „tendence vnímat muže 
v produktivním věku spíše jako agresora než jako oběť, sklon k tomu, představovat si ná-
silí páchané na mužích hlavně jako násilí psychické (vzhledem k důležité charakteristice 
muže jakožto fyzicky zdatného pohlaví), tendence vnímat ženu spíše jako fyzicky slabou 
a neschopnou fyzického násilí na muži“100) 

95 ČÍRTKOVÁ, L  2011  Domácí násilí na mužích z pohledu teorie a praxe  In Pešáková, K  ed  2011  
Muži jako oběti domácího násilí  Sborník z konference konané 9  3  2011 na Fakultě sociálních studií 
v rámci projektu Muži a domácí násilí  Brno, duben 2011.

96 Tamtéž 
97 Tamtéž 
98 Lenz in Heitmeyer, Schröttle, Hrsg  (2006: 98)
99 in Heitmeyer, Schröttle, Hrsg , 2006 
100 Pešáková (2008: 57) 
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Následuje příběh jedné z českých mužských obětí domácího násilí ze strany partnerky:

Příběh pana P.101

Pan P  žil v manželství  S manželkou se o domácnost starali společně, stejně tak o děti  
Pan P  se do péče o děti zapojoval aktivně už v jejich nejranějším věku  Partnerka přestala 
brzy kojit, tak k nim vstával, krmil je  Když byly starší, dělal jim snídaně, vozil je do ško-
ly, po škole na tréninky  Partnerka dle něj měla mužské rysy chování: „Ona se chovala jak 
nezodpovědnej chlap “ (když mluvil o tom, že nepřišla 3 dny domů)  Zatímco byla part-
nerka pryč, staral se o děti, dělal s nimi úkoly  Z počátku byli s partnerkou oba zaměstna-
ní, partnerka vydělávala více, následně z důvodu péče o děti manželka 12 let nepracovala  
Pan P  se domnívá, že to, že byl aktivní v péči o děti a domácnost, mohlo být důvodem, že 
vztah s partnerkou nedopadl dobře 

Vztah pana P  nesl znaky domácího násilí  Problémy začaly po svatbě  Násilí v man-
želství pana P  probíhalo postupně  Atmosféru v domácnosti označil jako „permanentní 
existenciální dusno“  Měl neustálý pocit viny, že je něco špatně  Bál se přijít domů, atmo-
sféry, bál se, jak vztah působí na děti  Děti byly vždy incidentům přítomné  Partnerka si 
je dle slov pana P  brala jako rukojmí  Na dětech se také dopouštěla násilí: ponižování, 
přehnaná kritika za špatné výsledky, fyzického násilí  Násilí se odehrávalo v soukromí: 
„Navenek šťastná rodinka “ Pan P  obviňoval sám sebe, že situaci pomohl 

Partnerka se na panu P  dopouštěla především psychického násilí  Trestala ho i tím, 
jak se chovala k dětem  Pan P  popisoval atmosféru doma jako neuvěřitelnou: „Věděla, 
že něco je mi nepříjemný, extrémně, tak mi to nadělila s dostatečným předstihem, aby to 
mohla ještě hodněkrát opakovat “ Obviňovala ho ze špatné péče o děti, říkala mu, že je 
hloupý, shazovala ho, mluvila škaredě o jeho rodičích, protože věděla, že ho to zraní, vy-
vyšovala se nad manželem  Přítomno bylo i sociální násilí, partnerka se snažila omezovat 
pohyb pana P , nepouštěla ho chodit sportovat  Partnerka se opakovaně pokusila i o fyzic-
ký útok (facku), partner ji ale vždy zarazil  Násilí se stupňovalo: „Ona je inteligentní, o to 
je to horší… začla od maličkosti, začla to rozšroubovávat pomalu… najednou jsem byl 
u zdi “ Přítomna byla spirála násilí: po incidentech, kdy manžel řekl, že už to takhle dál 
nejde, se partnerka snažila: „Ona pak druhej den přišla, to bylo jak klasickej chlap, když 
já nevím natříská ženu, rozbije talíře a druhej den přijde s kytkou a přinese nový talíře “ 
„Přišla, omlouvala se “

101 Pešáková, K  2014  Násilí páchané na mužích v partnerských vztazích: Příběhy mužských obětí  
Disertační práce  Brno 

Pan P  se s tím, že má nějaký problém se svou partnerkou, svěřil své kamarádce  Ta 
se domnívala, že v jeho manželství dochází k domácímu násilí, a to i na dětech  Sama 
měla s něčím obdobným zkušenosti, zažívala domácí násilí ve svém vztahu a docházela 
do pomáhající neziskové organizace  Hledala pro něj potřebné kontakty na pomoc  Pan P  
se obává, že když zkusí vyhledat pomoc, bude brán jako viník násilí a přijde o děti 

Pan P  zkoušel různé způsoby, jak násilí řešit  Zpočátku si nevěděl rady, tak se stáhl 
do sebe: „Já jsem zalezl do ulity “ Vinu nechával na sobě, neuměl na situace dle svých 
slov reagovat: „Já jsem nebyl konfliktní, vždycky jsem radši jako byl ten vinen, než abych 
se za něco rval “ „A ona toho uměla docela dobře využívat “ Později měl pocit, že za 
problémy může to, že je partnerka již 7 let doma s dětmi a že to na ni má negativní vliv  
Zlomem byla situace, kdy manželka zbila syna: „V tu chvíli jsem to začal řešit “

Problematický vztah pana P  ovlivňoval v různých oblastech  Když byly ve vztahu ty 
největší problémy, tak přibral asi 25 kilo  Problémy dopadaly i na jeho psychiku: „Já z té 
hádky jsem úplně na prášky, ještě než vznikne “ Trpěl velkými depresemi: „Já jsem nevěděl, 
že to jsou deprese… já těmhle věcem moc nepodléhám, ale zažil jsem to, těžký psychický 
stavy“  Časté shazování mělo vliv na to, že si pan P  připadal jako málo inteligentní 

Partnerské násilí silně dopadlo na oblast jeho mužství  Po rozhodnutí o ukonče-
ní vztahu se naučil „si dupnout“, definoval to, že mu zkušenost pomohla do budoucna  
„Nevstupuju do těch vod, do kterejch nechci vstoupit  Nepudu aktivně vyndávat prádlo 
z pračky “ „Se víc vnímám jako chlap “ Dá se říci, že ho zkušenost posunula k tradičnímu 
mužství: „Jsem si uvědomil, že jsem byl tak zašlapanej “ Dříve řadu věcí dělal automatic-
ky, nyní programově myslí na to, aby to neudělal 
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Mgr. Kristýna Pešáková, Ph.D.

Absolventka Sociální politiky a sociální práce (FSS MU)  V rámci magisterského a dok-
torského studia sociální práce se zaměřovala na mužské oběti domácího násilí, realizovala 
dvouletý projekt Muži a domácí násilí, v rámci kterého pořádala kulatý stůl a konferenci 
na téma mužských obětí domácího násilí  Členka pracovní skupiny při Úřadu vlády zamě-
řené na zapojení mužů do agendy rovných příležitostí  Od roku 2008 koordinátorka progra-
mu NESEHNUTÍ Ženská práva jsou lidská práva, členka redakce českého ženskoprávního 
časopisu FEMA, později jeho elektronické podoby femag cz 

Souvislosti násilí na ženách
a bezdomovectví žen

Zuzana Kříčková

Ženské bezdomovectví je jiné než to mužské  Souvisí to nejen s mateřstvím, péčí o děti 
nebo s hygienou, ale také a velmi výrazně s násilím  Spousta žen se ocitne na ulici právě 
kvůli němu  A spousta žen ho vytrpí proto, že na tom závisí jejich bydlení a nebydlení – 
násilí třeba přichází od jejich partnerů, známých, kamarádů, u nichž přespávají, aby ne-
musely být úplně na ulici  Násilí je tak jedna z příčin a průvodních jevů ženského bezdo-
movectví  Přesto je jeho existence a vliv na život žen opomíjená 

V následujícím příspěvku se budu věnovat jak různým formám násilí, s nimiž se 
ženy v sociální tísni setkávají, ale i tomu, jak se na tuto situaci snažíme v organizaci Jako 
doma reagovat programem „teréňaček“, které mají samy zkušenost s bezdomovectvím 

Když žena ztratí domov, a často pak i děti a rodinu, třeba právě kvůli domácímu ná-
silí ze strany partnera, a dostane se na ulici, bývá dost oslabená prožitými traumaty a tí-
živou sociální situací  Na ulici se ale pravděpodobně dostane do řady dalších potenciálně 
násilných a nebezpečných situací, obvykle zapříčiněných muži 

Všechno často začíná už při hledání útočiště  Když se žena snaží najít si na ulici svo-
je místo, ujme se jí nějaký muž, který jí nabídne bydlení a ochranu – není to ale zadarmo  
V nejlepším případě si toto místo, tenhle „domov“, kde by se měla cítit bezpečně, musí 
zaplatit sehnáním drog, penězi nebo sexem  Objevují se případy, kdy žena začne prostitu-
ovat, aby sebe i partnera uživila  Někdy je to také tak, že v místě nazývaném domov bydlí 
žena s více muži  To se pak musí hodně tvrdě obrnit proti různým sexistickým narážkám, 
sexuálním nabídkám ale i agresi třeba i od dvou a více mužů najednou 

Ženy se tu prostě dostávají do závislé, podřízené pozice – musejí poskytovat nejrůz-
nější služby, aby měly bydlení a bezpečí  Bezpečí je však jen částečné – partner ji ochrání 
před násilím zvenku, od cizích mužů, sám ji ale také bije a zneužívá  Ženám pak rapidně 
ubývá sebevědomí a víra v to, že to může být jinak  Často se také tváří v tvář násilí jakoby 
odnaučí být samy sebou, nasadí si tvrdou masku, i když jsou vystrašené a zraněné 

Dějiště a podoby násilí

Ženy na ulici nemají mnoho pracovních příležitostí, takže občas si začnou vydělávat po-
skytováním sexu za peníze  Tady číhá další porce násilí, které je neohrožuje jen na psy-
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chickém a fyzickém zdraví, ale i na životě, a to ze strany zákazníků  Vím o případu, kdy 
byla žena znásilněna – donucena poskytnout sexuální služby bez zaplacení pistolí, kterou 
jí zákazník držel u hlavy 

Myslím, že do výčtu typů násilí můžeme zahrnout i vykořisťování v práci, protože 
ženám bez domova se nabízí velice málo prací, a ty jsou obvykle za velmi nízkou mzdu 
a bez jakýchkoliv jistot  Obzvlášť nejistou pozici tady mají cizinky  V případě ztráty prá-
ce, nebo když jim šéf nezaplatí, jim totiž zase často jako jedna z mála možností výdělku 
zbývá prostituce – a s ní související násilí 

Dalším místem či situací, kde se ženy v sociální tísni setkávají s násilím, jsou veřejná 
místa  Ať už jde o urážky a násilí ze stran veřejnosti (ženy jsou často uráženy na základě 
toho, že nevypadají „dost žensky“), nebo o násilí od pracovníků bezpečnostních agentur 
(typicky se jedná o místa jako nádraží nebo knihovny)  Ti často zneužívají svoje postave-
ní a vůči lidem bez domova používají verbální i fyzické násilí  Loni na podzim se obje-
vila například kauza ochranky na pražském hlavním nádraží  Tady se sešlo hned několik 
trestních oznámení na jejich chování a případ nyní vyšetřuje police  Je to však poměrně 
výjimečné, lidé bez domova často už ztratili důvěru v pomoc institucí a málokdy si stěžují 
a dožadují se svých práv  Ženy bez domova, se svým dvojím znevýhodněním – jako ženy, 
jako sociálně slabé – jsou o to zranitelnější, jsou snadný terč pro kohokoliv – téměř každý 
se ve společenském žebříčku vidí nad nimi 

Před násilím ženy ale neuniknou ani do denních center nebo nocleháren  Ženy jsou 
tady v menšině (asi jedna žena na čtyři muže) a zase se stávají terčem sexistických nará-
žek, nabídek, tvrdých slov i šikany  A tak ženy musejí být taky tvrdé  Postupem času jako 
by ztrácely pozitivní city, schopnost plakat, víra v lásku, ale i sebevědomí  Ženy jsou nu-
cené naučit se v takových situacích ne žít, ale přežít 

Násilí přicházející z okolního světa proto často vede ženy k tomu, že se svým part-
nerem zůstávají, i když se k nim chová násilně  Vědí totiž, co od něj čekat, je to pro ně 
vlastně známá situace, a být bitá nebo znásilňovaná od jednoho muže je pořád lepší než 
od všech okolo  Leckdy takové vztahy připomínají obchod – sex a násilí za ochranu 

Tváří v tvář všem těmto formám a zdrojům násilí se ženy snaží najít nějaké to své 
teplé místečko, kde by mohly za sebou zavřít dveře, a kde by se cítily bezpečně  Pokud 
nemáte domov, nejde to  Ženy ohrožené domácím násilím se sice mohou uchýlit do bez-
pečí azylových domů pro týrané ženy  Pro ženy bez domova, které jsou zároveň ohrožené 
násilím, to ale až tak neplatí  Zatím se málokdy hledí na specifické potřeby žen bez domo-
va a propojení bezdomovectví a násilí  Chybí informovanost a spolupráce pomáhajících 
organizací, ale i informovanost a osvěta cílená na ženy samotné (kde mohou vyhledat 

pomoc, kde začíná psychické násilí)  Navíc, ženy bez domova se málokdy dokáží přizpů-
sobit požadavkům a pravidlům azylových domů pro oběti násilí, protože kromě násilí řeší 
ještě řadu dalších problémů 

Na druhou stranu, místa pro lidi bez domova zase příliš neřeší otázku násilí a bez-
pečí pro ženy  Ženám je třeba vyhrazen jeden pokoj, ten se ale nedá zamknout, takže po-
tenciální agresor může kdykoliv přijít  Pro ženy, které si v sobě nesou traumata z násilí, 
může být velmi náročné a ohrožující i jen muže potkávat na společné chodbě  Azylové 
domy pro ženy bez domova sice jsou určené jen ženám a zajišťují jim vedle bydlení i po-
moc s vyřízením sociálních dávek, získáním práce, ale málokdy dokáží otevírat a řešit 
traumata žen z prožitého násilí 

Nezisková organizace Jako doma – Homelike, o p s  se v posledních letech věnuje 
tématu násilí na ženách a bezdomovectví, spolupracuje s ženami bez domova a pro tuto 
spolupráci pro ně vytváří bezpečné prostředí  Slovo spolupráce je tu důležité – nocleh, 
jídlo a čisté oblečení jsou totiž sice hodně potřeba, ale jejich prosté vydávání může vést 
na závislosti na sociálních službách  V Jako doma jde hlavně vytváření vztahů založených 
na důvěře, která ženám vrací sebevědomí a motivaci do života  Spolupracujeme třeba na 
již známém projektu Kuchařky bez domova, který ženám nabízí smysluplnou práci  Nově 
se také rozvíjí nový projekt peer terénní práce 

Peer teréňačky

Terénní pracovnice z řad žen bez domova fungují přibližně rok  Jsme čtyři ženy, které se 
snaží zúročit svou minulost a pomoci jiným  Chodíme do terénu a vyhledáváme ženy bez 
domova a v sociální tísni, které potřebují pomoc  Mohou nás také navštívit pravidelně 
jedno odpoledne v týdnu v kanceláři na Praze 3 nebo se s námi spojit po telefonu 

Naší výhodou je časová flexibilita (z vlastní zkušenosti víme, že leckdy je potřeba 
pomoci hned, v době krize, protože při delším časovém odstupu člověk daný problém 
přestává řešit), porozumění (občas stačí ženu jen vyslechnout, i to pro ni bude znamenat 
velmi mnoho) a taky znalost prostředí 

Všechny čtyři jsme absolvovaly akreditované kurzy na pracovníka v sociálních služ-
bách a pro pomoc obětem násilných trestných činů, brzo nás čeká školení o domácím 
násilí  Znalosti se dají doplnit, a my to děláme, ale my navíc můžeme využít vlastní zku-
šenosti k tomu, abychom pomohly jiným ženám, a to nás motivuje 

Obvykle ženy doprovázíme k lékaři a na úřady, kdy jim nabízíme podporu, informa-
ce a někdy třeba i pomáháme s komunikací (doprovázely jsme hluchoněmou ženu)  Dále 
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pomáháme s hledáním ubytování, to hlavně starším ženám a matkám s dětmi, nebo s hle-
dáním azylových domů pro oběti domácího násilí  Chodíme na squaty a do stanových 
městeček  Pravidelně navštěvujeme ženy, které jsou ohrožené násilím, ale nejsou ještě 
s to svoji situaci změnit  Velké úsilí a také hodně času si žádá vyřizování různých dokla-
dů, trvalého pobytu pro cizinky nebo pojištění 

Pomáháme hlavně ženám, které mají kombinované znevýhodnění – kromě tíživé so-
ciální situace je to často zdravotní postižení, status cizince, hluboká traumatizace, závis-
losti a podobně  Ty totiž obvykle propadávají sociálním sítem, je pro ně obtížné si pro 
pomoc dojít nebo prostě sociální služby na jejich komplexní a provázané problémy nedo-
káží dobře reagovat  Doufám, že my ženy s podobnou zkušeností jim budeme oporou, pro 
jejíž využití nebudou muset překonávat žádné prahy 

Teréňačky Jako doma také spolupracují se spřátelenou organizací In Iustitia na pro-
jektu mobilní poradny pro oběti násilí z řad žen bez domova, pro kterou se vžilo označení 
„sanitka“  Ta třikrát týdně vyjíždí na místa v Praze, kam chodí ženy bez domova (třeba 
před denním centrem nebo noclehárnou), které si sem mohou přijít pro radu a pomoc při 
řešení násilí nejrůznějšího druhu, a to v oblasti právní i sociální  Pomohou vám tu třeba 
i vypracovat bezpečnostní plán, poskytnou doprovod na úřad či k soudu  Nabízejí také 
psychologickou pomoc  Ovšem často se ukazuje, že žena, která nemá zajištěné bydlení, 
bude často svoje traumata z násilí odsouvat na druhé místo, a ke svým bolestivým zážit-
kům se může začít vracet a otevírat je, teprve až když se trochu stabilizuje 

Jako doma věnovalo tématu násilí na ženách a bezdomovectví žen také několik kon-
ferencí, kterých jsme se také zúčastnily a lidem z pomáhajících profesí nabídly svůj po-
hled a zkušenosti, k nimž se třeba jinak nedostanou  Mluvilo se tu o tom, jak podporovat 
a pracovat s ženami s ohledem na jejich traumata, ale i zamezování násilí prostřednictvím 
psychoterapie pro násilné osoby  V neposlední řadě bylo tématem i divadlo jako terapeu-
tický nástroj pro zpracování prožitého násilí 

Ženy, které spolupracují s Jako doma, takové divadlo vytvořily  Představení se jme-
nuje ONY a sedm různě starých žen v něm divadelně zpracovalo své prožitky z partner-
ských, rodičovských a přátelských vztahů  Vzpomínky na násilí se v něm objevují 
dost často  Vytvořily tak úžasné, ale pro ně samotné dost náročné představení, které 
oslovilo diváky a zároveň působilo terapeuticky i na ně samé a dalo vzniknout přátel-
stvím mezi nimi 

Určitě tedy existují způsoby, jak podpořit ženy v sociální tísni, které zažily násilí  
V následujících odstavcích nabízím stručný přehled problémů, jimž ženy na ulici čelí, 
a cíle, na které bychom se do budoucna měli pro zlepšení situace zaměřit 

S čím se ženy potýkají:

– nedostatek sebedůvěry

– nevyřešená traumata

– neznalost svých práv

– nedůvěra v instituce

– obtížný návrat na trh práce a s tím související diskriminace

–  příliš striktní pravidla azylových domů a nocleháren, někdy připomínající vězeňský režim 
a to, že svou situaci někdy řeší zapomněním, vytěsněním díky alkoholu a drogám

Co chybí, anebo na co se zaměřit:

– informovanost a osvěta žen v sociální tísni

– spolupráce mezi sociálními službami na tématu bezdomovectví žen a násilí

– kurzy sebeobrany pro ženy

– terapie pro pachatele násilných činů

–  bezpečné prostředí, fyzicky ve formě vlastního zamykatelného pokoje, a psychologicky jako 
místo, kde ženy mohou mluvit o svých osudech

– důvěra, neodsuzování, přijetí a pochopení, zvyšování sebevědomí

– možnost sama se rozhodovat a být v tom respektována

Tři přání

Kdybych ale měla tři přání, která by mi někdo v téhle oblasti mohl splnit, bylo by to:

•	  větší spolupráce mezi organizacemi, které pomáhají ženám bez domova, a kom-
plexnější reakce na potřeby žen; a také větší empatie sociálních pracovníků a pra-
covnic v oblasti násilí na ženách;

•	  více bezpečných prostorů pro ženy, kam by si mohly třeba i jen zajít oddychnout 
nad kávou a knížkou;

•	  větší nabídka motivace, pracovních příležitostí a spolupráce s ženami bez domova  
Jejich sebedůvěra a víra v to, že zase povedou „normální život“, totiž neporoste jen 
díky nabídce čistého oblečení a jídla 

Doufejme, že tahle tři přání budou jednoho dne naplněna, i když asi nenajdu kouzelný 
prsten ani zlatou rybku  Doufejme, že se to podaří i díky zapojování žen bez domova do 
řešení jejich problémů 
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Zuzana Kříčková

Asi patnáct let žila na ulici  Ví, že minulost se už změnit nedá, ale dá zúročit v budoucnu  
Proto kromě práce v Jako doma provází na prohlídkách Prahou s organizací Pragulic na téma 
bezdomovectví a drogy  Spolupracuje s Amnesty International v projektu živé knihovny 
a externě i se Sananimem peer worker s uživateli drog  Jejím snem je nízkoprahová komuni-
ta, která by lidem bez domova zajišťovala práci, bydlení, terapii a všechno, co bude potřeba  
Miluje zvířata a přírodu, ráda čte a cestuje 

Kybernásilí: násilí související 
s technologiemi

Michaela Svatošová

Definice kybernásilí

Pojem kybernásilí, online násilí nebo násilí související s technologiemi se vymezuje jako 
negativní jev, který se vyskytuje v online prostředí a jeho existence je vázána na infor-
mační technologie  Ve veřejném i odborném diskurzu se nejčastěji setkáváme s po-
jmem kyberšikana, která je (minimálně v českém prostředí) spojována výhradně s dět-
mi a mládeží  Termín kyberšikana vychází z existujících definic tzv  tradiční šikany, 
která je popisována jako „agresivní, úmyslné, opakované jednání či chování prováděné 
vůči jednotlivci či skupině, který se nemůže snadno bránit“ (Kopecký, 2015)  Definice 
kyberšikany je však zavádějící hned z několika důvodů  Násilí na internetu se objevu-
je napříč generacemi, setkáváme se s ním jak u dětí, seniorů a seniorek, tak u střední 
generace  Kyberšikana ve své definici dále zdůrazňuje opakovatelnost jevu, ve sku-
tečnosti existuje celá řada příkladů online násilí, kde nedochází k opakování, a přesto 
jsou násilnými činy, kyberšikana je jen jedním z druhů online násilí  Soubor různých 
forem násilí v kyber prostoru zastřešuje pojem kybernásilí (online násilí, násilí souvi-
sející s technologiemi) 

Definice kybernásilí je vymezeno deklarací OSN o odstranění násilí páchaného na 
ženách (DEVAW)102, tato definice zahrnuje domácí násilí, násilí ve společnosti včetně 
násilí páchaného nebo přehlíženého státem  Dalším závazným dokumentem je Dopo-
ručení 19 ve zprávě CEDAW103 Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen  
Kybernásilí navazuje na tyto dvě úmluvy ve smyslu kontinua násilí v reálném čase 
a prostoru a je rozšířeno o prostředek jeho šíření, kterým jsou technologie a online 
prostředí (telefony, internet, sociální sítě, atd )  I tato forma násilí se v jazyce me-
zinárodních dokumentů posuzuje jako čin nebo chování, které způsobuje újmu, jak 
psychickou, tak fyzickou  Kybernásilí je především chápáno jako porušování lidských 
práv a ohrožování svobody slova v prostředí internetu 

102 Jakýkoliv násilný čin genderově-podmíněného násilí, jehož důsledkem je fyzické, sexuální ublížení 
nebo psychická újma, včetně hrozeb takovými činy, donucování či svévolné zbavování svobody, ať 
už ve veřejném nebo soukromém životě  http://www un org/documents/ga/res/48/a48r104 htm

103 http://www un org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw htm
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Formy a kategorizace kybernásilí

Kybernásilí jak už bylo řečeno, zahrnuje celou řadu činů, které lze kategorizovat podle 
toho, jakou oblast nejvíce zasahují  Jedná se o následující kategorie:

•	  narušování soukromí – zneužití, manipulaci a/nebo šíření soukromých dat bez 
souhlasu (nabourávání se do cizích účtů, krádež hesel nebo identity), sdílení sou-
kromých informací a obsahu (videa, fotografie) taktéž bez souhlasu;

•	  dozor a monitoring – online i offline aktivit za použití technologií (např  GPS, 
geolokátory) bez vědomí sledované osoby, příkladem je kyber/stalking;

•	  poškození jména postavení a důvěryhodnosti – manipulace s osobními daty, vy-
tváření a sdílení falešných osobních údajů (online účtů různého druhu) se záměrem 
poškodit pověst uživatele/ky, zneužití nebo vytváření falešných fotografií nebo vi-
deí, krádež identity, šíření urážlivých, hanlivých informací za účelem poškození 
něčí pověsti a dobrého jména;

•	  obtěžování – kyberšikana nebo obtěžování opakovaným zasíláním zpráv (texto-
vých nebo obrazových např  se sexuálně laděným obsahem), vyhrožování násilím 
(sexuálním nebo psychickým), nepřístupné vtipy a komentáře, které vedou k zo-
stuzovaní osob, nenávistné projevy, které míří na gender nebo sexualitu osob, zob-
razování žen jako sexuálních objektů;

•	  přímé výhrůžky a násilí - obchodování se ženami pomocí technologií, včetně po-
užití technologie pro výběr a plánované sexuální napadení, vydírání, krádež identi-
ty nebo majetku, manipulace k osobnímu setkání;

•	  cílené útoky na komunity - hacking webových stránek, sociálních sítí, e-mailových 
účtů organizací a komunit, přímé hrozby násilím členům/členkám komunity, zpří-
stupnění anonymizovaných informací, jako je chráněná adresa azylových domů, atp ;

•	  zamezování přístupu k technologiím – omezování nebo úplné zamezení přístupu 
k technologiím, zamezení kontaktu s okolím nebo přístupu k informacím;

•	  krádež nebo zneužití práv duševního vlastnictví – zahrnuje zneužití práv i krá-
dež nápadu nebo obsahu vytvořeného jinou osobou 

Můžeme se setkat také se zjednodušenou formou čítající tři kategorie: online obtě-
žování, intimní partnerské násilí, kulturně ospravedlněné násilí a sexuální útoky (APC, 
2015) 

Jak potvrzuje výzkum Gender Studies, o p s  (Dlouhá, 2014), povědomí o kyberná-
silí není zdaleka samozřejmostí, ani způsob a možnosti ochrany před ním, ta navíc souvisí 
z velké části s mírou osvěty a s digitální gramotností  Tendence zjednodušovat a normali-
zovat násilí především v prostředí sociálních sítí je velmi silným motivem, který se často 
projevuje v české kultuře  Jedním ze způsobů bagatelizování násilí je jeho zesměšňování, 
ať už ve formě neuváženého vtipu nebo použití humoru jako nástroje pro cílené útoky na 

jednotlivce nebo skupiny osob  Sexismus, rozmanité nerovnosti, genderové stereotypy 
a normy v offline prostředí jsou přenášeny a umocňovány ve virtuálním prostoru  Pří-
kladem je nevyrovnaná participace v rozhodovacích procesech, která platí stejně i v on-
line prostředí; především pro ženy a dívky je problematické pronikat do IT oborů, které 
jsou silně dominovány muži, což v důsledku znamená, že se do online prostředí přetváří 
z větší části jen určité normy a kulturní vzorce, jako je právě zmiňovaný zjednodušující 
humor, přístup k technologiím a způsoby komunikace  Dané normy a zvyky mají zásadní 
vliv na to, jakým způsobem je online násilí vnímáno a hodnoceno  Souvisí s tím i míra 
tolerance vůči násilí; posuzování míry a vážnosti jednotlivých forem násilí nespadá jen do 
oblasti násilník/ce – postižená osoba, ale je součástí celkového vnímání této problematiky 
veřejností i osobami a institucemi, které tento problém řeší v rámci svých agend (policie, 
soudy, poskytovatelé internetových služeb, atp )  Pokud jde o osobní rovinu, hranice ak-
ceptace násilí podléhají čistě individuálním prožitkům a míře tolerance, kterou je každý 
za sebe ochotný/ná připustit  Jako v případě běžného násilí, tak i v jeho digitální verzi je 
tedy na každém z nás, určovat si osobní hladinu toho, kdy vyhodnocujeme danou situaci 
jako škodlivou pro naše zdraví a psychickou pohodu  Jak už bylo řečeno, míra tolerance 
je čistě individuální, stejně tak je kulturně podmíněná danému prostředí 

V porovnání s ostatními typy násilí, je jeho online forma velmi často veřejně trivia-
lizovaná a je náročná na vyšetřování a stíhání  Příčinou bývá částečně anonymní prostředí 
a schopnost pachatelů/ek se pohybovat v online prostoru, tak, aby nedocházelo k jejich 
okamžité identifikaci  Stejně jako je tomu v případě fyzického násilí, je násilí online ve 
velkém měřítku záležitostí osob, které se navzájem znají (intimní partnerské násilí, násilí 
v kruhu rodiny, přátel, školy, pracovního prostředí) 

Dopad a následky kybernásilí
 

Psychické, fyzické, sociální a ekonomické dopady online forem násilí na jednotlivce i šir-
ší komunitu jsou ovlivněny mnoha faktory, jedno mají ale společné: prohlubují nerovnosti 
ve společnosti 

Kybernásilí patří mezi genderově podmíněné formy násilí, především ve své speci-
fičnosti útoků a dopadů násilí na ženy a muže, právě protože jsou ženami a muži  Dopady 
genderově podmíněného kybernásilí se projevují v udržování a prohlubování genderové 
nerovnosti a genderového řádu 

Dopad na jednotlivce a jednotlivkyně
 

Ze statistik a výzkumů plynou zjištění, že ženy jsou ohroženy násilím a jeho jednotlivý-
mi formami ve větší míře než muži  Ženy často čelí ztrátě sebevědomí, depresím, stra-
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chu, není výjimkou, kdy se rozhodnou omezovat komunikaci a pohyb v online prostoru  
Dopady online násilí jsou dále transformovány i do offline prostředí, kde může docházet 
i k fyzickému napadení nebo znásilnění  Násilí ať už jakékoliv podoby, má dopady ne-
jen na zdraví a psychickou pohodu, ale i na vztahy s okolím způsobené sociální izolací 
nebo poškozením dobrého jména a pověsti způsobené zveřejňováním lživých informací  
Dopady násilí mohou mít vliv i na výkon v zaměstnání nebo jeho ztrátu, falešné odkazy 
vedoucí k jednotlivým osobám mohou uškodit při přijímacím pohovoru 

Dopad na komunity

Jak už bylo zmíněno, ženy jako komunita pociťují celou řadu ohrožení a omezení online 
i offline  Kybernásilí znevýhodňuje ženy v omezování pohybu a možnostech, které online 
prostředí nabízí (např  svobodném projevu, sebeprezentaci a propagaci)  Další znevýhod-
něnou komunitou je LGBT a queer komunita, ženy-matky, osoby s různým typem po-
stižení nebo jiné z vyčleněných skupin osob různého vyznání, etnicity  V případě těchto 
skupin se znevýhodnění násobí a zahrnují v sobě intersekci problémů a stigmat  V nepo-
slední řadě se problém online násilí dotýká i tzv  digitální propasti (digital divide/gap), 
která vyjadřuje propast mezi těmi, kteří (ne)disponují přístupem k technologiím a inter-
netu  Jedná se o ekonomickou a sociální nerovnost mezi skupinami osob v dané populaci, 
která úzce souvisí s přístupem, užitím a znalostí informačních a komunikačních techno-
logií  (Dijk, 2006)  Do této definice spadají i vyloučené skupiny venkova, osoby ohrožené 
chudobou i omezeným přístupem ke vzdělání 

Podle posledních výsledků výzkumů (APC, 2015, Dlouhá, 2015), poměrně specific-
kou skupinou čelící kyber útokům, jsou aktivisté/ky a osoby, které jsou veřejně angažova-
né, např  novináři/ky, bloggeři/ky, bojovníci/ce za lidská práva a ženy v technologických 
odvětvích 

Závěrem je třeba podotknout, že problém kybernásilí je komplexní a pro jeho elimi-
naci je nutná celá řada navzájem propojených a navazujících kroků  Jedním z klíčových 
kroků je celospolečenské přiznání zodpovědnosti k tomuto problému, jako je tomu v pří-
padě ČR, která stojí před rozhodnutím o přijetí Istanbulské úmluvy104, právně závaznému 
mezinárodnímu dokumentu, jehož součástí je systematický a celostní přístup k násilí jako 
takovému  Pro oblast kybernásilí je třeba dále zvyšovat obecné povědomí o tomto feno-
ménu a jeho prezentaci v nejrozsáhlejší možné šíři, včetně jeho genderového rozměru  
Je třeba se vyvarovat zjednodušování na problém dětí a mládeže nebo osamělých osob 
realizujících se především v kyberprostoru  Velká část zodpovědnosti při řešení a elimi-
naci online forem násilí spadá do kompetence legislativy, soudů a z velké části leží i na 

104 http://www rovnesance cz/informacni-listy-k-istanbulske-umluve/

poskytovatelích internetových služeb, kteří by se měli zapojit do veřejného dialogu smě-
řujícímu k vytvoření bezpečného prostoru, kde jsou bez výhrad dodržována a zaručována 
základní lidská práva 

Zdroje:
Association for Progressive Communication, 2015  Mapping technology-based violence against 

women – Take Back the Tech! Top 8 findings  Dostupné online z http://www genderit org/si-
tes/default/upload/csw_map pdf

Dlouhá, Marie  Gender a kybernásilí: výzkumná zpráva vypracovaná pro Gender Studies, o p s  
Praha: 2014  Dostupné online z: http://aa ecn cz/img_upload/8b47a03bf445e4c3031ce-
326c68558ae/vyzkumna-zprava_2 pdf

Dlouhá, Marie  Genderové výsledky výzkumu kybernásilí na ženách a mužích: výzkumná zprá-
va vypracovaná pro Gender Studies, o p s  Praha: 2015  Dostupné online z: http://aa ecn cz/
img_upload/8b47a03bf445e4c3031ce326c68558ae/genderova-analyza_1_1 pdf

Kopecký, Kamil a kol  Rizikové formy chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu  
1  vyd  Olomouc: Univerzita Palacého v Olomouci, 2015  ISBN 978-80-244-4868 (online: 
PDF)  Dostupné online z: http://www e-bezpeci cz/index php/veda-a-vyzkum/1093-rizikove-
-chovani

Van Dijk, Jan  The Network Society: Social Aspects of New Media  2  vydání  London: SAGE 
Publications, 2006  ISBN 1-4129-0868-X  Dostupné online z: http://m friendfeed-media 
com/7392e7f75369435f86fd59e00cd043297ab2f8be
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Přeřízneme vše? Sexismus v médiích 
a reklamě v kontextu násilí na ženách

Petra Havlíková

Slovo sexismus může mít dnes mnoho podob a veřejných projevů  Některé zcela otevřené 
projevy sexistického chování skoro vymizely – už jen málokdy zaslechneme výroky jako 
„ženská do světa techniky nepatří, měla by zůstat u plotny, kde je její místo“, neznamená 
to ale, že sexismus z našich životů zmizel zcela  Jeho projevy jsou dnes subtilnější a hůře 
rozpoznatelné  Tím více ale může škodit 

Jednou ze sfér, kde se s ním setkáme často, jsou media a reklama  Pokud se sejde 
skupina novinářek, může se poměrně neomezeně dlouhou dobu trumfovat v historkách, 
který ministr jim vytrvale říká „děvče“, či který poslanec jim v sms napsal, že by jim 
„chtěl okusovat prstíčky na nohou“  V reklamách se pak opakovaně potkáváme s nesmy-
slně použitými sexuálními zobrazeními v reklamě na tmel, okno, reklamní agenturu i pro-
dej zlatých mincí  Stejně často se vyskytují i dvojsmyslné slogany redukující ženy na kus 
těla sloužící k jednomu použití: „Přeřízneme vše, vše za půlku, postavíme vám ho “

Tyto obrazy a výroky ilustrují co sexismus je: „Sexismus vyjadřuje přesvědčení, že 
jedno z pohlaví je méně důležité či schopné a podřízené pohlaví druhému. Obecně lze 
sexismus vnímat jako předsudky, které vedou k diskriminaci na základě pohlaví.“105 Může 
nabývat celého spektra projevů od nenávisti k některému z pohlaví, po zdánlivě neškod-
né stereotypy spojené s muži a ženami  Sexismus a stereotypy nejsou jedinou příčinou 
negativních jevů, jako je platová nerovnost mezi muži a ženami, nízké zastoupení žen na 
rozhodovacích pozicích či domácí a další násilí na ženách, ale podle Jean Kilbourne při-
spívají k udržování toxického kulturního prostředí 106 

Média a reklama odrážejí společnost, ve které žijeme, a zároveň ji spoluvytvářejí  
Častou představou je, že když člověk nemá televizi, reklama na něj nemá vliv  Média 
a reklama jsou ale všude kolem nás  Na každém obalu, v každé výloze, ve schránce i ko-
lem silnic  Podle amerických dat, je každý Američan a Američanka denně vystavena třem 
tisícům reklamních sdělení 107 V České republice byla v roce 2013 hodnota nabízeného 

105 Iva Baslarová, Dita Jahodová (eds ): Jak na sexistickou reklamu  Manuál pro posuzování sexistické 
reklamy  Praha: Otevřená společnost, NESEHNUTÍ  2013  Dostupné z URL: http://zenskaprava 
cz/files/MANUAL_SR_WEB_FIN pdf  Str  52 

106 Killing us softly [film]  Režie Sut Jhally  USA, 1999 
107 Killing us softly [film]  Režie Sut Jhally  USA, 1999 

reklamního prostoru 65,7 miliardy korun108  To znamená, že pokud by reklamní prostor 
stál 6500 Kč, mohl by si svoji osobní reklamu koupit a dát do obýváku každý z nás 

Mediální obrazy mají vliv na sebevědomí a sebeobraz žen i mužů  Neustále předklá-
daný ideál správného vzhledu vede k zobrazování – zejména žen – v idealizované a nere-
álné podobě  Vzniká tak mýtus krásy a světa, ve kterém jsou ženy hodnoceny zejména po-
dle svého vzhledu  Tento svět přispívá k diskriminaci žen, které mají jiný než požadovaný 
vzhled, k nárůstu počtu lidí s poruchou přijmu potravy i k velkým časovým a finančním 
investicím do vzhledu, mnohdy na úkor jiných oblastí rozvoje 

Vliv sexistické reklamy na děti

Ačkoli by bylo příliš snadné odsoudit sexismus v reklamě z hlediska jeho vlivu na děti, 
není pochyb o tom, že reklama má vliv i na dětské publikum  „Děti, přestože zpravidla 
nedisponují většími vlastními finančními prostředky, jsou jednou z nejvýznamnějších cílo-
vých skupin, na kterou se zaměřuje komerční tlak obchodních sdělení. Zadavatelé reklam 
jsou si vědomi, že děti jsou snadno spotřebitelsky manipulovatelné a rodiče stejně snadno 
podléhají nátlaku svých potomků a ochotně kupují, co si děti přejí.“109 Reklama předsta-
vuje pro dětskou skupinu příjemců a příjemkyň větší riziko, zejména pokud jde o setká-
vání se se sociálními vlivy, na které neumí mladí lidé reagovat a bránit se jim 

Rozlišit můžeme vliv reklamy na děti, která je primárně určená dospělým – děti ve 
stereotypně pojatých reklamách vídají ženy uzavřené v domácnosti jako nešťastné hos-
podyňky, které si nedovedou poradit se špinavou košilí, a muže jako odborníky či podni-
katele  Druhou samostatnou kapitolou je pak účinek reklamy primárně zaměřené na děti  
Ta často stereotypní rozdělení rolí ještě více vyostřuje a zobrazuje takřka výlučně svět 
růžový a modrý  Mezi rizikové obsahy z hlediska sexismu v reklamě a jeho účinku na děti 
můžeme zařadit stereotypní reklamy na hračky, zobrazování mýtu krásy, násilí či sexuali-
zované reklamy s dětmi či bez souvislosti s nabízeným produktem 

Zobrazování násilí v sexistické reklamě

Jedním z příkladů sexismu v reklamě je zobrazování násilí jako něčeho, co je „es-
tetické, cool a jako prvku moci. Násilí je vnímáno jako obzvláště mužné. Typické je zob-

108 Srovnání ceníkových hodnot reklamního prostoru v období leden-listopad 2014 a 2015 a v listopadu 2014 
a 2015  Dostupné z URL: http://www nielsen-admosphere cz/press/srovnani-cenikovych-hodnot-reklam-
niho-prostoru-v-obdobi-leden-listopad-2014-a-2015-a-v-listopadu-2014-a-2015/  [cit  7  1  2016]

109 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání  Děti a reklama  Dostupné z URL: http://www detiamedia 
cz/art/1450/deti-a-reklama htm [cit  2016-1-3]
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razován sexualizovaných forem násilí na ženách, násilí je zobrazováno jako legitimní 
a zvyšující postavení mužů.“110 Násilí může být zobrazováno v nejrůznějších podobách 
a kontextech  Od symbolického násilí, kdy je v reklamách umlčován hlas žen, po expli-
citní násilí pouze podané natolik esteticky, že estetická povaha snímku má tendenci zastřít 
jeho podstatu 

•	 Estetizace násilí v reklamách

V některých situacích je násilí zobrazováno jako by se jednalo o „kultivovaná, 
estetická gesta nebo o zábavný prvek, který vede k rozptýlení a uznání. Toto zleh-
čování zastírá násilí jakožto porušování lidských práv.“111 Tento motiv je typický 
v reklamách módního průmyslu a u výrobků založených na zvyšování statusu ve 
společnosti jako jsou šperky, automobily a další 

•	 Násilí jako vtip – dvojsmyslné slogany

Násilí je v reklamě často zlehčováno pomocí zdánlivého vtipu či nadsázky, často 
s využitím dvojsmyslných sloganů  Typickým příkladem jsou slogany jako „pře-
řízneme vše“ či symbolické „starou jsem dnes vypustil“  Slovní násilné projevy ne-
jsou nutně spojeny se zobrazením násilím, reklama většinou není natolik explicitní  
Tímto také zadavatelé argumentují: „přeřízneme vše, přece znamená, že u nás na 
pile vše přeřízneme, pokud v tom vidíte přeříznutí ženy, tak takto reklamu interpre-
tujete vy a je to váš problém“  Násilný prvek však může být přítomen v kterémkoli 
z aspektů reklamy a samotný argument, že se v jiném nevyskytuje, není polehčují-
cí okolností pro to, že v jiném je  Důležitý je vždy kontext celé reklamy 

110 Iva Baslarová, Dita Jahodová (eds ): Jak na sexistickou reklamu  Manuál pro posuzování sexistické 
reklamy  Praha: Otevřená společnost, NESEHNUTÍ  2013  Dostupné z URL: http://zenskaprava 
cz/files/MANUAL_SR_WEB_FIN pdf  Str  31 

111 Zora Javorská (ed ): Co je to sexistická reklama? Katalog kritérií  Brno: NESEHNUTÍ  2014  Str  21 

•	 Sexuální násilí

V reklamách se sexuálním moti-
vem se násilí či jeho náznak vy-
skytuje mnohdy u reklam, které 
jsou zaměřené na produkty ži-
votního stylu, a sexuální násilí je 
zobrazováno zásadně esteticky 
a bez kontextu není zřejmé, zda 
se to zúčastněným líbí  Pokud 
však dohlédneme do důsledků, 
vysoká míra zobrazení bezvládných a ležících ženských těl, by pro nás měla být 
varovným znamením 

•	 Symbolické násilí v médiích a reklamě – umlčování a sledování

Násilí však nemusí být pouze zjevné, i symbolické násilí se v reklamách objevu-
je  Ať už se jedná o různé formy psychického týrání (to nemusí být nutně spojeno 
s genderovým rozměrem, ale v případě sexistické reklamy tomu tak je) či častý pří-
pad umlčování ženského hlasu  To může být znázorněno jak explicitně, tak napří-
klad zakrytou hlavou, prstem na ústech a dalšími způsoby, jak symbolicky odepřít 
ženám hlas  Rovněž se v reklamě může objevit naznačený stalking, jako například 
reklamy na kamerovou techniku se sloganem „hlídejte si svůj objekt odkudkoliv“ 

Násilných momentů však v reklamách může-
me najít ještě více  Ať už se jedná o časté spoje-
ní se zpředmětněním člověka, nejčastěji ženy či 
s dalšími druhy diskriminace (na základě věku 
nebo rasy), tak je často do těl žen ale i mužů za-
sahováno a je narušována jejich integrita  „Užití 
násilí je často spojeno s objektifikací, kdy je oběti 
násilí znemožněn odpor či jakákoli forma projevu 
vlastní vůle a bývá stylizována do předmětu, který 
nemá status lidské bytosti.“112 

Násilí v reklamách může mít vliv na náš každoden-
ní život  Množství násilí a dalšího sexistického zobra-
zování v reklamách ovlivňuje to, jak se na ženy a muže 

112 Iva Baslarová, Dita Jahodová (eds ): Jak na sexistickou reklamu  Manuál pro posuzování sexistické 
reklamy  Praha: Otevřená společnost, NESEHNUTÍ  2013  Dostupné z URL: http://zenskaprava 
cz/files/MANUAL_SR_WEB_FIN pdf  Str  15 
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díváme a jaké zobrazování a zacházení považujeme za normální  V tomto případě není 
jediným řešením zakázání sporných obsahů, ale především kritická reflexe toho, co nám 
média předkládají jako normální 

Co proti tomu dělat?

Proti sexismu a stereotypům v médiích nejsme bezbranní  Dokazují to mnohé projekty, 
které se tímto tématem aktivně zabývají a přispívají svou trochou k osvětě společnosti 
a ke zpochybnění a kritice zaužívaných mediálních obrazů  Pro příklady nemusíme chodit 
daleko  Jedním z takových projektů je Sexistické prasátečko (www prasatecko cz), které 
upozorňuje na sexistickou reklamu již sedmým rokem  Prostřednictvím formátu anticeny 
se Nesehnutí podařilo do problematiky reklamního sexismu vtáhnout širší veřejnost, která 
reklamy sama aktivně nominuje a vybírá tu nejsexističtější  Že se opravdu daří kultivovat 
českou veřejnost v problematice reklamního sexismu, dokazuje kolem sta nominovaných 
reklam a téměř 10 000 hlasů v každém ročníku soutěže a také zdomácnění pojmu „sexis-
tické prasátečko“ pro projevy sexismu ve společnosti 

Dalším projektem, který mapuje a kritizuje sexismus v médiích, konkrétně sexistic-
ké výroky, je soutěž Kyselá žába (www zabanaprameni cz)  Ta se po delší odmlce (napo-
sledy r  2008) znovu vrátila v roce 2015 na scénu a v roce 2016 byla již počtvrté předána 
jako symbolické napomenutí za nekorektní vystupování vůči ženám a mužům  Organiza-
ce Žába na prameni se tak snaží vést diskusi nad nediskriminačním používáním českého 
jazyka a učí veřejnost rozpoznávat populistické názory a výroky, které přispívají k udržo-
vání genderových nerovností a sexistických postojů ve společnosti 

Propojit sexismus a stereotypy v médiích s reálným životem mužů a žen se snaží 
další projekt Nesehnutí, Příběhy každodenního sexismu  Webová stránka www sexismy cz 
vznikla jako bezpečný prostor, kde může každý otevřeně hovořit o sexismu v naší společ-
nosti a anonymně sdílet s ním spojené osobní zkušenosti  Projekt se snaží poukázat na to, 
že sexismus existuje, je součástí každodenního života mnoha žen, mužů a LGBTQ osob, 
a také že je to problém, který musíme brát vážně  Prostřednictvím příběhů jiných také učí 
návštěvníky a návštěvnice stránky sexismus účinně rozpoznávat 

Existuje mnoho dalších kreativních způsobů jak zaujmout pozornost veřejnosti 
a usměrnit ji k problému sexismu  Když se ve veřejném prostoru začala šířit reklama na 
Klenoty Aurum, „Šperky nejsou hřích“, zobrazující pět krásných štíhlých modelek odě-
ných jen do šperků, stačil jednoduchý nápad na spuštění úspěšné kampaně kritizující mý-
tus krásy v reklamních zobrazeních  Odebrat písmeno „r“  Na sociální síti vznikla událost 
Špeky nejsou hřích, která vyzývala k přeznačení reklamního sloganu a ve které přislíbilo 
svou účast téměř 700 lidí 

Další úspěšný aktivistický počin kritizující reklamní mýtus krásy vznikl v Londýně jako 
odpověď na reklamu propagující zeštíhlující produkty  Vizuál zobrazoval modelku v plav-
kách, jejíž tělo představuje pro většinu žen nikdy nedosažitelnou metu a reklamní slogan  
„Are you beach body ready?“113  Anti - kampaň probíhala na sociálních sítích pod hashtagem 
#everybodysready114, kde modelku v reklamě nahrazovali běžní lidé všech tvarů a velikostí  
Vymezili se tak proti velmi úzké definici krásy, kterou nám předkládají v médiích  

Model „jediného správného“ typu těla se podařilo zpochybnit i Jae West a Amy  
Pence-Brown, prostřednictvím krátkých inspirujících videí115 zachycujících jednoduchý 
sociální experiment  První je mladá žena s poruchou příjmu potravy, druhá žena ve střed-
ním věku  Obě se na rušné ulici svlékly, aby se tak symbolicky postavily za všechny 
ženy, které trpí nízkým sebevědomím a mají problémy s pozitivním vnímáním svého těla   
Výsledek je obě zaskočil  Na ulici se setkaly s velkou podporou kolemjdoucích, kterou 
vyjádřili kreslením srdíček na jejich těla, jako symbolu sebe-akceptace  Videa zazname-
nala velký úspěch a viděli je milióny lidí 

Zdroje:
Iva Baslarová, Dita Jahodová (eds ): Jak na sexistickou reklamu  Manuál pro posuzování sexi-

stické reklamy  Praha: Otevřená společnost, NESEHNUTÍ  2013  Dostupné z URL: http://
zenskaprava cz/files/MANUAL_SR_WEB_FIN pdf

Srovnání ceníkových hodnot reklamního prostoru v období leden-listopad 2014 a 2015 a v lis-
topadu 2014 a 2015  Dostupné z URL: http://www nielsen-admosphere cz/press/srovnani-ce-
nikovych-hodnot-reklamniho-prostoru-v-obdobi-leden-listopad-2014-a-2015-a-v-listopadu-
-2014-a-2015/

Zora Javorská (ed ): Co je to sexistická reklama? Katalog kritérií  Brno: NESEHNUTÍ  2014 
Killing us softly [film]  Režie Sut Jhally  USA, 1999 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání  Děti a reklama  Dostupné z URL: http://www detiame-

dia cz/art/1450/deti-a-reklama htm [cit  2016-1-3] 

Mgr. Petra Havlíková

Vystudovala genderová studia, sociologii a divadelní vědu na Masarykově univerzitě 
v Brně  V NESEHNUTÍ koordinuje program Ženská práva jsou lidská práva, ve němž pů-
sobí od roku 2008  V NESEHNUTÍ se věnuje zejména tématu sexismu ve veřejném pro-
storu  Reprezentuje NESEHNUTÍ v Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů a jako 
členka výkonného výboru České ženské lobby  Dobrovolně se zapojuje také do projektů 
proti rasismu, na podporu LGBT práv a kulturní politiky na lokální úrovni 

113 Jste připraveni na plavkovou sezónu? (volný překlad)
114 Každý je připravený 
115 Girl Undresses in Public for Courageous Cause  Dostupné oline, URL: https://www youtube com/

watch?v=AJFrHwBtfJw, [cit  7  1  2016], Mom strips down in public to push self-love message  
Dostupné oline, URL: https://www youtube com/watch?v=guHZHu6dBag  [cit  7  1  2016] 
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Násilí na ženách optikou 
české populace

Výsledky průzkumu veřejného mínění zaměřeného  
na téma znásilnění

Od června do prosince 2015 probíhala v gesci Amnesty International ČR společ-
ná kampaň několika organizací (Amnesty International, Česká ženská lobby, Český 
svaz žen, EAPN ČR, Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR,  
proFem o p s  a ROSA) za přijetí Istanbulské úmluvy  Kampaň pod názvem „Stop násilí 
na ženách“ navazovala na dlouhodobé aktivity partnerských organizací a vedle petice, 
která byla 12  ledna 2016 spolu s více jak deseti tisíci podpisy předána na Úřadu vlády  
do rukou ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Jiřího Dienstbiera,  
zahrnovala i průzkum veřejného mínění zaměřeného na téma znásilnění  Průzkum reali-
zovala v létě 2015 pro Amnesty International agentura Focus a zde jsou ve stručnosti jeho 
(neradostné) výsledky 

Základní parametry průzkumu:
•	 velikost výběrového souboru: N = 1040 respondentů
•	 cílová skupina: populace ČR ve věku 18 a více let
•	 způsob výběru vzorku: kvótní výběr na základě dat ČSÚ, 2011 a pozdější aktualizace 
•	 termín sběru dat: 15  – 24  srpna 2015
•	 nástroj sběru dat - dotazník (délka vyplnění: cca 5 minut)

Kontrola sběru dat:
Sběr dat byl kontrolován v souladu s pravidly kodexu Esomar  Kontrola je prováděna 
v těchto oblastech:
•	 správnost výběru požadované osoby podle kvóty,
•	 úplnost a správnost vyplnění dotazníku,
•	 korespondenční / telefonická kontrola 20% dotázaného souboru 

Socioekonomický status:
Ve studii se pracuje s tzv  socioekonomickým statusem respondentů  Jedná se o meziná-
rodně používanou metodiku měření sociální a ekonomické pozice respondenta z hledis-
ka více dimenzí, mezi něž patří: vzdělání, zaměstnání a pozice v něm a vybavenost do-
mácnosti definovanými elektrospotřebiči a dalšími předměty  Výsledkem je 16 různých 
skupin, které byly následně kategorizovány do šesti hierarchicky uspořádaných úrovní:
•	 A – vysoce vzdělaní manažeři a odborníci
•	 B – střední manažeři

•	 C1– vysoce vzdělaní nemanuální zaměstnanci
•	 C2 – kvalifikovaní pracovníci a nemanuální zaměstnanci
•	 D – manuální pracovníci, nižší odbornost u nemanuálních pracovníků
•	 E – polokvalifikovaní a nekvalifikovaní manuální pracovníci 

Z průzkumu mimo jiné vyplynulo:

Češi nemají ani přibližnou představu o četnosti znásilnění nebo o tom, kolik pachatelů je 
za něj skutečně potrestáno  V situacích, kdy je oběť opilá, vyzývavě oblečená nebo flirtu-
je, navíc přičítají vinu i jí 

98% lidí neodhadlo správně počet znásilnění, ke kterým každý rok v ČR dojde  Vět-
šina respondentů se přitom mýlila řádově, když hádala desítky či stovky skutků znásilnění 
ročně  Téměř třetina respondentů (29%) na otázku nedokázala vůbec odpovědět 

Počet odhadovaných skutků znásilnění v Česku je podle různých zdrojů mezi 7500 
a 20 000  Jedná se o odhad, protože většina činů není nahlášena na policii  Z těch, kteří otáz-
ku zodpověděli, odhadovala více než polovina respondentů, že počet znásilnění je do 500 

Pro ilustraci lze doplnit údaj průzkumu FRA (Agentura EU pro základní práva) 
z roku 2014, podle něhož má 32% českých žen starších 15 let osobní zkušenost s fyzic-
kým nebo sexuálním násilí 

91% lidí mylně odhadlo podíl znásilnění, která oběti nahlásí na policii  Nahlášeno  
je podle různých statistik 3-8% skutků, respondenti přitom nejčastěji uváděli 20–50% 

Pouze 16% dotazovaných se svým odhadem přiblížilo podílu pachatelů, kteří jsou za 
znásilnění následně odsouzeni  V ČR je to zhruba 150 odsouzených ročně, tedy přibližně 
2% všech pachatelů znásilnění 

Většina respondentů se mýlila také v posouzení, kdo nejčastěji násilí páchá  Pře-
važuje přesvědčení, že pachatelem bývá osoba, kterou oběť nezná (odpovědělo tak 55% 
lidí)  Ve skutečnosti je neznámá osoba pachatelem jen v cca 20% případů - násilí páchá 
ve většině případů člověk, kterého oběť zná (partner, bývalý partner, příbuzný, kamarád, 
kolega…)  Častěji se přitom mýlili muži a osoby s nižším vzděláním 

Velmi znepokojivé je zjištění, že výrazná část společnosti považuje ženu za zná-
silnění za určitých okolností spoluzodpovědnou. Téměř polovina (45%) lidí se domní-
vá, že žena je za znásilnění zcela nebo částečně zodpovědná, pokud se chovala koketně  
Zhruba stejný počet respondentů (43%) jí připisuje spoluzodpovědnost v případě opilosti  
Podle mnohých si žena o znásilnění „koleduje“ také pokud je vyzývavě oblečená (myslí 
si to 37% respondentů), pokud neřekla jasné „ne“ (37%), pokud sama prochází opuště-
ným místem (35%), nebo pokud se o ní ví, že měla mnoho partnerů (28%) 
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O spoluvině oběti jsou přitom častěji přesvědčení muži, respondenti starší 
55 let a lidé s nižším vzděláním.

Koordinátorka kampaně, Gabriela Bártová z Amnesty International ČR, k tomu do-
dává: „Devět z deseti případů znásilnění žena, která ho prodělala, vůbec nenahlásí  Do 
značné míry za to mohou právě předsudky – ženy mají dojem, že pokud je znásilnil jejich 
známý nebo partner, nebude se případem nikdo zabývat. Často mají také obavu, že se na 
ně okolí bude dívat jako na spoluviníky, a že si za znásilnění vlastně můžou samy. Radě-
ji tak s tímto traumatem žijí bez toho, aby kontaktovaly policii, nebo alespoň odborníky, 
kteří nabízejí pomoc.”

Celá zpráva agentury Focus i s dalšími souvisejícími materiály je k dispozici na 
stránkách www csz cz v záložce Kampaně 
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Domovské organizace
 autorského kolektivu

Český svaz žen z.s.
Český svaz žen je nezávislý, dobrovolný spolek, působící celorepublikově; naše organi-
zační struktura je proto budována na základě územního principu  V současnosti sdružuje-
me přes 13 000 žen širokého spektra zájmů a aktivit  Společným a zastřešujícím cílem je 
pak prosazování genderové rovnosti a posilování postavení žen ve společnosti  www csz cz 
a www rovnesance cz

Gender Studies, o.p.s.
Gender Studies slouží především jako informační, konzultační a vzdělávací centrum 
v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti  Cílem organizace je shro-
mažďovat a dále zpracovávat a rozšiřovat informace související s genderovou tématikou  
Prostřednictvím projektů GS aktivně ovlivňuje změny týkající se rovných příležitostí 
v různých oblastech, jako jsou např  institucionální mechanismy, trh práce, politická par-
ticipace žen, informační technologie apod  GS také provozuje specializovanou knihovnu  
www genderstudies cz

Jako doma – Homelike
Základními cíli obecně prospěšné společnosti Jako doma jsou zejména: upozorňovat na 
genderový podtext bezdomovectví a poskytovat podporu ženám bez domova; informovat 
a odstraňovat stereotypy spojené s bezdomovectvím; integrovat osoby bez domova; pod-
porovat prevenci ohrožení bezdomovectvím; měnit pohled na bezdomovectví ve společ-
nosti  www jakodoma org

NESEHNUTÍ
NESEHNUTÍ (NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ) Je sociálně-ekologická nevládní 
organizace působící především v Brně  Cílem všech ekologických a lidskoprávních ak-
tivit je ukázat, že změna společnosti založená na respektu k lidem, zvířatům i přírodě je 
možná a musí vycházet především zdola  Proto NESEHNUTÍ podporuje angažované lidi, 
kteří se zajímají o dění okolo sebe a kteří považují zodpovědnost za život na naší planetě 
za nedílnou součást své svobody  www nesehnuti cz a www prasatecko cz

proFem o.p.s.
Posláním proFem je působení na zlepšení situace v oblasti domácího násilí a jiných  
forem násilí především na ženách, a to prostřednictvím lobbingu, osvěty, vydávání  
publikací a přímé podpory osob ohrožených domácím násilím či jinou formou násilí  
www profem cz

ROSA – centrum pro ženy, z.s.
ROSA svou činnost zaměřuje na přímou komplexní pomoc ženám – obětem domácího 
násilí a jejich dětem a na prevenci tohoto jevu  Usilujeme o zlepšení systému pomoci že-
nám-obětem domácího násilí a jejich dětem  Součástí pomoci je i odborné specializované 
poradenství a komplexní pomoc pro oběti domácího násilí  www rosa-os cz

Síť mateřských center
Síť mateřských center vznikla v roce 2002 na základě dlouholeté neformální spolupráce 
mateřských center  Posiluje občanský život komunity, hodnoty rodiny a mezigeneračních 
vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochra-
nu rodiny, mateřství a rovné příležitosti pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém 
prostředí  www materska-centra cz

ŽIVOT 90, z.ú.
ŽIVOT 90 poskytuje řadu sociálních služeb seniorům s cílem, aby mohli co nejdéle zů-
stávat v domácím prostředí a vést autonomní život  Vedle centra denních služeb a infor-
mačního centra provozuje tato organizace domácí tísňovou péči, nepřetržitou krizovou 
telefonní linku a odlehčovací centrum  www zivot90 cz

A dále děkujeme těmto subjektům:

Ve sborníku je využit i materiál z výzkumu realizovaného v rámci partnerské kampaně 
s Amnesty International 

Amnesty International usiluje o dodržování lidských práv na celém světě  Je dobrovol-
ným hnutím lidí z celého světa, kterým není lhostejné porušování lidských práv, a chtějí 
se mu postavit  Proto vedou kampaně, pořádají veřejné akce, zastávají se obětí bezpráví 
a usilují o systémové změny na úrovni států i mezinárodního společenství  Práce Amnes-
ty International se zakládá na spolehlivém výzkumu  www amnesty cz

Výše uvedené organizace Český svaz žen, Gender Studies, NESEHNUTÍ, proFem a ROSA 
jsou zároveň členskými organizacemi České ženské lobby  Ta se jako celek podílela na 
informační kampani k Istanbulské úmluvě a spolupracovala i na přípravě výzkumu s Am-
nesty International  Česká ženská lobby je síť neziskových organizací, která hájí práva žen 
v České republice a je součástí Evropské ženské lobby, která sdružuje ženské a genderové 
organizace Evropy a spolupracuje s evropskými institucemi  www czlobby cz
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Projekt Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR realizuje-
me od srpna 2014 s cílem přispět k osvětě a veřejné diskusi o nutnosti prosazování gende-
rové rovnosti, o závažnosti domácího násilí a násilí na ženách, o nutnosti účinné prevence 
a boje proti všem formám genderového násilí. Právě přetrvávající genderově podmíněné 
násilí na cestě k dosažení genderové rovnosti představuje vážnou překážku. 

Vzhledem k pomalu se měnící situaci v České republice, k podobě diskusí na uvedená  
témata a jejich časté bagatelizaci na úrovni laické i odborné veřejnosti, cílí náš projekt 
právě těmito směry. Velkou část aktivit proto realizujeme i v regionech za spolupráce těch, 
kdo tvoří aktivní složku občanské společnosti na místní úrovni: aktivistek a aktivistů,  
našich členek a řady ženských, lidskoprávních neziskových organizací. 

Dominantní aktivitou projektu je informační kampaň zaměřená na šíření informací  
o problematice násilí na ženách, jeho projevech a formách. Významným prvkem kam-
paně je šíření informací o Istanbulské úmluvě, tedy Úmluvě Rady Evropy o prevenci  
a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, kterou Česká republika zatím jako jedna 
z mála členských zemí Rady Evropy ani nepodepsala, byť se k tomu letos konečně chystá. 
Zejména k této úmluvě se náš sborník vztahuje.

Vedle informačních seminářů a debat k Úmluvě pořádáme vzdělávací semináře úzce sou-
visející s tématem genderové rovnosti i semináře zaměřené na posilování kapacit našich 
organizací. Jen za období srpen 2014 až prosinec 2015 jsme uspořádaly celkem 33 akcí 
pro více než 850 účastnic a účastníků. V neposlední řadě jsme hned úvodem kampaně 
vydaly Informační listy k Istanbulské úmluvě.

Více informací na: www.csz.cz a www.rovnesance.cz

Projekt byl v roce 2014 také podpořen z dotačního programu MPSV na podporu veřejně účelných aktivit NNO zabý-
vajících se rovnými příležitostmi žen a mužů a v roce 2015 z dotačního programu Úřadu vlády na program Podpory 
veřejně účelných aktivit NNO v oblasti rovnosti žen a mužů.

Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jenž je financován z EHP fondů 2009–2014, se zaměřuje na pod-
poru nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje 
občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se 
konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních 
neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřu-
je na ochranu životního prostředí a klimatické změny.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz      www.eeagrants.cz


