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1. DOMÁCÍ NÁSILÍ
Definovat domácí násilí není snadné, v praxi sociálně psychologického centra 

Arkáda se nejčastěji setkáváme s násilím mezi osobami, které spolu sdílí jednu 

domácnost – mezi partnery, manželi, dítětem/rodičem, prarodičem/zletilým 

vnoučetem a podobně. Vyznačuje se především svou dlouhodobostí – tedy 

opakováním, eskalací a jasným rozdělením rolí (oběť x agresor). V mnoha případech 

jsou aktéry domácího násilí také děti, na kterých není přímo pácháno násilí, ale žijí

v domácnosti s násilnou osobou. V takovém případě se jedná o osobu ohroženou 

domácím násilím, což upravuje §6 písmeno g) zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně 

právní ochraně dětí. Z důvodu narušení vztahů v primární rodině je zde u takových 

dětí riziko opakování patologických vzorců chování, jeho normalizace a setrvání v roli 

oběti či naopak přesunutí do role agresora.
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2. FORMY DOMÁCÍHO NÁSILÍ
Mezi formy domácího násilí neřadíme pouze fyzické násilí, ale také násilí 

psychické, které se může projevovat například častou kritikou, zesměšňováním či 

ponižováním partnera. U psychického násilí jsou typické zprvu pomalé a nenápadné 

projevy, často si proto oběti neuvědomují, že se jedná o počínající domácí násilí.

V některých případech oběti dokonce uvádí, že se jim jednání násilné osoby ze 

začátku zdálo normální, a naopak jim lichotilo, že se o ně partner zajímá a nechce, 

aby někam chodily samy. To platí zejména v případě, kdy se agresor snaží regulovat 

volný čas oběti, říká, že by bylo lépe, nikam nejít, zůstat doma a oběť tak postupně 

izoluje od jejího okolí.

Další formou domácího násilí je sexuální násilí, jehož nejčastějším projevem je 

nucení k sexuálním praktikám, které jsou druhému nepříjemné, či obecné nucení

do sexuální aktivity. 

Časté je také ekonomické násilí a sociální izolace. Jedná se o formu násilí, kdy 

násilná osoba nutí oběť k odevzdávání vydělaných peněz či jí brání v chození do 

práce. Sociální izolace je formou násilí v případě, že násilná osoba brání oběti

v navazování nových kontaktů, ve styku s rodinou či jejími přáteli (viz výše).

Všechny zmíněné formy násilí spolu úzce souvisí a často se vzájemně prolínají. Jedná 

se o sled konfliktů, které se opakují a vyvíjejí v průběhu vztahu. 



Prochází několika fázemi – fází napětí, kdy násilná osoba začíná být slovně agresivní 

a výbušná.  Oběť se snaží tomuto chování předejít, a tak se přizpůsobuje 

požadavkům násilníka.

Další fáze je fáze násilí. V ní dochází k samotnému násilnému aktu, který si oběť 

často racionalizuje. Zde bývá jakákoliv snaha oběti o předcházení násilí neúčinná. 

Následuje fáze usmíření, ve které násilná osoba opakovaně slibuje nápravu, může 

se uchylovat i k vyhrožování sebevraždou nebo sebepoškozováním, aby bylo 

dosaženo odpuštění od oběti. Usmíření u každé násilné osoby může vypadat jinak, 

jedná se o značně individuální fázi.

Dále přichází fáze klidu, v níž se násilná osoba podílí na fungování vztahu a 

domácnosti. V tomto období oběť začíná opět věřit, že se násilná osoba napravila. 

Nicméně ani tato fáze není nekonečná a po určité době začíná být násilník opět 

podrážděný a znovu se dostává na začátek kruhu a nastupuje opět fáze napětí,

a tak stále dokola.

Je potřeba si uvědomit, že kromě vidiny fáze klidu oběť setrvává v násilném vztahu

z dalších důvodů. Vedle izolace a strachu z reakce násilné osoby na odchod oběti se 

může jednat například o vztahovou závislost, kdy si oběť plně uvědomuje, že není 

šťastná, ale nedokáže si bez násilné osoby život představit. Často jsou příčinou 

vzpomínky na hezké chvíle, které společně prožili a ty převáží nad způsobenou 

bolestí. 

Z praxe pracovníků krizové pomoci vyplývá, že nejvhodnější doba pro intervenci 

přichází ve fázi násilí, kdy dojde ve vztahu k vyhrocení situace. Jak klienti často sami 

uvádí, jsou po tomto aktu zlomení a po překonání akutní krize jsou schopni požádat 

o pomoc. Jestliže dojde po překonání krize k fázi usmíření, může se stát, že oběť

o pomoc nepožádá, případně nabídku pomoci odmítne či dokonce odejde z již 

započaté spolupráce. V mnoha případech oběti uvěří slibům a vykonstruovaným 

představám násilné osoby.
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3. OBĚŤ DOMÁCÍHO NÁSILÍ
Pokud má sociální/krizový pracovník z prvního kontaktu s klientem pocit, že by 

mohlo jít o domácí násilí, je na místě, aby si klienta pozval na další konzultaci co 

nejdříve. Je také nutné, aby intervenující pracovník postupoval velice opatrně.

Z praxe víme, že klienti bývají v takové situaci často emočně labilní a mohli bychom 

je snadno vyděsit.

Jakmile se od klienta dozvíme o domácím násilí, doptáváme se na potřebné 

informace například:

„Máte možnost dostat se na konzultaci, aniž by o tom partner/ka věděl/a?“ 

„Bydlíte s partnerem/kou?“ 

„Je toto vaše telefonní číslo? Můžeme vám na něj poslat SMS zprávu, kdyby nastala 

změna před konzultací?“

Zároveň je důležité, aby první konzultace s takovýmto klientem proběhla při prvním 

smluveném kontaktu – tzn. neodkládala se. Pokud je intervenující pracovník náhle 

nemocný a musel by konzultaci zrušit, je lepší pověřit konzultací některého z kolegů 

krizové pomoci. V případě odložení by se mohlo stát, že si klient celou spolupráci 

rozmyslí a na další smluvený termín vůbec nedorazí.

U obětí domácího násilí lze často vysledovat bezmoc, kterou zažívaly v dětství,

a pokud se jim nedostalo vhodné odborné pomoci, nesou si ji s sebou po celý život. 

Kvůli této bezmoci ztrácejí schopnost zodpovídat za svůj život a samostatně se 

rozhodovat v každodenním životě. Běžní lidé si neuvědomují míru sebevědomí 

potřebnou k výkonu každodenních činností, jako je například nákup potravin 

potřebných na další den. Oběť domácího násilí tuto činnost také provede, ale 

neustále ji obklopuje nejistota, zda vše nakoupila správně. Častým poznámkám

na to, co je špatně, a kritice od pachatele domácího násilí začne věřit a vše dělá ve 

strachu. Z praxe pracovníků krizové pomoci plyne, že postupem času oběť ztrácí sílu 

čelit aktivně násilí a snažit se o změnu. Na řadu přijde vyčerpanost a rezignace.

Oběť ztrácí víru, že jí může někdo pomoci, a tak jakékoliv rady odmítá. Kvůli zcela 

potlačenému sebevědomí a traumatu se oběti domácího násilí chovají hystericky, 

labilně a pro okolí někdy zcela nepochopitelně. Klienti na konzultacích

s pracovníkem krizové pomoci často uvádějí, že se za své chování stydí, a tak když

se jich někdo zeptá, domácí násilí zcela popřou. Z přímé práce s oběťmi domácího 

násilí také vyplývá, že okolí nechápe jejich vztah k násilné osobě. 
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Oběti v mnoha případech sdělují, že násilné chování chápou, dávají si ho za 

vinu a ospravedlňují násilnou osobu:

„Neměl/a jsem ho/ji dráždit, on/ona to má teď těžké v práci.“ 

„Když ona ta večeře opravdu byla studená, když přišel/šla. Měl/a jsem si to lépe 

načasovat.“ 

Ono nepochopení, či dokonce kritizování chování může vést oběť k větší emoční 

závislosti na násilné osobě. 

Pracovníci krizové pomoci v praxi dále vypozorovali, že jakmile oběť zvládne náročné 

opuštění násilného partnera, je obvyklé, že si najde nového, opět násilného 

partnera. Tento sklon být ve vztahu s násilnou osobou pramení z již výše zmiňované 

primární rodiny. Oběti mívají pocit, že je všechno jejich vina a mohou si za problémy 

samy. Tímto způsobem se dále snižuje a prakticky potlačuje jejich sebevědomí

a prohlubuje pocit bezmoci a frustrace. Točí se v dalším začarovaném kruhu. Je to 

právě zkušenost s násilnou osobou, která nutí oběť být ve vztazích až nepřirozeně 

vděčná za jakýkoliv projev lásky. Začne se pak upínat na nového partnera, a tím 

zvyšuje riziko vzniku násilí ve vztahu. Je tedy na pracovníkovi krizové pomoci, aby 

oběť řádně ošetřil a nabídl možnost další spolupráce i dále v novém vztahu. Je však 

již na klientovi, zda ji přijme či ne.

Když mluvíme o závislosti na násilné osobě, máme na mysli komplexní závislost

– jak ekonomickou, psychickou, tak i fyzickou. Násilná osoba vyvíjí na oběť tlak, 

například aby zůstala doma a ostatní aktivity na daný den zrušila. Násilná osoba je 

tedy závislá na oběti stejně jako ona na násilné osobě. Vzájemná závislost je často 

příčinou návratů obětí k násilné osobě.

Dalšími důvody návratu obětí k násilné osobě, které pracovníci krizové pomoci 

vypozorovali, můžou být strach, děti, izolace či emoční labilita (pocit bezmoci, viny, 

úzkost…). Návrat ze strachu je většinou zapříčiněn tím, že násilná osoba oběti 

vyhrožuje a ta se následně bojí, že násilná osoba své výhružky naplní. Je to právě 

strach, který obětem často brání v komunikaci s institucemi, které by se domácím 

násilím mohly zabývat (PČR, neziskové organizace, lékaři). Děti se stávají důvodem 

návratu k násilné osobě obvykle ve chvíli, kdy násilná osoba začne vyhrožovat, že 

oběť zbaví veškerých práv na výchovu dítěte nebo že s nimi odjede někam daleko 

atd. Všechny důvody jsou spolu propojené, a pokud se oběť vrátí k násilné osobě, 

není to pouze z jediného důvodu. Okolí oběti návrat k násilné osobě nechápe. 

Nevidí, že násilná osoba dlouhodobě oběť ovlivňuje, posmívá se jí, opakuje jí,

že je k ničemu a bez něj nic nezvládne. Jak jsme zmiňovali výše, oběť po takových 

nátlacích nemá skoro žádné sebevědomí a kvůli izolaci od přátel a rodiny věří 

násilné osobě, která se stává jedinou osobou v životě oběti. 
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4. INTERVENCE U DOMÁCÍHO NÁSILÍ
U práce s tématem domácího násilí je důležité přijmout obě strany jako takové, 

nestigmatizovat oběť a nehodnotit její situaci. U obětí je pro sociálního/krizového 

pracovníka velmi obtížné navazování vztahu a získávání důvěry. Oběti mají tendence 

omlouvat násilnou osobu, chovat se nedůvěřivě a vyhýbavě, obviňovat se, a hlavně 

zapomínat incidenty. Je také důležité, aby toto povědomí měla i policie, na oběť 

domácího násilí při výpovědi nenaléhala, nezlehčovala míru násilí, které oběť 

prožívá, a brala oběť vážně i přes to, že si nějaké věci nevybavuje či není schopna

do detailu popsat. Je poměrně běžné, že oběti mají tendenci traumatické zážitky 

vytěsnit.

Při navazování vztahu v krizové pomoci pracovník vždy zdůrazňuje, že je vázán 

mlčenlivostí a to, co mu oběť řekne, nebude pracovník nikde ventilovat. U dospělých 

obětí domácího násilí není povinnost tuto skutečnost ohlašovat na Policii ČR.

Pro oběť je důležité cítit se bezpečně, neohroženě a v klidu, je tedy dalším úkolem 

pracovníka krizové pomoci, aby toto klientovi zaručil (dostatečné soukromí, klidná

a teplá místnost, …). Samotná skutečnost, že se oběť dostavila na konzultaci, je pro 

ni nezřídka stresová a může se bát, že se o tom násilná osoba dozví. Dlouhou dobu 

byla oběť pod absolutní kontrolou násilné osoby, proto obavy nezlehčujeme,

a naopak pracujeme na zajištění a navození pocitu bezpečí. Jak bylo zmíněno výše, 

oběti bývají často emočně labilní, někdy i emočně oploštěné, pracovníci jejich 

chování přijímají a normalizují. Zároveň dávají oběti dostatek prostoru pro sdílení 

toho, co sdílet chtějí. Když oběť projeví nějaké emoce, pracovník je podpoří

a reflektuje. Důraz by měl být kladen na to, že pracovník oběti věří, co zažívá.

Při práci s obětí domácího násilí (i v krizové intervenci obecně) je důležité nic 

neuspěchat. Pracovník musí postupovat vždy v souladu s tempem oběti.

Ptát se na pocity oběti a normalizovat je, např.:

„Jak se cítíte, když o tom mluvíte nahlas?“

„Ve vaší situaci je úplně normální cítit strach, vztek …“

,,Klienta do žádných řešení netlačíme,

pouze navrhujeme možná řešení situace. 

,,



V případě setrvání ve stejné domácnosti s pachatelem domácího násilí je důležité 

vytvořit bezpečnostní plán, kterým minimalizujeme nebezpečí. Obsahem 

bezpečnostního plánu je, co má oběť dělat, pokud dojde k opětovnému násilí, 

domluvení signálu například s některým ze sousedů, který může zavolat policii, 

utajená adresa, kam se schovat před násilnou osobou, soupis věcí, co si vzít

s sebou (oblečení, důležité dokumenty – občanský průkaz, rodný list, peníze, …). 

Důležité je, aby oběť průběžně shromažďovala důkazy páchaného násilí. Může se 

jednat o fotografie (vždy fotografie i s obličejem a následně detailní, na kterých je 

vidět datum), hlasové či obrazové nahrávky, lékařské zprávy z případného ošetření

a podobně. Oběť si také musí naplánovat bezpečnou dobu k odchodu, tak aby jí 

násilná osoba nemohla zabránit, jedná se o tzv. utajený odchod. Při komunikaci

s úřady je vždy potřeba, aby oběť řekla, že její adresa je utajená, může místo své 

adresy použít adresu do práce. Pokud odchází oběť i s dětmi, vždy je nutné tuto 

skutečnost předem ohlásit na OSPOD. V případě, že by se tak nestalo, by mohlo dojít 

k nařknutí z únosu dětí. Pokud se násilná osoba pokusí oběť kontaktovat, zejména 

pak opakovaně, může pracovník nabídnout jako jednu z variant změnu telefonního 

čísla. Násilná osoba se může snažit toto číslo získat od rodiny či známých oběti, pak 

je důležité, aby bylo okolí zdůrazněno, jak se násilná osoba chovala a že je tedy 

nebezpečná. Při utajeném odchodu je důležité kontaktovat policii a OSPOD, 

případně také pracovníka krizové pomoci, se kterým oběť jednala. Toto ohlášení 

předchází následnému pátrání, které může násilná osoba vyhlásit. Je také dobré,

aby oběť dostala od pracovníka informaci, že má dát násilné osobě zprávu o svém 

odchodu, až když je v bezpečné vzdálenosti od domova.

Úkolem pracovníka v krizové pomoci této situaci není oběť zachránit, ale pomoci ji 

najít společné řešení situace, které bude oběti vyhovovat. Důležité je, aby pracovník 

uměl pojmenovat, co mu oběť sdělila, a zároveň ji opakovaně ujistit, že násilí není 

normální a jedná se o pochybení násilné osoby, nikoliv oběti.

Základem práce s obětí domácího násilí je nejen oceňování a normalizace,

ale také pátrání po zdroji pomoci. 

„Co vám pomáhá překonat útoky násilné osoby?“

„Kdy se cítíte lépe?“

Máte někoho blízkého (z rodiny, přátele), kteří vám mohou v náročné situaci pomoci?“

Pracovníci krizové pomoci vypozorovali, že velké téma při práci s oběťmi je motivace 

k řešení násilí. Spolupráce oběti s krizovou pomocí je dobrovolná, a pokud oběť 

přijde sama, je připravena udělat první krok. Je velice důležité, aby pracovník

s ohroženým klientem měl právní povědomí ohledně tématu domácího násilí. 

9
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Pokud se oběť obrátí na sociálního pracovníka, je dobré oběť nejen opečovat,

ale také ji odkázat na další instituce, které by jí v její situaci mohly být nápomocny. 

Právní rámec ČR stanoví, že oběť má plné právo zůstat v místě bydliště a násilná 

osoba může být vykázána. Jde o ochranu jak osobní, tak teritoriální. Ve chvíli, kdy 

dojde k vykázání násilné osoby, má oběť čas naplánovat své další kroky. Často se 

stává, že oběť je z okolního dění vystresovaná natolik, že nic dalšího do návratu 

násilné osoby neplánuje a koloběh násilí začne nanovo. Je proto potřeba, aby 

sociální pracovník oběti poradil, jak nejlépe využit čas vykázání násilné osoby. 

Další důležitou informací, kterou by ohrožená osoba měla od sociálního pracovníka 

získat, je podání návrhu na předběžné opatření k místnímu okresnímu soudu. 

Pokud se oběť pro tuto možnost rozhodne, může sociální pracovník nabídnout 

pomoc se sepsáním. V takových případech je pro klienta také důležitá informace,

že pokud tento návrh podá v době vykázání násilné osoby, vykázání se prodlužuje

až do doby, než o návrhu rozhodne soud.

Sociální pracovník by také měl vědět, co takový návrh obsahuje: 

zdroj: Předběžné opatření | JUDr. Zdeňka Jedličková (ak-jedlickova.cz)

Obsahem tohoto návrhu může být jedna z následujících variant:

§ Aby násilná osoba opustila společné obydlí, nevstupovala do něj a nezdržovala

se v jeho blízkosti

§ Aby se násilná osoba zdržela setkávání s obětí

§ Aby se násilná osoba zdržela sledování oběti jakýmkoliv způsobem

,,

„Návrh na nařízení předběžného opatření musí obsahovat náležitosti

dle § 42 odst. 4 a dle § 75 zákona č. 99/1963 Sb., mimo jiné údaj o tom,

kterému soudu je návrh určen, kdo návrh činí a jaké věci se týká,

tj. vylíčení skutečností, které odůvodňují takové předběžné opatření,

jaké je navrhováno, co se návrhem sleduje, tj. jakého předběžného

opatření se navrhovatel domáhá, podání musí obsahovat označení dne,

v němž bylo vyhotoveno a podpis podatele nebo jeho zástupce,

vylíčení skutečností o tom, že je třeba zatímně upravit poměry účastníků

nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen.“ 

,,

http://ak-jedlickova.cz/predbezne-opatreni/
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Poslední bod se spíše týká problematiky stalkingu, nicméně může to být prospěšné

i pro osobu ohroženou domácím násilím.

Je také důležité, aby klient věděl, že schválené předběžné opatření trvá pouze

30 dní. Do té doby musí klient podat návrh na zahájení trestního řízení v dané 

věci. Díky němu bude moci soud předběžné opatření prodloužit do doby, než vydá 

pravomocné rozhodnutí.

Úkolem krizového interventa/ sociálního pracovníka je osobu ohroženou domácím 

násilím řádně ocenit za její snahu pomoc vyhledat, naslouchat, opečovat ji v její 

náročné situaci a poskytnout potřebné informace k řešení její situace. Stejně jako

v běžných případech krizové pomoci je i zde nutné, aby pracovník dokázal udržet 

hranici klient – pracovník a aby zachoval nezávislost klienta na službě. Pracovník

i v těchto případech vede klienta tak, aby sám dokázal nacházet řešení ze své 

stávající situace a zároveň věděl, kde v dalších fázích najít vhodnou pomoc 

(pracovník předá kontakt na místní OSPOD, na místní azylový dům, případně

na nějakého osvědčeného levného právníka, psychoterapeuta apod.).

ŘEŠENÍ

MOTIVACENÁSILÍ

NASLOUCHÁNÍ

POMOC



5. NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ OTÁZKY
PRACOVNÍKA KRIZOVÉ POMOCI

Začátek konzultace  

„Jak se máte?“

„Co byste potřeboval/a?“

„Co byste chtěl/a, aby tu dnes zaznělo?“

Akutní krize  

„Pomohlo by vám, kdybych s vámi chodila po místnosti?“

„Mohu vám nabídnout vodu nebo čaj?“

Reflektování

„Vidím, že jste hodně smutný…Vidím, že je pro vás těžké o tom mluvit…“

Ukotvení

„Nejste v tom sám/sama. Jsem tu s vámi“.

„Už jste někdy zažil/a, že vám bylo takhle zle?“

„Není to lehké, ale dá se to zvládnout, i když teď vám to může připadat nemožné.“

Normalizace

„Každý by se na vašem místě choval takto.“

„Je normální, to, co teď cítíte.“

„Ve vaší situace je normální, co jste udělal/a.“
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Doptávání

„Jak se vám o tom mluví?“

„Co je pro vás důležité, aby se teď dělo?“

„Co nejhoršího se může stát“

„S jakým pocitem chcete dnes odcházet?“ 
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Ocenění - vždy je něco, za co klienta ocenit

„Máte za sebou první velký krok, který jistě nebylo jednoduché učinit.“

Zakázka

„Co je pro vás nyní důležité? Co by se mělo změnit?“

„Jak vám můžu být dnes prospěšný/á?“

Zdroje

„Co vám pomáhá překonat násilí?“

„Je někdo ve vašem okolí, kdo by vám mohl pomoci? Komu důvěřujete?

Na koho se můžete obrátit?“

Člověk mění posed, přestane mluvit, mluví víc

„Co se vám teď honí hlavou?“

„Co se s vámi teď děje?“

Shrnutí

 „Rozumím dobře, že mi říkáte…?“ 

„Jestli to dobře chápu, tak…?“

„Je nějaká chvíle, kdy násilí začíná?“

„Spíte dobře? Jíte pravidelně?“


