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Domácí násilí
Za násilí se považuje jakékoliv jednání, které vytváří strach a podřízenost na jedné straně a
moc a nadřazenost na straně druhé. Ten, který ubližuje, se označuje jako agresor. Ten,
kterému je ubližováno, se označuje jako oběť.
Domácí násilí je chování, při kterém někdo ubližuje někomu blízkému např. jeden z rodičů
tomu druhému, rodiče dětem, sourozenec sourozencům.…Pro domácí násilí je typické, že se
jedná o opakované ubližování, probíhá v soukromí, zvyšuje se četnost a síla agrese. Je
důležité si uvědomit, že násilí nemusí mít fyzickou podobu (např. facky, bití, kopance,
donucení k odmítaným sexuálním praktikám, znásilnění…), ale i psychickou podobu, která se
nesmí podceňovat (např. vyhrožování fyzickým násilím, zesměšňování, nadávky, ponižování,
vydírání sebevraždou, znemožňování spánku, zakazování kontaktu s ostatními lidmi, neustálá
kontrola…)
V tomto odkazu se budeme věnovat domácímu násilí mezi partnery, kdy agresorem je
muž a žena je obětí. Jde o přiblížení problému, obětí domácího násilí může být i muž,
přičemž žena je agresorkou. K násilí dochází i v homosexuálních vztazích.

Komentář:
Všechno má svůj začátek. I příběhy domácího násilí. Většinou se dozvíme o jejich
koncích, např. když nás média informují o tom, že v nemocnici leží zmlácená žena, kterou
napadl její partner a zjistilo se, že to nebylo poprvé a dlouhodobě se k ní choval agresivně.
Zpravidla nás to překvapí a začneme se ptát, proč zůstávala v takovém vztahu, proč byla
ochotna snášet urážky, ponižování, bití.
Možná by bylo prospěšnější zamyslet se nad tím, jak to všechno mohlo začít. Přece nikdo
z nás vědomě nechce vstupovat do vztahu, v kterém nám bude ubližováno. Někdy už na
začátku vnímáme, že něco není v pořádku, ale přemlouváme se, že se to změní, zlepší, nebo
dokonce, že my partnera změníme. Omyl, nezměníme. Další mylná informace se týká toho,
že agresor se musí chovat násilnicky od začátku. Nemusí. Zákeřnost příběhů domácího násilí
spočívá v tom, že začátky mohou vypadat pohádkově romanticky. Milý volá milé několikrát
za den jenom proto, že se mu stýská a chce vědět, co zrovna jeho milovaná dělá. Čeká na ní,
když jde z práce, doprovází ji na všechny její akce. Živě se zajímá o všechno, co ten den zažila
a s kým se setkala. Plánuje společně strávený čas tak, aby byli co nejvíc sami. Vymýšlí nové a
nové společné aktivity. Ve společnosti se k ní chová jako k princezně. Partnerka se vznáší
v oblacích, okolí tiše závidí. Vztah se vyvíjí a najednou se stane něco nečekaného. Partnerka
zjistí, že je partner podrážděný a rozčílený, když hned nepřijme jeho hovor. Ve společnosti je
schopen ji zesměšnit nějakou rádoby vtipnou poznámkou , je schopen žádat od ní vysvětlení
proč jde z práce o 5 min. později, vyčítá ji malichernosti( např. že se na někoho déle
zadívala…), je protivný, když chce jít někam jenom sama, pomlouvá její rodinu a
kamarády…Partnerka nerozumí změně chování a chce se třeba i rozejít. Partner ji však
vysvětlí, že to bylo jinak, všechno dělá jen proto, že ji tak miluje,
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nesprávně to pochopila … A je zase okouzlující. A milá se uklidní. Až do další změny jeho
chování. A milá se už neuklidní, ale začne se ptát, jestli opravdu nemohla ten mobil vzít hned,
jak ji volal, jestli opravdu není sobecké, že chce jít na dámskou akci se svými kamarádkami
sama a jestli ji nemá raději zrušit…A může nastat kolotoč v kterém se opakovaně střídají tři
období:
1. období - vytváření napětí
Partner je podrážděný, rozčilují ho maličkosti, hledá si záminky pro výčitky a obviňování
partnerky.
Partnerka se snaží partnera nedráždit, neprovokovat, hledá chybu v sobě, obviňuje sama
sebe, má strach a je ochotna udělat cokoliv, aby nedošlo k násilí.
2. období – týrání
Partner se přestává ovládat, ztrácí kontrolu a dochází k násilí.
Partnerka nemůže zabránit násilí ať se chová jakkoliv, ať udělá cokoliv, protože agresor se
už k násilí rozhodl.
3. období – líbánky
Partner se omlouvá, zase dokáže být pozorný a milý, slibuje, že už se to nestane… .
Partnerka cítí určité uvolnění, ale i velký zmatek, chce dát naději a lásku jejich vztahu, věří, že
se vše změní, že to bylo naposled… .
Četnost těchto období je v různých časových odstupech. Čím déle vztah trvá, tím
rychleji se období střídají a násilí při každém opakování roste. Takže na začátku vztahu může
uplynout od líbánek k vytváření napětí několik měsíců i rok.. V tomto mezičase se může
zdát, že je všechno v pořádku. Právě střídaní období klidu a napětí vnáší do celé situace
zmatek. Při tomto zmatku se vkrádá do vztahu strach a pocit moci. Takže se postupem času
zvyšuje nejen četnost opakování, ale zároveň roste síla útoků agresora a oběť se čím dál víc
bojí. Pokud se tento kolotoč roztočí, je těžké z něj vystoupit. Tak jako ze skutečného kolotoče
je jednodušší vystoupit dokud se točí jen pomalu, tak je snadnější odejít z násilnického
vztahu hned na začátku.

K zamyšlení:
 Když tě tvůj přítel zesměšňuje, ponižuje tě, nadává ti už teď, proč si myslíš, že se to změní
až budete spolu žít?
 Vzpomeň si na nějakou ženu, kterou máš ráda a je ti blízká. Jak by si reagovala, když by se
k ní partner choval násilnicky? Co bys ji řekla? A proč ty jsi ochotna tolerovat agresi svého
partnera? Řekni to samé sobě.
 Skutečně tvého přítele tak zajímá co děláš, jak se má nebo tě kontroluje? Taky ti vypráví
do detailů jaký měl den? Zkus mu opakovaně volat 10x za den, že se ti stýská a co dělá.
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Jak bude reagovat? Taky mu to přijde romantické?
 Tvá rodina, přátelé byli do teď docela prima, najednou je na nich všechno špatně. Příteli
se nelíbí to a to, nemá rád toho a tamtoho…Není to zvláštní? Že by se tolik lidí najednou
změnilo? Nebude to nějak jinak?
 Je pro tebe teď těžké rozejít se s přítelem i když se k tobě nechová dobře? Jak těžké to
bude pokud začnete spolu žít, budete mít společný domov, majetek, když budete mít
děti?
 Připomínají ti zmiňované způsoby chování některé situace doma? Co když jsi
jediný/jediná, kdo je schopen s tím ještě něco dělat? Co když jsi jediný/jediná, kdo ještě
rozeznává, že to není v pořádku? Pokud se rozhodneš, že už to nemíníš tolerovat postupuj
velmi opatrně a citlivě, protože nemusíš odhadnout jak závažné to u vás v rodině je.
Hodně ti mohou pomoci lidé, kteří se touto problematikou profesně zabývají. Laické rady
od kamarádů mohou někdy nadělat více škody než užitku.

Jak ti můžou pomoci učitelé ve škole
(třídní, paní Vítková, paní Rakoušová, tvoje oblíbená učitelka nebo učitel, vedení školy):
 Tím, že budeš o tom s někým mluvit, si můžeš lépe srovnat svoje myšlenky, pochopit
své pocity
 Při povídání si můžeš ujasnit jaké konkrétní chování a situace ještě lze tolerovat a
jaké ne
 Může ti být oporou než se rozhodneš vyhledat odbornou pomoci
Důležité kontakty


třídní učitel



výchovná poradkyně p. Vítková, kabinet č. 108



metodik prevence p. Rakoušová, kabinet č. 209



Intervenční centrum pro domácí násilí 774 755 744



Centrum Pestalozziho, o.p.s, Chrudim 469 623 899



Bílý kruh bezpečí, Pardubice 466 265 264



Linka důvěry 465 524 252, e-mailové poradenství - napis@linkaduveryuo.cz

Zdroje a doporučené webové stránky:
www.nasilidoma.cz
www.stopnasili.cz
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