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DOMÃ•CÃ• NÃ•SILÃ• - NEUVÄšÅ˜ITELNÃ‰ PRO JINÃ‰
NedÄ›le, 19 zÃ¡Å™Ã- 2010

NeÅ¾ si pÅ™eÄ•tete dopis, který jsem dnes do redakce dostala, pÅ™eÄ•tÄ›te si, prosím, následující: &bdquo;Pod pojmem dom
násilí rozumíme útoky, napadání, výhruÅ¾ky od blízké osoby s cílem ublíÅ¾it Ä•i získat nad obÄ›tí pÅ™evahu a moc. Je útokem
lidskou dÅ¯stojnost, ohroÅ¾uje zdraví a ve vyhrocených pÅ™ípadech i Å¾ivot obÄ›ti."

V Ä•eských zákonech zatím není pojem domácího násilí pÅ™ímo definován, ale od roku 2004 platí § 215 a) trestního zákona
- týrání osoby Å¾ijící ve spoleÄ•ném obydlí:
- Kdo týrá osobu blízkou nebo jinou osobu Å¾ijící s ním ve spoleÄ•nÄ›obývaném bytÄ› nebo domÄ›, bude potrestán odnÄ›tím
svobody aÅ¾ na tÅ™i léta.
- OdnÄ›tím svobody na dvÄ› léta aÅ¾ osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li Ä•in uvedený v odstavci 1
zvlá&scaron;Å¥ surovým zpÅ¯sobem nebo na více osobách, nebo
b) pokraÄ•uje-li v páchání takového Ä•inu po
del&scaron;í dobu.
Domácí násilí prochází tÅ™emi fázemi. Fáze vytváÅ™ení napÄ›tí bezprostÅ™ednÄ› pÅ™edchází obdob
Agresor bývá rozÄ•ílený, Å¾árlivý, podráÅ¾dÄ›ný, zuÅ™ivý a explozivní a obÄ›Å¥ kritizuje. ObÄ›Å¥ se v této fázi snaÅ¾í být ús
uctivá, peÄ•ující, obviÅˆuje sebe sama a snaÅ¾í se tím, Å¾e vyhoví násilníkovi, vyhnout konfliktu. V období týrání agresor ztrác
kontrolu nad svým jednáním a dochází k propukání fyzického a psychického násilí. ObÄ›Å¥ se v této fázi cítí bezmocná,
bojí se a vÅ¯Ä•i agresorovi cítí zlobu. Poslední fáze je nÄ›kdy nazývaná obdobím usmiÅ™ování, fází lásky nebo také poetickým
oznaÄ•ením líbánky. Agresor po období týrání cítí vinu, obÄ›ti se snaÅ¾í omluvit a slibuje jí, Å¾e uÅ¾ se násilí nebude nikdy
opakovat. Uji&scaron;Å¥uje ji o svých citech apod. ObÄ›Å¥ mu vÄ›Å™í, má nadÄ›ji, Å¾e se vztah urovná a agresorovi
odpou&scaron;tí. Tyto fáze se pak opakují. Jediné, co se mÄ›ní, je intenzita týrání, které se zvÄ›t&scaron;uje, a pomÄ›r délky
trvání jednotlivých fází. VÄ›t&scaron;inou se zkracuje fáze &bdquo;líbánek" a prodluÅ¾uje fáze týrání a vytváÅ™ení napÄ›tí.
Tím dochází ke stále se zvÄ›t&scaron;ující nerovnosti postavení mezi muÅ¾em a Å¾enou (agresor má nad obÄ›tí moc, obÄ›Å¥
cítí bezbranná a závislá na násilníkovi). ProtoÅ¾e se domácí násilí odehrává ve velké míÅ™e v soukromí bytu a Ä•eská
spoleÄ•nost je stále k tÄ›mto jevÅ¯m ve velké míÅ™e neteÄ•ná, zÅ¯stává Ä•asto skryto. S tím souvisí i Ä•astá dÅ¯kazní nouze a
tudíÅ¾ obtíÅ¾ná soudní postiÅ¾itelnost agresora. PÅ™es v&scaron;echny tyto znaky - a nebo spí&scaron;e právÄ› pro nÄ› - n
výjimkou i dlouholeté trvání vztahÅ¯, ve kterých domácí násilí figuruje.
Z výzkumu vyplynulo, Å¾e se s domácím násilím
setkalo pÅ™ibliÅ¾nÄ› Ä•eských 38 % Å¾en.
a nyní ten nesmírnÄ› smutný a zoufalý dopis:

Ahoj v&scaron;ichni,
dlouho jsem zvaÅ¾ovala, jestli se vÅ¯bec nÄ›komu svÄ›Å™it, dosud jsem to vÅ¯Ä•i nikomu nedokáza
myslím, Å¾e se mi trochu uleví. UrÄ•itÄ› mám v plánu, Å¾e se svÄ›Å™ím svoji bezvadné rodinÄ› (rodiÄ•Å¯m), kteÅ™í byli vÅ¾
pohodoví, a nepamatuji si, Å¾e by se za mého hezkého dÄ›tství nÄ›jak hádali. VÅ¾dycky nás mÄ›li rádi (nás oba s bráchou)
a podporovali nás. Bylo to pÅ™ed Ä•tyÅ™mi roky, kdyÅ¾ jsem poznala svého nynÄ›j&scaron;ího partnera &ndash; se kterým ny
máme dvouletého syna. Ze zaÄ•átku byl úplnÄ› zlatý a v&scaron;ichni mi závidÄ›li, jak mám úÅ¾asného chlapa. Já se
do nÄ›j &scaron;ílenÄ› zamilovala a vÄ›dÄ›la jsem, Å¾e to chlap na celý Å¾ivot. MÄ›li jsme hodnÄ› spoleÄ•ného, ale i jsme si m
co povídat. On nebyl Å¾ádná padavka a taky velký romantik. Byl svÄ›ta znalec a umÄ›l jazyky, imponoval mi.
Ale po
nÄ›jakém Ä•ase (coÅ¾ mi do&scaron;lo teprve nedávno) mi zaÄ•al obrovsky vyÄ•ítat nejrÅ¯znÄ›j&scaron;í vÄ›ci: jako to, Å¾e js
zdrÅ¾ela o pÅ¯l hodiny déle v práci, Å¾e jsem mu vÄ•as neodepsala na email (i kdyÅ¾ jsem mÄ›la v práci uzávÄ›rku a ani jsem
se kolikrát nestihla najíst), Å¾e jsem mu odpovÄ›dÄ›la jen na polovinu vÄ›cí, na které se mÄ› v emailu ptal&hellip; Dal&scaron;ím
problémem byl mÅ¯j koníÄ•ek: coÅ¾ bylo hiphopové tancování: dvakrát v týdnu jsem mÄ›la tréninky, a jednou za mÄ›síc i soutÄ
nebo nÄ›jaké vystupování na akci. Byla z toho pak vÅ¾dy obrovská scéna, ze které jsem samozÅ™ejmÄ› vinila ze zaÄ•átku
výhradnÄ› sebe. Sly&scaron;ela jsem totiÅ¾ od nÄ›j, Å¾e jsem sobecká a Å¾e on mÄ› má tak rád, Å¾e se mnou chce trávit
maximum Ä•asu a já si trajdám po tancování.
NicménÄ› &ndash; Å™íkala jsem si, Å¾e mÄ› poznal pÅ™eci i s mojí prací i s
tancováním, tak jsem myslela, Å¾e bude s tím smíÅ™ený. Ale v kaÅ¾dé volné chvíli jsem pak byla radÄ›ji uÅ¾ jen s ním, uÅ¾
pÅ™estala chodit ven s kamarádkami a v&scaron;echny akce jsem odmítala, protoÅ¾e to doma vyvolalo akorát hádky. A
já se hádkám prostÄ› snaÅ¾ila vyhnout a dÄ›lala jsem proto v&scaron;echno. Dost mÄ› to ale unavovalo. V téhle dobÄ› mi
jeho chování pÅ™i&scaron;lo je&scaron;tÄ› normální. Rozhodli jsme se pak pro zaloÅ¾ení rodiny. V té souvislosti jsem si Å™íka
&ndash; no paráda, vlastnÄ› bude doma naprostý klid a harmonie, protoÅ¾e s tancováním tedy skonÄ•ím a tak budu mít
spoustu Ä•asu na nÄ›j. Spletla jsem se. V práci jsem mÄ›la stejné nasazení, a jako tÄ›hotná jsem se domu vracela
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&scaron;ílenÄ› unavená a uÅ¾ kolem deváté desáté jsem si pÅ™ála jít spát. Ale to bylo &scaron;patnÄ›, protoÅ¾e jsem celý
den byla v práci a veÄ•er se pÅ™eci musím vÄ›novat jemu&hellip; No spala jsem proto málo, byla jsem poÅ™ád
vystresovaná - protoÅ¾e chtÄ›l, abych se mu dost vÄ›novala, aby se nerozÄ•ílil&hellip; a ke konci tÄ›hotenství uÅ¾ jsem se
nechtÄ›la (nemohla) ani milovat a to bylo to pravé peklo.

ZaÄ•al "kvÅ¯li mnÄ›" chodit s kámo&scaron;em do hospody a vracel se k ránu a budil mÄ›, Å™val na mÄ› tak jako nikdo v
Å¾ivotÄ›, Å¾e jsem mrcha, dÄ›vka, frigida pitomá, a aÅ¥ táhnu pryÄ•. ObÄ•as mÄ› i hodil nÄ›kam na gauÄ• nebo na postel. Ház
nejÄ•astÄ›ji pod&scaron;álky,vÄ›t&scaron;inou o zem, jen jednou proti mÄ›. I v den mého porodu na mÄ› byl na&scaron;tvanej,
a to proto. Å¾e on nebyl ten první, kdo za mnou pÅ™ijel do porodnice, ale byli to moji rodiÄ•e. Ale stejnÄ› je&scaron;tÄ› o nic
ne&scaron;lo, já je&scaron;tÄ› nerodila, tak jsem byla jen pÅ™ijatá do porodnice, protoÅ¾e syn mÄ›l hor&scaron;í ozvy a já
mÄ›la stejnÄ› ten den termín. TakÅ¾e Å¾ádná panika. V ten den se také je&scaron;tÄ› pohádal se zamÄ›stnavatelem, tak jsem
ho prosila, aÅ¥ se uklidní a je na mÄ› hodnej.
PoÅ™ád jsem v jeho pÅ™ítomnosti byla v takovém velkém napÄ›tí a stresu. N
porodu jsme byli v&scaron;ichni &scaron;tastní, ale dlouho to nevydrÅ¾elo. Hádky kvÅ¯li nÄ›Ä•emu byly poÅ™ád a za pár
mÄ›sícÅ¯ pil víc a víc, pak ani nemÄ›l práci - roze&scaron;el se se zamÄ›stnavatelem. Ale stejnÄ› mi nic doma nepomohl a já
nespala bud kvÅ¯li miminku nebo kvÅ¯li nÄ›mu. TakÅ¾e jsem mÄ›la jen nÄ›co málo pÅ™es 50 kilo a byla jsem hromádka
nervÅ¯.Jednu noc pÅ™i&scaron;el zase opilý a vyhroÅ¾oval, Å¾e se kvÅ¯li mÄ› zabije, opÄ›t zopakoval, Å¾e jsem frigida, kráv
(protoÅ¾e jsem nechtÄ›la sex kaÅ¾dý druhý den). Byla jsem ale totálnÄ› vyÄ•erpaná. On tedy sáhl pro nÅ¯Å¾ a v úplné
nepÅ™íÄ•etnosti se pÅ™ede mnou Å™íznul do zápÄ›stí, tekla spousta krve, já chtÄ›la volat sanitku, málem jsem z toho mÄ›la s
kolaps, úplnÄ› jsem cítila, Å¾e mi snad srdce vyskoÄ•í z hrudníku, bylo to stra&scaron;né&hellip;
On mÄ› ale poslal do onÄ
míst, obvázal si to a do&scaron;el si pÄ›&scaron;ky na pohotovost. Já mezitím byla úplnÄ› &scaron;ílená a psala ze
zoufalství na on-line linku bezpeÄ•í, to bylo poprvé, kdy jsem se nÄ›komu svÄ›Å™ila, ale pÅ™i&scaron;la mi dal&scaron;í den
odpovÄ›Ä•, Å¾e email nebyl doruÄ•en.
Po téhle záleÅ¾itosti dostal mÅ¯j partner papír od doktora, Å¾e musí nav&scaron;tív
psychologa. Tak tam opravdu musel jít, poprvé sám a podruhé jsem tam byla pozvaná i já.Tam je&scaron;tÄ› tvrdil, Å¾e
ví, Å¾e to mám s ním moc tÄ›Å¾ké, ale tím to skonÄ•ilo a Å¾ádné dal&scaron;í sezení uÅ¾ nechtÄ›l. Já ho pÅ™emlouvala, ale
prostÄ› "není magor", to jen v papírech mÄ›l napsané, Å¾e trpí depresivní forií. A tak &scaron;ly dny dál, já se bála - vÅ¾dycky
kdyÅ¾ mÄ›l pÅ™ijít domu, i kdyÅ¾ &scaron;el na pivo, tak jsem bÄ›Å¾ela s noÅ¾ema, co jsme mÄ›li doma do sklepa, aby si tÅ
nÄ›co neudÄ›lal, netu&scaron;ila jsem, v jaké bude náladÄ›. No, pak byl na chviliÄ•ku klid, tak na mÄ›síc, nehádali jsme se a
Å¾ili normálním partnerským Å¾ivotem. A pak to zase nastalo. &Scaron;ílené hádky kvÅ¯li hloupostem. Platí tady
stoprocentnÄ›, Å¾e kdo chce bít, hÅ¯l si vÅ¾dycky najde, vÅ¾dycky na&scaron;el dÅ¯vod, proÄ• se na mÄ› na&scaron;tvat a dÄ
scény. VÅ¾dycky mi opakoval, Å¾e má právo na mÄ› Å™vát, protoÅ¾e jsem ho k tomu vyprovokovala.

UÅ¾ i na&scaron;e okolí si i pÅ™es mojí snahu v&scaron;e skrýt, v&scaron;imlo, Å¾e jsem nÄ›jak zamlklej&scaron;í a Å¾
tak veselá, jako jsem vÅ¾dycky byla. To kdyÅ¾ jsem Å™ekla svému partnerovi, tak se zase rozÄ•ílil a poslal mého pÅ™íbuznéh
který mÄ›l dobrý postÅ™eh, do&hellip; Hádal se kvÅ¯li absolutnÄ› neuvÄ›Å™itelným vÄ›cem, cokoliv mu staÄ•ilo jako záminka.
tak postupnÄ› pokraÄ•ovala, hádali jsme se kaÅ¾dý týden nebo 14 dní. AÅ¾ to do&scaron;lo tak daleko, Å¾e loni na Vánoce m
tak na&scaron;tval a poníÅ¾il, Å¾e jsem mu dala pohlavek. Já uÅ¾ se také pÅ™estala ovládat&hellip; JenÅ¾e - on mi ho
trojnásobnou muÅ¾skou silou v pohodÄ› vrátil, takÅ¾e jsem vzala druhou o zem. A tak to pokraÄ•ovalo i nadále, jenÅ¾e mÄ› p
takové facce pak vÅ¾dy dva dny bolela hlava a sanice. Mám pocit, Å¾e to pÅ™echází uÅ¾ z psychického do fyzického
nátlaku. Nebo uÅ¾ obojí dohromady, nevím. Nejvíc mu vyÄ•ítám to, Å¾e na mÄ› Å™ve sprostÄ› i pÅ™ed synem a jednu facku
u&scaron;tÄ›dÅ™il pÅ™ed ním.
Víte, on pochází z rodiny, kde se rodiÄ•e poÅ™ád &scaron;ílenÄ› hádali a taky to pÅ™e
pÅ™ede mnou. A jeho otec svoji manÅ¾elku i bije. MÅ¯j partner ode&scaron;el velmi brzy z domova, mÄ›l toho tam prý plné
zuby. Jen pro vysvÄ›tlení, partnerÅ¯v bratr má také problémy s depresí, a to je dost na to, abych byla hodnÄ› opatrná. V
téhle rodinÄ› je to prostÄ› prÅ¯&scaron;vih, nÄ›jaká zátÄ›Å¾. Vím, Å¾e pokud bych se svÄ›Å™ila mojí rodinÄ›, okamÅ¾itÄ› by h
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jim nÄ›co málo i Å™íkám, ale s plnou pravdou si opravdu ven netroufám. Ale vÄ›Å™ím, Å¾e jestli to bude nutné, udÄ›lám to.
Na&scaron;e rodina byla vÅ¾dycky fungující a mÄ›la jsem dobré a pohodové zázemí, z domova jsem odcházela v
pÄ›tadvaceti letech. I teÄ• v nich mám jedinou a silnou oporu.
PÅ™ála bych si mít ale oporu v partnerovi. A rozhodnÄ› mu
nedovolím, aby v na&scaron;í rodinÄ› nastolil pomÄ›ry, které mÄ›l sám doma. To budu rad&scaron;i opravdu sama.
O&scaron;klivá nejsem, peníze si taky vydÄ›lám. V práci jsem mÄ›la víc neÅ¾ on a i na mateÅ™ské chodím Ä•ásteÄ•nÄ› do
práce a navíc vím, Å¾e pokud by bylo tÅ™eba, rodiÄ•e by mi v nouzi pomohli. Je zvlá&scaron;tní, Å¾e uÅ¾ ani nevím, jestli ho
mám je&scaron;tÄ› ráda &ndash; tedy tak, jako jsem ho mÄ›la ráda na zaÄ•átku, nÄ›jak ten vztah k nÄ›mu nedokáÅ¾u
specifikovat. Mám ho ráda, ale nesmíÅ™ím se s ranami a bolestmi, které mi za tÄ›ch pár let zpÅ¯sobil a které mu nikdy
neodpustím.
Å˜íkám si, Å¾e aÅ¥ je rad&scaron;i syn se mnou v klidu, neÅ¾ aby Å¾il v podobné rodinÄ›, jakou mÄ›l mÅ¯j pa
Moc vám dÄ›kuji, Å¾e jste strávili Ä•as nad mým pÅ™íspÄ›vkem a budu moc ráda, kdyÅ¾ mi Å™eknete, co si o tom myslíte. J
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