
 
 

Co je DN? 

Identifikace podle 4 znaků 

1. Opakování (dlouhodobé, na pokračování) 

2. Eskalace (stupňuje se, je častější) 

3. Blízkost osob (jasné a neměnné role) 

4. Místo páchání  je stranou společenské kontroly - privát (dům, auto, chata, hotel…) 

 

DN = přítomny jsou všechny znaky !  

Konkrétně 

PSYCHICKÉ / ponižování, urážení, obviňování, zákazy, zastrašování, hrubé chování až 

vyhrožování, vydírání, ničení věcí oběti, terorizování  

 

EMOCIONÁLNÍ / soustavná kontrola - co dělá, s kým se stýká, kam chodí, zesměšňování, 

citové vydírání, výhružky odebráním dětí, vyhozením z bytu 

 

FYZICKÉ / facky, bití rukama nebo předměty, kopání, škrcení, svazování, ohrožování 

bodnou nebo palnou zbraní, odepírání spánku a jídla až po útok na život 

Pokračování 

SEXUÁLNÍ / znásilnění, nucení proti vůli k různým sexuálním praktikám, sexuální napadání, 

zacházení s blízkou osobou jako se sexuálním objektem 

 

SOCIÁLNÍ / zákazy kontaktů s rodinou a s přáteli, cílem je sociálně oběť izolovat, využívání 

dětí nebo jiných osob jako prostředku nátlaku na oběť 

 

EKONOMICKÉ / omezování přístupu k penězům, neposkytování prostředků na společnou 

domácnost, případně na děti, absolutní kontrola nad příjmy a výdaji oběti, zatajování finanční 

situace rodiny 

 

 

Co není DN 

Střídání rolí nebo rovné role 

Vzájemné napadání (válka Roseových) 

„Italská domácnost“ 

Rvačka 

Jednorázový incident – i TČ 

 

 

Kdo je osobou ohroženou? 

Manželka, manžel, družka, druh, bývalí manželé, dále žijící ve společném bytě 

Děti, žijící v tomto vztahu 

Senioři, žijící ve společném bytě nebo domě se svými dětmi nebo vnuky 

Osoby zdravotně postižené a odkázané na pomoc blízkých osob   

            (! Týrání svěřené osoby !) 

 

 

Proč oběť z násilného vztahu neodejde? 



DN nemá dobré řešení, oběť při odchodu získá bezpečí, ale také mnohé ztrácí 

Rozchod je náročný proces, který vyžaduje čas 

Oběť chce ukončit násilí, nikoli vztah 

Chybí finance, možnosti bydlení, práce 

Rozchod je rizikový faktor – vyvolává velkou vlnu brutality 

Chtějí zachovat úplnou rodinu 

Vlivem dlouhodobé izolace a manipulaci nejsou schopné situaci řešit bez pomoci druhých 

 

Důsledky DN 

Manipulace – oběť vnímá realitu pokřiveným, zmanipulovaným způsobem 

Zablokované ventilování vzteku – oběti utíkají před konflikty. Odnaučily se vyjadřovat 

přímo své pocity 

Disociace – způsob, jak otupit prožívání emocí. Může jít o úplné vymazání pocitů, nebo o 

ohraničenou ztrátu paměti (psychogenní amnézie) 

Minimalizace násilí – popírání incidentů i celkové situace 

Přílišná ochota vyhovět – smyslem extrémní vstřícnosti je předcházet konfliktům  

 

 

 

RIZIKA: Typy NO ve vztahu k DN 

Páchá záměrně DN – patologie, porucha osobnosti, fyzické DN až smrt 

DN jako vyhrocení krize NO – bez zaměstnání, finanční tíseň, bytová tíseň… NO – „zahnán 

do kouta“ - ! Vražda jako vyhrocení velké osobní krize 

Seznam rizikových faktorů 

Závažnost a častost násilí - !škrcení, dušení, násilí v těhotenství 

Páchá DN opakovaně i v dřívějších vztazích 

Násilné chování obecně 

Chorobná žárlivost, ! etnika – rodinná čest a pod… 

! Výhružky – opakovaný detailní popis násilných incidentů 

! Ničení věcí, týrání, zabíjení zvířat 

! Násilí na dětech, výhružka zabitím dětí 

Porušování ochranných opatření – léčení, soudní nařízení 

! Pachatelovy psychické problémy, deprese, vyhrožování sebevraždou 

! Drogy, alkohol 

! Držitel zbraně 

! Rozvod, rozchod 

Vynucovaný kontakt s dětmi – dítě je prostředkem ke stalkinku i po rozchodu partnerů 

 

NO porušuje příkazy a nařízení soudu 

NO se dopouští obecné kriminality 

NO měl problémy v předchozích vztazích 

OO se chová rozporuplně k NO 

OO má problémy se zajištěním svého bezpečí – objektivní i subjektivní důvody 

 

 

 

 

 

 

 


